Minnesanteckningar Stormöte
NOSAM Partille Datum: 2017-12-05
Deltagande: Anna Rindeskär, verksamhetschef Capio Vårdcentral Sävedalen
Ardita Dreshaj, enhetschef hemsjukvården VOF
Camilla Johansson, enhetschef psykiska funktionsnedsättningar (VOF)
Cecilia Olsson, Sävedalen Rehabmottagning
Christian Sivander, vårdcentralschef Närhälsan Partille VC
Christin Hannu, avdelningschef Bistånd och hälsa (VOF)
Emma Flygare, enhetschef psykiska funktionshinder (VOF)
Gunilla Lundgren, avdelningschef Äldreomsorgen (VOF)
Helen Ström, 1:e handläggare biståndsenheten (VOF)
Inger Apelskog Hülphers, verksamhetschef Sävedalens vårdcentral och BVC
Ingrid Olausson, enhetschef hemsjukvården VOF
Kerstin Björfjäll, enhetschef Partille Rehab (VOF)
Kerstin Lundström, 1:e handläggare biståndsenheten (VOF)
Matilda Vasilis, Psykiatriska mottagningen Gamlestaden
Ulla Wessman, medicinskt ansvarig sjuksköterska VOF (sekreterare)
Ulrika Berrio Garcia, enhetschef Närhälsan Furulund VC
Veronica Strömsten, avdelningschef Funktionshinder (VOF)

Förhider:

Andreas Engelbertsen samordnare boendestöd psykiatri (SAF)
Bahram Djafari, Verksamhetschef Sävedalens vårdcentral
Magnus Malm, enhetschef Psykosvård Öster
Mia Einarsdotter, biträdande verksamhetschef Adinahälsan Sävedalen
Paula vom Hofe, klinikchef Folktandvården Partille

1. Ardita Dreshaj valdes till ordförande att leda mötet.
2. Genomgång av föregående protokoll. Christina Hannu är tillagd till deltagande.
3. Genomgång och diskussion om hur vi alla har arbetat i våra respektive organisationer
inför att Lagen om Samverkan utskrivning från sluten hälso-och sjukvård träder i kraft
vid årsskiftet. Det är fortfarande mycket arbete som kvarstår. Närhälsans vårdcentraler
kommer att utöka sin bemanning med en sjuksköterska. Antal procent av
sjukskötersketjänsten fördelas mellan vårdcentralerna, Partille Kyrktorget kommer att
ha 17 % och Furulund 8 %. Capio vårdcentral upplever att man är väl förberedd men
avvaktar ytterligare information. Vi ska enligt uppgift arbeta som tidigare och det
kommer inte att ske någon ändring i betalningsansvaret ännu. Men vi ska ”öva” att göra
SIP:ar och se över våra ledtider i förberedelserna inför hemgång.
4. Vi har gjort en strategisk plan för SIP men inte lämnat till Temagrupp äldre, då vi kan få
pengar till vårt nosamarbete. Med anledning av Lagen om samverkan … behöver vår
strategiska plan för SIP att utvecklas. Lämnas till arbetsgruppen äldre i vårt nosam och
psykiatrigruppen kan bistå med sin kunskap.
5. Vi bestämde att under 2017, ska vi enas kring Tema beroende med och ordna en
gemensam föreläsning med inbjudna föreläsare. Föreläsningen genomfördes 21
november med föreläsare från Brofästet och RFHL. Deltagandet var inte stort, cirka 25
personer. Föreläsningen var intressant men stämde inte riktigt med våra
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förväntningar, kanske för att vi varit otydlig i vårt uppdrag till föreläsarna. Vi enades
om att planera bättre under 2018.
6. Rapport från temagrupperna, minnesanteckningarna från dessa träffar finns
tillgängliga på Samverkanstorget.
Temagrupp mitt i livet:
Christin deltar inte på temagruppens möten.
På temagruppen har frågan om hur RMR (Regionala Medicinska Riktlinjer)
kommuniceras ut i kommunen tagits upp. Man ska genom masarna kontrollera om det
går i linjen som avsett.
Det arbetas i temagrupp mitt i livet med införandet av lagen om samverkan …

Temagrupp äldre:
Inget att rapportera.
Temagrupp psykiatri:
Mobila fältteamet, avtalet är klart men det är inte klart om Partille ska delta.
Arbete pågår fortsatt med att ta fram en delregional genomförandeplan i samverkan för
utifrån den länsgemensamma planen för psykisk hälsa. Genomförandeplanen skall
utifrån både barn/ungdomar och vuxna beskriva hur den omsätts i den
länsgemensamma planen till praktik på delregional nivå.
7. Övriga frågor:
Datum för nästa års träff, 22 januari, klockan 13.15 – 16.00, lokal Centrum i
kommunhuset.
8. Mötet avslutas, God Jul
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