Mellerud vårdcentral

Mötesanteckningar
Lokal närsjukvårdsgrupp – Mellerud 2021-02-17
Digitalt via teams.

Närvarande: Annette Johansson, Ordförande, Tf Vårdcentralchef Närhälsan
Tanja Mattsson, Socialchef
Christer Andersson, Enhetschef Vuxenpsykiatrin
Sofia Sandberg, Enhetschef Närhälsan Rehab Dalsland
Anette Karlsson, Sektorchef Stöd och service, tf IFO-chef
Ingela Martinsson, Enhetschef Ungdomsmottagningen
Glenn Nordling, Folkhälsostrateg
Annette Forsberg, Utvecklingsledare Vårdsamverkan FyrBoDal
Carina Fjällman, Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Tatjana Drewitz, Enhetschef Socialpsykiatrin
Carina Holmqvist, IFO-chef
Catharina Sundström, Utvecklingsledare Vårdsamverkan FyrBoDal

Förhinder:

Camilla B-Hermansson, Rektor Nordalsskolan
Robert Olausson, Enhetschef Barn- och ungdomspsykiatrin
Lena Nilsson, Vårdplaneringssjuksköterska Närhälsan

Uteblev:

Anders Pettersson, Kultur- och utbildningschef
Pernilla Wall, Sektorchef Vård och Omsorg

Ordförande hälsade alla välkomna. Mötet hålls digitalt via Teams.
Dagordningen godkänd.
Föregående minnesanteckningar lades till handlingarna.
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Klockan 8.30 – 9.30 Barn och Unga
Konkreta individärenden – inget föranmält till Annette.
Uppdatera handlingsplan – Gick igen och uppdaterade handlingsplanen.
Representatnt från BUP är ej närvarande. Anette Karlsson har fått statistik från BUP för
helåret 2020. Ökat antal besök under andra halvåret jämfört med första. Undertecknad
kommer att maila Enhetschef Robert Olausson för att få en sammanställning av hur läget är
på BUP betr väntetider, besöksstatistik, uteblivande mm.
Betr familjecentral har man nu en lokal som skulle kunna bli aktuell. Glenn sammansätter
arbetsgrupp för fortsatt arbete. Viktigt att alla delaktörer är med från början i processen.
Arbetsgruppen för ABC, Glenn.
Under 2020 har 1 utbildning i ABC anordnats. Pandemin har satt stopp för fortsatta fysiska
träffar men man undersöker eventuell digitala träffar i framtiden. Är detta ett arbete som
skulle kunna vävas in i en eventuellt framtida familjecentral?
Har tidigare diskuterats ABC-utbildning till föräldrar med barn med funktionshinder, Glenn
kontrollerar hur långt det arbetet har kommit.
Föräldrastöd till nyanlända på gång.
8-månaders hembesök BVC-personal och IFO tillsammans, hur har det gått? Av olika
anledningar har personal från IFO inte kunnat närvara så under 2020 har inga hembesök vid
8 månader genomförts tillsammans med IFO.
Carina återkommer med återkoppling från IFO vid nästa möte.
Uppföljning av information från BUP
Ingen representant från BUP med, se ovan.
Uppföljning från Ungdomsmottagningen, Ingela.
Stationär bemanning, personal tjänstgör på UM i Mellerud varje vecka. Kuratorn upplever
stort söktryck.
1/2 startade man en MUM (mottagning för unga män) i Trollhättan. Vänder sig till män i
åldern 18-30 år i hela FyrBoDal.
Överenskommelse barn och unga istället för Västbus.
Catarina gör dragning ang ÖKEN på nästa möte.
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Glenn tar upp frågan om vi har handlingsplan ang bortförda barn, svar nej. Carina kollar till
nästa möte.
Diskussion ang samverkan över Dalslandskommunerna. Anette F tar med sig frågan till
kansliet.

Klockan 9.30 - 10.00 Gemensam tid inkl fika

Uppdatera handlingsplan – Gick igenom och uppdaterade handlingsplanen.

Christer på VUP berättar att man inom NU-sjukvården har sparbeting och förslag är bl a att
stänga Vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningen i Åmål och göra det till en filial till
Bäckefors, 2 sjuksköterskor skall bemanna.
Öppenvårdspsykiatrin tar gärna emot frågeremisser, man har i dagsläget svår att ta över
patienter p g a underbemanning.

Äldre med ängslan, oro. Pat på SÄBO som mår dåligt psykiskt. Läggs in som aktivitet i
handlingsplanen.
God och nära vård, Anette F
Kommer gå ut färdplan nära vård på remiss till kommunerna för beslut. Läggs in som aktivitet
i handlingsplanen.
https://www.vardsamverkan.se/samverkanteman/trygg-och-effektiv-utskrivning-fran-slutenvard/

Övergripande information av vikt för alla medverkande – inget föranmält och inget som
kommer upp under mötet.

Covid 19 inkl vccination och rehab.
Vårdcentralen har precis vaccinerat klart de patienter i fas 1 som tillhör dem dvs patienter
med hemsjukvård. Väntar på att få vaccin till nästa fas.
Rehab har beredskap för att ta hand om patienter med restsymtom efter covid-19, dock inte
många som söker.
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Klockan 10.00 – 11.00 Vuxna

Konkreta individärenden – inget föranmält till Annette.
Uppdatera handlingsplan – Gick igenom och uppdaterade handlingsplanen.

PSYKSAM – återkoppling från arbetsgrupp
Riktat MHFA-utbildning mot äldre planeras i Mellerud, riktad till föreningar som kommer i
kontakt med äldre.
Hur jobba vidare med lokala handlingsplanen mot suicid? Finns rutiner för när det väl har
hänt men inte förebyggande.
Jobbar på material som skall ut på Socialpsykiatrins hemsida med information vart man kan
vända sig när man mår psykiskt dåligt, ”panikknapp” på hemsidan? likt den som finns för
ungdomar?
Tatjana undersöker vad det finns för utbildningar för övriga aktörer beträffande
samsjuklighet.

Samverkan Närhälsan/kommun – gråzonsmöte.
Carina Fjällman: SIP-möten, inte alltid tydligt för hemvård, hemtjänst vem som gör vad, vart
vänder sig pat. Använda SIP när patienten går hem från korttiden. Använda SAMSA som har
funktion för utskrivning från korttids.
Glenn har fått med sig önskemål om bättre samverkan mellan kommunen och Närhälsan betr
klienter som IFO och AME samverkar kring.

Nästa möte 2021-05-19

Mellerud 2021-02-17

Annette Johansson
Ordförande

Anette Karlsson
Justerare
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