Mötesanteckningar

Lokal närsjukvårdsgrupp Mellerud
Datum och tid: 20 maj 2020, 8.30-11.30
Plats: Bolstadsrummet, Storgatan 11
Närvarande: Malin Johansson, ordf, Socialchef
Eva-Lisa Fröjd-Karlsson, Vårdcentralchef
Sofia Sandberg, Enhetschef Närhälsan Rehab Dalsland
Anette Karlsson, Sektorchef Stöd och service samt tf IFO
Pernilla Wall, medicinskt ansvarig sjuksköterska – MAS
Glenn Nordling, Folkhälsostrateg
Tatjana Drewitz, Enhetschef socialpsykiatrin (9.30-)
Niclas Nilsson, sekreterare
Inbjudna:

Lars Ahngnell, verksamhetschef BUP (8.30-9.45)
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Klockan 8.30-9.30 Barn och unga

Välkommen
Ordförande hälsade alla välkomna, både dom som var på plats och
via länk.

Uppföljning av handlingsplan
Handlingsplanen gicks igenom och uppdateras.

Information från BUP
Lars Ahngnell, verksamhetschef BUP, presenterade verksamheten
hur den ser ut idag men också hur den ska se ut i framtiden. Målet
är att både verksamheten och politiken ska vara klar så att den nya
organisationen kan starta 2024.
Presentationen bifogas mötesanteckningarna samt läggs in i
TEAMS.
Om Mellerud önskar information med specifika tal från BUP kan
dessa tas fram. Önskemål om vilka uppgifter som önskas mailas till
Lars Ahngnell som vidarebefordrar till rätt person inom den
organisationen.
Klockan 9.30-9.45 Gemensam tid inklusive fika

Uppdatering av handlingsplan
Handlingsplanen gicks igenom och uppdateras.

Återrapportering av gemensamma aktiviteter
Det informerades att Lotsen återigen öppnat 3 dagar per vecka.
Klockan 9.45-11.30

Vuxna

Uppdatering av handelsplan
Handlingsplanen gicks igenom och uppdateras.

Psyksam – rapportering till och från psyksam
Arbetet utifrån handlingsplanen fortgår och återrapporteras på
nästkommande möte den 16 september 2020.

Närvarokoordinator
Som en del i arbetet med att främja psykisk hälsa i Mellerud, så
kommer en funktion som Närvarokoordinator att inrättas inom
skolan. Koordinatorn kommer att arbeta i ett stödteam
tillsammans med ungdomscoach på Råda och någon med samma
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funktion på gymnasiet. Skolan saknar i dag stöttning för att
arbeta med elever med hög frånvaro – en länk från skoldörren till
hemmet. Tjänsten kommer att ligga under skolan och ingå i
stödteamet och ha samarbete med:
Föräldrar
Klassföreståndare
IFO
Elevhälsoteam
Skolans administration
Spåret
AME
Vuxenutbildningen
Arbetsförmedlingen
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
följa upp och stötta elever med hög skolfrånvaro
vara ett samtalsstöd för elever och föräldrar
vid behov handleda elevassistenter och annan personal
samverka med skolans elevhälsa, lärare och
elevassistenter, verksamheten ”Spåret” och AME som
ansvarar för det kommunala uppföljningsansvaret
samverka med externa aktörer med anknytning till
skolan/skolsituationen
delta i tjejgruppsverksamhet på ungdomshuset Stinsen
koordinera / samordna och utvärdera arbetet kring
psykisk hälsa

Samverkan – Närhälsan, rehab samt hälso- och sjukvård
Det finns 2 grupper som ska arbeta med detta. Det bestämdes
att ett första gemensamt uppstartsmöte ska genomföras i mitten
eller slutet av augusti som är mer övergripande. Pernilla Wall
bjuder in berörda parter till mötet. Utifrån vad som framkommer
på det mötet bestäms det hur upplägget framöver ska göras.

Gemensam rehab för Covid-19-patienter
Ett arbetsmaterial är framtaget för rehab.
Den grupp som behöver bildstöd, behöver stöd även i
rehabiliteringen efter Covid-19. Mycket bilder är framtaget i
samband med Covid-19 och hur man ska skydda sig för smitta
men bildstöd behövs även efter smitta. På nedanstående länk
finns bildstöd för Covid-19 men det är inte för rehabilitering.
Sofia Sandberg undersöker om det finns bildstöd för
rehabiliteringen och återkopplar därefter till Eva-Lisa.
https://www.vgregion.se/ov/dart/fardigt-material/covid-19viruset/

Nästa möte: 16 september 2020 klockan 8.30-11.30, kallelse kommer. Därmed är det
Närhälsan som ansvarar för det närmaste året.
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Malin Johansson, ordförande

Niclas Nilsson, sekreterare
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