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Minnesanteckningar från möte 20120413 Hälsoprojektet
Närvarande: Tommy Ottosson, Elin Schive, Ann-Brit Röst, Barbro
Blom. Maria Strängby samt Mats Ullén.
På grund av missförstånd kom enbart referenspersoner från Gäddede till
mötet, distriktssköterska Maria Strängby och distriktsläkare Mats Ullén.
Tommy Ottosson informerade om projekt Vaajma samt delprojekt
Hälsas målbeskrivning. Projektet har för avsikt att under första delen av
2012 titta på läkarsamverkan samt friskvård.
Under mötet, som kortades på grund av att referenspersoner från Norge
saknades, samtalades om läkarsamverkan och olika utvecklingsområden.
- Gemensamt läkarkontor
- Samverkan dagtid
- Möjliga samverkansområden bör tas upp
- Möjlighet till Röntgen i området
- En arbetsgivare
- Samverkan som omfattar all legitimerad personal
- Samordning av tjänster
- Olika kompetenser nyttjas, läkare med specifika intresseområden
- Vägledningsträffar
Dl Mats Ullén ser inga egentliga hinder för samverkan, utveckling
finns i teknisk utrustning, dataöverföring. Hembesök bör ske på
förekommen anledning i särskilt boende för övrigt bör vården ske på
mottagning.
Kontinuitet kan vara både fördel och nackdel, fritt vårdval kan vara
bra, samverkan kan ge ökad möjlighet till vårdval menar Dl Ullén
vidare
Projekt Vaajmas projektledare T Jirhed och K Schive arbetar för att
Vaajma ska bli ett pilotområde där vissa gränshinder som bromsar
utvecklingen i området ska hävas.
Nästa möte beslutades till den 8/5 kl 11.00 i Gäddede, inledning med
lunch samt möte i Naturrum. Tommy Ottosson skickar ut kallelse till
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var och en i hälsoprojektet som sedan skickar den vidare till
referenspesoner i sitt område enligt tidigare protokoll
Anteckningar förda av Barbro Blom.
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