Anteckningar från möte med verksamhetsrådet för
Närvårdscentrum Skene
Datum

2018-11-09

Plats

Konferenslokal Arne Aldman, Skene

Närvarande

Joakim Höstner, verksamhetschef, SÄS
Karin Hederstierna, verksamhetschef, SÄS
Espen Amundsen, biträdande sjukhusdirektör, SÄS, mötesordförande
Birgitta Andersson, områdeschef, Marks kommun
Tarja Thorén, verksamhetschef, Marks kommun
Susanne Blid Roos, verksamhetschef, Närhälsan

Ej närvarande

Maritha Bäck, primärvårdschef, Närhälsan
Bahman, Alami, socialchef, Marks kommun
Marianne Segenstedt, planeringsledare, SÄS
Eva Hermansson Jellbin, planeringsledare, Närhälsan
Ingela Wessbo, områdeschef, Närhälsan
Helen Nordling, områdeschef, Närhälsan
Eija Hägg, verksamhetschef, SÄS

Föregående mötesanteckningar/att göra-lista
Inget att kommentera.
Tillägg till dagens agenda
Rapport från utredning av restaurang/kiosk/café
Aktuella ärenden
• Projektledare
Projektledaren ska vara en sammanhållande och drivande person för allt arbete i rådet. Ta upp
punkter på dagordningen, hjälpa arbetsgrupperna, vara mötesledare etc. Förslaget är att varje
förvaltning skjuter till 0,2 tjf = totalt 0,6 tjf. Espen ska snarast prata med en eventuellt lämplig
kandidat på SÄS.
Marks kommun påpekar dock att det är önskvärt att samverkansavtalet är klart före tjänsten
tillsätts.
Närhälsan och SÄS fortsätter med arbetet att hitta en projektledare.

• Kommunikatör
Den person som har uppdraget som kommunikatör bör vara med på rådets möten. I uppdraget
som kommunikatör bör ingå arbete med hemsida, protokoll och information samt samordning
med kommunikatör på SÄS och Marks kommun.
Närhälsan har varit i kontakt med Pernilla Häyhänen. Susanne Blid Roos skickar en formell
inbjudan till Pernilla till nästa möte.
Tarja och Birgitta tar med sig frågan om vem på Marks kommun som kan vara kontaktperson till
Pernilla.
• Uppdragsbeskrivning arbetsgrupper, ordföranden
Grundtanken med rådet är att vi samverkar effektivt - vi ska åstadkomma något.
Arbetsgrupper behöver utses som arbetar med olika delar av vårt vårdflöde. Varje arbetsgrupp
ska rapportera regelbundet på rådets möten.
AU föreslår följande arbetsgrupper:

Arbetsgrupp

Samverkan mellan

Kommentar

Lab/provtagning

SÄS och Närhälsan

Vem gör vad? Vilken kompetens
behövs och vilka behov finns?
Eventuellt bjuda in SÄS senare?

UVA

Marks kommun och
Närhälsan
Vårdadministration Närhälsan och SÄS
Barn och unga

SÄS, Närhälsan och Marks
kommun

Lokaler

Marks kommun, Närhälsan,
SÄS, Västfastigheter.

Gemensamma funktioner för
vårdadministration? Vilka
förutsättningar finns?
Det finns flera verksamheter som är
riktade mot barn: BUM, BUP,
familjecentral, spädbarnsmottagning, ungdomsmottagning etc
Eventuellt också Regionservice?

Beslut tas i rådet om att starta ovanstående grupper. Varje förvaltning får i uppdrag att utse
personer till arbetsgrupperna.
Framtidsspaning/kommande arbetsgrupper: Vuxenpsykiatrisk verksamhet. Vårdplaneringsenhet.
• Ersättare vid frånvaro
Alla ska utse en namngiven ersättare, det måste alltid finns minst en representant från varje
förvaltning på rådets möten.
• Uppdatering ÖNH-mottagningen
SÄS och styrelsen för SÄS är inte överens i frågan, styrelsen önskar mer information till nästa
styrelsemöte 2018-11-29. SÄS önskar förlägga endoskopiverksamheten i nuvarande ÖNHmottagningens lokaler.

• Utbildningsavdelning huvudhandledare – UVA/korttidsavdelning
En UVA måste ha en huvudhandledare (del av tjänst), men det är sårbart med bara en person. En
lämplig kandidat finns i kommunen och SÄS ställer upp med ytterligare en person. Eventuellt
finns en lämplig kandidat på vårdavdelning 1, Joakim tar kontakt med personen ifråga.
Uppdraget som huvudhandledare tar cirka 10-20%, uppdraget får formas efter behov.
Utbildningsplatser kommer att finnas på olika boenden runt om i kommunen, inte enbart på
UVA.
Rapport från utredning av restaurang, kiosk, café
Regionservice önskar stänga nuvarande restaurang, kiosk och café. En arbetsgrupp med
representanter från Regionservice, Närhälsan och SÄS har arbetat fram olika förslag. 2018-11-13
ska Espen och Ann-Marie Schaffrath träffa Thomas Front, förvaltningschef på Regionservice, för
genomgång av alternativen och fatta beslut.
Nästa möte: 2019-01-17 kl 13:30, lokal Arne Aldman, SÄS Skene

Antecknat av
Karin Jokisalo
Enhetschef, SÄS

