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Närvaro
- Närhälsan
- Marks kommun
- SÄS

Ärende





Information från respektive
förvaltning
Närakut. Information och fortsatt
planering
Barn och Unga återkoppling
Samordningsnod, Mark
Svenljunga.
(NYTT Omställningsuppdrag till
Närhälsan)




Restaurang och Café
Sommar



Lokalgrupp återkoppling



LAB, Röntgen, Administration.
Planering hösten
Sammanfattning av beslut och
information och vad ska kommuniceras
Nästa möte

Minnesanteckning
Närhälsan: Vårdcentralchef Skene har slutar i augusti, rekrytering pågår. Marks Kommun: Ny lagstiftning gällande
utskrivningsklarpatient påverkar kostnaderna inom kommun, med till agendan i Närvårdsamverkan Södra Älvsborg.
Starten av Närakut fungerar bra. Det är ca 20-25 patienter/dag och det är en ökning i förhållande till jourcentralen
antal omhändertagna patienter. Det är 0-6 patienter som röntgas akut från Närakuten (ca 20 planerade).
Ett första möte är inbokat den 2/7 13:00 -15:30 med chefer från respektive berörd förvaltning
Marita Bäck önskar lyfta in ytterligare ett omställningsprojekt till Verksamhetsrådet. Verksamhetsrådet blir styrgrupp
för delprojekt samordningsnod vilket godkänns av övriga förvaltningar. Uppdragshandlingen är inte klar men
”samordningsnoden” ska stödja invånare/anhöriga med att samordna vårdinsatser. Individer som kopplas till noden
kan identifieras av olika aktörer. Det kommer finns 2 olika pilotmodeller i VG-region, varav en placeras i Skene.
Uppdragsbeskrivningen skickas till Verksamhetsrådet av Marita Bäck när den är klar. Start under hösten 2019
Regionservice har extern annonsering gällande drift av Restaurang och café
Semester och öppethållande under sommarperioden. Respektive förvaltning fyller på information om sommar och
öppethållande till husmöte kontakta Monica Hjelmgren som samordnar informationen.
Har haft sitt första möte och lägger fokus på entréplan i etapp1. Respektive förvaltning analyserar sitt behov av
undersökningsrum för öppenvårdsbesök. Lokalgruppen genomför en gemensam analys samt går runt i lokalerna den
27/6, viktigt att informera om gruppens närvaro till medarbetare.
Målet är att nyttja lokalerna i större omfattning och minimera behov av ytterligare ombyggnation. Västfastigheter
bjud in till nästa möte
Arbetsgrupper till Lab, radiologi samt Administration planeras starta till hösten. Första möte bokas snarast.
Information till Husmötet den 23/3. Närakut, förstamöte barn o Unga, samordningsnod, sommaren, lokalgrupp 27/6,
vi påbörjar arbete med administration, lab. o röntgen
Nästa möte är efter sommaren den 12/9 13:30-15:00. Till mötet bjuds Regionservice och Västfastigheter in.

