Närsjukvårdsgrupp Färgelanda, 2019-09-26

Minnesanteckning Närsjukvårdsmöte, 2018-11-21,
konferensrummet Håvesten, Färgelanda
Närvarande:
Edgardo Varas Olmo, Johan Lundh, Maria Lobrant, Anne Lundström, Camilla
Karlsson, Helena Kronberg, Ulla Morsing, Carina Holmqvist, Lillan Falstedt
Förhindrade:
Christer Andersson,
1. Godkännande av dagordning/ anmälan övriga frågor
Dagordning godkändes.

2. Föregående minnesanteckningar
Har blivit utskickade i förväg. Ingen har något att säga om dessa.

3. SIP och Samverkan vid in och utskrivningsprocessen
Arbetet går framåt. Vårdcentralen har avsatt tid för avstämningsmöten.
Vårdcentralen har svårt att åka ut på fysiska sipar.
Det förtydligas att det är vårdcentralens ansvar att kalla till SIP.
Primärvården testar ett system där SIP finns som strukturerat arbetssätt. De
menar att det hade vart värdefullt om även kommunen kunde ha deltagit i
detta.
Det har blivit fastställt vad som är nödvändiga hjälpmedel. Dokumentet
bifogas minnesanteckningarna. Bemanning helger
Det är bestämt att primärvården ska ha bemannat 23, 26 och 30/12 kl 11-13.
Jourcentralen Bäckefors kommer att täcka för Närhälsan Färgelanda vid
dessa tillfällen. De tar ansvar för att stämma av i SAMSA och bokar in på
vårdcentralen om något behöver åtgärdas. Det finns tider avsatt för detta. Det
behövs ett telefonnummer in till kommunen, hemsjukvården har lämnat sitt.
2019 kommer helgbemanning att bli ett faktum för primärvården då det skrivs
in i krav- och kvalitetsboken.

4. Provtagning och inlämnande av tagna prover till vårdcentralen
Diskussion kring att dörren in till vårdcentralen har belagts med lås.
Hemsjukvårdens sjuksköterskor får inte kod för att komma in. Sekreteraren i
receptionen ska öppna när de kommer med prover. Vid några tillfällen har
sjuksköterskorna fått stå och vänta för att ingen sitter i receptionen och kan
släppa in dem för att lämna proverna. Det ska vara en sekreterare som ska
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kunna nås för att släppa in hemsjukvården. Det finns en klocka att ringa på.
Dörren till vårdcentralen är låst på grund av personalens säkerhet. Enligt
Närhälsans säkerhetsansvarige får inte koden lämnas ut till hemsjukvården.
Förslag lämnas om att vårdcentralen ska hämta prover hos hemsjukvården
x1/dag. Detta ska tas upp på vårdcentralen för diskussion innan beslut kan
fattas i frågan. Alternativt att det fungerar med att hemsjukvården ringer på
klockan. Uppföljning innan nästa närsjukvårdsmöte.

5. Ronder
Det har vid några tillfällen hänt att läkare ska ringa patienter på avsatt
rondtid. Sjuksköterska har fått vänta upp till 45 minuter. Edgardo har
pratat med en läkare och ska prata med den andre det berör också.
6. Interreg projektet
Kommer troligen dra igång i mars. Samarbete mellan vct, högskolan väst och
Färgelanda kommun hemsjukvården. Projektet handlar om balans. När under
dagen har patienten balanssvårigheter. Personal har inte som vana att fråga
om hörsel. Hörcentralen kommer att finnas närmare under tiden projektet
pågår.
7. BPSD
Hemsjukvården har lått utbilda två sjuksköterskor till certifierade utbildare
inom BPSD. De har föreläst för vårdcentralen om registret och arbetssättet för
att skapa samförstånd. Vårdcentralen önskar ytterligare utbildning för att
täcka in att alla läkare får ta del av informationen.
8. Palliativombud
De palliativa ombuden i hemsjukvården har vart på utbildning. Ulla berättar.
9. Information från kommunen
 Kommunen har köpt in loggbara läkemedelsskåp till nästan alla SÄBOplatser.
 Kommunen kommer att börja signera bla läkemedel digitalt from
januari 2019.
 Medicinsk sekreterare har börjat. Hon utformar arbetet i samråd med
Ulla och hemsjukvården. Medicinsk sekreterare har skuggat
sjuksköterskorna för att se vad hon kan utföra för arbetsuppgifter.
Huvuduppgiften är dock dokumentation.

Minnesanteckningar skickas till vardsamverkan.fyrbodal.nu@vgregion.se

Närsjukvårdsgrupp Färgelanda, 2019-09-26

10. Psykiatrisk handlingsplan
Gruppen har haft två möten hittills. De har tittat på var och ens definition kring
vad psykisk hälsa är. Börjar med ålder 6-15 år. De tittar på gränsdragningar
mellan olika verksamheter. Det finns en otydlighet kring var uppdrag börjar
och slutar.

