Mellerud vårdcentral

Mötesanteckningar
Lokal närsjukvårdsgrupp – Mellerud 2020-11-11
Digitalt via teams.

Närvarande: Eva-Lisa Fröjd-Karlsson, Ordförande, Vårdcentralchef Närhälsan
Gunnar Erlandsson, Tf Socialchef
Lena Nilsson, Vårdplaneringssjuksköterska Närhälsan
Anette Karlsson, Sektorchef Stöd och service, tf IFO-chef
Ingela Martinsson, Enhetschef Ungdomsmottagningen
Pernilla Wall, Sektorchef Vård och Omsorg
Glenn Nordling, Folkhälsostrateg
George Fischer, Utvecklingsledare Vårdsamverkan FyrBoDal
Tatjana Drewitz, Enhetschef Socialpsykiatrin
Annette Johansson, sekreterare, Teamledare Närhälsan
Förhinder:

Sofia Sandberg, Enhetschef Närhälsan Rehab Dalsland
Anna Johansson, MAS Mellerud
Anette Forsberg, Vårdsamverkan Fyrbodal

Uteblev:

Camilla B-Hermansson, Rektor Nordalsskolan
Roberth Olausson, Enhetschef Barn- och ungdomspsykiatrin
Anders Pettersson, Kultur- och utbildningschef
Christer Andersson, Enhetschef Vuxenpsykiatrin

Ordförande hälsade alla välkomna. Mötet hålls digitalt via Teams.
Dagordningen godkänd.
Föregående minnesanteckningar lades till handlingarna.
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Klockan 8.30 – 9.30 Barn och Unga

Konkreta individärenden – inget föranmält till Eva-Lisa.
Uppdatera handlingsplan – Gick igen och uppdaterade handlingsplanen.
Ang familjecentralen har man nu ev hittat möjlig lokal vilket delvis har varit det som stoppat
processen tidigare. Glenn kommer att sammankalla arbetsgruppen när man kommit längre i
lokalfrågan.
Arbetsgruppen för ABC med Glenn som samordnare har nyligen träffats.
Sammanlagt i kommunen har man nu 7 st licensierade utbildare + 1 som är under utbildning.
Sedan starten 2019 har 8 föräldrakurser genomförts med cirka 40 föräldrar.
Hälsokällan anordnar under 2021 utbildning för att hålla i föräldragrupper: förälder ny i
Sverige, utbildning till nyanlända.
8-månaders hembesök: Katarina Trappvik på AME kommer att hålla i kontakten gentemot
BVC´s personal. Man har haft planeringsmöte och kommer att göra omtag betr 8-månaders
hembesök tillsammans med IFO.
Uppföljning av information från BUP
Ingen representant från BUP med vid dagens möte.
Ingela Martinsson, UM: Stationär bemanning i Mellerud. Kurator och 1-2 barnmorskor.
Verksamheten fortlöper som vanligt, försöker bemanna alla enheter.
Mellerud är med i VI-projektet vars mål är att unga vuxna som varken arbetar eller studerar,
ska äga sin egen framtid, förbättra sin hälsa och närma sig jobb eller studier.
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/folkhalsa/kraftsamlingfullfoljda-studier/studiemotivation/vi-projektet/

Klockan 9.30 - 10.00 Gemensam tid inkl fika
Datum för vårens möte: 17/2, 19/5
Uppdatera handlingsplan – Gick igenom och uppdaterade handlingsplanen.
Ang SIP: Anette saknar statistik från verksamheterna ang antalet genomförda SIP:ar 2019.
Övergripande information av vikt för alla medverkande – inget föranmält och inget som
kommer upp under mötet.
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Ny riktlinje SIP – George Fischer: Se Vårdsamverkan FyrBoDals hemsida/länk nedan,
reviderad riktlinje SIP.

