Verksamhetsråd Närvårdscentrum Skene
Datum
Tid
Plats

2019-01-17
13:30 – 15:30
Arne Aldman, konferenscentrum, Skene

Mötesordförande
Sekreterare
Mötesledare

Närvarande:
- Närhälsan
- Marks kommun
- SÄS

Maritha Bäck, Susanne Blid Roos, Pernilla Häyhänen, Pia Hendberg (Närhälsan Rehab, ersättare för Helen Nordling)
Tarja Thorén, Birgitta Andersson
Espen Amundsen, Karin Hederstierna, Eija Hägg, Monica Hjelmgren

Ej närvarande:

Helen Nordling, Ingela Wessbo, Talieh Ashjari, Joakim Höstner

Ärende
Välkommen
Föregående mötesanteckningar/att göra-lista

Ansvarig
EA
EA

Fastställa dagens agenda
Aktuella ärenden
 Verksamhetsstrateg Skene Närvårdscentrum
 Kommunikation Pernilla Häyhänen

EA



Restaurang och mat

EA/MH
PH

EA

Espen Amundsen
Anette Kristensson (ersättare för Karin Jokisalo)

Monica Hjelmgren har utsetts till projektledare för alla tre förvaltningar (Närhälsan,
Marks kommun, SÄS) Se nedan punkten Verksamhetsstrateg. Pernilla Häyhänen har
utsetts till kommunikatör. Inget övrigt att kommentera.
Agendan fastställdes.
Monica Hjelmgren
Vi gör en översyn hur vi ska samla offentlig information rörande arbetsgrupper och
presentation av deltagare i Verksamhetsrådet. Förhoppningsvis kan vi via
Närvårdssamverkan länkas till en webbplats. Förslag och kommunikationsplan till nästa
möte. Verksamhetsrådet behöver ett namn på kontaktpersoner från
kommunikationsenheten i Marks kommun och på SÄS inför nästa möte. Pernilla
Häyhänen kommer att delta på Verksamhetsrådets möten i fortsättningen.
Regionservice förvaltningschef, Thomas Front, har träffat Espen Amundsen och AnnMarie Schaffrath ang. stängning av restaurang, kiosk och café. Kontakt sker med



Korttidsboende och Kommun

TA



Närakut (pilot)

MH



Arbetsgrupper Närvårdscentrum som får uppdrag
med tydligt syfte. En ansvarig som avrapporterar
till verksamhetsråd
o Närakut

EA

o Lab/Rtg
o Reception/Administration
o Barn
o Lokalplanering




Mötesledare för Verksamhetsråd
Övrigt

kommunen för att se om de kan erbjuda matservering/matdistribution till sjukhuset.
Översyn av lämplig lokal genomförs samtidigt. I andra hand läggs uppdraget ev. ut på
entreprenad. Beslutet om stängning är uppskjutet tills ett alternativ finns. Arbetet
genomförs av SÄS och Regionservice.
Äldreomsorgsnämnden har återremitterat ärendet gällande korttidsboende på Skene
lasarett. Samverkansavtal ej klart, inget beslut klart. Ny nämnd och ny kommunstyrelse,
sätter sig in i ärendet som inte varit tillräckligt förankrat i kommunen. Arbete pågår och
kommer att återrapporteras i Verksamhetsrådet. Ingen inflyttning med korttidsboendet
i mars månad. Arbete med en kommunal utbildningsvårdavdelning fortsätter och
samarbete behövs med primärvård. (KUVO)
Regionen har gett Närhälsan ett tilläggsuppdrag att jourcentralen ska bli en Närakut
under våren. Inriktningen är att starta under april månad. Beslut togs gällande
Närakutens öppettider: vardagar kl 13:00—21:00, helg och röda dagar: kl 10:00—
16:00. Se bilaga powerpoint Närakut. Planeringsarbete påbörjas omgående med
arbetsgrupper för att kunna starta verksamheten.
Arbetsgrupper som ska starta: Närakut, Lab/Rtg, Lokaler, Barn och unga,
Reception/Administration. Ta fram uppdragsbeskrivning och utse ansvarig för
arbetsgrupp till nästa möte, 2019-03-14.
Start i april, närakuten är en prioriterad grupp. Börjar jobba innan nästa möte med
lokaler. Samordnare - Monica.
Prio 1, uppstartsmöte 2019-01-25.
Gemensam reception kvällar och helger, till nästa möte uppdragsbeskrivning – Karin
Jokisalo är ansvarig, tidsplan och kontaktperson.
Verksamhetschef Eija Hägg ser att det är viktigt att vi har en barngrupp. Ser över förslag
till nästa möte.
Påbörjar lokalanpassning för Närakut. Skene vårdcentral behöver mer utrymme för sin
Närakut p.g.a. att den öppnar tidigare. Vårdcentralen behöver fler mottagningsrum i
nära anslutning till vårdcentralen. De nya lokalerna som kommer att tas i anspråk är de
där dietist och kurator tidigare funnits.
Monica Hjelmgren är samordnare, gör dagordning och håller i mötena.
Drop-in vårdcentral med nya arbetsuppgifter i receptionen med akuta tidsbokningar
för vårdcentralen.

