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Minnesanteckning Närsjukvårdsmöte, 2019-03-13,
konferensrum Närhälsan VC Håvestensgården, Färgelanda
Närvarande:
Johan Lundh, Edgardo Varas, Louise Kleibrant, Helena Kronberg, Lillian
Fahlstedt, Ulla Morsing (medverkar från kl.10:30), Anna Johansson
(medverkar från kl. 10:30)
Förhindrade:
Åsa Prebensen, Anette Forsberg, Christer Andersson, Ann Lundström, Emma
Utter, Maria Lobrant
1. Godkännande av dagordning/ anmälan övriga frågor
Dagordningen godkänns och mötet öppnas.
2. Föregående minnesanteckningar
Inget för dagen.
3. Dagordning
08.30-09.00 Barn och unga
Familjecentralsavtalet ska undertecknas och därefter skickas vidare till
Edgardo Varas som tar ansvar för den sista underskriften.
Fr.o.m. nästa Närsjukvårdsmöte, som är inplanerat till onsdag 29 maj,
kommer familjecentralen och dess styrgrupp ha styrgruppsmöte mellan 08.3009.00 vilket är på Barn och ungas tid under mötet.
Arbetet med att få till en familjecentral utifrån kravet att alla samverkande
parter har verksamhet på ett och samma ställe arbetar vi vidare med.
Målsättningen är att kunna verkställa detta 2020 om erforderliga beslut för
detta fattas.
Vad är och vad är inte möjligt i Färgelanda kommun för en
familjecentralsliknande verksamhet?
De lokaler som säkerhetsansvarig i regionen tidigare tittat på i de lokaler där
det bedrivs familjecentral idag är inte godkända som arbetsplatser för
regionens personal (BVC-sköterskor). För att få en klarhet i vad som krävs
från regionen kommer Edgardo kontakta säkerhetsansvarig som i sin tur får
kontakta socialchefen i Färgelanda kommun.
Hur barn och unga i Färgelanda kommun mår har på dagens möte varit uppe
till dialog.
Bland vuxna, såväl professionella som vårdnadshavare, pratas det om en
ökad grad av oro och ångest hos högstadieelever.
Beslutas vid dagens möte att vårdcentralen ska presentera statistik vid varje
möte över hur många barn i ålder 0-18 år som diagnostiserats med ångest

