”Närsjukvårdsmöte”, ”Sotenäs”, 2018-11-13

Minnesanteckning ”Närsjukvårdsmöte – Barn och unga”,
2018-11-13, Hållö, Kommunhuset, Kungshamn
Närvarande: Georg Fischer, Maria Edlund, Eva-Lott Grafman, Ellinore
Andersson, Ingegerd Roselin, Jennie Ragnarsson
Förhindrade:
Vanda Oskarsson, Jonny Melander, Katharina Wallin, Eva Hansson, Linn
Karlsson
1. Godkännande av dagordning/ anmälan övriga frågor
Dagordningen godkändes.
2. Föregående minnesanteckningar
Föregående mötes minnesanteckningar gicks igenom.
3. Handlingsplan psykisk hälsa
Georg berättar om handlingsplan psykisk hälsa, han är processledare i detta
arbetet. Det är samverkan mellan Kommunen och Hälsosjukvård
Det finns en pott med pengar som kommer att fördelas över kommunerna
som arbetar med handlingsplanen.
Krävs då att man gör en kartläggning, bestämmer ett område att arbeta med
och tar fram en handlingsplan som godkänns på Närsjukvårdsmötet i
kommunen.
Aktuellt område att jobba med: Västbus
Arbetsgrupp:
- Linn Karlsson (kontaktperson)
- Maria Edlund
- Eva – Lott
- Eva Hansson
Georg finns med som stöd vb.
Planen är att ha ett Wästbus Workeshop den 21/5 kl 13-16 för all berörd
personal inom elevhälsan, Socialsek, Ungdomsmott, BUP, Primärvård och
familjecentral
Nytt möte kring handlingsplan psykisk hälsa bestäms till den 30/1-19
Kl 13 -15,30 på Kommunhuset i Kungshamn, Lokal Långö
Inför detta möte skall respektive deltagare läsa bifogade riktlinjer och
ansvarsfördelning och försöka fånga upp ”skaven” som finns på enheten.
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4. Info från skolan ang samverkansmöte Ungdomsmott – Elevhälsa
Eva-lott berättar att möte har genomförts, blev ett bra möte.
Tankar kring vilka barn man möter togs upp och vad vi har för bild av barnen
och det som skall göras.
Främst jobba med förebyggande hälsa
Sluta titta på barnet, titta på miljön runtomkring.
5. Avvikelser
Inga avvikelser mottagna till detta möte.
6. Utvärdering
Alla är samstämmiga om att det är ett bra klimat i Sotenäs Kommun både
gällande närsjukvårdsmötena och i övrigt.
Målet för handlingsplan psykisk hälsa är bestämt och nu kan det ske
”verkstad”
7. Ärenden till nästa möte 19/3-19
-

Handlingsplan Psykisk hälsa, presentation av handlingsplan - Linn

Planerade möte 2019 är: 19/3, 21/5, 10/9 och 5/11 kl 8,30
på Sotenäs Vårdcentral.
Sotenäs Vårdcentral, Jennie Ragnarsson är Ordförande under 2019
Sotenäs Kommun är Sekreterare
Bifogar: Wästbus riktlinjer, Det lilla ordet främst

Vid anteckningarna
Jennie Ragnarsson Sotenäs Vårdcentral
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