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Minnesanteckningar Närområdesmöte 2022-10-05 
 
Ordförande: Tomas Everitt 

 
1. Godkännande av dagordning 

Tomas hälsar alla välkomna. Dagordningen godkänns.  
 

2. Föregående minnesanteckningar 
Mötesanteckningar finns på hemsidan Vårdsamverkan Fyrbodal.  
 

3. Vårdsamverkan Fyrbodal - Helén Svensson 
Presentation av SIP, samverkan för barn och ungas hälsa, handlingsplan 
psykisk hälsa och implementeringsplanen.  
SIP: Behovet av samordning styr vem som är aktuell för en SIP. Den som ser 
behovet kallar till en SIP. Skyldigheter att erbjuda SIP är långtgående. SIP är 
den enskildes plan som beskriver det stöd den enskilde behöver. Checklista 
för hjälp i processen finns på Vårdsamverkan Västra Götaland.  
Presentation av överenskommelsen mellan Västra Götalands kommuner och 
VGR för samverkan för barns och ungas hälsa.  
Handlingsplan psykisk hälsa förlängd till 2024. Stärkt arbete med SIP pågår. 
På hemsidan finns utbildningstillfällen att välja. I slutet av året görs 
uppföljning av SIP-implementeringen 
Nästa möte: Utse kontaktperson för SIP i närområdesgruppen.   
 

4. Lokal handlingsplan psykisk hälsa – Johanna Arvidsson 
Presentation av handlingsplan psykisk hälsa. Trollhättans tre prioriterade 
områden är suicidprevention, SIP och samsjuklighet. Handlingsplanen för 
suicidprevention en avknoppning som sträcker sig fram till 2025, målet är att 
minska antalet suicid med 40%. Medel för utbildningsinsatser har tilldelats 
regionen och kommunen. Nätverk mellan kommunen och regionen 
efterfrågas, önskan finns att fortsätta föra dialog i det fortsatta arbetet.  
 

5. Frågor rörande MAS och PV 
Samordning av vaccin: Hämtas fortsatt på respektive vårdcentral.  
Fotodokumentation sår: Bilder skickas alltid utan personuppgifter, inte 
spårbara GDPR-uppgifter. Tomas återkopplar till MAS.  
 

6. Övriga frågor 
Läkarrekrytering (Amira Donlagic): Dialog efterfrågas och sjyst 
rekryteringskampanj. 
PAS inskrivna HSV-patienter (Amira Donlagic): Enas om gemensam princip 
att HSV-sjuksköterska sköter all kontakt/behandling (undantag diabetes). 
Markering i journal för hänvisning till PAS. Frågan ska förankras med MAS 
och chef för HSV.  
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7. Mötet avslutas  
Ulrika Söderlund bjuds in till nästa möte den 16/11 för diskussion 
Närsjukvårdsteam då tiden inte räckte till detta idag.  
   
 
Bilagor 
Presentation Vårdsamverkan  
Presentation Lokal handlingsplan psykisk hälsa  
 
 
 
 
 
 

Tomas Everitt, ordförande  Karin Arvidsson, sekreterare          


