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Mötesanteckningar

Lokal närsjukvårdsgrupp Mellerud.
Tid: 2019-03-14
Plats: Dalslandsrummet, Storgatan 14, Mellerud

Närvarande
Eva-Lisa Fröjd-Karlsson
Malin Johansson
Anette Karlsson
Christian Calonne
Theresia Jöngren
Christer Andersson
Anne Lundström
Lena Nilsson
Annette Johansson

Vårdcentralschef, ordförande
Socialchef
Sektorchef Stöd och Service
Sektorchef IFO
Enhetschef Barn- och Ungdomspsykiatrin, kl 8.30 – 10.30
Enhetschef Vuxenpsykiatrin, kl 9.30 – 11.30
Enhetschef Närhälsan Rehab Dalsland, kl 9.30 – 11.30
Vårdplaneringssjuksköterska Närhälsan, kl 10.30 – 10.45
Teamledare Närhälsan, sekreterare

Inbjudna
Anders Pettersson
Karolina Christensen
Anette Forsberg
Ingela Martinsson

Kultur- och utbildningschef
Sektorchef Vård och omsorg
Utvecklingsledare Vårdsamverkan FyrBoDal
Enhetschef Ungdomsmottagningen

1. Barn och unga, kl 8.30 – 9.30
BUP:
Theresia Jöngren informerade om att man antagit en ny regional utvecklingsplan sedan hösten
2018 där man bl a belyser hur arbetet fungerar på BUP.
BUP har svårt att hålla vårdgarantin. Väntetid cirka 1½ år för utredningar, något bättre vad
gäller behandlingar.
Samarbetet mellan BUP och kommunen/VCT i Mellerud fungerar bra.
Theresia påtalar att de har problem med att patienter/familjer uteblir från planerade besök.
Vid remiss från Närhälsan skall man påtala vikten av att komma på avsatt tid. Behövs det stöd
till föräldrar för att komma på avsatt tid skall det tas upp på SIP.
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Familjecentral:
2017 har politikerna i Mellerud tagit beslut om familjecentral, sedan har inget hänt.
Diskussioner har pågått och under mars och början av april månad har man provat med
”minifamiljecentral” vid 5 tillfällen. Personal från förskola, BVC och IFO finns på plats.
Diskussion kring familjecentral, vilka familjer kommer dit? Når man de föräldrar där det finns
behov/problem?
VIB-barn har BVC bra koll på mycket tack vare att vi idag har ett fungerande IFO. Från
vårdcentralens sida önskar man att personal från IFO gick med på något av de 2 hembesöken
som BVC gör till föräldrar, vare sig det är problem eller inte i familjen.
Närsjukvårdsgruppen äger projektet familjencentralen. Utvärderas och presenterar resultat på
närsjukvårdsgruppens möte i maj.
Enl Närhälsans krav- och kvalitetsbok uppfyller denna form av familjecentral inte kriterierna
utan behöver heta något annat.

2. Gemensam tid, kl 9.30 – 10.30
Handlingsplanen omfattar Vårdsamverkan FyrBoDals samverkansområden:
 Sammansatta vård- och omsorgsbehov
 Psykiatri, missbruk och beroende
 Information och kommunikation
 Barn och unga
Anette presenterar och vi går igenom reviderad version av handlingsplanen, se bilaga.

3. Vuxna, kl 10.30 – 11.30
Karolina Christensen har skickat med frågor, dessa handlar om samarbetet mellan kommunen
och Närhälsan betr HSV och kommer att tas upp på möte den 20/3 där HSV-chef Marina
Udén, Karolina samt personal från VCT kommer att medverkar.
På vårdcentralen har man haft föreläsning/utbildning för all personal ang könsstympning av
kvinnor.
Hedersrelaterat våld, våld i nära relation. Finns enhet i Trollhättan (VIN-mottagning) som vi
kan hänvisa till. Bjuda in personal därifrån till närsjukvårdsmöte?
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Melleruds kommun har handlingsplan betr psykisk hälsa skriven av Malin Lindqvist. (Malin
har slutat och ersättare blir Tatjana Drewitz). Se bilaga.
Kan vi lyfta ut delar ur den kommunala handlingsplanen och lägga in den i gemensam
handlingsplan där alla aktörer medverkar? Samverkar vi finns projektpengar att hämta.
Arbetsgruppen får ta ställning till hur pengarna skall användas.
Skall psyksam jobba vidare med denna?
Förebyggande suicid är ett påbörjat område vi skulle kunna fortsätta arbeta kring. Målet är 0
suicid.
Missbruk och psykisk ohälsa i åldern unga vuxna, 21-30 år, jobba vidare med detta?
Höja kunskapen inom suicid. Psykiatrimottagningen har stor kunskap inom området.
SPISS – utbildning inom suicid. Personal inom psyk har gått denna utbildning och man har
varit mycket nöjda.
Vart vänder sig patienterna? Dagtid i regel till Närhälsan, kvällstid finns mobila teamet och
socialjouren bl a.
Christian och Anette ger uppdraget att se över handlingsplanen psykisk hälsa till psyksam för
att se om man kan göra den till en gemensam handlingsplan. Psyksam inbjudes till nästa
Närsjukvårdsmöte 16/5.
Eva-Lisa påtalar att kommunens personal inte kan ringa till vårdcentralen eller psykiatrin och
göra en orosanmälan, detta enl Hälso- och sjukvårdslagen.

Nästa möte
2019-05-16, Konferensrum Plan 3, Närhälsan Mellerud vårdcentral
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