Närsjukvårdsmöte Sotenäs

Minnesanteckningar 2018-09-26
Plats: Tryggö, Kommunhuset Kungshamn
Återbud: Vanda, Närhälsan UM

1. Dagordning godkändes
2. Övriga frågor: Trygghetsordination och Mobil hemsjukvårdsläkare
3. Föregående mötes anteckningar gicks igenom
POSOM är nu på ”chefsnivå”. Mona Engelbrektsson bjuds in på nästa möte för att
informera om arbetet kring POSOM.
Birgitta och Jonny presenterar samarbetet med demessköterskan vid nästa möte 13/11
Ingen lösning på problemet med hjälpmedel vid hemgång




Viktigt att avvikelser skriv
Alla rehab chefer har möte och det jobbas aktivt med detta
Gunnar lyfter frågan till Titti, socialchefs nätverk i Fyrbodal.

Johan Petersen, Ambulansen kunde inte närvara vid dagens möte. Bjuds in på nytt av
Birgitta till våren.
4. Trygg och säker utskrivning
Samtal kring detta och vilka lagar/regler som gäller. Jonny och Jennie rapporterar hur
det arbetar i nuläget.
Om patienten är utskrivningsklar måste VPL bokas inom 3 dagar
2019 troligen nya regler, vilket innebär att man troligen måste skapa rutin för att kolla
samsa dagligen
5. Läkemedelsgenomgång på SÄBO
Pia visar statistik: Öppna jämförelser vård av äldre 2017. Konstaterar att Sotenäs
toppar listan, vilket nämnden reagerat på. Samtal kring detta.



Kan det bero på kultur/samhälle?
Påtryckning ang läkemedel från personal och Anhöriga

Detta är lyft till nämnden men Pia tar med det igen till nästa möte.
6. Avvikelser. Bra om uppkomna avvikelser skickas ut innan mötena så man hinner
förbereda sig. Avvikelser från kommunen skickas direkt till berörd chef.
Marianne har en avvikelse som utmynnat i betalningsansvar, skickar denna till berörd
chef.
Pia tar upp frågan om Ansvarsövertag/Egenvårdsansvar. Ett problem mellan
primärvård och kommunen.
7. Handlingsplan för psykisk hälsa
Linn och Maria rapporterar från arbetsgruppen. Behöver fler i gruppen och hjälp att
inventera vad som finns och vad som är förbättringsområde.
Kärnfråga: Barn och Ungdomar
Jim Svan Psykiatrin tillfrågas, Jonny frågar om ungdomsmott vill vara med.
Primärvården hör efter om det finns representant från dem som är intresserad.
Birgitta bjuder in Charlotte och Anna, som utbildar inom psykisk hälsa, första hjälpen
psykiatri, till nästa möte 13/11.
7. Personligt ombud Maria Jorfors närvarar inte vid dagens möte. Bjuds in igen.
8. Mobil hemsjukvårds läkare. Hur fungerar detta? Lena lyfter frågan.




Små vårdcentraler i Sotenäs, svårt att bemanna
Fasta dagar i grunden men läkarna är flexibla i sina bedömningar, viktigt att
prioritera.
Bra med avstämning/avvikelse hur uppdraget utförs så primärvården vet vad
som kan förbättras.

9. Trygghetsordination. Pia tar upp frågan. Finns det någon grundtanke på hur detta
bedöms?







Sätts ibland in förebyggande
Anhöriga ej informerade
Skall föregås av ett brytpunktssamtal
Blir pat bättre, tas ord bort då?
Finns slutdatum?
Kan vi skapa en rutin/tydlighet kring detta?

Primärvården tar med sig frågan, återrapportering vid nästa möte.
12. Nästa möte 13 nov
Vid penna och tangenter:

Jennie Sotenäs VC

