Minnesanteckningar , NOSAM äldre
Askim/Frölunda/Högsbo
Datum: 20 september 2018
Närvarande: Anna Berglund Melin, verksamhetschef, Capio Hovås Billdal
Annika Appelgren, Närhälsan Askim vårdcentral
Christine Högberg, områdeschef ordinärt boende och förebyggande
Ingegärd Ljungqvist, områdeschef Hälso- och sjukvård AFH
Johanna Bagleborn,Biståndsenheten
Peter Lappaleinen, enhetschef Närhälsan Rehab, ny ordförande
Caroline Olsson,verksamhetschef Västerleden
Charlotte Barouma, koordinator, Mobol Närvård
Jessica Bergerheim, verksamhetschef Frölunda
Marie Landekrans, MAR
Teres Moeschlin, MAS
Jennie Zetrèus
Liselotte Lindqvist
Åse Zachrisson
Förhinder:

Siv Kirnö, Nötkärnan vårdcentral
Karita Saapunki Björk, OC boende
Hero Fatahie

Plats:

Nymilsgatan 2, Hörnrummet/Svängrummet

Tid:

8.30-10.00

Dagordning
1. Inledning
Peter L hälsar välkommen. En presentationsrunda.
2. Hygieninformation - Ingemar Qvarfordt och Lotta Osbeck

Är ute och informerar på alla NOSAM för att eliminera smittspridning och att
förebygga vårdrelaterande sjukdomar. Viktigt med samarbete kommun och
primärvård.
Viktigt vad det gäller influensa. Primärvården kan ordinera läkemedel till t.ex. alla på
ett boende för att begränsa utbrott, vi behöver ha rutiner för det.
SU:s hemsida: Rutiner kommunal vård och omsorg. Där finns information om
vårdhygien, multiresistenta bakterier.m.m. Se länk!
Vid ett skabb-utbrott finns mycket samordningsbrister. Hur ska vi arbeta? En
rekommendation är skriven och finns på hemsidan. Viktigt med snabbt handlande för
att bryta utbrott. Samarbete med hudkliniken.

Viktigt vid remiss till hud att beskriva att det är ett särskilt boende. Utse
kontaktperson- sjuksköterska. Se länk.
Behövs ett samordningsarbete i varje stadsdel vad det gäller skabb-behandling? Hud är
informerade om att prioritera en remiss som kommer från ett boende eftersom risk för
smittspridning är stor.
Vårdhygien finns alltid som stöd. Samverkan med primärvårdsläkaren är viktig. Ett
förslag att alltid ha ett gemensamt möte med kommun, primärvård och vårdhygien för
att göra upp strategier i det speciella ärendet.
Information också om stöd man kan få från Vårdhygien på hemsidan.
Samordningsansvar- primärvård
Se bildspel som bifogas.
Annika Appelgren påpekar:
Vid smitto-utbrott som kräver utredning, är det den vårdcentral som har
samordningsansvaret som bör hålla i utredningen. Detta är önskvärt att vi för in i
närområdesplanen.
3. Föregående anteckningar
Peter går igenom anteckningarna från i våras och det blev inga kommentarer.

4. Mobilt hemsjukvårdsteam. Information Charlotte B.
Charlotte informerar se bifogad fil.
OBS! Skicka avvikelser till Charlotte . Viktigt i utvecklingsarbetet.
Kontaktpersoner på rehabenheter är viktiga på telefonlista.
Även journummer till biståndsenheten.
Det finns alltid telefonjour i hemsjukvården dygnet runt.
Peter och Johanna meddelar telefonnummer till Charlotte.
Arbetsgruppen arbetat mycket med rutiner för provtagning. LAB-härvan.
Arbetet fortsätter.
Vår bladderscanner är sönder och går inte att laga. Annika A undersöker var man kan
inhandla/leasa Bladder-scan. Viktigt att läkare är inblandad vid undersökningen med
denna.

5. Handlingsplan 2018
Genomgång på nästa möte.

6. Sammanfattning från mötet 4/9 angående nya lagen:
Ett möte gemensamt AFH och V. Göteborg har skett. Olika uppfattningar om arbetssätt i
de båda stadsdelarna. Västra Gbg vill huvudsakligen arbeta utifrån SAMSA och bli
kontaktade per tel vid behov. AFH vill gärna ha en personlig kontakt med aktuella vårdc
varje dag via skype eller telefon. Tid för gemensamt möte diskuteras. Viktigt med
utvärdering efter en månad. Punkt på nästa NOSAM-möte

7. Val av ny ordförande till NOSAM äldre i AFH. Frågan tas upp nästa möte. Alla funderar till
dess vem som skulle kunna vara aktuell.
8. Mötet avslutas

Ordförande: Peter Lappalainen

