Minnesanteckning för Ledningsgrupp i samverkan,
närsjukvård Sotenäs
2019 05 21
Närvarande:
Georg, Mariann, Jennie, Lisa, Bengt, Pia, Birgitta, Katharina, Madeleine.
Linda och Maria från kl 11
Förhindrade:
Lisbeth, Birgitta, Vanda, Ingegerd,
1. Godkännande av dagordning/ anmälan övriga frågor
Ja
2. Föregående minnesanteckningar
Inga kommentarer.
3.
Vice ordförande:
Lisbeth Olsson från Kommunen, vice ordf är sekreterare. Bengt lägger in detta
på hemsidan.
Information POSOM Jennie och Bengt:
Ingår gör vårdcentral, säkerhetssamordnare, räddningstjänst, kyrkan,
kommunen, skolan – detta är POSOM representanter/ledningsgrupp. Finns
resurspersoner ute i verksamheterna. Omtag om POSOM är taget kring vilka
som ingår, rutiner, material samt vilka händelser som POSOM kontaktas i
mm. Lista på representanter samt övrigt om POSOM uppdrag ligger på
Kommunens intranät, Mariann mailar material till Jennie som ligger på
intranätet och Jennie stämmer av med säkerhetssamordnare Mona så alla har
samma material och uppdaterat.
Trygg och säker utskrivning (SIP) – Birgitta
Arbetsgrupper fortsätter sina träffar, finns även en lokal grupp. Blivit bättre
kring hjälpmedel samverkan. Bistånd tycker att samarbete med VC fungerar
väl. Brister i tillräcklig information från sjukhus till bistånd.
Hur kan vi få till bättre arbete kring SIP? Birgitta och Mariann tar med det till
möte med biståndshandläggarna hur jobba vidare och återkommer med
information.
Vi jobbar inte enligt överenskommelsen.
Frågan stadig punkt på dagordning tv.
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Kriterier inskrivning HSV
Patienter som ej kan ta sig till VC, vad är uppdrag om
det inte är en tydlig insats?
Sår, provtagning, injektion, kateter, blodtryck, läkemedel övertag, palliativ
vård, helg uppdrag, fragmin sprutor, injektion veckovis kan inte ta sig till VC,
uttalat vårdbehov men inga specifika vårdinsatser?
Samsa gruppen tar med sig denna fråga via Birgitta och ger klarhet i vad som
bör gälla så man är överens om riktlinjer, återkopplar nästa möte.
Uppföljning trygghetsordination
Brytpunkts samtal ska göras av läkare när man får en återkoppling av ssk att
det är ett behov och önskemål. Jennie har gjort en rutin kring detta.
Punkten tas bort och klyfts in om det dyker upp behov.
”Stickburkar” riskavfall – Birgitta
Vem står för kostnaderna för burkarna? Finns inget sagt kring detta.
Georg tar med frågan och återkopplar, så länge köper HSV in och kan lämna
på VC som riskavfall då de har hämtning av riskavfall varje dag.
Intyg – Lisa
Är sjukintyg nödvändigt i alla lägen? Är en underbemannad situation kring
läkare just nu så viss prioritering måste göras i läkaruppdrag. Ring gärna om
intyg saknas vid begärt då det kan förekomma en del fördröjning.
Information ledningsgrupp – mål vårdsamverkan 2019 – 2010 Georg
Finns dokument från strategi dagen – vårdsamverkan med mål man beslutat.
1. Skapa förutsättning att individ ska uppleva helhet från två huvudmän.
Förbättra samverkan mellan huvudmän, kunskap om varandras
uppdrag, ansvar och hur det ser ut. Viktigt så patient inte hamnar
emellan.
2. Verka för att parternas samlade resurser används optimalt.
Kommunikationsplan och risk konsekvensanalys med samarbetsparter.
3. Organisatoriska förbättringar för samverkan genom tillit.
4. Lyfta hälsofrämjande samverkan särskilt för barn och unga.
Handlingsplaner, minska glapp LG och NS grupperna. Planera för
implementering av VÄSTBUS överenskommelse. Bevaka barn och
unga perspektivet. Mål 1-3 handlar om insatser som helhet och mål 4
barn .
Nuläge kring handlingsplan psykisk hälsa regionalt och delregionalt –
Georg
Vårdsamverkan hemsida – Sotenäs finns en uppdragsbeskrivning för lokal
samverkan i närsjukvårdsgrupper.
Haltar en del kring hur det går till i lokala samverkansgrupper, detta är orsak
till att uppdragsbeskrivning ska lyftas. Georg går igenom den, finns 15 st
närsjukvårdsgrupper i Fyrbodal.
Sjukhusdirektören är ute och träffar kommunledningar och klargör uppdrag.
Närsjukvårds gruppen varje år se över de lokala behoven och göra
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handlingsplan. Forum brukarmedverkan (är också barn
och unga) hur gör vi? Hur jobba folkhälsofrämjande för
att förebygga ohälsa?
Tillgänglighetsrådet finns under kommunfullmäktige.
Handlingsplan psykisk hälsa rapport från arbetsgruppen.
SIP och SAMSA höra ihop, teknikutveckling viktigt. Kommer utbildas utbildare
i SIP och superanvändare kommer utses. Finns en del okunskap kring SIP
som metod. Georg erbjuder baskurser kring SIP, kommer gärna till Sotenäs –
Georg skickar underlag/upplägg till Jennie.
Ska tittas på utbildning kring diskrimineringsgrunder.
Länsgemensam handlingsplan suicidprevention jobbas med.
Finns pengar att hämta kring psykisk ohälsa, 41 tkr har Sotenäs pengarna
finns hos Vårdsamverkan ska finnas en lokalt klubbat plan för psykisk ohälsa
för att ta del av pengarna och det finns.
Maria E (IFO) och Linda (folkhälsostrateg)
Inte varit mer möte med arbetsgruppen.
Våga fråga våga se är en utb form för alla anställda inom
omsorgsförvaltningen som ska gå löpande. IFO har ett bra material kring
suicidprevention, Maria skickar det till Jennie så det kommer med i detta
protokoll. Arbetsgruppen fortsätter jobba kring Psykisk hälsa planen Sotenäs
Kommun, Linda blir sammankallande.
Avvikelser
Inga inkomna

4. Ärenden till nästa möte
-

Inget som kom upp

Nästa möte 10/9 kl 08,30 på Sotenäs VC
Vid anteckningarna
Madeleine Leijon – Omsorgsförvaltningen Sotenäs
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