Datum:

20190503

Tid:

09.00-16.00

Plats:

Capio Läkarhus Lysekil

Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Lysekil
Vård och omsorg samt psykiatri 09-12
Susanne Törnblom Läkarhuset
Pia Settergren MAS
Laila Erlandsson LSS/Socialpsykiatri
Johanna Eklöf vård- och omsorg
Marianne Sandsten Bistånd
Charlotte Klang Kuling rehab
Elin Hansson Närhälsan Lysekil vc
Ingrid Arnholm
Marita Niemi kommunrehab
Anna Nyman-Holgersson punkt 8-10
Lisa Alexandersson NU-sjukv psyk
Eva Andersson Socialchef
Julia Lundwall IFO
Gäst Georg Fischer

Barn och Unga samt missbruk 13-15
Susanne Törnblom Läkarhuset
Pia Settergren MAS
Julia Lundwall IFO
Anna Nyman-Holgersson Folkhälsa
Charlotte Klang Kuling rehab
Carina Lodestrand
Elin Hansson Närhälsan Lysekil vc
Ellinor Andersson BUP
Lisa Alexandersson chef NU-sjukv psyk,
punkt 18
Ann-Catrin Walden
Eva Andersson Socialchef
Vanda Oscarsson chef UM och BMM
Laila Erlandsson LSS/Socialpsykiatri
Ingrid Arnholm
Lidija Beljic Lysekil kommun
gäst Georg Fischer

Vuxna 09.00-12.00
1.
2.
3.
4.

Dagordning godkänns.
Övriga frågor: Rapport från arbetsgrupp ”utskrivning psykiatri” önskas
Föregående minnesanteckningar, godkänns
Eva går igenom arbetsordning för Närsjukvårdsgruppen, Bilaga 10.
Georg kompletterar med information vad som är aktuellt i vårdsamverkan. Georg
erbjuder sig att hålla i basutb SIP för vår personal. Vi tackar ja till detta, kontakt tas
genom Eva.
5. Hemsjukvården har höga läkemedel för akutläkemedel, kan vi göra annorlunda?
Vi diskuterar detta. Vi kan se några orsaker:
- tidig insättning av apodos innan medicinering är stabil
- Capio tycker att HSV ssk ibland vill ha snabbare ändringar än läkaren?
- Vissa läkare kanske inte vågar avvakta ändring tills nästa leverans?
Capio kallar HSV till möte i höst för att diskutera samverkan.
6. Ställningstagande HLR hur gör vi? Vi vill alla arbeta med detta i brytpunktssamtal,
och vill öka antalet brytpunktssamtal.
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7. Korttids- ansvar Närhälsan-Capio. Elin och Susanne har ej träffats ang detta.
Vi diskuterar utskrivning från sjukhus, och vår samverkan. Närhälsan fortsätter att
ansvara för de patienter som är inskrivna på korttidsboende.
8. Suicidpreventionsutbildning i höst. Anna berättar att vi kommer att kunna hålla 2
utbildningar i höst, 40 deltagare/tillfälle. 26/9 kl.13.30-16.30 samt 15/10 13.3016.30. Capio, Närhälsan och ÖVP har gått utb tidigare, behöver därför enbart kring
15 platser. Anna skickar inbjudan till resp chef.
9. Brukarinflytande workshop, information från Anna. Brukarorganisationen NSPHIG
är inbjudna till NSV i höst.
10. Temadag psykisk hälsa i samarbete med Studieförbundet vuxenskolan. Diskussion
kring hur man kan lägga upp dagen, vilka kan vara med? Blir troligen 191010.
11. Funktionen personligt ombud. Lysekils kommun har nu tillgång till personligt
ombud. Kan ha 6 klienter som de hjälper samtidigt. Skall stötta den enskilde i
myndighetskontakter.
Mathias Furbo 072 212 75 57 kan kontaktas om man önskar få mer info.
12. Översyn av intyg, fråga från vårdsamverkan. Diskussion kring detta. Finns det intyg
som skrivs av läkare som skulle kunna skrivas av annan profession? Skulle tex
färdtjänstintyg kunna skrivas av fysioterapeut? Vi bjuder in handläggare för
färdtjänst till nästa NSV.
13. Övriga frågor: utskrivningsprocess psykiatri. Rapportering kring senaste mötet i vår
lokala arbetsgrupp.
Info psykiatri: sommarstänger v.29-30 i Lysekil, hänvisar till Munkedal under denna
period. Mobila teamet arbetar som vanligt under sommaren.
Till nästa möte:
Avstämning samverkan HSV och primärvård, avseende läkemedelsändringar.
Linda Vising bjuds in till nästa NSV för att diskutera färdtjänstintyg.

