Anteckningar från möte

NOSAM: Mitt i Livet västerstadsdelarna
Datum: 2 februari 2017
Deltagare:

Liselotte Lindqvist, verksamhetschef Närhälsan Högsbo, ordförande
Ingegärd Ljungqvist, områdeschef hälso och sjukvård AFH
Christina Sundesten, områdeschef IFO/FH AFH
Katarina Wikström , MAS AFH
Peter Lappalainen, enhetschef Närhälsan rehab
Kristina Nyckelgård, MAS Västra Göteborg
AnnBrith Davidson, områdeschef IFO/FH Västra GBG
Anna Berglund Melin, verksamhetschef Capio Hovås Billdal vårdcentral
Karin Reinhardt, koordinator, processtödjare

Maria Stridh, MAR
Ej
Marie Johansson, verksamhetschef Närhälsan Styrsö
närvarande
Plats:

Nymilsgatan 2, Hörnrummet

Tid:

10.15-11.45

Dagordning
1. Inledning och föregående anteckningar
Inga synpunkter på anteckningarna.
Kristina Nyckelgård lämnar uppdraget som MAS i Västra Göteborg för att arbeta som
utvecklingsledare på Stadsledningskontoret. Hon efterträder Ida-Lena Svensson.
AnnBrith Davidson slutar även hon och ska börja arbeta som utvecklingsledare
kompetens på Stadsledningskontoret. NOSAM mitt i livet önskar bägge två all lycka i
sina framtida värv.

2. Aktuellt från Temagrupp Mitt i livet, Lena Arvidsson, processledare
Lena Arvidsson visar ett bildspel om Kommun och sjukvård i samverkan med
organisation, verksamhetsplan mm. Bildspelet bifogas anteckningarna.
Några punkter ur Lenas presentation och dialogen som följde:
Det finns numera en politisk styrgrupp för Kommun och sjukvård i samverkan.
Ingegärd Ljungqvist påpekar att korta webb-utbildningar är mycket användbara, ex vis
om SIP.
Angående SAMSA: Man arbetar på generella förbättringar av tekniken. SU har nu en
projektledare som arbetar för att få igång Skype för vårdplanering. Man arbetar för att
skapa en struktur för en tvåpartsprocess i SAMSA för primärvård (inkl rehab) och
kommun.
Christina Sundesten informerar om att avtalet om medföljande till sjukhus inte är
tillämpligt i samband med inläggning för psykiatrisk tvångsvård. Psykiatri Östra
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Sjukhuset har gett detta besked. Christina önskar också att regelverket kring
medföljande förtydligades.
Avvikelser i samverkan; alla Temagrupper arbetar med detta.
Regionen har ett uppdrag att göra en patientprocess för personer med förvärvad
hjärnskada. En grupp under ledning av Trandur Ulvarson ska arbeta med processen. En
representant från Björkbacken och ytterligare två personer från Göteborg deltar.

3. Suicidprevention
Ingegärd informerar: Inom ramen för folkhälsoavtalet med HSN (som alla sdf har)och
med hjälp av folkhälsomedel har Madeleine Lund fått i uppdrag att arbeta fram rutiner
och utbildningsprogram för att förbättra arbetet med suicidprevention i AFH.
Christina Sundesten berättar att funktionshinder AFH har tagit fram riktlinjer och har
utbildat personal som stöttar kollegor i arbetet att med suicidprevention.
Inom Närhälsan har all personal fått utbildning.
Liselotte Lindqvist berättar att Högsbo anställer en vårdsamordnare med uppdrag att
arbeta för att förebygga psykisk ohälsa. Denna kommer att samarbeta med kommunens
psykiatrisjuksköterskor.

4. Rapporter från verksamheterna
Ingegärd Ljungqvist informerar om att man planerar en stadengemensam
utbildningsdag i vår för legitimerad personal inom funktionshinder. Ingegärd frågar
efter angelägna teman att ta upp och får en rad förslag; unga med neuropsykiatrisk
diagnos, sexuell utsatthet, geriatrifrågor, kost och hälsa.
Kristina Nyckelgård; Har engagerat sig i ett ärende där det är uppenbart att en person
med funktionsnedsättning nekats vård vid SU pga sitt funktionshinder. Kristina driver
frågan vidare och kommer att följa den även i sin nya roll (se ovan).
Anna Berglund Melin; De patienter från BMSS som vårdcentralen ansvarar för önskar
en fast vårdkontakt, vilket vårdcentralen försöker lösa.
AnnBrith Davidson; Barnboende i Västra Göteborg flyttar till Billdals Björkväg, vilket
innebär att boendet om något år övergår till AFH.
Christina Sundesten; AFH öppnar två nya BMSS i september, i Uggledal och Kullavik.
Övrigt: Lathunden med punkter för att förbereda besök på vårdcentral riktad till
personal inom funktionshinder från 2015 bör skickas ut igen

5. Har någon genomfört en SIP?
Ingen SiP finns att rapportera. Frågan återkommer

6. Nästa möte
20 april kl 10.15 – 11.45, i Hörnrummet, Nymilsgatan 2. Till detta möte har
funktionshinderteamen från båda stadsdelarna bjudits in, varför Christina lovar
undersöka om en större lokal är tillgänglig.
Vid anteckningarna
Karin Reinhardt, koordinator

www.samverkanstorget.se

I Göteborgsområdet samverkar Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Härryda kommun, Mölndal stad, Partille kommun och Öckerö kommun.

www.samverkanstorget.se

I Göteborgsområdet samverkar Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Härryda kommun, Mölndal stad, Partille kommun och Öckerö kommun.

