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Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Lilla Edet, 2018-02-01,
Elfkungen, kommunhuset Lilla Edet
Närvarande:
Lotte Mossudd, Mia Ljungberg, Helena Arkemar, Yvonne Gunnarsson-Nord,
Lotta Enström, Johan Lidén, Eva-Lena Julin, Pia Andersson, Mikael Spetz,
Katarina Rolander, Annelie Örtendahl, Pernilla Sundemar, Semir Facic, Åsa
Enarsson.
Förhindrade:
Annika Svensson
1. Godkännande av dagordning
Dagordning godkänns.

2. Anmälan av övriga frågor
Skriva på Överenskommelse om läkarmedverkan.

3. Psykiatri, missbruk och beroende
Ett samarbete mellan öppenpsykiatrin och kommun är på gång att
upprättas vad gäller missbruk. Pernilla har också önskemål om att få
igång en drogmottagning. Bättre att börja i liten skala än inte alls. Det
finns tidigare erfarenheter av en välfungerande drogmottagning i
kommunen. Semir påpekar att det är viktigt att få struktur på
samarbetet då problemet är ganska stort i Lilla Edet. Inte så sällan ser
man ett samband mellan missbruk, psykisk ohälsa och annan
problematik såsom smärta och värk.
En lokal handlingsplan ska upprättas utifrån den regionala
handlingsplanen för psykisk hälsa. Pernilla kallar berörda till ett
extramöte, inför nästa närsjukvårdsmöte, som uppstart till detta.

4. Hur ska vi hantera SIP
Pernilla informerar om att handläggare på IFO upplever att man inte
alltid kommer då man är kallad till SIP. En diskussion förs över
huruvida berörda som inte har en aktuell vårdrelation med patient/
klient kan eller ska delta. Åsikterna går isär men alla enas om att en
avvikelse är på plats, då man är missnöjd med deltagandet, så får
frågan behandlas den vägen. Det finns webbutbildningar i SIP både för
barn och vuxna, länk till vuxna bifogas
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip/utbildningar-isip/grundutbildning-i-sip-for-vuxna/
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5. Lagen om trygg utskrivning
En grupp med representanter från övriga vårdgivare i Lilla Edet och
kommunen träffas regelbundet för att hitta samverkansformer inför Nya
lagen om trygg utskrivning. Att tillsammans föra dialog kring de olika
processerna skapar samsyn vilket vi tror kommer underlätta vårt
nödvändiga samarbete kring detta.
Anette Forsberg, utvecklingsledare i Fyrbodal vägledde gruppen
genom processerna på senaste mötet. Hennes rekommendation är att
vi har hälso- och sjukvårdsavtalet som en grund i arbetet. Nästa möte i
denna gruppkonstellation är planerat till den 12 april.
6. Utökad läkarmedverkan.
Annelie redovisar ett förslag på ”lathund” för sjuksköterskorna i
hemsjukvården vad gäller mobil hemsjukvårdsläkare. Lathunden blir en
bilaga till vår Överenskommelse om läkarmedverkan. Annelie
återkopplar när allt är klart för påskrift.
7. Mobil närsjukvård Åsa Enarsson kl.14.00
Åsa Enarsson redovisar projekt Mobilt närsjukvårdsteam som är en del
i Mobil närvård tillsammans med Mobil hemsjukvårdsläkare och
Palliativa teamet. Projektet gäller 2018 med Åsa tror på en förlängning.
Närsjukvårdsteamet kommer att utgå från Uddevalla sjukhus med ett
nära samarbete med MÄVA. Ett tak på antal patienter tror man landar
på ca 50 vilket för en liten kommun som Lilla Edet innebär 1-2 patienter
i teamet. Rekrytering till teamet pågår men uppstart räknas bli först till
hösten.
8. Olämpliga läkemedel
Helena lyfter frågan hur vi arbetar vidare med olämpliga läkemedel. Att
få ner antalet olämpliga läkemedel ingår i vår gemensamma
handlingsplan för de goda livet för sjuka äldre så frågan lyfts till punkt
9.

9. Handlingsplan/mål kopplat till Det goda livet för sjuka äldre
Handlingsplanen gås igenom som en uppdatering för oss alla.
Handlingsplanen med mätningar kopplat till gemensamma mål gäller
även för hela 2018. Till nästa närsjukvårdsmöte kommer vi därför
överens om att alla tar med sig de siffror de kan få fram så att vi får en
nulägesanalys.
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10. Ärende till nästa möte
 Första linjen/ barn och unga
 Lokal handlingsplan psykiska hälsa
 Trygg hemgång
 Handlingsplan det goda livet för sjuka äldre

Vid anteckningarna
Mia Ljungberg
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