Minnesanteckningar NOSAM Äldre västra Göteborg
Datum: 2019-05-16

Närvarande:

Lena Rosell kommunal Hälso- och sjukvård
Marie Johansson Närhälsan Styrsö
Annelie Karlén, MAS
Yvonne Hjertonsson, Bistånd
Sara Andersson, Johannesvården
Lena Holmquist Henrikson SU Sahlgrenska
Anna Dagerud, koordinator Nosam

Förhindrade:

Christina Dyhre Edvardsson särskilt boende
Anna Engström Celik ordinärt boende
Hero Fatie Västerleden, Grimmered
Malin Fernvall Närhälsan Opaltorget
Henrik von Sydow Wästerläkarna
Marie Landekrans MAR

Tid:

16/5 kl 14.00 Styrsö VC

Mötespunkter
•
•

•

Inledning
Lena Rosell som idag är ordförande hälsar välkomna.
Föregående anteckningar
Hemtjänsten ska vid ett akut behov kunna ringa till vårdcentralens hemliga tel nr till
VC. En förteckning ska skapas.
Kallelse till vårdplaneringsteamet – namn skickas till lena.rosell@vastra.goteborg.se
Mobila sjukvårdsteamet Sahlgrenska, Lena Holmquist Henrikson
Målgruppen är äldre patienter inom geriatriken, medicin och så småningom även
akuten, i behov av uppföljning där patienten ofta sökt vård vid upprepade tillfällen
tidigare. Syftet är att förhindra återinläggningar. Patienten är bosatt i Askim-FrölundaHögsbo eller i västra Göteborg. Uppstarten v 11. Meningen är att teamet skall vara en
brygga mellan primärvården och kommunen. Initiativet kan bara komma från
sjukhuset. Inget remisskrav, avd tar kontakt och man för en dialog om behovet.
Bemannas av läkare och ssk. Ej pat ansvar.
Tanken 1 - 2 besök/tel kontakt under ca 2 veckor efter utskrivning. Patienter med
diagnos KOL eller hjärtsvikt, i behov av uppföljning, te x medicinjusteringar. En koll hur

www.vardsamverkan.se/goteborgsomradet
Sida 1 av 3

•
•

•

•

•
•

det går då patienten kommit hem. Möjlighet till direkt återinläggning på sjukhuset. Kan
ibland vara aktuellt med akutremiss till HSV.
Det skall alltid anges i SAMSA att teamet kopplas in. Har förekommit brister i
kommunikationen. Dock saknas rehab i teamet. Finns behov tar man kontakt med en
rehab mottagning.
Teamet arbetar i sommar med viss begränsning.
Boel Mörk (chef, område 2) kontaktperson in till SU. Bjuda in henne till NOSAM?
Lena kollar upp och bjuder ev in.
Reviderad rutin ang avvikelser i samverkan. Se bif bilagor
Skall vara lättare att se i samverkan var bristerna finns. I samverkansprocessen, ska
mönster bli synliga. Beslutar att ta upp det på varje Nosam. Rapportera kvartalsvis
genom att skicka ifyllda blanketter till:
anne-charlotte.larsson@vgregion.se Ann-Charlotte Larsson processledare LGS
Avvikelser
Marie tar upp ang palliativa patienter som inte blir inskrivna i HSV. Finns ingen ASIH i
skärgården. Återkoppling krävs. Lena Rosell kontaktar Karin Tidlund, planeringsledare
på Stadsledningskontoret med ansvar Äldreomsorg/Hälso- och sjukvård.
Avvikelser tas med till nästa Nosam 5/9.
Information från verksamheterna
Yvonne – handläggare som tidigare bara handlagt ansökan gällande hemvårdsbidrag
tar nu även andra ansökningar. From 1/5 får hemtjänsten ersättning i utförd tid och
den enskilde betalar därefter. Den enskilde kan tacka nej till insats 48 tim innan och
behöver då inte betala.
Marie – nytt med drop in på VC två dgr/v. I sommar utökas drop-in till varje vardag,
from v 26.
Anneli – ny MAS sedan 1/5
Lena – ny org där Styrsö äbo organisatoriskt ligger under hemtjänsten och Anna
Engström Celik är ansvarig. Nytt BMSS boende på Styrsö. Nytt arbetssätt i hemtjänsten,
se ovan.
Sara – start med drop-in fem dgr/v from 10/6. Ökar tillgängligheten till bl a psykologer.
Nytt med en digital mottagning med chatt funktion med syfte att på ett smidigt sätt att
få den vård man behöver.
Höstens möten 5/9 och 5/12 kl 13.30 – 15.00, Torgny Segerstedts gata
Mötet avslutas

Kommande möte: 5/9 kl 13.30 – 15.00, sammanträdesrummet Torgny Segerstedts gatan 90

Vid anteckningarna: Anna Dagerud
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