Verksamhetsråd Närvårdscentrum Skene
Datum
Tid
Plats

2019-04-11
13:30 – 15:30
Arne Aldman, konferenscentrum, Skene

Kallade
- Närhälsan
- Marks kommun
- SÄS

Maritha Bäck, Helen Jarl, Ingela Wessbo, Susanne Blid Roos, Pernilla Häyhänen
Talieh Ashjari, Tarja Thorén, Elisabeth Kroon
Espen Amundsen, Karin Hederstierna, Joakim Höstner, Eija Hägg

Anmält frånvaro
Särskilt kallade

Ansvarig

Föregående mötesanteckningar/att göra-lista

Espen
Monica

Dagens agenda



Sommarplanering

Espen Amundsen
Karin Jokisalo
Monica Hjelmgren

Helen Jarl, Joakim Höstner

Ärende

Aktuella ärenden
 Närakut Skene

Mötesordförande
Sekreterare
Mötesledare

Maritha
Susanne

Ärende
Espen hälsar alla välkomna.
Eftersom det är några nya deltagare i rådet görs en presentationsrunda.
 Ett så kallat ”husmöte” hålls 2 veckor efter varje verksamhetsråd.
 Webbsida skapad där anteckningar och information finns. (www.vårdsamverkan.se/projekt
och processer/Närvårdscentrum Skene)
Dagens agenda fastställs.










Närakuten startar 2019-04-24. Arbete pågår med arbetsrutiner, bemanning etc.
En första utvärdering i november 2019. Projekttid till 2020-05-30.
Sara Engebring, sjuksköterska på Skene vårdcentral, är utsedd tillprojektledare.
Flödet för inläggning på vårdavdelning skickas vidare till arbetsgruppen.
Eventuellt behöver vi utöka samarbetet med Marks kommun, Elisabeth deltar i
arbetsgruppen.
Vårdavdelning 2 har öppet 24 medicinplatser över hela sommaren. Läkarbemanning helger
antingen lördag förmiddag eller söndag förmiddag.
Rehabmottaning för SÄS öppen hela sommaren.
Opererande verksamhet stängd veckorna 25-32.
Barn- och ungdomsmottagningen stängd veckorna 28-31.




Fortsatt samarbete Närhälsan-SÄS-Marks
kommun i verksamhetsrådet
Lokalgrupp
Gemensam lokalförsörjningsplan

Talieh

Chefsmöte Barn och Unga

Monica

Väktare (Securitas)

Susanne

Förslag mötestider

Monica

Sammanfattning av beslut. Information till
husmöte
Till kommande möte

Monica

Monica

Närhälsan öppet med halv bemanning. Närakuten öppen ordinarie tider.
Barnmorskemottagning och ungdomsmottagning öppna hela sommaren.
Marks kommun: Boenden öppna men med lägre bemanning. Tarja återkommer med
information beträffande Prisma och spädbarnsmottagning.
Äldreomsorgsnämnden har beslutat att nuvarande korttidsboende på Kinnaborg inte kommer
att flytta in på plan 6 här i huset.
 Ett första möte hålls vecka 15, där SÄS och Närhälsan tillsammans med Västfastigheter ska
gå igenom lokalförsörjningsplanerna för respektive förvaltning. Magnus Holm,
fastighetsförvaltare, är sammankallande för gruppen.
 BVC flyttar till nuvarande kurator/dietistenheten.
Datumförslag för möte: 2019-06-25, 2019-07-02 alternativt 2019-08-29. Monica skickar ut
förfrågning/kallelse till berörda.
När Närakuten startar är inte dagens väktartider optimala. Väktare behövs fram till kl 22, även
andra behov kan finnas. Monica och Susanne utreder behoven och kontaktar
Säkerhetsavdelningen.
Beslut om att ändra mötestiden för verksamhetsrådet till 13:30 – 15:00. Planerade möten 201910-10 och 2019-12-05 ändras till Skypemöten. Nya kallelser skickas ut.
Monica sammanfattar beslut och går igenom vad som ska tas med på nästa husmöte.
Kan vi samverka mellan SÄS (vårdavdelning 2) och Närhälsan vad gäller kuratorpsykologfunktionen?

