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Datum: 2017-12-14

Närvarande:

Christina Dyhre-Edvardsson, områdeschef, särskilt boende
Eva Pilkrog-Johansson, Mas
Henrik von Sydow, klinikchef, Wästerläkarna,
Lena Rosell, områdeschef, kommunal hälso- och sjukvård
Marie Johansson, verksamhetschef, Närhälsan Styrsö, ordförande
Agneta Bergqvist, koordinator, NOSAM västerstadsdelarna

Förhindrade:

Lise-Lott Lundgren verksamhetschef, Närhälsan Opaltorget, meddelat förhinder
Nick Johansson, verksamhetschef, Västerleden
Sara Andersson verksamhetschef, Johannesvården,
Rita Stålbert, områdeschef, hemtjänst och förebyggande insatser
Yvonne Hjertonsson, enhetschef med områdesansvar biståndsbedömning

Tid:

13.15-16.00

Mötespunkter
•

Inledning, Marie hälsar alla välkomna till årets sista möte

•

Föregående anteckningar. Se länk

•

Vid tidigare möte har diskussion om användningen av POX och Blädderscanner. Det
finns idag både POX och Blädderscanner som vårdcentralerna köpt in och som
förvaras på Toftagårdens äbo. Inget mer inköp planeras av vårdcentralerna då
behovet är tillgodosett.

•

Avvikelser, inga avvikelser har kommit till NOSAM.

•

Charlotte Barouma, allmänläkare och grundare av Wästerläkarna, Konsult
primärvårdsutveckling med focus på samverkan kring äldre angående, Mobil
hemsjukvårdsläkare i Göteborg Väster.se bifogad länk Mobil hemsjukvårdsläkare
Charlotte presenterade ett förslag till Samverkan år 2018. Diskussionen utgick från
ÖLiKH, Överenskommelse Läkaremedverkan i Kommunala Hälso- och sjukvården,
där det klart framgår att
”Vårdcentraler har ett gemensamt närområdesansvar” och
”Ett gemensamt åtagande är läkarmedverkan i den kommunala hälso- och
sjukvården” och kan utmynna i att
”En representant för kommunen och samtliga vårdcentraler inom stadsdelen skriver
under samma dokument”.
Mötet enades och antog detta förslag.
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•

Trygg och säker utskrivning, information om hur förberedelsearbetet fortgår.
Statistiken brister när det gäller hur många SIP som genomförts. Videoplaneringar
sker inte från alla avdelningar på Sahlgrenska och Högsbo sjukhus eftersom
utrustning inte finns eller inte finns kunskap om hur det fungerar. Kommun och SU
har haft videomöten, tvåpartsmöte.
Projekt om Trygg hemgång för att snabbt och säkert ta hem patienter.
Patientsäkerhetsfrågor, Eva tar med frågor och återkommer.

•

Laget runt
Henrik von Sydow anser att det finns god samverkan med HSV. Det är nu tre
äldreläkare som blir fast vårdkontakt och väntar in en fjärde läkare. Samverkan med
Christina Nyberg Larsson, ec hemsjukvården
Christina Dyhre-Edvardsson, på Böla äldreboende startar projekt demenssjukdom
med brukarmedverkan. Arbetar bland annat utifrån frågan Vad är ensamhet? Och
tittar på öppna jämförelse och ska pedagogiska verktyg. Nya Varvets äldreboende
projekt med existentiella frågor. Fler projekt gör skillnad. Toftaåsen färre kommer
till korttidsboende med de som kommer är mer sjuka/sköra. Läkarjouren upphör 1
januari 2018. Vad händer sen?
Marie förbereder inför den nya lagen tillsammans med hemsjukvården. Det är bra
med samverkan mellan HSV och VC och att det är inarbetat före skarpt läge, alltså
startar vi omgående.
Eva översyn av blanketter och läkemedelsutbildning för att det ska vara
gemensamma över staden. Förberedelse av LOV införande 3 april.
Läkaravtalet- gemensamt huvudavtal och bilaga för varje vårdcentral.
NOPen, NärOmrådesPlanen- Henrik undersöker och återkommer med information
till kommande möte.

•

Val av ny ordförande, Christina Dyhre-Edvardsson blir ny ordförande, som
undersöker om Regionsservice bistå som koordinator.

•

Mötestider 2018 klockan 14.00-16.00,
1 februari, Sara ansvarar, lokal - Johannesvården
22 mars, Christina ansvarar, lokal?
17 aj, Styrsö, Marie ansvarar – lokal?

•

Mötet avslutas med att Marie tackar alla för bra samverkan och att vi tillsammans
löser problem som uppstår. Roligt att arbeta tillsammans. Marie hälsar Christina
välkommen som ordförande. Koordinator Agneta slutar sitt uppdrag.

Vid anteckningarna: Agneta Bergqvist, koordinator
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