Minnesanteckningar
NOSAM, Härryda

Datum: 2017-02-10

Närvarande:

Elisabeth Bondesson Närhälsan Landvetter och Hindås. Joel Danielsson,
Psykiatrimottagningarna Mölndal och Härryda. Lena Lager, Sektorn för
Socialtjänst HK. Olof Olsson sektorn för UTK HK, Eva Söderholm, MAS HK.
Sven Strand, Rävlanda VC. Carina Fransson, Hälsa och bistånd HK. Ulrika
Aebeloe, HK Folkhälsoplanerare. Marianne Andersson Psykosmottag.
Maria Johansson ersätter Helene Vighage Folktandvården Malin Borg
enhetschef rehab HK

Övriga:

Lena Rudholm punkt 1och 2.

Förhindrade:

Ulla-Britt Andreasson, Hälsans Hus VC. Linda Eineving, BUM Mölnlycke.,
Mölnlycke. Björn Erkholm enhetschef rehab Närhälsan. Cecilia. Dahlgren,
Ungdomsmottagningen .Anette Aldenbratt Mölnlycke Närhälsan,
Carina Fransson VC kommun, Ewa Roslund VC kommun
Christian Sjöstedt, Crama. VC Bennet Kidande, Crama VC. Ewa Roslund,
HK IFO/FH Anneli Virenhem, Active Landvetter Rehab och Tina Forsgren,
HK Vård och omsorg

Tid:

Härryda kommun 2017-02-10 kl. 10-12

Mötespunkter
1) Presentationsrunda laget runt
2) Lena Rudholm (process stödjare temagrupp äldre) presenterar ett förslag på en rutin
och omvårdnadsmeddelande från Temagrupp äldre. Rutinen ska användas av
hemtjänstpersonal när äldre, som inte har kommunal hälso- och sjukvård behöver
sjukhusvård. På mötet kom en del synpunkter och förslag till förbättringar på
omvårdnadsmeddelandet. Bland annat bör det vara med information om ev. allergi,
hörapparat och glasögon. Vi kommer även få ett bifogat utkast till anteckningarna. Ev.
tankar och synpunkter ska skickas till Lena Rudholm direkt lena.rudholm@vgregion.se.
Här är av vikt att även informera de privata utförare som finns i hemtjänst. SBAR är ett bra
kommunikationssätt och ev. kommer en revidering ske av kortet av temagruppen. Lena
berättade också att om läkaren på sjukhuset inte dikterar in att epikris ska gå till
vårdcentralen så får vårdcentralen ingen epikris(sammanfattning). Processledare i
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Temagrupp Äldre och Mitt i livet fått i uppdrag att ta fram ett förslag på en rutin för tvåpartskommunikation mellan primärvård och kommunens Hälso- och sjukvård i IT-tjänsten
SAMSA.
3) Uppdrag för arbetsgrupp äldre/ Eva och Sven berättar om demensgruppen arbete och
”Överenskommelse mellan primärvård, psykiatri och kommun vid ett kommunalt
läkemedelsövertag”. Dokumentet har gått ut till berörda. Inget nytt arbetsförslag för
gruppen ännu men hänsyn bör tas till nya betalningsplanen. Under denna punkt togs
matning av SIP. Psykiatrin får ut statistik till kvå koder (Klassifikation av vårdåtgärder)
länk .
4) Mitt i livet arbetsgrupp Malin har inget att rapportera, ingen medverkan från
primärvården denna gång så mötet ställdes in.
5) Joel har bjudit in processledare psykiatri till vårt nästa möte som kommer handla mycket
om psykiatri vi får då rikta frågor till henne, med fokus utskrivningsklara. Detta är en fråga
i den lokala arbetsgruppen. Marine Laurin enhetschef handläggarenheten bör då bjudas in
till arbetsgruppen.
6) Lena Lager berättar att Johan Staf har bestämt sig att inte vara verksamhetschef för
Integration och arbetsmarknad.
Joel också pratade en del om fokus på rehab och sysselsättning för personer med psykiska
funktionsnedsättningar. Han nämnde att Mölndal har en mycket bra parallell verksamhet
till det utbud som samordnings-förbundet har. Joel att det funkar bättre i Mölndal än i
Härryda- kan vi köpa in tjänster från Mölndal eller på annat sätt kopiera deras arbetssätt?
Vid ett kommunalt hälso- och sjukvårdsansvar kan kommunal Rehab vara behjälpliga.
Kommunen ska ta emot 217 personer under 2017. Kommunen har 2 månader på sig att
ordna fram en bostad. Nyligen har upphalats 50 platser på Hindås camping. Psykiatrin har
ännu inte nåtts så stort av effekterna av flyktingströmmen.
7) Psykiatri Joel berättar om ett förslag som är framtaget. Temagrupp psykiatri tycker
förslaget är bra(skickas med som bilaga) och tas upp vid nästa möte. Ha berättar 7,5
poängsutbildning i psykos, affektiva kommer själva iscensätta en mindre utbildning då ev.
för kommunen.
8) Tandvård Folktandvården upplever att kommunen ska bättra sig till att bjuda ut
tandvårsenheten till att utbilda omvårdnadspersonal och medverka i uppsökande.
Kommunen har fått till sig ett par avvikelser kring frågan. MAS lovar att skicka över
kommunens rutiner då vi själva tycker att vi säkrat upp det. Brukare kan få intyg pga. vissa
sjukdomar så kallad (F eller S tandvård). Se information tandvårdsstöd länk. Tider för
utbildning ut i verksamheterna bör komma ut cirka 6 månader innan.
9) Krisberedskap/ katastrofmedicinsk plan för de olika vårdgivarna/ larmlista
Primärvården har alltid en TIB. Telefonlistor finns upprättade. Sven har gjort en riskanalys
där han jämfört med Göteborgs hamn och Laxå. Risken till att ett tåg exempelvis spårar ut
är mycket liten. Kommunen håller på via ett uppdrag på att se över POSOM mer
övergripande.
10) Nyheter kommun Nytt boende på Östra Bygården. Det planeras att öppnar den 12 Maj och
får 22 platser dvs. en ökning med 12 SÄBO platser för demens. I närområdesplanen
bestäms vem som ska ansvara för det. Det finns förslag på Hälsans hus. Ny enhetschef för
boendet blir Åsa Modig. Lena berättar att när nästa Säbo ska upphandlas så ska även
driften upphandlas.
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11) Ny tid torsdag den 18/5 klockan 10-12. Närhälsan Landvetter Elisabeth Bondesson står för
inbjudan.

Vid pennan Eva Söderholm
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