Mötesanteckningar

Lokal närsjukvårdsgrupp Mellerud
Datum och tid: 5 december 2019, 8.30-11.30
Plats:Grinstadsrummet, Storgatan 13
Närvarande: Malin Johansson, ordf, Socialchef
Eva-Lisa Fröjd-Karlsson, Vårdcentralchef

Christer Andersson, Enhetschef Vuxenpsykiatrin (9.10-11.30)
Ingela Martinsson, Enhetschef Ungdomsmottagningen (8.30-10.30)
Sofia Sandberg, Enhetschef Närhälsan Rehab Dalsland (9.10-11.30)
Anette Karlsson, Sektorchef Stöd och service
Karolina Christensen, Sektorchef Vård och omsorg (9.10-11.30)
Tatjana Drewitz, Enhetschef Socialpsykiatrin (9.10-11.30)
Niclas Nilsson, Administratör
Inbjudna:

Annette Johansson, teamledare Närhälsan
Lena Nilsson, vårdplaneringssjuksköterska

Socialförvaltningen
Besöksadress: Storgatan 13, 464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
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Klockan 8.30-9.10 Barn och unga

Gemensam familjecentral – återkoppling från arbetsgrupp
Återrapportering från arbetsgruppen familjecentral. Frågan kommer
att tas på nästa möte samt på Miljö- och hälsorådet.
Enhetschef för Ungdomsmottagningen initierar hur familjecentraler
fungerar och vilken vinning det finns på andra platser, exempelvis i
Ytterby, se nedan.

Uppdatering av handlingsplan
Handlingsplanen gicks igenom och uppdateras med nedanstående,
se bilaga.
Familjecentralen blir en egen punkt i handlingsplanen. Det behövs
samla professioner för att samordna gemensamt stöd för dom vi är
till för. Samordna för att samla BVC, öppen förskola,
familjebehandlare med flera för att underlätta för familjer.
Återrapportering efterfrågades av Folkhälsostrategen angående
Gemensam familjecentral.
Gemensamma ”Åttamånadersbesöken” har inte kunnat genomföras
gemensamt då kontakt med Familjebehandlarna inte besvarats.
Chef påtalas om detta.
ABC-utbildning. Frågan lyfts om det finns möjlighet att genomföra
ABS-utbildning för föräldrar till barn med särskilda behov.
Det finns ett bra exempel i Ytterby, Kustens vårdcentral. Dessa kan
kontaktas längre fram i processen.
Klockan 9.1010.30

Gemensam tid inklusive fika

Mötesdatum för 2020:
4 mars, 6 maj, 16 september och 11 november.

Stöd till anhöriga - samverkan
Tjänsten som kommunens anhörigkonsulent har avslutats men
anhörigstödet kommer att fortsätta. Vilket stöd eller utbildning finns
för denna grupp? Arbetsgruppen inom kommunen kommer vid
behov att kontakta övriga samarbetspartners för samverkan.
Gymnastikhall kan eventuellt vara en bra lokal för framtida träffar.
Förslag att skapa Anhörigskola, då studiecirkel eller liknande kan
göras vid exempelvis 4 tillfällen.
Anette Karlsson och Karolina Christensen bjuder in Helena
Malmstråle till samtal.
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Detta läggs in i Handlingsplanen.

POSOM-gruppen - information
Anette Karlsson, samordnare inom POSOM, visade den presentation
som tagits fram för POSOM.

SIP – avstämning kring hur vi jobbar och framtida behov.
Georg Fischer ska kallas för att genomföra utbildning så att alla får
gemensam kunskap för att SIP ska fungera på bästa sätt.
BESLUT: Malin kallar Georg Fischer för 2
eftermiddagsföreläsningar 13.00-16.00. Önskemål på
datum är följande datum: 11 och 13 februari. Tingshuset är
önskvärt som lokal. Närhälsan, Ungdomsmottagningen
med flera kommer att bjudas in.

Teams - information
Kommunen använder Teams och där kommer alla dokument,
inklusive kallelser och protokoll att läggs. Christer Andersson
kommer att bjudas in till denna grupp.
Kallelser kommer att mailas till övriga i samband med
mötesinbjudningar. Protokollen kommer att mailas efter justering
skett.

Uppdatering av handlingsplan
Se under punkten SIP.
Handlingsplanen gicks igenom och uppdateras, se bilaga.
Klockan 10.3011.30

Vuxna

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
Det har framkommit att det finns oro för äldre från olika grupper.
PRO och SPF har fått medel för att göra insatser för denna grupp
och har kontaktat Vårdcentralen för att kunna få stöttning.
Arbetet sker i dom olika organisationerna för denna grupp men
det är bra att följa upp i kommande möten för
Närsjukvårdsgruppen vad som görs.
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Ängenäs, särskilt boende
Byggnationen fortskrider och beräknas vara klar i september
2020. Inflyttning är planerad till vecka 37. Antal platser som
kommer att finnas i Ängenäs är 54. demensboende

Hemtagning
Planeringen är att hemtagning i framtiden kommer att främst ske
till hemmet och där kan man genom samverkan med rehab och
vårdcentralen. Bara i undantagsfall kommer personer att tas hem
till korttidsboende, där kommunen kommer att få färre platser.

Sjukresor, ändrade rutiner
Brev från Västra Götalandsregionen gällande sjukresetaxi har
kommit till kommunen:
Till kommunal verksamhet som har utfärdat
Reseintyg för sjukresetaxi
Vi vänder oss till dig som kommunal vårdpersonal och som har
utfärdat reseintyg för boende på äldreboende/korttidsboende,
hemsjukvård och övriga kommunal verksamhet.
Från och med 1 januari 2020 kommer möjligheten för kommunal
vårdpersonal att utfärda reseintyg att upphöra. Den blankett som
kommunerna har använt Reseintyg avseende sjukresetaxi för
kommun kommer inte längre att godkännas. Det är då endast
Regionanställd vårdpersonal som kan utfärda Reseintyg för
sjukresetaxi. Inga Reseintyg utfärdade av kommunal
vårdpersonal kommer att godkännas. Som grund för detta beslut
är att kommunala färdtjänsttillstånd inte längre gäller som intyg
för sjukresetaxi enligt nytt regelverk för sjukresor.
Reseintyget kan utfärdas per gång då man besöker vården eller
för en längre period. De boenden som är kopplade till en av
Regionens vårdcentraler har möjlighet att få reseintyget utfärdat
av dom.
Det är vårdgivaren som gör den medicinska bedömningen för
resa med sjukresetaxi. I och med att intyget registrerats har
vårdpersonalen godkänt den extra kostnad som sjukresa med
sjukresetaxi innebär.
Behöver ni mer information
Kontakta Sektion Sjukresors Kundtjänst på tel. nr 010-473 21 00.
Med vänliga hälsningar
Lena Martinsson
Servicechef Sjukresor

Uppdatering av handlingsplan
Gicks igenom utan åtgärd.
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Nästa möte: 4 mars 2020 klockan 8.30-11.30, kallelse kommer.

Malin Johansson, ordförande

Niclas Nilsson, sekreterare
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