Minnesanteckningar möte NOSAM äldre
Askim/Frölunda/Högsbo
Datum: 17 maj 2018

Deltagare

Förhindrade

Plats:
Tid:

Christine Högberg, områdeschef ordinärt boende och förebyggande
Ingegärd Ljungqvist, områdeschef Hälso- och sjukvård AFH
Katarina Wikström, Mas AFH
Peter Lappaleinen, enhetschef Närhälsan Rehab, ny ordförande
Karita Saapunki Björk
Hero Fatahie
Caroline Olsson
Charlotte Barouma
Lisbeth Sjöling

Anna Berglund Melin, verksamhetschef, Capio Hovås Billdal
Annika Knober
Iren Bowald
Jessica Rosander
Paula Bertilsson
Johanna Bagleborn
Siv Kirnö
Jessica Bergenheim
Nymilsgatan 2, Svängrummet
8.30-10.00

Dagordning
1. Peter hälsar välkommen.
2. Presentationsrunda
3. Föregående anteckningar. Info om att en Silviasjuksköterska är anställd i AFH. Ett
politiskt beslut finns att demensteam ska startas upp.
Uppdrag för demenssjuksköterska:
Starta demensteam med ssk, fy, at, bh, usk
Utbilda i BPSD
Demensutbildningar
Handleda i specifika ärenden.
Kognitiva test.
Följa forskning/utveckling
Ingå i nätverk i Göteborgs stad
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Viktigt med samarbete mellan läkare och demenssjuksköterska vid behov av kognitiva
test i samband med basal demensutredning. Det räcker inte med bara ett kognitivt test.
4. Lagret runt/information från verksamheterna.
Peter informerar om att SIP används allt mer. Får dock ingen ersättning för detta och
använder skype istället för fysiskt möte. Rehab klarar inte alltid att få ut hjälpmedel
samma dag pga resursbrist. Närhälsan säjer att de får mycket förfrågningar om snabba
insatser i hememt och då främst med hjälpmedel medan de privata inte upplever att de
får dessa frågor. Rehab behöver finnas med i Hemvårdsteamen. Christine H.
understryker vikten av att detta med hjälpmedel fungerar för att patienter ska kunna
gå hem. Problemet är ofta att sjukhuset inte flaggar för att hjälpmedel behövs. SU har
anställt en före detta enhetschef från Närhälsan rehab som skall arbeta med SAMSA och
överrapportering, utskrivning och kontakt med primärvårdsrehab inför och efter
utskrivning från sjukhus.
Ingegärd Lj informerar om bristen på ssk i sommar, hsv tagit in studerande som får
arbeta som sjuksköterskeassistenter.
Karita SB informerar om att på boendena går sommar-rekrytering bra. Karita är ny i
arbetet och kommer med mer info nästa gång.
Hemtjänsten har också svårt med rekrytering framför allt att få personal som kan ta
delegeringar. LOV-en har startats igång. Sex vårdtagare har valt annan utförare, AIDA,
Västra Götalands assistentbyrå AB.
PV har haft det ganska bra med rekrytering av både ssk och läkare.
Ingegärd informerar om att gå in på Samverkanstorget och titta på vad som gäller med
samverkan mellan kommun och sjukvård. NOSAM är beslutande i olika frågor.
5. Avvikelser
Björkbacken som under många är varit ett korttidsboende för personer med
förvärvade hjärnskador tar nu emot personer med olika typer av funktionsnedsättning.
Alla avvikelser ska till Charlotte B vad det gäller fel i vårdkedjan.
När det gäller förbättringsarbete utifrån avvikelser är det en brist att VG Regionen och
kommunen inte har samma system. Trots det är det viktigt att avvikelser skrivs och tas
om hand.
6. Mobilt hemsjukvårdsteam. Information Charlotte B
Projektet handlar om de patienter som är inskrivna i kommunal hemsjukvård.
Charlotte B. informerar:
Jobbar nu med att goda arbetsmetoder i projektet hemsjukvårdsteam ska leva vidare.
Högsbo VC har hittills haft svårt att få arbetet att fungera eftersom de har många
patienter och haft brist på läkare. Bättre förutsättningar på väg.
Frölunda VC har ronder som fungerar. Får ibland prioritera hembesök framför dropp
in-patienter.
Planerade hembesökstider finns 2 timmar/vecka på Västerleden/Allemanshälsan
Grimmered.
SU har startat samverkansgrupp där Charlotte blivit inbjuden. Ingegärd Lj är föreslagen
att deltaga tillsammans med OC lena Rosell från V. Gbg. Viktigt att närsjukvårdteamen
har bra kontakt med kommunens hälso-och sjukvård.
Slutrapport för regional utvärdering av Mobil Närvård skickas ut av Charlotte.
Charlotte informerar om en del av innehållet. Se bilaga
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Analysseminarium. Mycket diskussioner om hur man mäter resultat av arbetet,
Charlotte understryker att det är patientnyttan som ska mätas.
Arbetsgruppen som ska arbeta med rutiner utifrån uppdrag från NOSAM äldre AFHhemsjukvårdsteam:
• Alla VC
• Två sjuksköterskor samt verksamhetsutvecklare från hemsjukvården
• Närhälsan rehab

•
•
•

Denna arbetsgrupp åtgärdar vad som inte fungerar. Olika praktiska frågor utreds.
Mycket viktig grupp!!!!
Arbetsgruppen har prioriterat viktiga arbetsuppgifter som man börjat med.
Mycket arbete pågår:
Rutiner och PM för provtagning
Underlag för rondning
Palliativ vård

NOP-gruppen ska diskutera och förbereda beslut. NOSAM är beslutsgrupp.

7. SIP. Hur ser förberedelserna ut för starten av snabb och säker hemgång som startar i
september för offentlig och privat rehab.
8. Planera för ny lag : Trygg hemgång
Se punkt 11.
9. Aktivitetsplan 2018
Ingegärd Lj och Lisbeth Sj ser över hur handlingsplanen för NOSAM äldre i AFH ska se
ut utifrån aktivitetsplanen från temagrupp äldre.
10. Övriga frågor
Palliativ vård
Ingegärd informerar om att många patienter kommer nu hem för att dö från SU. Svårt
för hemsjukvården att klara detta om inte samarbetet med PV fungerar riktigt bra.
Viktigt att informationen måste ut till alla vårdinstanser när dessa patienter är på väg
hem. Vet patienten om att den är döende när den kommer hem? Samverkan runt detta
är otroligt viktigt! Ett problem är att VC ordinerar på olika sätt. Ett önskemål är att
arbetsgruppen hemsjukvårdsteam tar upp detta och att beslut tas att arbetet utförs på
samma vis.
Viktigt att se till hur hemgång fungerar.
Ej glömma rehab-biten. Behöver diskuteras hur det ska fungera. Akuta hembesök ska
kunna ske. Viktigt med hur samverkan sker vid utskrivning från sjukhuset- SAMSA
Våld i nära relationer. Christine informerar om arbetet i kommunen och skulle behöva
prata om samverkan med PV. Projektledare bjuds in till möte 25/10. Petra Dahl bjuds
in.
11. Mötet avslutas
Höstens mötestider:
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NOSAM-möte angående Trygg hemgång 4/9 klockan 14.30-16.30 på Nymilsgatan,
Hörnrummet OBS! Nyinsatt möte
20/9 klockan 8.30-10.00 på Nymilsgatan, Hörnrummet
25/10 klockan 8.30-10.00 på Nymilsgatan, Hörnrummet

Välkomna!
Ordförande: Peter Lappalainen
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