Minnesanteckningar
NOSAM Partille Datum: 2017-10-17
Kallade:

Ardita Dreshaj enhetschef hemsjukvården (VOF)
Camilla Johansson enhetschef psykiska funktionsnedsättningar (VOF)
Christian Sivander, vårdcentralschef Närhälsan Partile VC
Helen Ström, 1:e handläggare biståndsenheten (VOF)
Kerstin Lundström, 1:e handläggare biståndsenheten (VOF)
Matilda Vasilis, Nerupsykiatriska och Psykiatriska mottagningen Gamlestaden
Ulla Wessman, medicinskt ansvarig sjuksköterska (VOF) (sekreterare)
Ulrika Berrio Garcia, enhetschef Närhälsan Furulund VC
Elin Dahlberg Bergroth, utredare VOF

Förhinder: Andreas Engelbertsen metodutvecklare boendestöd psykiatri (SAF)
Anna Rindeskär, verksamhetschef Capio Vårdcentral Sävedalen (ordförande)
Bahram Djafari, Verksamhetschef Sävedalens vårdcentral
Cecilia Olsson, Sävedalen Rehabmottagning
Ingrid Olausson enhetschef hemsjukvården (VOF)
Magnus Malm, enhetschef Psykosvård Öster
Mia Einarsdotter, biträdande verksamhetschef Adinahälsan Sävedalen
Kjerstin Björfjäll, enhetschef Partille Rehab (VOF)

Arbete i temagrupperna
Val av ordförande
Anna Rindeskär har meddelat att hon inte har möjlighet att vara ordförande längre.
Mötet kunde inte enas om en ny ordförande.
Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Elin informerar om lagen och hur kommunen jobbar med frågan.
Ska vi bjuda in en processledare att informera om vad det innebär för oss? Elin ska
höra efter om det finns någon som kan komma och prata.
Elin berättar att finns andra kommuner som ligger före och vi kan ta nytta av deras
goda arbete.
Vi beslutar att använda våra nästa två planerade möten i Nosam för att jobba ihop oss
och förbereda så vi är väl förberedda.
Behöver andra deltagare komma till vårt Nosam? Någon mer representant från
utförarsidan. Ulla hör med Gunilla om någon enhetschef kan komma?
Nutrition förskrivare
Det är endast läkare och dietist som kan förskriva näringsdrycker. Ulrika berättar att
det finns en dietist på VC men hon arbetar endast 3 dagar per termin.
Kostnader för näringsdryck till personer på växelvård
Det ska enligt Christian finnas en överenskommelse att primärvård och kommun
betalar var annan faktura för rättvisans skull. Han ser efter om han kan hitta
skrivningen.
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Lägesrapport för tema 2017; beroende
Vi har bytt dag för föreläsning 21/11, 13.00 – 16.30.
TILMA kunde inte den nya tiden. Ny föreläsare från Brofästets samverkansteam som
vänder sig till personer som har missbruk/beroende av alkohol, läkemedel eller
narkotika i kombination med psykiska besvär.
RFHL föreläser om beroende ur ett brukarperspektiv kunde byta dag och medverkar på
temadagen.
Föreläsningen annonseras på Framsidan med anmälan till Ulla.
De som inte kommer åt Framsidan (intranätet i Partille) anmäler antal deltagare från
sin enhet till Ulla, så bokar hon platser.
Lokalen Sessionssalen i kommunhuset är bokad.
Rapport från temagrupperna
Inget finns att rapportera.
Övriga frågor
Mötet avslutas
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