Anteckningar från möte

NOSAM: Mitt i Livet västerstadsdelarna
Datum: 20 april 2017
Deltagare:

Marie Johansson, verksamhetschef Närhälsan Styrsö, ordförande för
dagen
Maria Stridh, MAR AFH
Ingegärd Ljungqvist, områdeschef hälso och sjukvård AFH
Christina Sundesten, områdeschef IFO/FH AFH
Lena Rosell, områdeschef Hälso och sjukvård V Göteborg
Katarina Wikström , MAS AFH
Peter Lappalainen, enhetschef Närhälsan rehab
Karin Reinhardt, koordinator, processtödjare

Ej
Liselotte Lindqvist, verksamhetschef Närhälsan Högsbo, ordförande
närvarande Anna Berglund Melin, verksamhetschef Capio Hovås Billdal vårdcentral
Marie-Louise Löfdahl, tf MAS V Göteborg
Gäster

Nina Olsson, Ingrid Holtorf, Mikael Olah, Marie-Louise Simonsson, Marit
Lövik, AFH, funktionshinderteamet
Anna Gustafsson och Anna Häll Lindberg, Västra Göteborg,
funktionshinderteamet

Plats:

Hemsjukvården, Mor Livas Stig

Tid:

10.15-11.45

Dagordning
1. Inledning och föregående anteckningar
Inga synpunkter på anteckningarna.
Ny deltagare i Nosam mitt i livet, områdeschef Hälso och sjukvård i Västra Göteborg
Lena Rosell, hälsas välkommen.

2. Funktionshinderteamen från stadsdelarna berättar om aktuella frågor.
Särskilt fokus på följande: Vilka hälsobrister ser vi hos brukarna, fysiskt och psykiskt?
Vad kan vi göra i samverkan? Teamen tog upp i huvudsak tre områden:
1 Psykiatri
2 Behov av dietist och träningsmöjligheter
3 Etiska dilemman i mötet med personer med funktionsnedsättning.
1. Psykiatri: Upplevelsen är att psykiska problem hos brukarna ökar och att det
handlar om personer som bor i ”vanliga” BMSS. Många är unga. Det är svårt att få
relevant vårdkontakt för dessa brukare. Man vänder sig ofta till
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psykiatrisjuksköterskorna i egna organisationen. Diskuterade vilken typ av stöd
som behövs, allt ifrån kontakt med specialistpsykiatrin till att personalen på
boendena kan utveckla samtalsmetodik för ”livsfrågor”. I AFH har man haft
gruppverksamhet riktade till killar/tjejer. Tips om att kyrkan har
samtalsmottagning. Angående specialistvården, så upplevs psykosmottagningen
mera tillgänglig (för sin målgrupp som oftast bor i psykiatriboenden) än
allmänpsykiatrin. Det är mycket angeläget att målgruppen har en fast
vårdkontakt inom primärvården.
2. Behov av dietist och träningsmöjligheter: En dietist behöver ha goda kunskaper
om målgruppens specifika behov och svårigheter. Marie Johansson informerar om
att Regionen öppnar en dietistenhet med 25 anställda. Alla vårdcentraler ska
kunna få dietiststöd utifrån antalet listade patienter. Krävs remiss av läkare. I
sammanhanget diskuteras möjligheten att få stöd från Rehab för träning mm. Peter
Lappalainen berättar att det ibland uppstår svårigheter när både psykiatrin och
habiliteringen skickar patienter till rehab som man inte bedömer tillhör deras
ansvar. Han har lyft frågan till chefsnivå.
Ingegärd Ljunqvist påpekar att Nya Växthuset som snart öppnar kommer att ha
många träningsmöjligheter för målgruppen.
3. Etiska dilemman. Funktionshinderteamen tar upp de återkommande
svårigheterna i avvägningen mellan den enskildes integritet och självbestämmande
och deras bedömning av vad som är exempelvis nödvändig regelbunden
medicinering. Ingegärd berättar att man i AFH har återkommande träffar mellan
enhetscheferna inom funktionshinder och hemsjukvården. Nästa möte kommer att
ha etiska dilemman som tema.
I sammanhanget kommer också upp frågan om att det ibland är smutsigt och
ostädat hos de boende, gäller alldeles särskilt psykiatriboendena. Diskuterar
personalens roll i sammanhanget.
ÖVRIGT: Marie Johansson påpekar vikten av att personalen är med när brukare
besöker vårdcentralen. NOSAM skickar återigen ut den ”lathund inför
vårdcentralsbesök” som gjordes för flera år sedan.

3. Lagförslaget om trygg och säker utskrivning (betalningsansvarslagen)
Bildspelet med information om den kommande lagen visas. (bifogas anteckningarna)

4. Nya Hälso och sjukvårdsavtalet klart
Gruppen kan konstatera att avtalet inte innehåller några stora skillnader mot det
tidigare. Ett antal patientfall finns publicerade, kan nås via Samverkanstorget. NOSAM
går igenom patientfall Timo, som avser en ung man med funktionsnedsättning.

5. Övriga frågor
Ingegärd Ljungvist informerar om ett utbrott av skabb på två äldreboenden i AFH. Ber
samtliga vara uppmärksamma på symtom.

6. Nästa möte
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Detta var vårens sista möte. Höstens möten läggs i anslutning till NOSAM äldre AFH:s
möten, som kommer att beslutas i juni.
Vid anteckningarna
Karin Reinhardt, koordinator
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