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Dagordning
1. Inledning
Ingegärd Lj hälsar välkommen
Presenterar Anna Dagerud som ny koordinator i NOSAM. Anna D berättar om sina
erfarenheter i yrkeslivet. Är socionom och arbetar just nu som anhörigkonsulent. Har
mycket bra bredd på sina kunskaper och erfarenheter från de flesta verksamheter, ASIH
– väst (Avancerad Sjukvård i hemmet), hemtjänstchef, psykiatri, barngrupper, IFO mm.
Vi diskuterar om SAS skulle vara med i NOSAM. Gäller sjukvårdsfrågor men kan bli
inbjuden i vissa frågor.

2. Föregående anteckningar
Ingegärd Lj går igenom anteckningarna. Julhelgerna planerades och diskuterades på
NOSAM-möte innan jul. Kommunen och primärvården riggade och det fungerade bra i
båda verksamheterna.
3. Läkemedelsrutiner mellan HSV- PV. Ingegärd lyfter frågan då det för ofta blir problem
vid läkemedelsövertag, den enskilde vet många gånger inte om att läkemedlen nu
kommer att låsas in och bara hanteras av personal.
Viktigt med samverkan runt rutiner vid läkemedelsövertag, PV tycker att frågan ska upp
på ett NOP-möte. Information om APODOS behöver ut till primärvården även det en
NOP-fråga. Behöver förskrivas mera för att slippa dela läkemedel manuellt. Johanna B
tycker att fler läkemedelsövertag behövs, eftersom det är problem hos vissa patienter
när läkemedel behöver gömmas hemma m.m. Det är en läkare som beslutar om
läkemedelövertag. Egenvårdsintyg är också en NOP-fråga. Skriva ner info/rutin.
Informationsöverföring vid läkemedelsförändring- NOP-fråga. Vi behöver samla in
gällande rutiner för gemensam info. Ingegärd driver frågan.
Teres M ger info om Generella direktiv. Ändringen framför allt att den är tidsbestämd.
Ingegärd informerar om att hemsjukvård heter hemsjukvård både i hemtjänst och på
särskilda boende. MAS organiserar informationen om de generella direktiven.
MAS informerar om en avvikelse som skett. En läkare har skrivit ut Levaxin som inte
getts till patient. Viktigt arbete i verksamheten om rutiner runt kontroll av läkemedel.
Viktigt att detta sker i hela vårdkedjan. Avvikelsen tas upp i NOP-gruppen. Viktigt att dra
denna avvikelse för enhetschefer. Förslag att avvikelsen används som exempel.
4. Laget runt/information från verksamheterna.
Tandhälsa diskuteras. En viktig fråga som behöver lyftas i verksamheterna. Måste finnas
information angående varje patient hur tänderna ska skötas. ROAG, kompetens som ssk
behöver ha. Tandvård bra att ha med som uppföljningspunkt på NOSAM.
5. Återblick från mötet 14/12. Punkten bordläggs eftersom det är få på mötet.
6. Överenskommelser från gruppen Mobil hemsjukvårdsläkare: Patientgenomgångar m.m.
Se bilagor
Nya PM gås igenom. Väldigt bra fax-lista. Rutinerna bedöms som bra och beslutas att
gälla fr.o.m nu. På fax-listan behöver läggas till att den ska destrueras efter
patientgenomgång.
7. Trygg hemgång
Punkten får vänta till nästa möte eftersom det är få närvarande.
8. Avvikelser
En läkare på Högsbo VC har ringt till MAS och sagt att 4 boende på ett äldreboende fått
urinvägsinfektioner. Se över basala hygienrutiner. Behöver uppmärksammas och
informeras om. Samverkan med PV. Utbildning behövs. Se över verksamheter som har
mycket infektioner där information och utbildning behövs. En ledningsfråga. Fundera på
hur mätningar ska ske. MAS undrar om det ska göras fler odlingar på sår m.m. Liselotte L
säjer att klebsiella luktar så det skulle märkas. Kanske tänka på att kvinnor behöver ha
hormoner för att förebygga.
9. Handlingsplan 2019
Ingegärd går igenom den övergripande planen
Punkter som ska läggas till i handlingsplanen för AFH:
Infektioner/VRI
Förtydligande till patienter vad gällande egenvård/övertaget läkemedelsansvar

Informationsöverföring
Munhälsa
Förslag på ny handlingsplanen skickas ut till er när den är klar.
10. Val av ny ordförande till NOSAM äldre i AFH
Ingegärd Ljungqvist blir ny ordförande. Alla på mötet tycker detta är det bästa förslaget!
11. Mötestider i vår:
28 mars 8.30-10.00
16 maj 8.30-10.00
12. Övriga frågor
13. Mötet avslutas
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