Minnesanteckningar skickas till vardsamverkan.fyrbodal.nu@vgregion.se

Närsjukvårdsmöte, Färgelanda, 2019-03-13

eller depression under tiden mellan Närsjukvårdsmötena, statistik som ska
följas under året.
Från och med 1 januari 2019 till och med dagens datum har 12
barn/ungdomar diagnostiserats av Närhälsan Färgelanda vårdcentral.
Hur antalet diagnostiserade är jämfört med övriga riket är oklart.
Definitionen av begreppet ”psykisk ohälsa” behöver klargöras så att samtliga
pratar om samma sak.
Förslag till lokal handlingsplan för Psykisk ohälsa presenteras vid nästa
Närsjukvårdsmöte.
Västbusriktlinjer
Helena Kronberg arbetet kring nya Västbusriktlinjer har avstannat. Någon ny
separat reviderad riktlinje kommer det inte att bli. Helena återkommer med
mer information i frågan.
Hantering av intyg
Hur och vad som skrivs i intyg som vårdnadshavarna har med sig både till
skolan och till Individ- och familjeomsorgen har diskuterats
En patient/klient kan alltid kräva ett intyg från vårdcentralen eller exempelvis
från BUP. Många olika intyg skrivs. Att ett intyg skrivs där ett problem
synliggörs är inget problem men att samtidigt gå in i frågeställningen hur
behovet ska tillgodoses måste vara respektive professions uppgift att ta
ansvar för. Vårdnadshavare kommer ibland med intyg och tror sig då vara
lovade både det ena och det andra utifrån innehållet i intyget.
Helena för denna information vidare till Emma Utter på BUP i Uddevalla.
Samarbete och samverkan
Avslutningsvis har en förutsättningslös dialog förts över hu och på vilket sätt vi
kan använda de lokaler som står till allas förfogande. Samlokalisering möjligt
eller inte beroende på vad vi vill åstadkomma.
10.00–10.30 Psykiatri/missbruk/beroende
Från och med 1 januari 2019 har kommunen tre dagar på sig att ta emot sin
kommuninvånare från slutenvårdspsykiatrin från och med då patienten
bedömts som färdigbehandlad och utskrivningsklar. Arbetet med att ta fram
en processbeskrivning för hur det ska gå till pågår.
Johan har pratat med Christer Andersson, chef för vuxenpsykiatriska
öppenvårdsmottagningen i Bäckefors, om vikten att på något sätt närvara vid
dessa möten. För att kunna arbeta enligt ovan process behöver vi ha ett bra
samarbete med specialistpsykiatrin, det är då viktigt att samtliga parter
medverkar på Närsjukvårdsmöten. Det är svårt att få till en bra kommunikation
då specialistpsykiatrin inte kommer till mötena. Johan Lundh ska försöka få ny
kontakt med Christer Andersson gällande detta. Kanske bör även
vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning i Uddevalla bjudas in då även de har
upptagningsområde i Färgelanda kommun?
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Carina Holmqvist och Edgardo Varas planers att träffas för att dela
information om missbruksenheten.
10.30–12.00 Personer med sammansatta behov av vård och omsorg
Då Anette Forsberg meddelat återbud på grund av sjukdom utgård denna
punkt från dagordningen. Anette kommer att bjudas in på nytt för att ge den
tänkta informationen.
Lämna prover på vårdcentralen
Johan undrar hur rutiner för när hemsjukvården lämnar prover till
vårdcentralen genom att ta kontakt med receptionen. Ulla läser upp de
synpunkter som sjuksköterskorna i hemsjukvården lämnat in. Problemen
kvarstår med att det ibland är svårt få kontakt och tar onödigt lång tid att
komma till och lämna prover, speciellt om man kommer vid lunchtid. Det är vid
flertal tillfällen obemannat när sjuksköterskorna kommer för att lämna de
prover som läkare på vårdcentralen ordinerat.
MAS Maria Lobrant har tillsammans med Johan Lundh ett förslag på lösning
som Johan presenterar – ett låsbart skåp i publik yta där hemsjukvården kan
lämnar prover och där vårdcentralen sedan kan hämta dessa. Något som
skulle spara tid och energi för båda parter.
Edgardo ska ta detta med sig till Närhälsans säkerhetsavdelning för att kolla
av vad som är möjligt utifrån deras regelverk.
Inskrivning i hemsjukvård
Ulla informerar om att inskrivning i hemsjukvården endast görs efter besök
och bedömning av sjuksköterska i hemsjukvården. Det har vid flera tillfällen
förekommit att läkare på vårdcentralen sagt till patienten att de ska få
hemsjukvård och det visar sig senare att de inte uppfyller kriterierna. Läkarna
kan hänvisa till hemsjukvården men det är hemsjukvårdens persona som gör
en bedömning om personen ifråga uppfyller kriterierna.
Edgardo tar detta med sig till berörd läkare och önskar även att båda han och
UIla siter ned med berörd läkare med förhoppning att det då inte ska
upprepas.
SIP
Fr.o.m 18 mars kommer inte hemsjukvården längre närvara vid
avstämningsmöten med inneliggande patienter. Där ska vårdcentralen, som
oftast är den fasta vårdkontakten, och biståndsenheten medverka.
Hemsjukvården kommer att bevaka ärendet i SAMSA under patienten
inneliggande tid, ställa frågor vid behov. Under avstämningsmötet ska den
fasta vårdkontakten ställa frågan om SIP till patienten, önskas en SIP är det
patienten i samråd med den fasta vårdkontakten som bestämmer vilka som
ska kallas till en SIP. Hemsjukvården medverkar på de SIP-möten de kallas
till. Kallelse sker i SAMSA.
Den fasta vårdkontakten är sammankallande, medverkar och leder mötet
samt för protokoll.
Vi ser en kvalitetshöjning då frågan om SIP kommer att ställas och patienten
kan själv avgöra om de vill medverka till detta eller inte.
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Anmälan av övriga frågor
Carina frågar Edgardo om de på TV-montern i väntrummet visar information
om våld i nära relation som hon tidigare önskat. Carina har också information
gällande spelmissbruk och övrigt missbruk hon önskar visas på montern.
Edgardo osäker på om information om våld i nära relation går just nu men ska
kontrollera det. Den övriga informationen ska lämnas till Edgardo för att få upp
även denna i TV-monitorerna.
Edgardo undrar hur långt Hemsjukvården kommit i sin sommarplanering,
önskar att man gemensamt går igenom en del rutiner inför sommaren
gällande exempelvis akuta fax med mera.
Ulla informerar om att bemanning av sjuksköterskor i hemsjukvården under
sommaren är svårlöst. Har kontakt med bemanningsföretag för att se om det
går att få in resurser den vägen för att täcka pass, det finns ett 30-tal
obemannade turer under sommaren. Det kommer två nyutexaminerade
sköterskor i juni som jobbar över sommaren för att stötta upp i gruppen.
Ulla informerar att hemsjukvården har två inplanerade informationsmöten för
ordinarie och nyanställd personal, Edgardo hälsas välkommen att medverka
på dessa möten för de gemensamma rutinerna.
Johan lyfter frågan kring bemanning av SAMSA under påskhelgen.
Vårdcentralen tar hjälp av Jourcentralen i Bäckefors när de själva inte är i
tjänst.
IFO och biståndsenheten behöver lösa med bemanning för att se över
SAMSA.
Hemsjukvården har bemanning dygnet runt, årets alla dagar, och har således
situationen under kontroll.
Johan tar upp att vårdcentralen inte får byta ronddagar då det inte fungerar för
hemsjukvården. Hemsjukvården planerar utefter de ronddagar som ligger
planerade och eventuella ändringar ger en stor arbetsbelastning för
sjuksköterskorna.
Ulla lyfter i samband med detta även att det är bra att tiden för rond blivit lite
senarelagt på förmiddagen men att man då missat att förlänga sluttiden vilket
innebär att hemsjukvården får för lite rondtid, 1,5 h läkartid per månad.
Edgardo ska se över detta så att hemsjukvården får rätt antal timmar i rondtid,
ändra sluttiden för rond så att förskjutningen kompenseras.
4. Ärenden till nästa möte
Inget för dagen.
Vid anteckningarna
Johan Lundh och Anna Johansson
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