Kallelse till NOSAM Partille
Datum: 2018-02-19
Närvarande: Anna Rindeskär, verksamhetschef Capio Vårdcentral Sävedalen
Cecilia Olsson, Sävedalen Rehabmottagning
Christian Sivander, vårdcentralschef Närhälsan Partille VC
Elin Dahlberg Bergroth, utredare VOF
Emma Flygare, enhetschef psykiska funktionshinder VOF
Helen Ström, 1:e handläggare biståndsenheten VOF
Inger Apelskog Hülphers, verksamhetschef Sävedalens vårdcentral och BVC
Ingrid Olausson, enhetschef hemsjukvården VOF
Kerstin Lundström, 1:e handläggare biståndsenheten VOF
Matilda Vasilis, Psykiatriska mottagningen Gamlestaden
Paula vom Hofe, klinikchef Folktandvården Partille
Ulla Wessman, medicinskt ansvarig sjuksköterska VOF (sekreterare)

Förhinder:

Ulrika Berrio Garcia, enhetschef Närhälsan Furulund VC
Ardita Dreshaj, enhetschef hemsjukvården VOF
Camilla Johansson, enhetschef psykiska funktionsnedsättningar VOF
Magnus Malm, enhetschef Psykosvård Öster
Kerstin Björfjäll, enhetschef Partille Rehab VOF

Plats:

Gamla Kronvägen 82, Forellen, lokal Abborren

Tid:

14.00 – 16.30

Dagordning
1. Välkommen
2. Val av ny ordförande och sekreterare
Ny ordförande Ingrid Olausson, ny sekreterare Matilda Vasilis.
3. Genomgång av föregående protokoll
4. Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Samverkan vid utskrivning från sjukvården – hur långt har vi kommit? Elin har kartlagt
befintliga processer för att göra en aktivitetsplan. Överenskommelsen med tillhörande
riktlinje ska till kommunstyrelsen för formellt beslut i mars. Förarbetet har skett i
tvärprofessionella grupper vilket har gett nya insikter, intresset är stort från kommunens
sida att få en inblick i primärvårdens processer. Från primärvården saknar man tydlighet
för när i processen man ska komma in. Skypemöten har ökat mycket under hösten även om
man inte har hunnit rigga helt för det överallt. En rad oklarheter diskuteras: hur säkert är
det planerade utskrivningsdatumet? Primärvården finns i dagsläget inte med som inbjudna
till vårdplanering – förväntas man ändå komma? Hur snart efter utskrivningen bör möte
hållas? Vid vilka ärenden bör man ha både möte under sjukhusvistelsen
(utskrivningsplanering) samt efter (SIP) och i vilka fall räcker det med ett möte? Hur
många helt okända patienter/brukare bör man vänta sig? Sjukhuset ska ansvara för att
samtycke inhämtas från patienten och hantera när samtycke inte lämnas. Målet är att den
regionala strukturen för hur arbetet ska se ut kommer i slutet av mars. Vi har tidigare fått
rekommendation att i väntan på regionsgemensamma rutiner föra in Skypemöte så mycket
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som möjligt och ”öva SIP”. 28 februari har vårdcentralerna ett möte för att diskutera
samverkansrutiner, därefter tänker man sig två möten per termin. Ett förslag är att
vårdcentralerna redan nu kommer med på vårdplaneringsmöten för att bilda sig en
uppfattning om arbetssätt. Vi kommer att ägna våra kommande NOSAM-möten åt att
arbeta vidare med dessa frågor. Elin tar på sig att vid nästa mötestillfälle hålla i att rita upp
en processkarta över ett fiktivt ärende. Vi räknar med att arbeta vidare med den även
under aprilmötet.
På kommunsidan funderar man över om man har tekniska förutsättningar för de
kommande förändringarna. Har man exempelvis bärbara datorer med Skype att ha med sig
hem till brukare? Portabel skrivare? Elin och Helen tittar på om det finns möjlighet att få
hjälp med tekniskt system för gemensam kalender. Vårdcentralerna kan själv gå in i SAMSA
och kolla hur många kallelser det kommer per vecka. På Vastkom.se/SAMSA kan man gå
in och anmäla sig som prenumerant på nyhetsbrev och där finns även en länk till
vårdgivarwebben där man kan läsa på om överenskommelsen.
5. Överenskommelse om samverkan mellan Västra Götalands kommuner och VGR
om Munhälsa, uppsökande och nödvändig tandvård
Hur ska vi säkra så att vi lever upp till överenskommelsen? Kommunen ansvarar för att
uppmärksamma medborgarnas behov och utfärda intyg. Folktandvården gör inte
hembesök. Folktandvården ansvara för att erbjuda utbildningstillfällen för personal från
boenden och hemtjänst men det har varit glest med anmälda. Ulla och Emma lyfter till sina
ledningsgrupper vilken utbildningsform man ska ha framöver.
6. Rapport från temagrupperna
Ingen representant närvarande.
7. Övriga frågor
Hur arbetar vi med avvikelser? Avvikelser skickas till den enhet det berör och vi diskuterar
dem sedan i arbetsgrupperna.
Mötet avslutas.
Nästa möte 21 mars kl 14-16.30, Gamla Kronvägen 82, Forellen, lokal Aborren
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