De huvudsakliga förändringarna:








SIP-möte ska erbjudas och SIP ska upprättas vid utskrivning från slutenvård, om det
finns insatser från de båda huvudmännen och den enskilde samtycker. Finns redan en
upprättad SIP ska den följas upp.
Skolan (samtliga förskole- och skolformer, elevhälsan), socialtjänst och hälso- och
sjukvård är jämbördiga parter när det gäller att upptäcka behov av SIP och arbeta enligt
SIP-processen
Möjligheten att likställa SIP med andra planer tas bort
Skrivning om hur den andra huvudmannen kallas om den enskilde inte är känd i
verksamheten
SIP-processen ska genomföras i gällande IT-system (SAMSA)
https://www.vardsamverkan.se/samverkanteman/samordnad-individuell-plan-sip/sipprocessen/
Flyttar in VÄSTBUS i SIP, åldersneutral. Samverkanslagen har beskrivits bättre i den nya
upplagan.
SIP skall erbjudas alla som skrivs ut från slutenvården där fler huvudmän agerar kring
patienten, se punkt 1 ovan. Samverkanslagen styr denna punkt. Om det redan vid
inskrivning finns upprättad SIP inte riktigt lika tvingande, har behoven förändrats? Pat
har rätt att tacka nej till SIP.
Huvudsaklig fast vårdkontakt är den som erbjuder patienten SIP.

Covid -19.
Mellerud omfattas inte i dagsläget av att man måste minska antalet provtagningar då vi
nyligen haft/har ett utbrott av Covid-19 i kommunen.
Patienter som kommer för provtagning skall ha haft symtom i minst 24 timmar.
Vi har ingen ökad smitta på äldreboende eller inom hemtjänsten.

Samverkan inför utskrivning, rapportering av nulägesbeskrivning
Lena tycker att det fungerar bra, ökad samverkan, bättre ordning på hur vi skall göra, gör fler
SIP:ar.
Pernilla inget att tillägga.
Nytt gåzonsmöte i eftermiddag.
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Klockan 10.00 – 11.00 Vuxna.
Konkreta individärenden – inget föranmält till Eva-Lisa.
Uppdatera handlingsplan – Gick igenom och uppdaterade handlingsplanen.
Ang minskat antal läkemedel och minskat antal olämpliga läkemedel för äldre.
Närhälsan har totalt under 2018 genomfört 435 fördjupade läkemedelsgenomgångar,
2019 603.
Närhälsan kan inte urskilja hur många av dessa som är inskrivna i HSV.
Pernilla kollar med HSV-ssk om man kan få fram statistik över hur många
läkemedelsgenomgångar som utförts på HSV-patienter.
Avsluta handlingsplanen och upprätta ny från 2021:
Fokusområden:
Läkemedelsbehandling
SIP
Kunskapsbaserad vård.
Psykisk hälsa
Uppdaterat i övergripande? Vårdsamverkan.
Upprättas ny på mötet 17/2, nya rubriker etc. Gunnar och Flisa ha ett förberedande möte
inför det, Gunnar slutar 4/1, ny socialchef Tanyaa Mattsson börjar 4/1. Anette Karlsson
medverka.
Onsdag 27/1 kl kl 14-16.00 förberedande möte på VCT med Tanyaa, Anette Karlsson, Eva-Lisa
och Annette Johansson.

PSYKSAM – återkoppling från arbetsgrupp
Har fått 2 utbildningsplatser för MHFA-instruktör, 2 personer från stöd och service kommer
att genomgå utbildningen som skall vara klar i april 2021.
Vårdsamverkan Fyrbodal anordnar MHFA-utbildning till personer som i sitt
samhällsengagemang och/eller i sin profession möter personer 65 år och äldre.
Samsjuklighetsutbildning i olika personalgrupper. Intresse från flera. Finns intresse från
Närhälsan ang utbildning i samsjuklighet?. Närhälsan behöver veta mer om upplägget,
innehållet. Tatjana tar fram underlag för utbildningen.
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Mötesplats för äldre personer med psykisk ohälsa. Vad hindrar äldre från att besöka
mötesplatser. Arbete fortgår.
Handlingsplan, arbetet pågår.
Antal suicid och suicidförsök: Glenn kollat upp, länk finns i föregående protokoll.

Ta fram lokal samverkansplan ang suicidprevention. Utgå ifrån den övergripande när man
upprättar lokal, skickas med till arbetsgruppen.

Samverkan Närhälsan/kommun – gråzonsmöte.
VCT och hemsjukvården, bistånd, kommunrehab, primärvårdsrehab. Möte idag kl 13.
Ser över rutiner för samarbetet.

Gemensam rehab covid-19 patienter.
Sofia Sandberg ej med på mötet.
Inget nytt framkommer, samarbetet fungerar bra.
Beslutar att ta bort denna punkt till nästa möte.

Nästa möte 2020-02-17
Carina Fjällman kallas istället för Anna Johansson.
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Eva-Lisa Fröjd-Karlsson
Ordförande

Annette Johansson
Sekreterare

