Mellerud vårdcentral

Mötesanteckningar
Lokal närsjukvårdsgrupp – Mellerud 2020-09-16

Närvarande: Eva-Lisa Fröjd-Karlsson, Ordförande, Vårdcentralchef Närhälsan
Gunnar Erlandsson, Tf Socialchef. 8.30 – 10.50
Camilla B-Hermansson, Rektor Nordalsskolan 8.30 – 10.10
Lena Nilsson, Vårdplaneringssjuksköterska Närhälsan 9.30 – 10.50
Anette Karlsson, Sektorchef Stöd och service, tf IFO-chef 8.30 – 10.50
Ingela Martinsson, Enhetschef Ungdomsmottagningen 8.30 – 10.15
Sofia Sandberg, Enhetschef Närhälsan Rehab Dalsland 9.30 – 10.50
Pernilla Wall, Sektorchef Vård och Omsorg 9.30 – 10.50
Glenn Nordling, Folkhälsostrateg 8.30 – 10.15
Tatjana Drewitz, Enhetschef Socialpsykiatrin 9.30 – 10.15
Annette Johansson, sekreterare, Teamledare Närhälsan
Förhinder:

Christer Andersson, Enhetschef Vuxenpsykiatrin
Anna Johansson, MAS Mellerud
Anette Forsberg, Vårdsamverkan Fyrbodal

Uteblev:

Roberth Olausson, Enhetschef Barn- och ungdomspsykiatrin
Anders Pettersson, Kultur- och utbildningschef

Ordförande hälsade alla välkomna, kort presentationsrunda.
Dagordningen godkänd.
Föregående minnesanteckningar lades till handlingarna.

Klockan 8.30 – 9.30 Barn och Unga
Konkreta individärenden – inget föranmält till Eva-Lisa.
Uppdatera handlingsplan – Gick igen och uppdaterade handlingsplanen.
Familjebehandlare närvara vid 8-månaders hembesök – ingår i handlingsplanen.
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Uppföljning av information från BUP
Nordalsskolan skickar en hel del remisser till BUP, remisserna behöver vara utförliga med
bilaga av skolsocial och pedagogisk utredning annars är risken stor att remissen kommer
åter.
Åmål har gjort checklista över vad som skall vara med på remissen till BUP, Ingela delar den
med oss, se bilaga.
Skolan har startat Fyrklövern, 4 elever fr skolan/särskolan som bildat gemensam grupp med
syftet att i första hand få ökad närvaro i skolan.
Riktad ABC till föräldrar med barn med olika funktionsnedsättningar/särskilda behov.
Finns behov i Mellerud?
Arbetsgrupp för stöd till anhöriga har startats. Föräldrar till barn med funktionsnedsättning,
anhöriga till missbrukare, anhöriga till personer med demens. Vilande p g a pandemin.
Rapport Närvarokoordinator – Camilla Berglöv-Hermansson.
Kommunen har anställt Linn Själund som hälsokoordinator, började efter sommaren. Projekt
där man fått medel ifrån Tillväxtverket. Syftet är att få högre närvaro bland eleverna och man
tycker sig redan se effekt. Just nu inga 100%:iga ”hemmasittare” på Rådaskolan.
Hon jobbar med elever och föräldrar med bl a stödsamtal, jobbar mot sjukvård, kurator och
IFO.
Samverkan elevhälsan - Camilla Berglöv-Hermansson
Dåligt med möte under våren p g a pandemin.
Många elever hemma under våren, har blivit bättre.
Kuratorerna uppdrag att skriva material och handlingsplan kring sexualundervisning då man
upplevde påtryckning ifrån sociala medier, grooming, hedersvåld osv. Hur pratar vi med barn
om detta? Material finns för olika åldrar från låg till högstadiet.
Förbyggande arbete pågår/fortgår inom skolan. UM hjälper gärna till, har mkt material.
Finns behov av sex och samlevnadsgrupp i Mellerud?

