Minnesanteckningar NOSAM äldre AFH
Datum: 2018-03-22

Närvarande:

Förhindrade:

Tid:

Mötespunkter

Peter Lappalainen, ordf, Närhälsan Frölunda Rehab
Charlotte Barouma, koordinator Mobil Hemsjukvårdsläkare VästerHAFvet )
Ingegärd Ljungqvist, område Hälso- och sjukvård, AFH
Lisbeth Sjöling, NOSAM-koordinator

Anna Berglund Melin Capio VC Hovås
Annika Appelgren, Närhälsan VC Askim
Christine Högberg , AFH
Katarina Wikström, MAS AFH
Ann Sundström, Närhälsan VC Frölunda
Liselott Lindqvist, Närhälsan VC Högsbo
Siv Kirnö, Hovås-Askim Familjeläkare
Nick Johansson, Västerleden Frölunda och Västerleden Allemanshälsan
Grimmered
8.30-10.00

Konstateras att det varit en del bekymmer med kallelserna till dagens möte varför den
ursprungliga dagordningen endast delvis beaktas.

Nya VC-representanter till NOSAM Äldre AFH 2018:
Hero Fatahie, enhetschef Västerleden Allemanshälsan Grimmered och
Caroline Olsson, enhetschef för Västerleden Frölunda (Dessa bägge ersätter Nick Johansson)
Närhälsan VC Frölunda: Verksamhetschef Jessica Bergerheim (Ersätter Ann Sundström)

•

Mobil hemsjukvårdsläkare i VästerHAFvet Det allt överskuggande målet:
Att se till att våra mest sköra patienter får sina behov av god hälso-och sjukvård
tillgodosedda

Charlotte Barouma som nu har tjänsten som koordinator för Mobil hemsjukvårdsläkare
VästerHAFvet informerar om det samarbete som pågick i projektform 2016-2017 med en
gemensam utförare av hemsjukvårdsläkar-uppdrag samt vad som förändrats 2018.
Nu har varje VC tillsammans med Ingegärd L skrivit under det så kallade ”Läkaravtalet”
(Överenskommelse om läkarinsatser i kommunal hälso- och sjukvård) och där bl a
beskrivit hur var och en VC ska uppfylla krav i KoK-boken vad gäller mobila
hemsjukvårdsläkarinsatser för vuxna patienter med kommunala HoS-insater.
Vidare informerar Charlotte och Peter också lite om närområde kontra närhetsområde, om
innebörden av samordningsansvar, om att vårdcentraler får samma ersättning för
hembesök som för teambesök (VC-läkare och HSV-personal gör hembesök ihop), att SIP
ger 1500 kr/st nu när ansvaret vilar betydligt tyngre på vårdcentraler mm.
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Beslut togs, att den arbetsgrupp (NOP- arbetsgruppen - som beslutats om i
”Läkaravtalet”) kommer att utgöra NOSAM Äldres arbetsutskott i frågan om mobil
hemsjukvårdsläkar-uppdraget. Charlotte Barouma sammankallar till möten och
koordinerar arbetet i gruppen. Gruppen skall bestå av repr för alla VC, utvalda
företrädare från kommunal HSV samt företrädare från offentlig och privat rehab.
Peter Lappalainen åtar sig att vara repr för Närhälsans Vårdval Rehab.
Hemsjukvårdsenheten AFH har utsett sjuksköterskorna Jenny Hempel och Maria Baker
samt utvecklingsledare Tanya Boberg som sina representanter.

Gruppens uppdrag finns formulerat i den ansökan om koordinatorsmedel som beviljats
av VG-regionen. Gruppen ska ta fram förslag som NOSAM har att besluta om.
Flera vårdcentraler har nya chefer och Charlotte B har påbörjat arbetet med att erbjuda
dem att komma dit för att ge information om vad Mobil hemsjukvårdsläkare
VästerHAFvet innebär.
Hon har tagit fram en ”önskelista” med förslag och som kan ligga till grund för vad
gruppen ska prioritera.

NOSAM behöver också arbeta för att skapa samverkansformer för in- och utskrivning
mellan kommunal HOS och Vårdval Rehab.
Detta är ett framtida uppdrag för NOSAM- äldre.
”Hur ska vårdvals-rehab engageras när patient skrivs ut från sjukhuset”
Viktigt för helheten runt arbetet med den enskilde.”

Kommande möten:
Vi diskuterar hur möteslogistiken ska se ut framåt. Förordas att samtliga mötestider för 2018
planeras idag och mailas ut i noteringarna.
Att kallelser dessutom skickas ut senast 2 veckor i förväg. Deltagarna uppmanas svara via
vändande mail så att koordinatorn kan agera om det visar sig bli dålig uppslutning.

Eftersom NOSAM är en samverkansgrupp med beslutanderätt så är det viktigt att så många
som möjligt kan komma så därför vill vi att ni med vändande mail svarar på om ni kan komma
på nedanstående mötestider:
Mötesförslag 2018

17 maj 8.30-10.00 på Nymilsgatan

20 september 8.30-10.00 på Nymilsgatan
25 oktober 8.30-10.00 på Nymilsgatan
.
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