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Dagordning
1. Inledning
Emma hälsar välkommen. Presentationsrunda. Anna Dagerud , ny
koordinator presenterar sig. Lena R förklarar varför hon inte kunnat

vara med. Har nu ändrade förutsättningar och kommer
fortsättningsvis närvara på möten.
2. Föregående anteckningar
Emma går igenom föregående anteckningar. Läggs till handlingarna.
3. Presentation och förväntningar i våra verksamheter och roller i dem.
Viktigt att arbetet i NOSAM känns värdefullt och gör att mötena
prioriteras. Behöver tydlighet för att ge motivation.
Ha tydliga frågeställningar att stämma av på NOSAM:
Hur funkar det i olika situationer i min verksamhet?
4. SIP-Hur går det med arbetet. Ta gärna med exempel som fungerat
mindre bra.
Se nedan.
5. Uppföljning, patienter med psykisk sjukdom ska ha årlig
hälsokontroll, hur går det med arbetet? Se nedan.
6. Handlingsplan NOSAM psykiatri AFH och V. Göteborg 2019
Diskussioner:
Är det för många i NOSAM- gruppen för att människor verkligen är
motiverade att närvara?
Skulle det vara bra att ha ett stor-NOSAM en gång/år. På detta möte
skulle sektorschefer med flera bjudas in. En presentation vad vi
arbetet med under året.
Reella mål är viktiga. Få fram konkreta händelser som vi kan arbeta
runt.
Tittar på handlingsplanen på samverkanstorget.
Finns mycket bra web-utbildningar angående SIP. Uppmärksamma
arbetet med SIP ute i verksamheterna.
Mäta antalet SIP kan vara ett incitament ute för att metoden ska öka i
användning.
Mari berättar hur de jobbar. Viktigt att frågan är levande i
verksamheten.
Ingegärd berättar om misslyckandet av nytt journalsystem i hälsooch sjukvården i Göteborg.
Samverkan runt patienter är så klart en viktig fråga i NOSAM.
Emma förklarar att SIP är inte så lätt med de psykiatriska patienterna
eftersom de inte vill delta.

Mari informerar om att när deras patienter fått förklarat för sej
SIP:ens syfte, så är det få som säjer nej.
Sammanfattningsvis: Vi fortsätter arbetet och jobbar på att sprida
användandet av SIP.
Göra en uppföljning i oktober. Bibehåller punkten på NOSAM-möte.
En hälsokontroll och läkemedelskontroll ska genomföras en gång/år
på BMSS.
Viktigt med samverkan runt hälsokontroller av psykiskt sjuka.
Hur organiserar vi arbetet. I kommunen är sjuksköterskan den bästa
att sköta detta.
Mari berättar att för deras patienter sker en årlig hälsokontroll.
En stående punkt vad det gäller årlig hälsokontroll på möte. Kolla av i
höst vad som hänt.
Berosam deltar inte på NOSAM-möte. Kan bjudas in ibland.
Två beroende-mottagningar finns numera i staden. Hur den
organisationen kommer att fungera vet vi ännu inte.
Mobila fältteamet är de som vi ska vända oss till vid problem med
missbrukare m.m. Mobila teamet träffar patienter direkt.
Psykosmottagningar håller på med organisationsförändringar.
Maris mottagning på Topasgatan ska utöka patientantal och
upptagningsområde.
Mari informerar om att de gör kris och handlingsplan för alla
patienter.
Förslag att ha en punkt på nästa NOSAM vad det gäller kris och
handlingsplan. Mari tar punkten tillsammans med en arbetsterapeut
från verksamheten.
Information om flyern vad det gäller suicid-information/stöd till
personal. Ingegärd tar med den till nästa möte.
Mari: Kanske koppla ihop chefsnätverket med NOSAM. Bjuda in?
Viktigt att gruppen hittar egna mål och detta känns bra.
Årsredovisning 2018 skickas med som bilaga.
7. Vårens mötestid:
11 april klockan 8.30-10.00 på Nymilsgatan
8. Övriga frågor
Ingegärd tar upp frågan om uppföljning och stöd från psykiatrin.

Emma beskriver också att det är ett stort problem.
Ska vi skicka en skrivelse? Kontakta temagruppen?
Konfrontationsmodellen, fax med flera försök att få kontakt har
misslyckats.
Förslag att skicka skrivelse både till temagrupp och
Jessica B, Henrik von Sydow är förslag på personer som gör
skrivelsen tillsammans med Emma och Ingegärd. Ingegärd tar
kontakt med personer i kommunen och Emma personer i
primärvården.
9. Mötet avslutas
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