Klockan 9.30 - 10.10 Gemensam tid inkl fika

Kort presentationsrunda.
Höstens möte - nästa möte 11/11.
Uppdatera handlingsplan – Gick igenom och uppdaterade handlingsplanen.
Övergripande information av vikt för alla medverkande – inget föranmält och inget som
kommer upp under mötet.
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Covid -19.
Nulägesrapport från Närhälsan. PCR-testning påbörjades vecka 23, mellan 70-110 patienter
kommer för drop-in provtagning varje vecka. Väldigt få positiva senaste veckorna.
Beträffande antikroppstestningen förväntas den komma igång vecka 40 för allmänheten.
Närhälsan har fått tilldelat sig max 58 prover per vecka. Provtagning erbjuds till patienter
över 18 år, patienten betalar 160 kr/provtagning. Man kommer att kunna boka tid för
antikroppstestning via 1177 eller att man ringer till VCT och bokar tid.
Eva-Lisa och Pernilla gör upp plan för provtagning av kommunal hälso- och
sjukvårdspersonal.
Ungdomsmottagningen bemannar regional smittspårningsenhet i FyrBoDal med 2 personal.
Besöksförbudet på äldreboenden hävs fr 1/10. Väntar på rekommendation från
Folkhälsomyndigheten hur man gör i praktiken.
Samverkan inför utskrivning, rapportering av nulägesbeskrivning – inget att rapportera.

Klockan 10.00 – 10.50 Vuxna.

Konkreta individärenden – inget föranmält till Eva-Lisa.

PSYKSAM – återkoppling från arbetsgrupp
Utbildning för personal i samsjuklighet. Gruppen patienter med samsjuklighet blir äldre,
större krav på kunskap om samsjuklighet.
Folkhälsokommittén har en handlingsplan för befolkningsinriktad suicidprevention. Ett av
områden är att via medel stimulera kommuner att implementera metoder i skolan och för
målgruppen äldre. I januari kommer FyrBoDal anordna utbildning riktad mot äldre enl MHFA
(Mental Health First Aid), på svenska benämnt Första hjälpen till psykisk ohälsa, ett
utbildningsprogram avsett för allmänheten.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/kommunfakta/ Länk till Folkhälsomyndigheten med
bl a statistik över antal suicid i Melleruds kommun.
PSYKSAM förbereder ovanstående 2 ärenden inför nästa möte 11/11, ev ingå i
handlingsplanen.
Uppdatera handlingsplan – Gick igenom och uppdaterade handlingsplanen.
Tatjana, Glenn och Ingela lämnar mötet.
Rapport Närvarokoordinator – se ovan.

Mellerud vårdcentral
Uppdatera handlingsplan:
Minskat antal läkemedel och minskat antal olämpliga läkemedel för äldre, se handlingsplan.
SIP – tydliggöra rutiner mellan VCT, kommunen, rehab.
Man har haft så kallade ”gråzonsmöten” där man bl a enats om att när patienter har behov
av mer än 14 dagars hjälp, tröskelprincipen eller är immunsupprimerade skall de skrivas in i
hemsjukvården. Arbetet fortgår, fler möten är inplanerade.
Närhälsans arbetsterapeut är numera med på avstämningsmöte på morgonen.
Hur många SIP:ar varje enhet har gjorts meddelas Anette för införande i handlingsplanen.
Fundering fr Lena ang SIP:ar, lyfts på nästa gråzonsmöte. Rapport 11/11.
Samverkan Närhälsan/kommun – gråzonsmöte. Enl ovan.
Gemensam rehab covid-19 patienter.
Enl Sofia har man inte sett den förväntade gruppen av patienter som söker med restsymtom
av Covid 19 som man räknade med. Rehab har handlingsplan och är rustade för att ta hand
om dessa pat. Ett fåtal har sökt för andningsrelaterade problem och hjärntrötthet. Fortsatt
rapport 11/11.
Har även varit lugnt inom kommunen, väldigt få/inga brukare som varit Covid-19 sjuka och
behövt rehab.

Statusrapport från Pernilla ang Ängenäs demensboende.
Har varit visning för allmänheten och andra grupper.
Man påbörjade flytten 7/9 med brukare från Kroppefjällshemmet och sedan från Fagerlids
gruppboende. 17/9 flyttar de sista in på Ängenäs och då är 47 brukare flyttade.
I det fortsatta arbetet kommer Fagerlidshemmet flytta in i Fagerlids gruppboendes gamla
lokaler, demensplatserna ökar och äldreboendeplatserna minskar.
Bergs korttids flyttar till Fagerlidshemmet, 2 sektioner, rehabplatser och växelvård/korttids,
mars 2021. I sista skedet flyttar kommunrehab in på Fagerlidshemmet, troligen sommaren
2021.
Nästa möte 2020-11-11
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