Närsjukvårdsmöte Sotenäs

Minnesanteckningar 2018-09-26
Plats: Tryggö, Kommunhuset Kungshamn
Återbud: Eva-Lott Grafman

1. Dagordning godkändes
2. Övriga frågor:
3. Föregående mötes anteckningar gicks inte igenom
4. Gemensamma aktiviteter, planeringsdagar. Denna punkt fungerar ej i nuläget då alla
instanser har mycket kring sig. Fokus på handlingsplan psykisk hälsa.
5. Aktuella förutsättningar i de olika organisationerna
BUP, Ellinore. Bra bemanning på BUP nu förutom på läkarsidan. Samarbetar med
Uddevalla och Strömstad vad gäller läkartider. Vården kommer att centraliseras, arbete med
detta kommer att starta. Utredningskön har minskat senaste tiden. Önskar bättre samarbete
med elevhälsan.
Sotenäs VC, Jennie. Mycket barn som föds. Ser en ökat behov av utredningar och ohälsa
bland barnen.
Rehab, Katarina. Arbetar inte mycket med/mot barn. Finns inget samarbete mot skolan. Har
man stora behöv brukar det gå via habiliteringen. Är öppen för samarbete.
Närhälsan VC, Jonny. Familjecentralen och BVC fungerar bra, mycket barn. Har behov av
psykolog, ett problem i stort.
Familjecentralen, Eva. Familjecentralen fungerar bra, ett bra team som jobbar med barnen.
Förskolan, Eva. Mycket barn, många som har extra behov. Flera som är färdigutredda tidigt,
bra samarbetar med Habiliteringen i dessa fallen. Svart att sätta in rätt resurser till alla barnen
Skolan, Eva. En särkola har startat på Kungshamnskolan, fungerar bra. Finns 3 elever i
nuläget.
IFO, Maria. Brist på Socialsekreterare. Statistik på anmälningar har gjorts ca 150 st/år. Mest
äldre barn/ungdomar. SSPF- nystartad grupp som riktar sig till ungdomar. Ett samarbete
mellan Skola,Socialtjänst, Polis och Fritid avseende ungdomar som påvisar riskbeteende vad
det gäller kriminalitet. Målet är tidig upptäckt.

6. Hur fungerar 1:a linjens sjukvård?
I första hand skall patienten söka vårdcentral och skolhälsan skall remittera till vårdcentralen.
Det finns undantag. Remissförfarandet är nu mer komplicerat. Om Vårdcentralen skriver
remiss till BUP är det viktigt att den är tydlig. Skicka med all relevant information som finns
om patienten. Skall innehålla:




Frågeställning
Vad har utförts/vilka utredningar har gjorts
Vad önskas?

Bättre samarbete/kommunikation mellan elevhälsa och primärvård efterfrågas
7. Avvikelser. Inga avvikelse inkomna avseende SIP/Västbus
8. Övriga frågor.
Hur kan vi samarbeta med Rehab? Fråga från Ellinore.


Rehab mot barn går att få, remiss behövs inte.Viktigt med tydlig information om vad
som skall göras ev behövs SIP möte för att det skall bli bra för patienten.

Drogkontroller? Vem gör vad?




Drogtest inför umgänge utförs inte av IFO
Remiss från BUP om önskad drogtest fungerar bra att skicka till Primärvården
Sotenäs.
Vill förälder/skola drogtesta ett barn får de vända sig till Primärvården. Ibland oklart
vem som skall stå för kostnaden och vem som skall ha svaret.

Handlingsplan Psykisk hälsa
Ellinore berättar hur andra kommuner jobbar då hon sitter med i dessa grupperna. Bra att bara
plocka ut ett mål och fokusera på detta. Ellinore är med i arbetsgruppen i Sotenäs.

9. Ärenden till nästa möte



Information om folkhälsoarbetet och hur pengar söks önskas av Ellinore
Handlingsplan psykisk ohälsa. Kommunen tar tills nästa möte fram ett mål som
kommer att bearbetas i gruppen

10. Mötet avslutas genom utvärdering
Mer struktur vid mötet eftersöks av Katarina. Svårt med kompetenskraven vid 1:a linjens vård
på Vårdcentralen. Ellinore avslutar med att det är viktigt med ”handling” och inte bara prat.

Nästa möte 13 nov
Vid penna och tangenter:
Jennie Sotenäs VC