Barn och unga 13.00-16,00
14. Godkännande av dagordning
15. Anmälan av övriga frågor
16. Föregående minnesanteckningar
17. Arbetsordning för Närsjukvårdsgruppen. Bilaga 10, Eva går igenom denna.
18. Lidijas undersökning gällande psykisk ohälsa barn och unga, bildspel bifogas.
Lidija har intervjuat ett stort antal personer i Lysekils kommun, både chefer och
medarbetare. Framkommer att det finns bristande kunskap om varandras (ibland
även det egna) uppdraget, gränsdragningen kan vara svår, personalomsättning
bidrar till detta, och även begränsning utifrån att vi har ett högt arbetstempo.
Förslag på insatser:
-Gemensamma träffar för dialog – i syfte att öka förståelse för varandras uppdrag
och gränssnitt.
-Ökad kunskap om var och ens uppdrag
-Ännu bättre användande av SIP
-Bemötandeutbildning
-Jobba aktivt för att minska personalomsättning.
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Diskussion kring Lysekils förutsättningar för att kunna starta en ungdomscentral.
Samtliga kring borden vill samverka, och ser nyttan av samverkan. Kanske kan vi
börja i det lilla?
Vi startar en arbetsgrupp: Lidija, Julia, Anna, Ann-Chatrin, Carina, Elin, Susanne
och Ellinor.
19. Nya riktlinjer/överenskommelse Västbus är på gång, men fortfarande ej beslutad.
Begreppet västbusplan tas bort, ersätts med begreppet SIP. Blir inte ett separat
avvikelsesystem, utan det kommer att gå i övriga sedvanliga systemet för
avvikelser.
20. Utbildning suicidprevention i höst. Anna berättar att vi kommer att kunna hålla 2
utbildningar i höst, 40 deltagare/tillfälle. 26/9 kl.13.30 -16.30 samt 15/10 13.3016.30. Capio, Närhälsan och ÖVP har gått utb tidigare, behöver därför enbart kring
15 platser. Anna skickar inbjudan till resp chef.
21. Brukarinflytande workshop . Brukarorganisationen NSPHIG är inbjudna till NSV i
höst.// Anna
22. Tsi-arbetet-tidiga insatser socialstyrelsen och skolverket. Var nätverksmöte igår
som Anna och Lidija var på. Kort rapport från denna dag, bland annat om vikten av
systematisk uppföljning. Även presentation av ett verktyg för att kommunicera med
barn, se länkar längst ned i minnesant
23. Avstämning föräldrastöd. Socialtjänsten (barn och unga) har kartläggs, avseende
föräldrastöd. Det som kan vara kvar att arbeta med är föräldrastöd till tonåringar.
24. Temadag psykisk hälsa i samarbete med Studieförbundet vuxenskolan.
Diskussion kring hur man kan lägga upp dagen, vilka kan vara med? Troligen blir
det 191010.
25. Söka extra ersättning från HSN gällande psykisk ohälsa, Anna bevakar behövs
extra diskussion. Anna håller i rekvireringen av de 55 000 som går till Lysekil, vi
kommer att använda pengarna till utbildning i suicidprevention // Anna och Eva
26. Avtalsfrågor familjecentral utgår// Eva
27. Vi bestämmer att försöka att samköra igen de frågor som berör både äldre och barn
så det inte blir upprepning från FM på EM.

Bra länkar:
www.ommej.se/demo
http://www.vardsamverkan.se/organisation/delregionalvardsamverkan/simba/
http://www.vardsamverkan.se/organisation/delregionalvardsamverkan/samla/
https://www.studieframjandet.se/starta-studiecirkel/tips-pa-studiecirklar/alskade-barn---studieplan/

/Sekreterare Elin Hansson
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