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Minnesanteckningar Närområdesmöte 2022-11-16 
 
Ordförande: Tomas Everitt 

 
1. Godkännande av dagordning 

Tomas hälsar alla välkomna. Dagordningen godkänns.  
 

2. Föregående minnesanteckningar 
Mötesanteckningar finns på hemsidan Vårdsamverkan Fyrbodal.  
 

3. Utveckling närsjukvårdsteam (Ulrika Söderlund) 
Återbud.  
 

4. UPH Medpro (Erika Edén) 
 
Presentation av UPH-verksamheten på Medpro Torpa. I närområdet finns 
ytterligare två UPH-mottagningar på Närhälsan Sylte och Dalaberg.  
Mottagningen vänder sig till unga mellan 6 - 18 år med milda psykiska besvär. 
Inget listningskrav. Fysiska och digitala besök och grupper erbjuds.  
Kontakt, vårdgrannetelefon: 031 – 320 34 25. 
 

5. Frågor rörande MAS och PV (Helena Törneröd) 
 
Vaccinationsdokumentation, SVEVAC stänger 
Vid årsskiftet stänger Svevac för kommunen. Underlag lämnas till respektive 
vårdcentral för införande i system. KVÅ-kod registreras.  
 
Kriterier för in- och utskrivning i kommunal primärvård 
Regionens ansvar är patienter som utan svårigheter kan besöka 
mottagningen. Förutsättningar är SAMSA – utskrivningsprocessen. 
Bedömningsteamets ssk bedömer/fattar beslut. Tidsbestämt behov och 
frekvens. Kvarstående behöver skrivs in, oftast läkemedelsövertag.  
Palliativa: Flaggas och skrivs in i HSV när behovet uppstår.  
Uppföljning: Kontinuerligt utefter inskrivningskriterierna.  
Kommunen ansvarar under kvälls- och nattetid, inte akuta insatser.  
Riktlinjen för öppenvårdsprocessen: Vårdbegäran ska skickas mellan 
kommunen och vårdcentralerna. Behörigheter läggs in i SAMSA (HSAID). 
Riktlinjen mejlas till vårdcentralschefer.  
 
Pascal: Vårdansvaret finns hos vårdcentralerna.  
 
Libre sensorer, kriterier: Individuell bedömning utefter specifika faktorer. 
Endast indicerat för ett fåtal yngre patienter, då glesa ut provtagningarna.  
Ska inte ersätta glukosmätningar. 
 
Trygghetsordinationer: Gemensam blankett skapad, bifogas dagens 
protokoll.  
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Läkemedelsgenomgångar, enkel respektive fördjupad  
Provtagning inkluderad i fördjupad, föregånget av ett besök under en  
12-månadersperiod. Dokumentation görs i efterhand.  
Enkel: Genomgång på rond.  
 
PHASE-20 inför läkemedelsgenomgång 
Alla sjuksköterskor ska använda symtomskattningsskalan inför 
läkemedelsgenomgångar. Underlaget används sporadiskt.  
Helena tar med blanketten till nästa möte för beslut.  
 
KAD, KAD-påsar, sterilt vatten och Xylocain vid akuta tillfällen 
Överenskommelsen är att kommun-ssk får hämta några vid akuta tillfällen.  
 
Höjda priser för akutdispensering i Apodos 
Helena uppmanar att inte akutbeställa dosdispensering. Frågan ligger helt på 
boendet.  
 

6. Övriga frågor  
 
Collabodoc-pilot ska köras på Lextorpsvägens gruppboende. Chattfunktion, 
rondanteckningar och bilder. Ett sätt att slippa fax.  
 
Covid-vaccinationssamarbetet: Faktura avseende hyra och städ för våren 
delas upp på alla vårdcentraler som deltagit. Tomas skickar innan årsskiftet.  
 

7. Frågor från barn och unga (Henric Bergqvist)  
 
Information kring uppstart Mini-Maria Norra, drivs på primärvårdsnivå.  
Finansieras 50/50 mellan kommun och region.  
Modell: Teamarbete i par.  
Målgrupp: Barn och ungdomar upp till 21 år. Inget remisskrav.   
Första besök preliminärt v.16 2023. (Huvudmottagning i Uddevalla).  
Planeras samlokalisering i Trollhättan med BUP, Kraften.  
 

8. Ny ordförande i Närområdesgruppen 
 
Kommunen tar över ordförandeskapet nästa år. Helena återkommer med 
mötesdatum inför nästa år (6 tillfällen/år). Verksamhetschef Ann-Britt 
Nyström, Jourcentralen läggs till på sändlistan.  
 

9. Mötet avslutas  
 
 
 
 

Tomas Everitt, ordförande  Karin Arvidsson, sekreterare          


