Anteckningar NOSAM Örgryte.Härlanda
Datum: 2018-03-21

Inbjudna:

Plats:
Tid:

Annika Thorén
Allex Wennberg
Annika Leidenhed
Beatrice Wiklund frånvarande
Christina Kostet
Emelie Eek frånvarande
Ingrid Ljungberg frånvarande
Kristina Eriksson frånvarande ersätts av ny vårdcentralchef 1 maj 2018
Hannah Pilhton frånvarande
Lotta Rinné-Ljungkvist
Anna-Karin Dahl
Matilda Vasilis lämnade 15:20
Ulrica Sand-Höglund
Lena Stenfeldt frånvarande
Susanne Grabe
Åsa Gustafsson frånvarande
Liselotte Rosenqvist
Erica Johansson frånvarande
Stefan Osla frånvarande
Birgitta Östling frånvarande
Lena Arvidsson, processledare Mitt i livet
Mäster Johansgatan 2, vån 6
14.30- 16.30 Obs tiden!

Anteckningar
1. Inledning, presentation av deltagare på mötet.
2. Föregående anteckningar, genomgång.
3. Kort rapport från arbetsgrupperna:
Mitt i Livet/Psykiatri sågs idag för första gången, Kristina Kostet rapporterar, dålig uppslutning
tyvärr, precis kommit igång. Västbus har inte haft något möte ännu. Äldregruppen arbetat på
ett möte utifrån handlingsplanen.
4. Upprättande av handlingsplan för 2018 för Nosam ÖH, varje arbetsgrupp presenterar
sin handlingsplan.
Mitt i Livet/Psykiatri har ingen handlingsplan ännu- titta på överenskommelser samt använd
den regionala handlingsplanen att utgå ifrån, diskussion om att i äldregruppen föreslås viss
utbildning (hjärtsvikt) som föreslås för alla ssk i PV och kommun som inte finns att söka. Vem
kan titta på det? Västbus- diskussion om unga vuxna psykisk ohälsa igen. Bra uppslutning inom
ungdomsvården finns för ungdomar i äldregruppen 18-25 år men därefter svårt. Hur skall vi
samverka kring detta? Bra att diskutera i Västbus. Familjecentrerat arbetssätt positivt i
stadsdelen, hembesök igång.
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5. Planera för genomförande av handlingsplan 2018.
Vi beslutar att slå ihop alla 3 handlingsplanerna till ett dokument och gå igenom dessa 2 ggr/år
och då färgmarkera dem för att se vart vi är i processen. Handlingsplanerna bifogas.

6. 15.30 Lena Arvidsson – för information om Nya lagen för trygg och säker utskrivning
Presentation bifogas
Påminner om att det är viktigt med avvikelsehantering runt SIP mm för att komma tillrätta
med systemfel. Återkommande avvikelser, rapportera!
Tandvårdsfrågan som diskuterades i vår handlingsplan, hur skall vi ta oss an den? Lena
berättar att uppdraget runt tandvårdsfrågan gällande Mitt i Livet/Psykiatrin är klart men
psykiatrin inväntar svar därifrån. N-intygen skrivs- men vem skriver de, olika i olika
stadsdelar, vilka intyg finns(dessa skall identifieras). Kunskapsökning behövs inom alla
områden som får skriva N-intyg. Folktandvården kommer ta ansvaret för utbildning i frågan på
sikt. F-intyg kan endast utfärdas av läkare, svåra att identifiera, men i SAMSA tillkommer på
sikt rubriken munhälsa under ”omsorg” för att förtydliga behoven.
7. Ny delregional riktlinje gällande hälsoundersökning av barn inför placering enligt
socialtjänstlagen eller LVU, i enighet med BBIC (barns behov i centrum).
Barn och Ungdomsverksamheterna gör detta, fastställt 2017-10-25. Se riktlinjen på
samverkanstorget samt bifogas protokollet.

8. Ny ordförande hösten 2018 – VGR har ”bollen” tänk över till nästa NOSAM
9. Övriga frågor:
Uppmaning att svara på enkäten gällande familjecentrerat arbetssätt som skickats ut till alla i
NOSAM.
Ny websida finns för föräldrastöd i stadsdelen: goteborg.se/foraldrastod
Avvikelsehantering tar vi upp på nästa NOSAM-möte, frågor som vi kan diskutera i NOSAM och
därefter lyfta högre för stöd och beslut om riktlinjer eller rutiner osv.
10. Mötet avslutas
Ordförande: Susanne Grabe
Sekreterare: Annika Leidenhed

www.samverkanstorget.se

I Göteborgsområdet samverkar Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Härryda kommun, Mölndal stad, Partille kommun och Öckerö kommun.