Det finns pengar att söka för primärvården angående främjande av psykisk
hälsa. Det är svårt att få till då det saknas psykologer i Dalsland. Närhälsan
har psykolog på Dalaberg i Uddevalla och i Munkedal. Dalaberg tar i första
hand mot de boende i Uddevalla. De två psykologerna ska täcka norra hälsooch sjukvårdsnämndens område. Skolhälsan och vårdcentralen skulle kunna
dela på psykolog. I nuläget finns en psykolog på 50% i skolhälsan.

Riktlinjer och rutiner har diskuterats kring remittering. Mycket är oklart
fortfarande.
Vid nästa möte ska processkarta diskuteras
Vem tar kontakt? Orsak? Insatser? Begräsning? När ska vi remittera vidare?
När insatsen inte fungerar vart vänder man sig då?
Vårdcentralen har tittat på lokalerna på kyrkskolan. Säkerhetsföreskrifter inom
Närhälsan säger att de inte kan flytta dit beroende på lokalers utformning. Det
behöver tittas över ett varv till.
Det behöver finnas en processväg för allmänheten om man som förälder har
ett barn med problem. En tydlighet i var man ska vända sig.
Lokala planen beräknas vara klar till maj -19.
11. Barn och unga
Det finns ett förslag till samverkansavtal där kommun och region är överens.
Man önskar en familjecentral från politiken och inte familjeliknande
verksamhet.
Hur-frågan har bollats till arbetsgruppen. Samordnaransvar ligger på IFO.

Trygg kommun för alla. Svar på enkäter från ungdomar har kommit in.
Våldsärenden ökar och ärenden där barn bevittnar våld. Det är en hög
skolfrånvaro hos dessa barn. Skola har ett samarbete med IFO. En stor punkt
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som framkommer i enkäten är spelberoende. De sover inte på nätterna, vilket
får konsekvenser för skolgång och socialt samspel.
Bland de äldre ungdomarna är hemmasittarna 6 st, i aktivitet. Delad kostnad
med Munkedal. En skola för alla bryts ner i mindre delprojekt. Det behövs en
tydlig profil för de elever som löper risk för utanförskap.
Förstärkt föräldraförmåga där man förstärker resurser hos föräldrar. Man
arbetar med motivationsarbete.
Skolan har svårt med motivationsarbete hos föräldrar.
IFO har mindfullnessgrupper. Alla kommuninnevånarna är välkomna. De är
fyra gånger per termin under kvällstid.
Vårdcentralen önskar information till APT och bjuder in IFO.
Skolan arbetar med fysisk aktivitet hos barn. Det finns flera överviktiga barn.
Arbetet går framåt. De får möjlighet att testa lite olika aktiviteter.
Diskussion kring hur samarbete med vårdcentralen ska se ut?
En del föräldrar har inte råd att låta barnen gå på fritidsaktiviteter. Det finns
majblomman tex. Viktigt att tolka vilka socioekonomiska resurser som finns.
IFO har självhjälpsgrupper för beroende och missbruk. IFO bjuds in till APT
på vårdcentralen.
Efter samtal med BUP:
Kötiden till BUP Uddevalla för utredning är i dagsläget 1 år och till behandling
3 månader.
Inför 2019 förväntas kötiden öka med anledning av att BUP Trollhättan har
infört ett intagningsstopp av nya ärenden.
Anledningen till intagningsstoppet är personalsituationen där man har stor
personalbrist och inte lyckas rekrytera psykologer.

Beslutet om intagningsstopp i Trollhättan spiller över på övriga mottagningar
såsom Uddevalla, Bäckefors med flera.

Dalabergs Vårdcentral är en Resursvårdcentral med upptagningsområde
norra hälso- och sjukvårdsområdet d v s bland annat Färgelanda.
Enligt Emma Utter så ser denna vårdcentral gärna att föräldrar till barn och
unga med psykisk ohälsa tar direkt och egen kontakt med denna vårdcentral.
12. Missbruk och beroende
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Diskussion kring om Färgelanda har samverkansavtal med psykiatri-kommun.
Det behöver arbetas fram en lokal samverkan. Vi behöver ta tag i bollen och
driva på arbetet. Förslag att utvecklingschef kommun håller i arbetet.
Deltagare i arbetet bör vara vårdcentralen, IFO, ESS, hemsjukvården,
öppenpsykiatri vuxen, prio arbetet- Lillan.
Koppla ihop det med aktiviteter.

13. Ärenden till nästa möte
-

Uppföljning kring hur arbetet har gått med hur hemsjukvården ska
lämna prover till vårdcentralen.
Lokal handlingsplan psykisk ohälsa till maj månads möte.
Arbetsgrupp kring lokal handlingsplan psykisk ohälsa vuxen

Vid anteckningarna
Maria Lobrant
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