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Närvårdsområde Mark

Närvårdssamverkan
Ledningsgrupp Mark
Datum/Tid
Plats

Tisdagen den10/4-18 kl 13:30-16:30
Gäddan, Kinnaström

Närvarande
Birgitta Andersson
Eva Pettersson

Erika Agnarsson

Tarja Thoren
Calle Larsson
Katri Zimmerbeck
Annika Arvidsson
Catrine Klippedal
Nina Brag
Björn Andrén
Aggie Öhman
Ingbritt Lindblad
Cecilia Ragnarsson

Socialförvaltningen
Närhälsan
Socialförvaltningen
Socialförvaltningen
Vuxenpsykiatrin
Socialförvaltningen
Socialförvaltningen
Sätila Vårdcentral
BUP

Folktandvården
Öhman institutet
Skolsköterska MASS
Elevhälsan

Frånvarande
Bahman Alami
Maria Glemfelt
Lina Sjöstrand
Elisabeth Kroon
Lotta Lundell
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Underskrifter
Mötesordförande

Justerande
Calle Larsson
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Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.
1.

2. Föregående mötes protokoll
Ordförande gick igenom föregående mötesanteckningar.
3. Val av

justerare

Calle Larsson valdes att justera dagens protokoll.
4.

Information från verksamheterna

Närhälsan
Svårt att rekrytera läkare och samma situation gäller för alla vårdcentraler.
Man arbetarjust nu mycket med utbildning och information om SIP.
Närhälsan Marks kommun planerar gemensamt för sommaren, är i dagsläget oklart om
jourcentralen Skene ska vara stängd eller vara öppen.
Sätila Vårdcentral.
Har en bra bemanningssituation av alla personalkategorier. Har nyligen öppnat en
jourcentral i Rävlanda.

Öppen Psykiatrin:
Svårt med rekryteringen av läkare, för övrigt relativt bra bemanningsmässigt övriga
personalkategorier. Beslut tagits om att verksamheten ska flyttas till vårdavdelning 3 Skene
lasarett. Flytten är planerad till första kvartalet 2020

Äldreomsorgen:
Bra bemanningssituation inom handläggarenheten och relativt bra inom övriga
verksamheter förutom att det svårt med rekryteringen av sjuksköterskor. Har inom
organisationen ändrat budgetprocessen till att kontinuerligt mäta vårdtyngden.
Rekryteringen av sommarvikarier inför sommaren ser relativt bra ut.
/FO
Bemanningsmässigt svårt med socialsekreterare, har just nu konsulter inne
verksamheten.

i

Barn-och unga:
En helt ny avdelning som öppnat januari 2018. Den nya avdelningen består av två kliniker
som man har tillhörighet i, det är barn- och ungdomsmottagningen och BUP. Hari
dagsläget en ledig tjänst för läkare.
Elevhälsan:
Arbetar mycket med information om vad Västbus innebär och man vill från elevhälsan
komma till vårdcentralerna för att informera om vad Västbus är och skillnaden mot en SlP.
Finns mycket material att använda som stöd i arbetet.

Folktandvården:
Har en bättre bemanningssituation mot tidigare och det ser likadant ut för samtliga kliniker
kommunen.
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5 Arbetet för unga med psykisk ohälsa Marks kommun.
Aggie Öhman presenterar sitt arbete ”Ännu bättre arbete för
unga med psykiska ohälsa i Marks kommun”, rapporten bifogas protokollet.
Efter genomgången diskuterades hur arbetet kan fortsätta och det beslutas av
ledningsgruppen att ge styrgruppen Barn och unga uppdraget att utreda hur situationen
för utsatta barn är i kommunen. Uppdraget ska vara klart och redovisas för
ledningsgruppen till nästa möte den 7/6.

6.

Överenskommelsen psykisk hälsa

Katri Zimmerbeck informerar om uppdraget som getts till alla lokala Iedningsgrupper.
Uppdraget innebär att handlingsplaner ska utformas inom de tre målområdena SIP till
vuxen, SIP till barn och unga samt samsjuklighet. Handlingsplanerna ska vara klara i
oktober och ska beskriva hur arbetet bedrivs inom de Olika områdena.

Arbetsgruppen Vuxen psykisk ohälsa får i uppdrag av ledningsgruppen att arbeta med
samsjuklighet och SIP vuxna. Arbetsgruppen Barn och Unga får uppdrag att arbeta vidare
med frågan SIP till barn. Arbetsgrupperna rapporterar till ledningsgruppen 7/6.
i

7.Samverkanslagen
Pågår ett omställningsarbete inom alla verksamheter och inom Närhälsan har man bland
annat utökat Vårdplaneringsteamet i Borås, teamet kommer att ansvara för merparten av
vårdplaneringarna inom Närhälsan.

Avvikelser av vikt
Ingen avvikelse av vikt.

8.

9.

Övrigt

Ingen övrig fråga.
10. Datum för kommande möten.
0
7/6 kl 13:30-16:30
0
13/9 kl 13:30-16:30
0
15/11 kl 13:30-16:30
11. Mötets avslutande
Ordförande tackade alla som medverkat och avslutade mötet.
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