Minnesanteckningar
NOSAM Örgryte-Härlanda

Datum: 2017-05-17

Kallade:

Susanne Grabe/Orgryteharlanda/GBGStad
lotta.rinne.ljungkvist@vgregion.se
ulrica.sand-hoglund@vgregion.se
erica.bm.johansson@vgregion.se, Matilda Vasilis ersätter på mötet
annika.leidenhed@vgregion.se
kristina.k.eriksson@vgregion.se
Emelie Eék/Orgryteharlanda/GBGStad
beatrice.wiklund@vgregion.se
Christina Kostet/Orgryteharlanda/GBGStad
Stefan Osla/Orgryteharlanda/GBGStad
Ingrid Ljungberg/Orgryteharlanda/GBGStad
Elisabeth Dannberg/Orgryteharlanda/GBGStad
Annika Thoren/Orgryteharlanda/GBGStad
Åsa Gustafsson/Orgryteharlanda/GBGStad
Rose-Marie Karlsson/Orgryteharlanda/GBGStad
Liselotte Rosenquist/Orgryteharlanda/GBGStad
Birgitta Östling/Orgryteharlanda/GBGStad
Ingela Lunden

Plats:

Mäster Johansgatan 2, vån 4

Tid:

14.30-16.00

Mötespunkter
1. Inledning
Susanne hälsar välkomna och öppnar mötet.

2. Föregående anteckningar
Genomgång av tidigare mötesanteckningar som sedan läggs till handlingarna.

3. Rapport från arbetsgrupperna
Psykiatri/Mitt i livet
Lena Arwidsson, processledare mitt i livet, kan bjudas in på nästa möte i höst som en
uppstart för arbetsgruppen. Det skulle också vara bra att bjuda in någon som kan
berätta om de nya utskrivningsreglerna, men vi avvaktar det centrala avtalet och
bjuder in utifrån det.

Äldre
Det har inte varit något möte sedan förra NOSAM men det pågår ett intensivt arbete
kring mobil närvård med fokus på patienter över 65. Det pågår mycket gemensamma
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aktiviteter, så som en planeringsdag med projektledare och gemensamt APT med
hemsjuksköterskorna och läkarna. Det skapar förutsättningar för bättre samverkan,
det är en god anda.

VGR satsning på Den nära vården
Samma vård som man tidigare fick på sjukhuset ska man idag kunna få hemma. Det
kommer leda till att vi kommer möta människor i hemmen med en problematik som vi
inte är vana att möta i befintlig verksamhet. Specialistsjukvården kommer att stötta
men omvårdnaden utförs i hemmet.

Barn och unga
Det har öppnats en ny möjlighet för bildandet av familjecentral på Munkebäckstorg.
Apoteket har sagt upp sig från sina lokaler som ligger i anslutning till BVC och BMM,
deras lokal kommer kunna användas till Öppen förskola och på så vis blir inte
ombyggnationen inför bildandet av familjecentral så omfattande som man tidigare trott
och kommer därmed inte att påverka befintlig verksamhet i samma utsträckning.
Förhoppningen är att lokalen kan byggas om under hösten och att verksamheten kan
starta under våren 2018. En koordinator för familjecentralen och det
familjecentrerade arbetssättet håller på att rekryteras just nu. Koordinatorn kommer
att bli en viktig funktion för familjecentralen.
Västbus har inte haft några möten, inget att rapportera.

Västbus dialogen den 27/4 handlade om unga med komplex social och psykiatrisk
problematik. Dokumentation från dagen finns på samverkanstorget.se.

Det har startat två nya enheter i staden som ska ta emot barn och unga med psykisk
ohälsa som är för komplicerad för vårdcentralen men som är för milda för BUP. Medel
har gått till två privata aktörer. Satsningen har varit så lyckad att man vill starta upp
fler. Västra Frölunda har varit igång sedan början av året och Backa startade senare.
Det har varit dåligt med information kring satsningen. Om det ska användas av hela
staden, för gemensamma medel, måste informationen komma ut. Detta borde
återkopplas till Charlotta, processledare för barn och unga.

4. Cecilia Axelsson, processledare psykiatri
Cecilia Axelsson presenterade Temagrupp psykiatris arbete, presentation biläggs
anteckningarna. Övrig dokumentation finns på samverkanstorget

Örgryte-Härlanda framför att kontakt med Beroendemottagningen är svår, och
Beroende är inte representerade i vårt lokala NOSAM. Cecilia ska lyfta frågan med Pia
Rydell, chef för beroende och psykos.
Underavtalet ger bra vägledning kring vem som ansvarar för vad.

Psykisk ohälsa ökar, i alla fall antalet som söker hjälp, det är något som
Vårdcentralerna, Psykiatrin och IFO upplever. Ny Konsultationsmodell har kommit, det
är för tidigt att säga om den fungerar. Vi behöver arbeta för att hitta förebyggande och
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tidiga åtgärder. Förhoppningsvis kommer detta att beskrivas i den länsgemensamma
planen. Vårdcentralen har arbetat tillsammans med Ungdomsmottagningen kring
stresshantering genom ACT. Andra möjliga arenor och samarbeten kommer
möjliggöras genom familjecentralen.
Medskick till Cecilia:
- Hur får vi med Beroendemottagningarna och andra aktörer som inte kan
vara med på NOSAM?
- Vad är tidiga insatser?
- Psykisk ohälsa bland unga, ett växande problem

5. Kallebäcks äldreboende, takåsen, från och med mitten av augusti kommer ÖrgryteHärlanda att avveckla Takåsen. I mitten av september kommer tre stiftelser ta över och
öppna boende för personer med demens, 22 platser, 14 platser kommer vara öppna
under sommaren.
Bagaregården, med 42 korttidsplatser, Från och med 17/6 kommer Örgryte-Härlanda
inte ha några korttidsplatser i stadsdelen. Det blir istället 12 platser permanentboende
för personer med demens och 13 platser för växelvård. Antal platser i staden förändras
inte. Örgryte-Härlandabor kommer erbjudas korttidsvård på andra boende i staden.

6. Planering höstens möten
Diskussion om att ha en processledare kopplad till NOSAM på 10% togs upp, den
diskussionen tas vidare till nästa möte.
Mötet avslutas

Kommande möte:
13 sep 14.30-16.30
22 nov 14.30-16.00
Vid anteckningarna:
Emelie Eék, utvecklingsledare för folkhälsa
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