Kallelse till NOSAM Partille
Datum: 2018-05-24
Kallade:

Närvarande:

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
Elin Bergroth, utredare (VOF)
Emma Flygare, enhetschef psykiska funktionshinder (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)
Linn Wik, enhetschef hemtjänst (VOF)
Magnus Malm, enhetschef Psykosvård Öster
Matilda Vasilis, Psykiatriska mottagningen Gamlestaden
Paula vom Hofe, klinikchef Folktandvården Partille
Pernilla Wedin, enhetschef (SAF)
Ulla Wessman, medicinskt ansvarig sjuksköterska VOF (sekreterare)
Ulrika Berrio Garcia, enhetschef Närhälsan Furulund VC
Anna Rindeskär, verksamhetschef Capio Vårdcentral Sävedalen
Emma Flygare, enhetschef psykiska funktionshinder (VOF)
Ingrid Olausson, enhetschef hemsjukvården VOF (ordförande)
Kerstin Björfjäll, enhetschef Partille Rehab (VOF)
Kerstin Lundström, 1:e handläggare biståndsenheten (VOF)
Matilda Vasilis, Psykiatriska mottagningen Gamlestaden (sekreterare)
Ulla Wessman, medicinskt ansvarig sjuksköterska VOF
Elin Bergroth, utredare VOF
Ardita Dreshaj, enhetschef hemsjukvården VOF
Pernilla Wedin, SAF enhetschef biståndsenheten
Linda Cederlöf, Närhälsan Sävedalen Rehab
Christin Hannu, avdelningschef HSVB, VOF

Plats:

Forellen i Partille, lokal Aborren

Tid:

14,00-16,00

Dagordning
1. Välkommen
2. Genomgång av föregående protokoll.
Inga tillägg till protokollet
3. Fortsatt arbete med processkartläggning inför nya lagen om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Punkt tre utgår eftersom det är få representanter från primärvården på plats.
Låg närvaro på mötena – hur kommer vi till rätta med det? Tydliggöra NOSAMs
plats i samverkansstrukturen. Omtag i samband med höstens första möte som

www.samverkanstorget.se

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

blir ett uppstartsmöte. Förvaltningscheferna bjuds in. Ingela stämmer av ett
datum med dem och skickar kallelse. Vi arbetar då utifrån de olika
temagrupperna med på förhand beredda frågor. Önskemål om att kallelsen är
tydligare kring vilka frågor man förväntas ha förberett till mötet. Har man inte
möjlighet att delta skickar man ändå in eventuellt material. Magnus Malm
skickat ut en tänkt process för psykosvården som underlag för den diskussion
som skjuts upp till nästa tillfälle.
4. Egenvård. Okunskap om vad egenvård är. Oklar kommunikation mellan
primärvård och kommun när det finns beslut om egenvård. Hur ser uppdraget
ut? Länk skickas ut till berörda parter. Var och en tar med eventuella frågor från
sin organisation till nästa möte.
5. Återkoppling temagrupp.
Protokoll finns att läsa på samverkanstorget.
Mitt i livet. Inget nytt sedan förra mötet.
Barn och unga. Genomläsning av de punkter som processledare skickat
med.
Psykiatri. Veronica rapporterar kort om senaste mötet. HSN Göteborg
fattat beslut om medel till boende för samsjuklighet. Kommunen kommer
att kunna köpa platser. Matilda berättar om utökning inom Psykiatri
Affektiva av vården för patienter med självskadebeteende.
6. Dödsfall i hemmet. Vem är ansvarig för transport etc? För patienter som är
inskrivna i hemsjukvården är det anhöriga i första hand. Oklart vad som gäller.
7. Mötet avslutas.

Nästa möte 28 augusti kl 14-16.
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