Mötesanteckningar

Lokal närsjukvårdsgrupp Mellerud
Datum och tid: 4 mars 2020, 8.30-11.30
Plats: Bolstadsrummet, Storgatan 11
Närvarande: Malin Johansson, ordf, Socialchef
Eva-Lisa Fröjd-Karlsson, Vårdcentralchef
Christian Calonne, Sektorchef IFO
Anette Karlsson, Sektorchef Stöd och service
Camilla B-Hermansson, Rektor Nordalsskolan
Pernilla Wall, medicinskt ansvarig sjuksköterska – MAS
Glenn Nordling, Folkhälsostrateg
Anette Forsberg, Utvecklingsledare Vårdsamverkan FyrBoDal
Tatjana Drewitz, Enhetschef socialpsykiatrin (9.10-)
Niclas Nilsson, sekreterare
Inbjudna:

Annette Johansson, teamledare Närhälsan
Lena Nilsson, vårdplaneringssjuksköterska
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Klockan 8.30-9.10 Barn och unga

Uppföljning av handlingsplan
Kontakt är tagen mellan cheferna för dom olika parterna runt åttamånadskontrollen.
Handlingsplanen gicks igenom och uppdateras.

Utbildning funktionshinder
Ingela Martinsson, Enhetschef Ungdomsmottagningen, kunde inte
närvara men har mailat följande information: Ingela har fått
uppdraget i senaste Närsjukvårdsmöte att se om det finns någon
möjlighet att samverka runt exempelvis en utbildningsdag och att
göra en Dalslandsgemensam satsning gällande ungdomar med
funktionsvariationer och SRHR. Forum Skill önskar Ingela ha som
föreläsare samt även en forskare som heter Lotta Mårtensson från
Malmöuniversitet. Dessa kostar en del och dom på UM har SKRmedel som kan användas men hon tycker inte UM ska stå för hela
kostanden vid ett gemensamt event.
Ingela har även mailat sekreteraren en inbjudan till en heldag
under temat ”Något har hänt” den 25 maj i Regionens Hus,
Göteborg. Underrubriken till dagen är ”Metoder, strategier och
riktlinjer för arbete mot sexualiserat våld”. Sekreteraren har
vidarebefordrat inbjudan till alla deltagare i Lokala
Närsjukvårdsgruppen.

Gemensam familjecentral – återkoppling från arbetsgrupp G
Frågan om lokal är fortfarande inte löst. Stora förändringar inom
förvaltningar sker med lokaler men ännu är ingen klar för att kunna
användas till en gemensam familjecentral. Ska arbetsgruppen
fortsätta? Efter diskussion bestämdes det att arbetsgruppen ska
arbeta vidare med att lägga grunden för hur en gemensam
familjecentral ska fungera, Glenn Nordling sammankallar. Förslag
om lokal läggs på socialchefen.

Information från BUP
Lars Ahngnell, Verksamhetschef BUP, har meddelat att han inte kan
medverka på detta möte men kommer gärna på nästa, då han
kommer att bjudas in. Lars meddelar att han hellre beskriver
organisationsförslaget på plats än via mail.
Klockan 9.1010.30

Gemensam tid inklusive fika

Uppdatering av handlingsplan
Handlingsplanen gicks igenom och uppdateras.

Socialförvaltningen

kommunen@mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats: www.mellerud.se
Besöksadress: Storgatan 13, 464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post:

