Introduktion för ledamöter
i Närområdessamverkan (NOSAM)
Ledamotens ansvar
Som ledamot i NOSAM ansvarar du för att vara delaktig och lösningsfokuserad i arbetet med
Göteborgsområdets Samverkansplan och de närområdesfrågor som NOSAM vill arbeta med.
Du närvarar på planerade NOSAM-möten och är länken mellan NOSAM och den verksamhet du
representerar.








Förankra förslag till beslut från NOSAM i din verksamhet.
Anmäla frågor till dagordningen som gäller samverkan till NOSAM:s ordförande.
Föra frågor från NOSAM vidare till din verksamhet.
Sprida information från NOSAM-ordföranden/temagrupp/processledare vidare till din
verksamhet.
Svara på frågor ställda av temagrupp/processledare till NOSAM.
Bidra med din kunskap och erfarenhet i NOSAM.
Turas om att skriva anteckningar på NOSAM-mötet om NOSAM inte har någon speciell
person som gör detta.

Arbetet i NOSAM
NOSAM har fokus på prioriterade närområdesfrågor samt arbetar med målen i
Göteborgsområdets Samverkansplan 2018-2019. Samverkansplanen är antagen av LGS och
innehåller mål, strategier och aktiviteter. NOSAM tar fram en egen handlingsplan för arbetet i
närområdet.

Ledamöter i NOSAM och vad gör man när det inte funkar?
I NOSAM sitter valda områdes- och verksamhetschefer från primärvård, tandvård, kommun
och stadsdel. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig för rehabilitering
(MAR), medicinskt ledningsansvar inom skolhälsovården (MLA) eller folkhälsosamordnare
kan med fördel delta.
Om NOSAM inte kan lösa en fråga kan den lyftas till respektive temagrupp för vidare
behandling. Kontakta respektive processledare.

Vårdsamverkan i Göteborgsområdet och Västra Götaland
NOSAM är en viktig del av vårdsamverkan i Göteborgsområdet. Resultatet av arbetet i NOSAM
har en avgörande betydelse för de personer som behöver insatser från både region och
kommun. Samverkansprocesser tar lång tid och därför är det viktigt att tänka långsiktigt och
bygga upp hållbara strukturer för samverkan i NOSAM.
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Vårdsamverkanswebben – här hittar du det mesta!
Ta dig tid att gå igenom vardsamverkan.se/goteborgsomradet som är Göteborgsområdets
webbsida.
Här finner du bland annat de olika temagrupperna, NOSAM:s anteckningar, styrdokument,
utbildningar, mallar och kontaktuppgifter.
Tips! Boka tid med vår kommunikatör för en kortare introduktion.

Bra länkar
Introduktion, dokument, länkar: vardsamverkan.se/goteborgsomradet/intro
NOSAM på webben: vardsamverkan.se/goteborgsomradet/nosam
Mallar: vardsamverkan.se/goteborgsomradet/mallar
Nyhetsbrev: vardsamverkan.se/goteborgsomradet/nyhetsbrev
Kontaktuppgifter: vardsamverkan.se/goteborgsomradet/kontakt

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor!

vardsamverkan.se/Goteborgsomradet
Sida 2 av 2

