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Kallelse till Närområdesmöte 2023-01-25 

 

Lokal: Stadsrummet plan 3, Stadshuset Trollhättan 

Tid: 13:00-16:00.  

 

Inbjudna Deltagare: 

Ida Willner, Stavre, VC ida.willner@medpro.eu TEAMS 

Ann-Britt Nyström Jourmottagning Trollhättan, ann-britt.nystrom@vgregion.se 

Linnea Larsson, Capio VC, linnea.larsson@capio.se 

Tomas Everitt, Primapraktiken, tomas.everitt@ptj.se TEAMS  

Bengt Aldell, Maria Alberts VC,  bengt.aldell@ptj.se Förhinder 

Jeanette Blomqvist-Johansson, Sylte VC,  jeanette.blomqvist-johansson@vgregion.se Förhinder 

Maria Johansson, Maria Alberts VC, maria.johansson7@ptj.se  Förhinder 

Pia Andersson, Närhälsan Rehab, pia.h.andersson@vgregion.se  

Amira Donlagic, Källstorp VC, amira.donlagic@vgregion.se  

Thomas Nygren Lextorp VC, Förhinder 

Vårdsamverkan Fyrbodal vardsamverkan.fyrbodal.nu@vgregion.se och 

helen.i.svensson@vgregion.se TEAMS 

Birgitta Lundskog, Rektor Skola, birgitta.lundskog@trollhattan.se Förhinder  

Helena Mårdstam, VC Trollhättan Stad, helena.mardstam@trollhattan.se TEAMS 

Carola Svantesson, VC Trollhättan Stad, carola.svantessoon@trollhattan.se  

Anna Kindberg ASF Trollhättan Stad, anna.kindberg@trollhatttan.se  Förhinder 

Malin Hedelin, ASF Trollhättan Stad malin.hedelin@trollhattan.se Förhinder 

Jessica Rosengren Öppenvårdsmottagning Trollhättan, jessica.rosengren@vgregion.se Förhinder 

Anette Hecktor Psykosmottagningen Trollhättan, anette.hecktor@vgregion.se  

Johanna Arvidsson, Samordnare Psykiatri THN, johanna.arvidsson@trollhattan.se  

 

Dagordning 
 

 Presentationsrunda 

 Godkännande av dagordning 

 Föregående mötesanteckningar 

 Vaccinationsregister SVEVAC har stängt ner. I regionen ersätter man systemet med 

Mitt Vaccin. Enligt vårdcentralerna kommer man inte att kunna registrera de 

patienter som kommunen vaccinerar i Mitt Vaccin. Endast KVÅ koden kommer att 

behövas för den ekonomiska ersättningen. Kommunen kommer att behöva lämna 

underlag för KVÅ koderna till resp. vårdcentral. Kommunen kommer endast att 

journalföra vaccinationen inkl. Batchnr. /arm etcetera i sitt eget journalsystem.  

MAS lyfter frågan i MAS nätverket om hur de andra kommunerna kommer agera i 

detta. Punkten läggs till på nästkommande möte i mars. 
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 Anmälan av övriga frågor 

 Ny ordförande i närområdesgruppen 

 Carola Svantesson verksamhetschef hälso- och sjukvårds blir ny ordförande i 

närområdesgruppen. Helena Törneröd MAS blir vice ordf. 

 Genomgång av mejllista ordinarie deltagare 

 Mejllista gås igenom och korrigeras. Tomas Everitt kommer att ersättas av Fredrik, 

(Tomas mejlar kontaktuppgifter till Helena T). Hans Söderqvist har slutat och 

ersätts av Thomas Nygren? Helena T skickar meddelande till Thomas. 

 Handlingsplan vuxna Ny VC representation behövs som ersättning (VC chef har redan 

avslutat sin tjänst) i arbetsgruppen för Handlingsplan vuxna/Helena Mårdstam 

 Helena Mårdstam beskriver att man valt ut tre fokusområden, Suicidprevention, 

SIP, samsjuklighet, som man arbetar med i gruppen. Hans Söderqvist har tidigare 

representerat i gruppen men nu behövs en ersättare. Alla vårdcentraler får 1 vecka 

på sig att inventera efter en lämplig ersättare. Mötena är alltid 1 ggr/månaden, ett 

lunchmöte där lunch ingår. De som har någon mejlar till Helena Mårdstam. Om inte 

hör av sig kontaktar Helena M Lextorp VC som får fortsätta bemanna posten. 

 Frågor från vuxen psyk/missbruk 

 Vårdsamverkan Fyrbodal 

 Helen Svensson informerar om att det finns statliga medlen som alla lokala 

samverkansgrupper har möjlighet att rekvirera inom handlings plan psykisk hälsa 

till SIP koordinator/ samverkanskoordinator, någon av huvudmännen behöver 

anställa personen/personerna som ska arbeta i samverkan. För THN finns 660 tusen 

kronor i 2 år att ansöka om. Mejlet om dessa pengar gick ut till ordförande i 

Närområdesgrupper 2023-01-10. Finns inget sistadatum angiven för ansökningar. 

Helena Mårdstam tar frågan vidare i gruppen och återkopplar med ett förslag till 

närområdesgruppen. 

Helen informerar också om en inbjudan som kommer inom kort till den 31/3 på 

Quality Hotel Vänersborg, Färdplanen -förändringsarbete, SAMSA körkort för 

kommun/region och digitalisering med Elisabeth Gyllenstierna. 
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 Frågor rörande MAS och PV 

 Läkartillgänglighet/MAS – IVO har gjort en granskning i kommunen hösten 2022. 

En fråga/svar som kommunen utreder handlade om tillgång till läkare i kommunen 

eftersom ssk 54.5 % upplevde att tillgången till läkare var otillräckliga. Kommunen 

återkommer när frågan utretts och man kommit fram till vad svaren bottnar i. 

 Dagordningar/Minnesanteckningar sparas på Vårdsamverkans hemsida. De mejlas 

till Vårdsamverkans funktionsbrevlåda, vardsamverkan.fyrbodal.nu@vgregion.se 

 Läkemedelsrobot som hjälpmedel – Vi bjuder in Susanne Westlin till 

nästkommande möte för information om avtal kring hjälpmedel till exempel 

läkemedelsrobot. 

 Frågor från barn och unga  

 Mötet avslutas  

  Möten för 2023 

2023-01-25 

2023-03-29 

2023-05-31  

2023-09-06  

2023-10-18 

2023-12-06 

 

 

Tack för ett trevligt möte/MAS Helena T 
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