Rapport från psyksam Lokal samverkansgrupp se kallelsen
SIP-utbildningen – hur går vi vidare?
Det var 35 - 40 deltagare vid varje utbildningstillfälle.
Pernilla o Eva-Lisa kommer att träffas för att utveckla och fastställa
strukturer för samverkan samt göra dom kända för personalen inom
Närsjukvården, hemsjukvården och Rehabteamet. Även den gamla
överenskommelsen om SIP ska ses över och revideras.
Det finns en informationsfolder som man kan skriva ut och dela ut
till berörda parter. Det finns också en informationsfilm. Båda dessa
finns bland annat på Vårdsamverkans hemsida.
Antal SIP som genomfördes under 2019 ska skickas till sekreteraren
senast den 15 april 2020.
Stöd till anhöriga – samverkan, Anhöriggrupp har startat
I februari träffades intresseföreningar och arbetsgruppen då man
diskuterade hur behovet ser ut för stöd till anhöriga. Det finns
många olika områden som behöver olika stöd och behovet är stort.
Personer som inte syns eller hörs är särskilt viktiga att nå. Mötet var
framförallt en första träff för att uttrycka olika önskemål om vad
som behövs för dom olika områdena. Mötet dokumenterades. Ett
nytt möte är planerat, vilket kommer att återrapporteras vid nästa
Lokala Närsjukvårdsgruppens möte i maj.
Samverkansgruppen
Närhälsan saknar för tillfället representant i samverkansgruppen
men ny person kommer att komma börja i höst. För att hålla den
som kommer informerad uppmanas gruppen att skicka all
information. Eva-Lisa undersöker om det finns möjlighet för
personen att deltaga via Skype.
Arbetsgruppen arbetar vidare med hur man ska fortsätta med
arbetet med att lyfta information om suicid. Upprätta en tydlig plan
runt suicid. Delrapportering i maj, om det är mjöligt. Anette
Forsberg tar fram siffror för antal suicid 2018 och 2019.

Information Vårdsamverkan
Information från vårdsamverkan Fyrbodal.
• Save the date
200515 9.00 - 12.00 Quality Hotell Vänersborg.
Inbjudan till dialog och synpunkter i framtagning av en
gemensam färdplan Nära vård mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland
kommer inom kort. Inbjudan vänder sig till politiker,
chefer, medarbetare och patienter/brukarföreträdare från
både region och kommuner är välkomna.
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Vi hälsar ny chef på Vårdsamverkan Fyrbodals kansli
välkommen. Hon heter Carola Murås och tillträder tjänsten
den 18/5.
Avvikelser gällande vårdprocesserna kan nu registreras i
medcontroll av alla berörda parter. Sedan en tid tillbaks har
även kommun och privata vårdgivare tillgång till systemet.
Berörda verksamheter ska lämna in namn på kontaktperson
till Erika Kovacsne Toth
<erika.kovacsne.toth@vgregion.se>.
Information om avvikelsehanteringssystemet och viktig
instruktion om vad ni behöver göra nu finns att få om ni
följer länken nedan.
https://www.esmaker.net/esNews/NewsLetter/ViewNewsLe
tter?s=768b8236-b0b8-4852-8e5a6cc7a2375dfe&r=6087c17c-5fed-46b6-b900-f445a7e5021e
Arbetet med In- och utskrivningsprocessen pågår i liten
skala. Uppföljningsstatistik finns här
https://www.vardsamverkan.se/samverkanteman/samverka
n-vid-in--och-utskrivning-fran-sluten-vard/trygg-ocheffektiv-utskrivning-fran-sluten-vard/

Behov av broschyrer med information om stödfunktioner samt
vilken huvudman som har vilket stöd.
Det har framkommit önskemål från gruppen Stöd till anhöriga att
man ska få en broschyr i samband med att en person får en
diagnos. Vissa diagnoser finns det mycket material att få medan det
finns andra diagnoser där det finns väldigt lite eller saknas helt.
Detta är något som man kommer att arbeta vidare med i gruppen
för anhöriga.
Gruppen efterlyser en koordinator eller kontaktuppgifter på någon
som anhöriga kan kontakta.

Rutin misstanke om narkotika
Drogtest av mellanstadieelever har varit aktuellt. Närhälsan gör inga
drogtester, det är kommunen som är ansvarig att genomföra
drogtester enligt socialstyrelsen. Det ska finnas en rutin mellan
skola och IFO hur detta ska genomföras. Camilla B-Hermansson och
enhetschef för Barn och Unga Malin Klingborg kommer att arbeta
vidare med denna fråga.
Klockan 10.3011.30

Vuxna

Uppdatering av handelsplan
Handlingsplanen gicks igenom och uppdateras.
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Psyksam - återrapportering
Tatjana redovisar för arbetet runt ”Handlingsplan psykisk hälsa”.
Handlingsplanen är inskickad till Georg Fischer som återkopplade
att den är godkänd. Arbetet utifrån Handlingsplanen fortgår.

