Yvonne Hjertonsson, enhetschef med områdesansvar biståndsenheten

Minnesanteckningar från möte NOSAM Äldre AFH,
Västra Göteborg, Mitt i Livet
Datum: 2018-09-04
Närvarande: Björn Gunnarsson, Christina Dyhre Edvardsson, , Lena Rosell, Sara

Andersson,, Charlotte Barouma,Christine Högberg,Områdeschef ordinärt
boende och förebyggande, Ingegärd Ljungqvist, Områdeschef Kommunal
hälso-och sjukvård, Hero Fatahie, Caroline Olsson, Christina
Sundesten,Micaela Kronberg Thor
Henrik von Sydow, klinikchef Wästerläkarna, Marie Johansson,
verksamhetschef Närhälsan Styrsö , , Anna Engström Celik, områdeschef
hemtjänst och förebyggande insatser, Yvonne Hjertonsson, enhetschef med
områdesansvar biståndsenheten, Katarina Wikström,MAS, Peter
Lappalainen, enhetschef Närhälsan Rehab, Karita Saapunki Björk
Områdeschef särskilda boende
Plats:

Pingstkyrkan i Frölunda,1:a våningen

Tid:

14.00-16.30

Dagordning
1. Inledning
Ingegärd Ljungqvist hälsar välkommen. Information om att nu måste vi bestämma om hur vi
ska arbeta i Väster med den nya lagen angående Trygg hemgång.
2. Information om nya lagstiftningen av Björn Gunnarsson, Temagrupp äldre och
SAMSA.
Lagen ska främja en god hälso-och sjukvård i samverkan med socialtjänst .
Viktigt att bygga nätverk men våra olika organisationer.
Informationen se bif. Bildspel.
Viktigt att sjukhuset kontaktar primärvården- inskrivningsmeddelande.
När ett utskrivningsmeddelande skickas från sjukvården ska all planering vara klar.
SIP-papper kommer att ligga i SAMSA, finns nu på Samverkanstorget.
All information ska skickas ut till alla berörda organisationer innan
utskrivningsmeddelande. All informiation ska kunna gå genom SAMSA, utveckling
pågår.

Diskussion va d det gäller rehab. Bäst vore om den fasta vårdkontakten ansvarar för
detta.
SIP-inbjudan ska skickas till berörda senast 3 dagar efter utskrivning. Fast vårdkontakt
kallar. SIP inom 14 dagar.
Vastcom/gist?
Utbildningsmiljö finns för SAMSA. Skaffa utbildningslogg. Fråga IT-avdelningen i er
organisation.
Övergångsregler – information- vad som gäller är ej klart ännu.
3. Tillsammans diskutera hur vi ska genomföra intuitionen i den nya lagen.
Hur ska vi göra? Vi har 12 vårdcentraler i Västerhavet.
Skype- ett bra verktyg för planeringar.
Det är bråttom, bara 3 veckor kvar.
Björn råder att först och främst ha klart för oss hur det ska fungera i vardagen och inte
först och främst ta de ”omöjliga fallen”.
Rutiner måste finnas att vi läser av SAMSA på ex. söndag morgon.
Primärvården är ju idag inte med på planeringar på sjukhuset. Hur ska det fungera i
framtiden.
Förändringen blir störst med att primärvården ska vara dirigent och att sjukvården
måste förstå organisationen ute.
Hur gör vi?
Förslag: Kan en arbetsgrupp arbeta fram körriktningen i detta arbetet?
Förslag att en liten grupp- beredningsgrupp arbetar fram ett förslag.
Skulle det kunna vara en arbetsgrupp från kommunen som lägger ett förslag på
organisation.NOSAM 20/9 både i AFH och V.Göteborg.
Ha en maillista mellan organisationerna. En funktionsbrevlåda!
Alla skickar förslag på namn till Charlotte B. till en funktionsbrevlåda.

4. Hur går vi vidare?
Gruppens förslag ska mailas ut till alla i NOSAM i nästa vecka.
Lena Rosell och Ingegärd Ljungqvist är ansvariga för att en modell arbetas fram.
En önskan finns att en lista på alla biståndsbedömare finns liksom på vårdcentralernas

Välkomna!
Ordförande: Ingegärd Ljungqvist

