Minnesanteckningar
NOSAM ÄLDRE AFH
Datum:2017-08-24
Kallade:

Iren Bowald/Anna Berglund Melin, Capio Hovås Billdal familjeläkare
Ann Sundström, Närhälsan Frölunda vårdcentral
Jessica Rosander, Allemanshälsan och Västerleden
Katarina Wikström, MAS
Maria Stridh, MAR
Christine Högberg, områdeschef ordinärt boende/ förebyggande
Ingegärd Ljungqvist, områdeschef kommunal hälso- och sjukvård
Agneta Bergqvist, koordinator, processtödjare

Frånvaro:

Siv Kirnö, Nötkärnan Vårdcentral ordförande, meddelat frånvaro
Liselotte Lindqvist, Närhälsan Högsbo Vårdcentral
Annika Knober, Närhälsan Askim vårdcentral
Sirpa Korpela, Allemanshälsan och Västerleden
Peter Lappalainen, primärvårdsrehab
Christina Änglehed, områdeschef särskilt boende
Maria Uhlmann, områdeschef bistånd

Plats:

Nymilsgatan 2, Svängrummet

Tid:

08.30 - 10.00

Innehåll
1. Inledning. Siv Kirnö slutar som ordförande. Ingegärd Ljungqvist är dagens ordförande.
2.
3. Förslag till ny ordförande är Peter Lappalainen, Ingegärd frågar Peter.
4. Föregående anteckningar. Inga synpunkter.
5. Info från vådrdcentraler och kommun,
Uppmärksamma den nya
Överenskommelse i samverkan kring bestämmande av människans död vid väntade
dödsfall Länk från Samverkanstorget
Skype. Alla verksamheter är ännu inte med, men är medvetna om att de har ett jobb att
göra.
LOV, Lagen om valfrihet inom hemtjänst, beslutet om genomförande är uppskjutet och
kommer tidigast 1 april 2018.

www.samverkanstorget.se
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Mobil närvård är har för att stanna, vi vet ännu inte om det blir någon finansiering eller
om den ska ingå i verksamheten.
Trygg och säker utskrivning från slutenvård, frågan tas upp vid varje NOSAM för
avstämning. På nästa möte presenterar Maria Uhlmann och Paula Bertilsson nuläget.
Hur förbereda oss inför införande? arbetsgrupp behöver utses. Fundera på vem som
ska ingå.
Nytt BMSS boende för ungdomar 15-18 år står klart. Platsen är Snipen, Västra
Göteborg. Västra Göteborg ansvarar för Hälso- och sjukvård året ut.
Träffpunkten på Askims torg har nu kommit igång och har många besökare. Här
erbjuds förebyggande och trygghetsskapande gemenskap för alla. Vad alla bör
uppmärksamma är det förebyggande arbetet som finns i kommunen. Det kan vara när
hemsituationen blir ohållbar, kan kontakt tas friskvårdens Äldrekonsulent Laine
Henriksson.
Växthuset, ett samarbete med Västra Göteborg för personer som bor i särskilt boende
eller har boendestöd. Personerna kan komma ut och göra nya roliga aktiviteter som
spinning, gym eller mycket annat.
Järnbrottshus ska evakueras. Planeras till 1 december och varar ett år.
Lokalen på Mor Livas Stig ska bytas då det är för trångt.
Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar
hur vården av en person i livets slutskede varit. Det som inte är dokumenterat har inte
skett, därför är det viktigt att det som görs också dokumenteras. Dokumentationen i
Palliativregistret utförs av läkare och ssk. Palliativregistret
Ta nya tag. Webbkollen, Trygghet i vardagen. Webbkollen är ett sätt att låta patienterna
komma till tals. Det skapar trygghet och det blir också tydligt var vårdens
förbättringsområden finns. Metoden är enkel och ger översikt samt synliggör tänkbara
orsaker till otrygghet, problem med läkemedelsbehandling och till återinskrivningar på
sjukhus. Webbkollen
Läkaravtalet är på gång att skrivas om. Ingegärd Ljungqvist ansvarar.
6. Exempel på genomförd SIP, inga exempel, tilläggas att det är möjligt att delta genom
distansmöte/skype.
7. Nästa möte 19 oktober kl 8.30 – 10.00, Hörnrummet, Nymilsgatan 2.
8. Inga övriga frågor

Vid anteckningarna

Agneta Bergqvist, Koordinatör för NOSAM
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