Minnesanteckningar
NOSAM Partille Datum: 2017-03-21
Närvarande:

Andreas Engelbertsen samordnare boendestöd psykiatri (SAF)
Anna Rindeskär, verksamhetschef Capio Vårdcentral Sävedalen (ordförande)
Ardita Dreshaj enhetschef hemsjukvården VOF
Britta Schött Lagergård, enhetschef psykiska funktionsnedsättningar VOF
Camilla Johansson enhetschef psykiska funktionsnedsättningar VOF
Kerstin Lundström 1:e handläggare biståndsenheten VOF
Kjerstin Björfjäll, enhetschef Partille Rehab VOF (närvarade från punkt 4)
Magnus Malm, enhetschef Psykosvård Öster
Matilda Vasilis, Psykiatriska mottagningen Gamlestaden
Mia Einarsdotter, biträdande verksamhetschef Adinahälsan Sävedalen
Ulla Wessman, medicinskt ansvarig sjuksköterska VOF (sekreterare)
Ulrika Berrio Garcia, enhetschef Närhälsan Furulund VC

Förhindrade:

Björn Erkholm, enhetschef Sävedalen Rehabmottagning
Christin Hannu, avdelningschef Bistånd och hälsa VOF
Ingrid Olausson enhetschef hemsjukvården VOF
Ulrika Kluge, vårdcentralschef Närhälsan Partille VC och Furulunds VC

Tid:

13.15 samling och genomgång av dagordningen
13.20 arbetsgruppsmöte
14.00 möte i storgrupp

Mötespunkter
1. Föregående mötes anteckningar gås igenom.

2. Information om vård och stödsamordning och SIP (Britta och Andreas)
Länk till information på samverkanstorget har skickats ut:
http://www.samverkanstorget.se/sv/Kommun-och-sjukvard---samverkan-iGoteborgsomradet/Overgripande-processer/Samordnad-individuell-plan-SIP/
Enligt handlingsplanen ska vi ha en lokal strategisk plan i Partille som är användbar i alla
temagrupper.
Vi har kommit överens om i NOSAM-Partille att kallelse till SIP ska skickas till
verksamhetschef för respektive vårdcentral.
Diskussion om ersättning för SIP, det ser olika ut.
Mia gör ett förslag till en handlingsplan och skickar ut till oss andra för påseende. Skickar
även frågan om patientavgift för SIP till frågebrevlådan för primärvården.
Vård och stödsamordning
• Brukaren är delaktig
• Vård och stöd är ett arbetssätt som ska ge stöd till patienten.
3. Rapport från arbetsgrupper
Ingen har rapporterats från temagrupperna.
4. Hjälp av fysioterapeut under en nedtrappning vid missbruk (Kerstin Björfjäll)
Om rehab ska kunna hjälpa till behöver det vara i dialog med läkare som har remitterat. I
remissen ska framgå om det finns några fysiska begränsningar som fysioterapeut behöver
ta hänsyn till.
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5. Handlingsplan 2017/fokus på beroende
Andreas har inte fått tag på föreläsare. Diskussion om vilken inriktning vi vill ha för att alla
ska ut något av föreläsningen, det kanske ska inriktas på vad som kan göras för den grupp
som inte hamnat i missbruk utan farligt bruk. Förslag att bjuda in PAN – Partille alkohol och
narkotikamottagning för att berätta om hur det jobbar i Partille.
Ulrika och Andreas dammsuger i sina respektive nätverk för att se om vi kan hitta en
föreläsare. Inga beslut fattas utan punkten tas upp på nästa möte igen.
6. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
7. Mötet avslutas

Nästa möte: 2017-04-25
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