Minnesanteckningar
NOSAM Örgryte-Härlanda
Kallade:

Susanne Grabe/Orgryteharlanda/GBGStad
lotta.rinne.ljungkvist@vgregion.se
ulrica.sand-hoglund@vgregion.se
annika.leidenhed@vgregion.se
kristina.k.eriksson@vgregion.se
Emelie Eék/Orgryteharlanda/GBGStad
beatrice.wiklund@vgregion.se
Christina Kostet/Orgryteharlanda/GBGStad
Ingrid Ljungberg/Orgryteharlanda/GBGStad
Elisabeth Dannberg/Orgryteharlanda/GBGStad
Annika Thoren/Orgryteharlanda/GBGStad

Plats:

Mäster Johansgatan 2, vån 6

Tid:

14.30-16.00

Datum: 2017-09-13

Mötespunkter
1. Inledning
Susanne hälsar välkomna och öppnar mötet.
2. Föregående anteckningar
Cecilia Axelsson har återkommit med svar på frågorna vi ställde till henne på ett
föregående möte. Hennes svar har mailats ut med kallelsen. Mötet går igenom mailet.
Ur vårdcentralens perspektiv finns det behov kring unga vuxna som saknar förmåga att
hantera problem och motgångar i livet, där psykisk ohälsa uppstår. Bilden bekräftas av
övriga mötesdeltagare. Hur kan vi arbeta för att ge dessa unga redskap att hantera
motgång utan att behöva utveckla psykisk ohälsa? Det stora problemet är inte kring
personer med psykisk sjukdom, bortsett att vårdkedjan inte alltid fungerar som den
ska, problemet är psykisk ohälsa. Rehab märker också detta. Medelåldern hos
patienterna på Rehab har sjunkit snabbt över tid. Rehab har satsat på stresskolor då de
har ökat tryck av patienter med stressrelaterade problem.
Det fin ett internationellt projekt för att motverka suicid där Stockholm deltar, Vi har
pratat om det tidigare på NOSAM. Målgruppen är gymnasieungdomar. Projektet har fått
ner suicid på interventionskolorna. Ungdomsmottagningarna ska i sina arbetsuppgifter
arbeta med psykisk ohälsa bland unga. En representant från Ungdomsmottagningen
bjuds in som ordinarie deltagare till NOSAM.
Skolan är en viktig arena att arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa bland unga.
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Hälsoteket erbjuder många insatser, så som samtalsgrupper och stresskolor och har
också sammankallat till en samverkansgrupp kring psykisk ohälsa. Hälsoteket bjuds in
till nästa möte
NOSAM lyfter in till stora förvaltningsledningen att det behövs anslagstavlor i
väntrummen på vårdcentralerna, där kommunen kan sätta upp sin information.
Kommunikationsavdelningen ska involveras.

3. Rapport från arbetsgrupperna:
 Barn och unga Västbus
BUP Kungshöjd har haft stor brist på läkare och sjuksköterskor, men
situationen är åter mer stabil.
 Mitt i livet/psykiatri
Inget att rapportera vid detta möte.
 Äldre
Mycket kring det mobila när-teamet och samarbete med slutenvården.
Broströmsgården, kommit till konsensus med VG-regionen att de har
ansvar för korttidsboendet, inte kommunen. Sex stycken personer med
demensproblematik flyttar in på Kallebäck från och med 18 sep, sedan
succesiv utveckling till 2022.
Omställning på Bagaregården är klar, lite oklart kring ansvarsfördelning
mellan kommunen och Hälso- och sjukvården.
Mobil närvård avlastar övriga verksamheter vilket gynnar patienterna.
 Familjecentral/familjecentrerat arbetssätt
Familjecentralen är lagd på is då lokalfrågan fortfarande inte är löst.
Apoteket blir kvar i lokalen på torget och det är inte längre ett alternativ
att ha öppen förskola i källarplan på BVC och BMM. En ny Närhälsanvårdcentral ska starta i stadsdelen, i samband med det bör man se över
möjlighet att starta familjecentral. Detta kräver ökat fokus på
familjecentrerat arbetssätt. Styrgruppen för Familjecentral och
familjecentrerat arbetssätt ska styra detta arbete.
4. Nya HSN-avtalet, bifogar pp-bilder
Bilderna gick ut med kallelsen. Det som rör den somatiska delen är tydligt.
Kommunen behöver sätta sig in i hängavtalet vad gäller psykiatrin.
5. VästBus dag i vår för vår stadsdel?
Västbusdagen är den 10 november, målgruppen är skola, kommun och
landsting samt alla som arbetar med barn och unga. På dagen kommer det att
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tas upp olika fallbeskrivningar och avvikelser. Arbetsgruppen Barn och unga vill
ha in fallbeskrivningar senast den 13 oktober.
VästBus-dialogdag den 23 november 8.30-12 på Dalheimershus för hela staden,
mer information finns på samverkanstorget under temagrupp barn och unga.
6. Information om nystartade BmSS
Väldig expansion av nya bostäder med särskild service. Det finns 21 enheter i
vår stadsdel och ett barnboende. Nytt boende i Kallebäck med fem platser för
personer inom neuropsykiatri och ett på Morängatan med 10 platser i
servicebostad. Ytterligare tre boenden kommer att öppna under 2019, ett i
Örgryte-Torp med 10 lägenheter, ett på Munkebäcksgatan med 7 lägenheter och
ett på Torpagatan med 9 lägenheter. Därefter kommer ett till två boenden att
tillkomma varje år.
7. Övriga frågor
Fråga från Vårdhygien, de önskar att komma ut i alla NOSAM för att informera
om hur de jobbar och för hur vi kan samarbeta. De bjuds in till nästa möte den
22 november. Viktigt att skola också är representerad på mötet.
SärNär dietister börjar komma på plats. Det är viktigt för kommunen är att alla
dietister kommer till kommunen vid samma tillfälle och ger information om
regelverk och rutiner. Det är viktigt att också läkarna får denna information.
Risk och missbruk bland unga i stadsdelen. Det finns problematik kring risk- och
missbruk i stadsdlene, en riskgrupp är ensamkommande flyktingar både de som söker
och har fått asyl. Det pågår just nu en kartläggning av tungt missbruk i Göteborg, den
förra kartläggningen av samma slag genomfördes 2011. Den 12 oktober anordnas en
föreläsning om alkohol, narkotika och droger för föräldrar och andra viktiga vuxna i
stadsdelen, inbjudan bifogas mötesanteckningarna.
Förskrivning av smärtstillande läkemedel kan vara ett punkt för NOSAM-möte.
Mitt i livet- arbetsgruppen planerar för att bjuda in beroendemottagningen till
januarimötet.
Mötet avslutas
Kommande möte:
22 nov 14.30-16.30
24 januari 14.30-16.00
21 mars 14.30-16.00
23 maj 14.30-16.00
Vid anteckningarna: Emelie Eék, utvecklingsledare för folkhälsa
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