”Närsjukvårdsmöte”, ”Sotenäs”, 2018-11-13

Minnesanteckning ”Närsjukvårdsmöte - Vuxen”, 2018-11-13,
Hållö, Kommunhuset, Kungshamn
Närvarande:
Gunnar Erlandsson, Jonny Melander, Georg Fischer, Lisa Alexandersson, Pia
Settergren, Lena Sjöö, Marianne Lundin, Birgitta Cederberg, Katharina Wallin,
Maria Edlund, Jennie Ragnarsson, Carina Andersson Psykiatri ssk.
Förhindrade:
Vanda Oskarsson
1. Godkännande av dagordning/ anmälan övriga frågor
Dagordningen godkändes.
Övrig fråga: Ställningstagande HLR
2. Föregående minnesanteckningar
Föregående mötes minnesanteckningar gicks igenom.
Jennie inkommer med en rutin ang Trygghetsordination, Pia inte helt överens
då de vill att alla trygghetsordinationer föregås av ett brytpunktssamtal.
Fråga kring hur många som har Trygghetsordinationer i dagsläget
uppkommer.
Beslut att varje HSV SSK går igenom sina patienter för att se över detta. Tar
ev upp på ronden om det behöver ändras.
Uppföljning vid nästa möte.
Birgitta och Jonny rapportera ang samarbetet med demenssköterska vid
nästa möte. Sotenäs VC är ej med i detta samarbetet.
3. Handlingsplan psykisk hälsa
Lena och Maria beskriver arbetet med handlingsplanen, de ligger i
startgropen för att sätta ihop en arbetsgrupp.
Lena visar en film; Första hjälpen vid psykisk ohälsa.
Georg meddelar att det finns en pott med pengar som kommer att fördelas
över områdena som arbetar med handlingsplanen.
Krävs då att man gör en kartläggning och bestämmer ett område att arbeta
med som godkänns på Närsjukvårdsmötet i kommunen.
Aktuellt område att jobba med: Suicidprevention för äldre, förebyggande och
främjande arbete.
Arbetsgrupp:
- Linn Karlsson (kontaktperson)
- Maria Edlund
- Carina Andersson, Psykiatri ssk
- Jim Svan, Psykiatri ssk
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Georg finns med som stöd vb.
4. Trygg och säker utskrivning
Pia och Marianne visar bildspel över den ”ekonomiska modellen”
- Komplext system
- Svårt att ha kontroll över kostnaden
- Georg lyfter frågan till Vårdsamverkans gruppen
Mycket jobb med Samsa och det fungerar dåligt, rörigt och svårt att veta i
vilken flik man skall skriva.
Dålig information från sjukhuset överlag. Saknas mycket information som
skapar extra jobb för personalen i primärvården, rehab och kommunen.
Ofta snabba avbokningar
Nu-sjukvården är otillgängliga
George informerar att detta är en stor fråga på vårdsamverkansmötena,
problemen är kända.
Viktigt att stötta SSK/personal som jobbar med detta.
Sotenäs har ett bra samarbete sinsemellan.
Om vi inte har den informationen vi behöver för att ta hem patienten skall vi
INTE justera vårdplanen. Enl Gunnar uppmanas Primärvården att göra detta.

5. Inför jul och nyårshelgen
Närhälsan Rehab kommer ej att arbeta röda dagar under julhelgen men
avsätta lite extra tid dagarna innan och efter röd dag.
Kommunen Rehab kommer ej att arbeta röda dagar men tar hem lite extra
hjälpmedel för att vara behjälpliga när de har öppet.
Primärvården följer de riktlinjer de fått och bemannar 23/12, 26/12 och 30/12
mellan kl 11-13
HSV Kommunen kommer att arbeta som Primärvården
Bistånd arbetar inte, HSV tar deras roll.
6. Avvikelser
Inga avvikelser mottagna till detta möte.
Generellt oklart vart avvikelser skall skickas men respektive enhet får skicka
avvikelse till den instans som de fått uppgifter om.
När det gäller hjälpmedel skall avvikelse skickas till avdelning som det berör.
7. Samarbete Vårdcentral och Hemsjukvård
Alla överens om att samarbetet fungerar bra.
Bra att de olika kategorierna har möte kontinuerligt
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8. Influensavaccin för personal
Var och en i personalgruppen får ansvara för att ta vaccinet.
Betalar och lämnar in kvitto till sin Chef.
All personal uppmanas att vaccinera sig
9. Ställningstagande HLR
Vi skapar en rutin gällande detta:
- Årsbesök planeras någon månad i förväg mellan HSV och läkaren
- HSV SSK meddelar anhöriga och/eller kontaktperson i god tid innan det
planerade besöket då det är viktigt att dom är med.
- Diskussion ang HLR utförs på Årsbesöken och om behov uppstår.

10. Ärenden till nästa möte 19/3-19
-

Trygg och säker utskrivning
Avvikelse
Uppföljning Trygghetsord
Handlingsplan Psykisk hälsa, presentation av handlingsplan - Linn
Rapport ang samarbete Demenssköterska Närhälsan - Kommunen
Marianne bjuder in Personligt ombud Maria Jourfors
Mona Engelbrektsson bjuds in för att informera om arbetet kring
POSOM

Jonny meddelar att han kommer att sluta under våren 2019 och ny Chef för
Primärvården Närhälsan blir Bengt Asplen.
Även Förvaltningschef Gunnar kommer avsluta och bli ersatt under 2019.

Planerade möte 2019 är: 19/3, 21/5, 10/9 och 5/11 kl 8,30
på Sotenäs Vårdcentral.
Sotenäs Vårdcentral är Ordförande under 2019
Sotenäs Kommun är Sekreterare

Vid anteckningarna
Jennie Ragnarsson Sotenäs Vårdcentral
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