Minnesanteckningar möte NOSAM, Mitt i Livet AFH
och Västra Göteborg
AFH och Västra Göteborg

Datum: 2018-09-20
Närvarande:

Förhindrade:

Plats:
Tid:

Anna Berglund-Melin verksamhetschef Capio Hovås, Billdal vårdcentral
Ingegärd Ljungqvist, områdeschef Hälso- och sjukvård AFH
Liselotte Lindqvist, verksamhetschef Närhälsan Högsbo,
Peter Lappaleinen, enhetschef Närhälsan Rehab
Björn Lind, områdeschef, FH V.GBG
Marie Landekrans MAR
Teres Moeschlin MAS
Lisbeth Sjöling
Christina Sundesten områdeschef, IFO/FH AFH
Lena Rosell
Marie Johansson, verksamhetschef Närhälsan Styrsö

Nymilsgatan 2, Svängrummet
10.15-12.00

Dagordning
1. Inledning
Ingegärd Ljungqvist som är ordförande idag , hälsar välkommen.
2. Föregående anteckningar:
Avvikelser på Björkbacken diskuterades.
Information om att Björkbacken avslutas som korttidsboende o kommer att bli ett
permanent boende för personer med förvärvad hjärnskada.
Folktandvården erbjuder undervisning i munhälsa vi är mycket dåliga på att gå i vår
stadsdel. Boendestödet ska ha utbildning tillsammans med Vä Gbg och enhetschefer
informeras av oc. Christina S och Björn L har tagit på sig ansvaret för detta. Och
återkommer med resultat på NOSAM.

3. Sammanfattning av mötet 4/9 angående nya lagen, trygg hemgång
Ingegärd Lj informerar om att en arbetsgrupp träffats efter mötet 4/9 om trygg
hemgång.
Stadsdelen har beslutat att skype-möte ska ske dagligen vid behov, vpl-team och
primärvård. Ibland måste beslut tas att en vårdplanering på plats måste ske.
Viktigt att välja ut de personer som ska vårdplaneras och form för vpl .
I stadsdelen har man märkt att det blir fler patienter som går till korttid vid skypemöten. En möjlig orsak kan vara att man inte ser alla nyanser hos patienten när man ej
träffas live. VPL-teamet tar beslut om vem som ska planeras hur. En del avdelningar på
sjukhuset har tyvärr missförstått och tror ej att det kommer att bli VPL på sjukhuset
längre. Viktigt att informera! Primärvården kommer i de flesta fall att vara fast
vårdkontakt och dirigent i planeringsarbetet.
Rehab diskuteras. Vilken organisation som ska ansvara för rehab avgörs via
närhetsprincipen. Patienten har också ett eget val. Peter L informerar om att de tittar på
SAMSA 2 ggr/dag.
Viktigt att hjälpa varandra. Är socialsekreterare insatta?
4. Avvikelser
Förslag från Vä Gbg till nästa NOSAM är att titta på avvikelserna som varit under året.
MAS, MAR och SAS ombedes att ta fram avvikelser som varit och göra en kort analys.

5. Handlingsplan 2018 MiL för AFH och V .Göteborg
Ett förslag finns att V. Göteborg tar över all daglig verksamhet för funktionshindrade i
hela väster. Informationsöverföringen mellan hälso- och sjukvårdsenheterna behöver
riskbedömas.
LOV ska införas inom DV och personer ska kunna välja daglig verksamhet. Startar 201904-01.Kommunen kommer att fortsätta ha ansvaret för hälso-och sjukvården. Oklart hur
kostnader kommer att fördelas. Ingegärd Lj har lyft frågan till Stadskansliet.
Ett informationsmaterial är utarbetat vad det gäller suicidrisk. Materialet ska ut till
personal i kommunen.
Diskussioner runt primärvårdens ansvar vid akut läge för personer med suicidrisk. Ska
personalen ringa vc eller 1177 ? Ingegärd tar med frågan tillbaka.
6. Nästa möte 25/10.
7. Mötet avslutas

Ordförande:
Ingegärd Ljungqvist

