Minnesanteckningar NOSAM AFH Äldre
Datum: 2019-05-16

Närvarande:

Christine Högberg, särskilt boende AFH
Hero Fatie, Västerleden, Grimmered
Ingegärd Ljungqvist, Hälso- och sjukvård AFH, ordförande
Jessica Bergerheim, Närhälsan VC Frölunda
Johanna Bagleborn, Myndighetsenheten AFH
Maria Ronnby Åberg, Hälsofrämjande- och Förebyggandeenheten AFH
Teres Moeschlin, MAS
Lena Holmqvist Henriksson, Sahlgrenskas mobila sjukvårdsteam
Anna Dagerud, koordinator Nosam

Förhindrade:

Liselotte Lindqvist, Närhälsan VC Högsbo
Anna Berglund Melin, Hovås Billdal Familjeläkare och BVC
Annika Appelgren, Närhälsan Askim VC
Caroline Olsson, Västerleden Frölunda
Linda Hedborg, ordinärt boende AFH
Marie Landekrans, MAR
Siv Kirnö, Askim Hovås Familjeläkare och BVC

Tid:

16/5 kl 08.30

Mötespunkter
•
•
•

Välkomna
Ingegärd hälsar alla välkomna.
Föregående anteckningar
Information från Närsjukvårdsteamet
Lena Holmquist Henrikson berättar att Närsjukvårdsteamet, startade v 11. Syftet är
bl a att förhindra återinläggningar. Teamet består av erfarna läkare och sjuksköterskor.
Målgruppen är äldre patienter inom geriatriken, medicin och så småningom även via
akuten, där patienten är i behov av uppföljning efter utskrivningen. Patienten är
bosatta i Askim-Frölunda-Högsbo eller i Västra Göteborg och de har sökt vård vid
upprepade tillfällen. Man vill om möjligt förhindra återinläggningar och teamet kan
göra medicinjusteringar. Inget remisskrav utan avd/mottagningen tar kontakt.
Initiativet kan bara komma från sjukhuset. och man för en dialog om behovet.
Meningen är att teamet skall vara en brygga mellan SU, primärvård och kommun.
Teamet tar vanligtvis inte palliativa patienter.
Teamet har gjort 100 patientbesök hittills, ca 60 % har fått ett besök, 25% två, även tel
kontakter. Har varit komplicerande fall som ibland borde följts upp på medicinmottagningen. Möjligen brist på planering tidigare.
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Det har vid något tillfälle hänt att både PV och teamet kommit hem till en pat samtidigt.
Det finns brister i kommunikationen. Det ska finnas en uppgift i SAMSA att teamet är
inkopplat och det är avdelningens ansvar att skriva in men ibland tappas det bort.
Teamet är igång under sommaren men med begränsad verksamhet.
Viktigt att teamet har info om utbudet och kontaktuppgifter inom förebyggande och
anhörigstöd i upptagningsområdet så att de kan ha det med sig till patienten.
Undertecknad skickar info tillsammans med dessa anteckningar.

•
•
•

•
•

Byte av utskrivningsdatum kan orsaka problem för kommun och pv. Viktigt att SU är
medveten om processen som sätts igång ”på utsidan” när ett datum för hemgång
levereras i SAMSA, Lena tar det med sig. Det är också svårt att veta när en patient
kommer hem då liggande transport krävs. Kan SU ha prioriteringsschema? Kanske
prioritera transport då någon måste möta upp i hemmet jfr med transport till annan
ständigt bemannad enhet.
Info från verksamheterna
Ingegärd – HSV flyttar nu till nya lokaler i denna veckan, mitt emot Husknuten, adress
FO Petterssons gata 9.
HSV och hemtjänst ska snabbt kunna komma i kontakt med VC via hemliga nr.
En telefonlista har tidigare spridits till berörda.
Palliativa patienter kommer allt oftare hem i ett mycket sent skede. Kan röra sig om
några dagar, men ibland har patienten ännu kortare tid kvar att leva. Det är inte alls bra
då det blir svårt att hinna etablera en trygg relation med pat och anhörig och att kunna
ge adekvat medicinsk vård.
Christine – Järnbrottshus, nyöppnat med 12 - 18 avlastningsplatser. Svårt att
fullbelägga då det varierar hur länge gästen ska vara där. Många är demenssjuka och
dörrarna behöver kodas. Verksamheten utökat med ytterligare en chef och ett
administrativt stöd.
MRSA på två boenden. Viktigt att rutiner följs.
Maria - ”Måltidsvänner” – projekt startas till hösten. Sällskap i samband med måltiden.
De som önskar kan för en billig penning (56 kr) äta på skolorna i området. Volontärer
finns för olika uppdrag.
Magsjuka på särskilt boende – rutiner för provtagning från NOP-mötet, annat
från NOP mötet? Det togs inte upp på mötet. Jessica tar med det till gruppen.
Genomgång av handlingsplan
Arbetsgrupp Nosam Äldre Arbetsgrupp NOSAM Äldre?
Ibland brister det i informationsöverföringen. Behov av att ta fram rutiner. Beslutar att
en grupp bildas med representanter både från kommunen och vårdcentraler.
Undertecknad blir sammankallande.
Jessica tar med två frågor till NOP mötet
-Arbetsgrupp ang informationsöverföring
-VRI
Uppföljning av ny lag för utskrivning, hur går det för oss?
Avvikelser – ny rutin från Kommun och sjukvård i samverkan
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Skall vara lättare att i samverkan kunna se var bristerna finns. I samverkansprocessen,
ska mönster bli synliga. Rapportera kvartalsvis genom att skicka ifyllda blanketter till:
anne-charlotte.larsson@vgregion.se Ann-Charlotte Larsson processledare LGS
Bif rutinen samt blanketten med anteckningarna.
Samverkanstorg Live 4 okt kl 9-12 – delårsrapportering. Josefine Lantz
återkommer med plats i inbjudan.
Ingegärd bif en skrivelse ang demensutredningar på korttidsboende då personen
ansöker om permanent boende. Här krävs en förbättrad samverkan mellan
primärvården och kommunen.
Förslag bifogas. Hero förankrar i NOP gruppen 13/6

Vi har under senaste året haft dålig uppslutning till mötena, kallelser till alla möten ska komma
via kalendern. Vi får se om det hjälper oss att komma ihåg. Det kan också vara viktigt att
diskutera mötets avsikt på ett kommande möte.
Mötet avslutas

Kommande möte: 5/9 kl 08.30, Svängrummet, Nymilsgatan 2

Vid anteckningarna: Anna Dagerud
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