Närsjukvårdsmöte i Lysekil800814
Datum:

20190222

Tid:

09.00-15.00

Plats:

Lokal: Närhälsan Lysekil vårdcentral

Vård och omsorg samt psykiatri 09-12
Susanne Törnblom Läkarhuset
Pia Settergren Petzäll 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
Lotta Pettersson kommunssk
Lisa Alexandersson NU-sjukv psyk
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
Gunilla Ehnlund Kuling rehab
Ihren Coleman
Michael Holgersson
Ellinor Andersson BUP telefon
Lisa Alexandersson chef NU-sjukv psyk
Ann-Catrin Walden Enhetschef BoU
Laila Erlandsson LSS/Socialpsykiatri
Elin Hansson Närhälsan Lysekil vc
Ingrid Arnholm
Karin Harysson
Vanda Oscarsson UM punkt
Birgitta WInghav BMM punkt 23
Mona Bryggman

Minnesanteckning
Vård och omsorg samt psykiatri 09-12
1. Godkännande av dagordning
2. Anmälan av övriga frågor.
- Julia
3. Föregående minnesanteckningar:
Förtydliga ansvarsfördelning primärvård korttid:
Närhälsan är ansvarig, men fast vårdkontakt ligger kvar hos Capio om patient är
listad på Capio. Ev SIP på Capios pat gör Capio. Demensutredningar görs där hen
är listad.
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4. Resultat från kvalitetsmätning med frågan hur lätt man upplever att träffa
läkare vid behov
Redovisning undersökning av enkät SÄBO
54% i riket tycker det är lätt/mkt lätt att träffa läkare
35% i Lysekils kommun SÄBO tycker det är lätt/mkt lätt att träffa läkare
5. Mobil hemsjukvårdsläkare-kontaktväg och tillgänglighet
Capio: växelnr, knappval 9. 11.30-12. Besök 13.00-14.00
6. Provtagningsmaterial då specialistvård är ordinatör
Specialmaterial fås av den som är ordinatör, tex en sjukhusavd.
7. Information om bygge av Säbo i Fiskebäck
Inflytt början 2021. Ca 80 platser. Då läggs Lysekilshemmet ned.
8. Förväntningar på beviljande av kommunal hälso-och sjukvård vid planerad
stängning av filialer
Diskussion. Vi får tala med varandra i god tid.
9. Ide till workshop brukarinflytande psykisk hälsa
Bra idé, vi enas om att bjuda in alla representanter i NSV till denna workshop
Förslagsvis ngn av mötesdagarna för NSV i höst, och att vi komprimerar NSV
mötet. Anna efterfrågar möjlighet med arrangören.
(information bifogas minnesant)
10. Utbildning suicidprevention
Genomgång av olika alternativ. Ev finns lite ekonomiskt bidrag hos vårdsamverkan.
MHFA kan vara aktuellt för ngn av kommunens personal 22-23/5 finns utb. i Gbg.
Suicidprevention väst 6h kan vara aktuellt för all personal. Närhälsan och Capios
personal har gått den för några år sen men har fått nya medarbetare som kan vara
aktuella. Anna Holgersson efterfrågar hur många dagar vi kan få. Vi önskar att
utbildning ges i höst. Diskussion om vilka som skall delta.
11. Dialog om hälsan och vad vi ser i Lysekil i gruppen, Folktandvården bjuds in
Vi har inte fått ngt svar från folktandvården.
Anna visar ett utkast på ett bildspel om folkhälsan i Lysekil. Anna skickar ut material
separat.
12. Vad skall vi ta med till HSN dialogen
Berätta om Samverkande sjukvård, att vi önskar samverka kring utbildning i
suicidprevention.
Ekonomisk ersättning behövs till BMM och MBHV psykolog för att kunna vara med
på tex husmöten och annan samverkan.
13. Förslaget till uppdaterade mål för Vårdsamverkan 2019 - 2020 (beslut i
Ledningsgruppen 22/2)
George går igenom förslaget, se länk nedan
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https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/5
78424e9-73ba-4295-ba18008eca75482c/Sammanst%c3%a4llning%20workshoppen%20181129.pdf?a=false&guest=true

14. Övriga frågor
Utskrivningsprocessen Psykiatri: Diskussion om medlemmar till vår arbetsgrupp. Vi
funderar på: Susanne (Capio), Elin (Närhälsan), Lotta (HSV), Marianne(bistånd),
Maritha (Kortis) och Lisa(psykiatri). Vi ser kort på en matris som arbetsgruppen kan
arbeta vidare med (bifogas minnesant)
Möte 26/3 kl.15.15. lokal: psykiatri
Punkt till nästa NSV: korttids – ansvar Närhälsan-Capio.
Barn och Unga samt missbruk 13-15

15. Godkännande av dagordning
16. Anmälan av övriga frågor
Ny rektor Karina L börjar i april
Vi förlänger f.om nästa NSV mötestiden till 16.00 då vi har svårt att hinna med alla
punkter.
17. Föregående minnesanteckningar
18. Handlingsplan psykisk hälsa
George går igenom länsgemensamma aktiviteter. Se bilaga.
Lidija skickar bildspel om Ungvux, var se på detta och reflektera. Det blir tillfälle för
studiebesök senare under våren i Åmål.
Vi tar upp diskussionen om Lysekils förutsättningar för Ungvux på nästa NSV
Lidija tipsar om utbildning: dunyadufria.se/
19. Gemensam utbildning skolfrånvaro
Hans Ek kan hålla i en föreläsning om ämnet.
Förslagsvis heldag 3/5, tors. em 11/4, em 26/4. Karin och Lidija håller i detta,
undersöker om vi vill och skall boka Hans Ek.
Målgrupp: elevhälsa, ev. rektorer, socialtjänst? Primärvård?
20. Utbildning suicidprevention
Se punkt på fm
21. Underlag för förståelse, samsyn om vilka unga vi behöver samverka om i SIP
Vi ser på en sammanställning av orosanmälningar i Lysekils kommun, och vad de
gäller.
Avseende SIP så har Ellinor kollat, Lysekil ligger långt under grannkommuner i
antal SIP gjorda på öppenvård BUP.
Medskick till alla: Alla tar med sig till sina verksamheter: TÄNK PÅ ATT GÄRNA
GÖRA SIP.
22. Föräldrastöd
Anna sammanställer information fortlöpande.
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23. Styrgrupp familjecentral och samarbetsavtal
MBHV psykolog har lokalkostnad tom mars 2020. Kan därefter vara med och betala
lokalhyra. Inget bestäms avseende detta idag.
Lidija skickar förslag på samverkansavtal. Var och en av våra aktuella
verksamheter och kommer med synpunkter till nästa familjecentralsmöte 6/3.
BMM och MBHV behöver ekonomisk ersättning för att kunna vara med och
samverka, de för dialog med nämnden om detta.

24. Övriga frågor

Punkt till nästa möte: SIP, Västbus
Lysekils förutsättningar för Ungvux på nästa NSV
Och så förlänger vi mötet till 16.00
Välkomna!
Ordförande Susanne Törnblom
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