Minnesanteckningar NOSAM Äldre Västra Göteborg
Datum: 2019-03-28

Närvarande:

Christina Dyhre Edvardsson
Lena Rosell
Yvonne Hjertonsson
Annika Wester, ersätter Henrik von Sydow
Marie Johansson
Sara Andersson
Malin Fernvall
Hero Fatahie
Anna Engström Celik
Anna Dagerud

Förhindrade:

Henrik von Sydow
Marie Landekrans

Tid:

28/3 kl 13.30 – 15.00

Mötespunkter
•
•
•
•
•

•

1. Välkommen
Christina hälsar välkommen.
2. Presentation
3. Föregående anteckningar
4. Samverkan trygg hemgång
- Uppföljning av arbetsgrupper runt trygg hemgång, Lena Rosell
Tidigare 25/10 talade vi om det. Ett möte har varit i nov, dock utan Bistånd.
Önskvärt med ett nytt möte april/maj, en omstart. Christina Nyberg Larsson är
sammankallande. Namn på representanter ska utses.
Patientgenomgångar mellan HSV och VC
Arbetssättet antas och följs upp till hösten.
5. Handlingsplan 2019
Går igenom planen. Ang avvikelser hanteras det i resp organisation. Svårigheten
är SU och då har man ibland lyft upp till temagruppen. Ser vi ett system skall vi
skicka till temagruppen.
SU rapporterar inte alltid i SAMSA då pat skrivs ut. Viktigt att notera det som en
avvikelse. OBS! Stående punkt för NOSAM.
Ta bort första hjälpen…. från handlingsplanen.
Ang hjärtsvikt- är det möjligt att Henrik von Sydow kan utbilda legitimerad
personal?
www.vardsamverkan.se/goteborgsomradet
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•
•

•

Ang infektioner/VRI – rutiner är utarbetade. Arbetat målmedvetet med det som
gett bra resultat. Ta bort i handlingsplanen.
Egenvård vara kvar.
Informationsöverföring, tas bort
Munhälsa, tas bort
6. Ny ordförande Nosam
Efter diskussion beslutas att Christina Dyhre Edvardsson sitter kvar.
7. Avvikelser
Läkarbemanningen på Nya Varvet. AT läkare bemannar. Åtgärder efter rond tar
lång tid. Annika Wester tar med frågan till Henrik som ombeds återkoppla till
Lena.
Mobila sjukvårdsteamet bjuds in till nästa möte. Lena ansvarar.
8. Övriga frågor
Lena och Anna EC - De brukare som har hemtjänst, men ej HSV och då
personalen behöver komma i kontakt med PV. Önskvärt med särskilda tel nr där
man verkligen kommer fram. PV återkommer till Anna med tel nr.
Från verksamheterna:
Christina tagit över SoL-placeringarna på Toftaåsen.
Malin – geriatriker från VC Opaltorget finns nu på Toftaåsen Nya lokaler på VC
planeras och BVC blir istället en Familjecentral.
Anna – tar över Styrsöhemmet.
Lena – ny rehabchef är anställd och ny MAS blir Anneli Karlén.
Sara – ny digital mottagning startar 1 april med syfte att främja tillgängligheten.
Annika - Wästerläkarna Redegatan bygger ut. 70+ mottagning planeras.
Marie – drop in 2 ggr/v till listad läkare.

•
•

9. Förslag på tider till hösten
5/9 och 5/12
10. Mötet avslutas

Kommande möte: 16/5 kl 13.30 på VC Styrsö, börjar med en gemensam lunch på Styrsö
Skäret. Båt från Saltholmen kl 12.30.

Vid anteckningarna: Anna Dagerud
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