Ensamma äldre – samverkan
Glenn berättar att det finns många olika aktiviteter i grupperna
men svårigheten är att nå dom personerna som inte är med i
någon aktivitet.
Ofrivillig ensamhet är ett område som uppmärksammas allt mer
ute i landets kommuner och materialet ”Tillsammans mot
ensamhet” har blivit ett populärt material och används därför
också ganska flitigt. Enligt SCB så är var 20:e svensk socialt
isolerad och 2 av 3 inom äldreomsorgen upplever ensamhet.
Undersökningar visar att det som betyder mest för att motverka
ofrivillig ensamhet är att bygga och vidmakthålla sociala nätverk.
Att träffas och göra saker tillsammans är bra och viktigt, men det
är samtidigt ganska meningslöst att skapa mötesplatser som
ingen kan ta sig till. Det ger heller ingen stor effekt att skapa
aktiviteter för de redan aktiva.
Det handlar istället om att nå de som har blivit isolerade och som
har svårt att komma över tröskeln.
Det finns många exempel på insatser som görs runt om i landet
exempelvis; Väntjänst, FixarMalte, aktivitetsgrupper (som vår
egen idégrupp Älvan). Många kommuner har upprättat
frivilligcentraler där mycket av det ideella arbetet utgår ifrån.
Det finns en organisation som heter Äldrekontakt. De är aktiva i
30 kommuner i Sverige och har ca 850 volontärer knutna till sin
verksamhet. Dessa volontärer är indelade i tre team;
1. Chaufförer
2. Fikavärdar
3. Gruppledare
Chaufförerna kör helt enkelt och hämtar och lämnar deltagare.
Fikavärdarna öppnar dörrarna till sitt hem och bjuder in till fika
en söndag i månaden eller oftare. Gruppledarna ser till så att allt
flyter på och utvecklar verksamheten efter behov och efter att
nya idéer dyker upp. De har t.ex. också börjat med telefonträffar.
En orsak till att man blivit ofrivilligt ensam kan vara att man blivit
stillasittande efter en fallolycka. I Sverige idag sker 270 000
fallolyckor varje år varav 70 000 så illa att det krävs inläggning
på sjukhus.
Tankar finns också på att pensionärer kan gå till Stinsen för att
möten ska ske över generationsgränserna, där ungdomar och
pensionärer kan mötas.
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Psykoterapeut från Närhälsan har varit på PRO och SPF och
pratat om ensamhetsproblematik.
För att få reda på vad som efterfrågas av pensionärer, ska en
enkät skickas till dom som förslagsvis är över 65 år. Glenn tar
fram förslag på enkät och genomför detta.

Olämpliga läkemedel till äldre
Särskilt boende i Mellerud ligger högt jämfört med övriga Sverige.
Inom Närhälsan finns det en handlingsplan för att arbeta med
detta. Handlingsplanen startades i december 2019 därför
förväntas siffrorna för 2020 att minska. Lokala
Närsjukvårdsgruppen påbörjar inget nytt arbete utan avvaktar
vad som händer utifrån arbetet med den nya handlingsplanen.
MAS och sektorchef kommer att träffa hemsjukvårdens
sjuksköterskor i mars för att presentera resultatet från
socialstyrelsen och motivera äldre på boendena att ändra
medicinerna.

Vid vårdplanering - samverkan Rehab, minska antal dygn på
korttids
Karolina kontaktar Helena Malmstråle på VG-regionen i denna
fråga.

Information från Samverkan mellan IFO och Stöd och Service –
vill Öppen-Psykiatrin vara med?
Samverkan med olika personer har börjat men önskan är att
även Öppen-psykiatrin vill vara med. Tas upp i mötet i maj.

Krisbearbetning – kommunen ser ett behov
Denna punkt kommer eventuellt att följas upp vid nästa möte i
maj.
Nästa möte: 20 maj 2020 klockan 8.30-11.30, kallelse kommer.

Malin Johansson, ordförande

Niclas Nilsson, sekreterare
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