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1.

Mötets öppnande

Bahman Alami öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2.

Föregående mötes protokoll

Ordförande gick kort igenom föregående mötesanteckningar.
3. Val av

justerare

Eva Pettersson valdes att justera dagens protokoll.
4. Hälso-och

sjukvårdsavtalet i Västra Götaland

Hälso-och sjukvårdsavtalet gås igenom av ledningsgruppen och man enas om att det är
tydligt beskrivet hur ansvaret mellan de olika vårdgivarna är fördelat.
Det beslutas att vid nästa möte ska en genomgång göras av underavtalet
”Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i
Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med

missbruk”.

5.Ledningsgruppens uppdrag och funktion
De arbetsgrupper som är aktiva idag är Barn och unga vuxna, Psykisk Hälsa och
Äldregruppen. Det beslutas att det är ordförande för varje grupp som har ansvaret för vilka
deltagare som ska vara med i arbetsgrupperna, deltagarna kan variera över tid beroende
på uppdraget. Det är ordförande för varje arbetsgrupp som redovisar arbetsgruppens
resultat till ledningsgruppen.

Under mötet presenterades ett uppdragsförslag till arbetsgruppen för Äldre att göra en
kartläggning av vad det finns för aktiviteter och vård för demenssjuka i kommunen.
SÄS har meddelat att de i framtiden kommer att ha svårt att vara med i samma utsträckning
som tidigare, de har som förslag att de deltager via Skype.
6. SIP

Det diskuterades hur vi arbetar med SIP inom de olika verksam heterna. Förslag ges att Jan
Nilsson ska bjudas in till nästa ledningsgruppsmöte i mars.
Från gruppen Barn och unga vuxna meddelar man att SIP berör även denna grupp. Ett
Västbusmöte ska inte göras utan att man samtidigt också gör en SIP.

7.Uppdrag till arbetsgruppen psykisk hälsa
Det presenteras ett förslag på uppdrag till arbetsgruppen för Psykisk hälsa. Förslaget är
Hur ska vi utifrån Hälso-och sjukvårdsavtalet jobba med integrerad psykiatri i
samsjuklighetsärenden i Mark så att behövande individer inte ”hamnar mellan stolarna”.
Beslut togs i ledningsgruppen att uppdraget ges till arbetsgruppen för psykisk hälsa.
”

Behov av samordnare för Västbus
Förslag ges att man ska se över behovet av en samordnare för Västbus, det beslutas att
uppdraget ges till Thomas Strand och Cecilia Ragnarsson att gemensamt formulera en
uppdragsbeskrivning.
8,
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9.Samarbete mellan närhälsan och kommun kring drogtester
Från Elevhälsan lyfts frågan om drogtester av barn och unga och att man har olika rutiner
för det på vårdcentralerna i vår kommun. Önskan är tt man kommer överens om hur man
ska hantera frågan om drogtestning. Beslut togs att ?Tärhälsan tillsammans med Sven
Strand tar fram en gemensam rutin som sedan kommuniceras till Elevhälsan, Eva
Pettersson är sammankallande för arbetsgruppen.
10. Avvikelser av vikt
En uppmaning att också lyfta det som fungerar bra och inte enbart det som är negativt.
11.

Ovrigt.

Frågan lyfts om vem som ansvarar för att beställa stickande/skärande burkar och
provtagnings-material för de patienter som finns inom den kommunala hälso-och
sjukvården. Enligt gällande avtal är det vårdcentralen som tillhandahåller viss material
enligt dokument gällande i Södra Älvsborg
.

Elevhälsan lyfter frågan om var asylsökande barn och ungdomar kan BCG-vaccineras.
Information från närhälsan ges att PPD-sätts på respektive vårdcentral och att de barn som
behöver BCG-vaccineras hänvisas till Boda vårdcentral.

Information ges om att verksamheten på Varpen har avvecklats och eventuellt kommer
korttidsverksamheten för funktionshinder att flytta in i dessa lokaler.

Ensamkommande barn har minskat och nuläget finns det ett boende Fritsla och ett
Horred.
i

i

i

Mötestider för 2017 är:
2/2, 9/3, 11/5, 7/9 och 14/12.
OBS! datum i maj är ändrat till den 11/5.

12. Mötets

avslutande

Ordförande Bahman Alami tackade alla som medverkat och avslutade mötet.
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