Minnesanteckningar möte NOSAM, Mitt i Livet AFH
och Västra Göteborg
Datum: 2019-01-31
Närvarande:

Förhindrade:

Christina Sundesten områdeschef, IFO/FH AFH
Ingegärd Ljungqvist, områdeschef Hälso- och sjukvård AFH
Teres Moeschlin <teres.moeschlin@askimfrolundahogsbo.goteborg.se>
Lena Rosell, områdeschef Hälso- och sjukvård Västra Göteborg
Liselotte Lindqvist, verksamhetschef Närhälsan Högsbo,
Björn Lind
Marie Landekrans, Rehab
Anna Dagerud
Lisbeth Sjöling
Anna Berglund-Melin verksamhetschef Capio Hovås, Billdal vårdcentral
Marie Johansson, verksamhetschef Närhälsan Styrsö

Plats:

Nymilsgatan 2, Hörnrummet

Tid:
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Dagordning
1. Inledning
Christina S hälsar välkommen
2. Presentation av Nosam:s nya koordinator, Anna Dagerud,.
Ingegärd Lj informerar om gången av rekryteringen. Anna berättar om sin bakgrund. Är
socionom och arbetar just nu som anhörigkonsulent. Har mycket bra bredd på sina
kunskaper och erfarenheter i verksamheterna.
3. Föregående anteckningar
4. Läggs till handlingarna.
Christina S berättar om uppdraget Mil att det varit dålig uppslutning. Lena R informerar
om att hon kommer att hinna vara med i vår eftersom hon blivit avlyft en del av sina
uppdrag.

5. Avvikelser
Avvikelser vad det gäller samverkan mellan personlig assistans och SU. Människor
kommer hem svårt sjuka. SU skickar hem därför att man på SU inte vet att personlig
assistans – ej inkluderar hälso-och sjukvård. Ingegärd talat med chefen för GIL.
Ska de bjudas in till NOSAM. Hjälpas åt med info. Ingegärd bjuder in via Björn G.
Exempel: En kvinna efter stroke, kan ej tala, förlamad . Hon kommer till SU med fraktur
men skickas hem efter några timmar. Hon får med sej massor av läkemedel. Assistenter
ger medicin utan att meddela hemsjukvården. De ger läkemedel utan kunskap ger t.o.m.
morfin i patientens peg. Ringer på måndag till sjuksköterska men ssk kommer inte
förrän på torsdag. Dottern tar på sig lite skuld eftersom hon hela tiden tryckt på att
läkemedel ska ges.. Vårdbegäran var inte inskickad till SU. MAS och Liselotte L kollar hur
det gått till. Viktigt att ta lärdom av vad som skett. Viktigt att tänka på att personliga
assistenter inte har all kunskap vad det gäller sjukvård. Att svårt sjuka kommer hem
tidigt kommer att öka. Björn Gunnarsson får kontaktas som har temagrupp MiL.
Ingegärd kontaktar Björn. Bjuds in till nästa möte. Se avvikelsen som ett lärande. Viktigt
att bedöma patientens kognitiva förmåga vad det gäller egenvård , läkemedelsövertag.
Diskussion om vilka som ska ha kommunal hälso och sjukvård. De som kan ska kunna gå
till vårdcentral. Viktigt att vi hjälps åt att sprida kunskap till SU.
6. Handlingsplan 2019 MIL för AFH och V. Göteborg – Vilka frågor är viktiga för MiL ?
Christina går igenom planen. Hur många inom BMSS har fått utbildning i munhälsa?
Boendena i Frölunda har fått erbjudande om utbildning. Bestäms att personal inom
psykiatriboende , ska utbildas. Christina pratar med enhetschefer om att kontakta
folktandvården.
Björn informerar om att det inte gjorts någon insats i väster heller. Björn och Christina
drar i detta.
Egna mål i handlingsplanen:
Munhälsa
Informationsöverföring
7. Uppföljning av beslutade utbildningsinsatser gällande munhälsa inom bostöd i våra två
stadsdelar.
Frågan tas upp på nästa möte. Psykiatriboende se ovan.
8. Suicidprevention
Ingegärd informerar om ett arbete som gjorts i stadsdelen. En omfattande handlingsplan
är framtagen.
Information om en flyer som tagits fram för personal när de träffar på personer som mår
psykiskt dåligt. Här finns information om vem man ska kontakta osv. Viktigt att pv bara
kontaktas i akuta situationer. Rutinen gäller när omsorgstagare mår dåligt men även om
det gäller medarbetare. AFH tar beslut att denna nu ska spridas. Väster vill ha den också.
Lena R och Björn tar med den till Väster och informerar.
Ingegärd lyfter upp till Lena att det är viktigt att de får tillgång till folkhälsopengar också.
Björn och Lena tar med sig frågan till Västra Göteborg.
9. Mötestider i vår.
Nästa möte är 28 mars.
10. Övriga frågor
11. Mötet avslutas
Ordförande: Christina Sundesten

