Anteckningar NOSAM Partille

Datum: 2017-01-17

Kallade:

Andreas Engelbertsen samordnare boendestöd psykiatri (SAF)
Anna Rindeskär, verksamhetschef Capio Vårdcentral Sävedalen (ordförande)
Ardita Dreshaj enhetschef hemsjukvården VOF
Björn Erkholm, enhetschef Sävedalen Rehabmottagning (frånvarande)
Britta Schött Lagergård, enhetschef psykiska funktionsnedsättningar VOF
Camilla Johansson enhetschef psykiska funktionsnedsättningar VOF
Christin Hannu, avdelningschef bistånd och hälsa VOF
Ingrid Olausson enhetschef hemsjukvården VOF
Kjerstin Björfjäll, enhetschef Partille Rehab VOF (frånvarande)
Ludvig Nordahl biståndshandläggare VOF
Magnus Malm, enhetschef Psykosvård Öster (återbud)
Matilda Vasilis, Psykiatriska mottagningen Gamlestaden (återbud)
Mia Einarsdotter, biträdande verksamhetschef Adinahälsan Sävedalen
Ulla Wessman, medicinskt ansvarig sjuksköterska VOF (sekreterare)
Ulrika Berrio Garcia, enhetschef Närhälsan Furulund VC (återbud)
Ulrika Kluge, vårdcentralschef Närhälsan Partille VC (återbud)

Plats:

Psykosvård Öster, Lilla Munkebäcks gatan 4

1. Inledning
Diskussion om hur vi ska arbeta under 2017 och vilka som ska kallas till våra möten?
Anna tar reda på hur byte av ordförande ändras för LGS och om det finns
ordförandekonferenser som hon bör kallas till?
Ordningsregel - om man inte kan närvara på möte måste sammankallande meddelas.
Tandvården och rehab behöver inte delta på alla möten. Vill vi att de ska närvara måste
det framgå i kallelsen. Punkter ska anmälas till ordförande i god tid för att kunna se om
närvaro är av vikt. Kallelse till NOSAM skickas 1 vecka före möte.
Fråga till avdelningschefer om de kan representera varandra i NOSAM? Christin tar
frågan med sina kollegor och lämnar besked till nästa möte.
Under våren samlas vi och har vi våra möten på Psykosvård Öster.
13.15 – 14.30 arbetsgrupperna jobbar
14.30 – 15.30 diskussion i storgrupp
Ludvig kommer att gå på föräldraledighet och kollar med sin 1:e biståndshandläggare
vem som ska ersätta honom i NOSAM och meddelar namn på ersättare.
2. Föregående anteckningar
Finns publicerade på Samverkan i Göteborgsområdet.
http://www.samverkanstorget.se/sv/Kommun-och-sjukvard---samverkan-iGoteborgsomradet/Organisation/NOSAM/Partille/
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3. Lokal arbetsgrupp - Mitt i livet;
Läkemedelslista och patientinformation är ett problem när patienter skrivs hem från
sjukhuset. Informationen efter övergången till SAMSA har inte blivit bättre. Problemet
är inte specifikt för någon temagrupp. Anna samlar ihop synpunkterna och tar med
dem till ordförandemöte. Uppmaning för alla att skriva avvikelser.
Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus. Är den känd och
tillämpas den?
SIP – arbetet har kommit en liten bit på väg. I NOSAM Partille har vi kommit överens
om att; om vårdcentralen ska kallas - skickas SIP till verksamhetschef.
Den som initierar en SIP ansvarar för att räkna dem. Ska vi kunna räkna SIP måste de
dokumenteras i VITAE under rätt sökord, finns valbart i systemet. Det går att få medel
via LGS att jobba vidare med SIP om man kan beskriva en handlingsplan. Anna kollar
om vi har möjlighet att få medel eller om det finns någon som kan hjälpa oss med
handlingsplan för lokal strategisk plan.
4. Tema 2017 - Beroende
I NOSAM – Partille har vi bestämt att ha tema Beroende 2017 eftersom det är ett ämne
som berör all personal oavsett temagrupp. Förslag är att bland annat anordna en
storföreläsning för personal som kompetensutveckling.
Andreas har försökt nå Bo Söderpalm som föreläsare men mailar också frågan till SAF
om förslag att hitta någon annan lämplig föreläsare. Representant från SAF bjuds in till
vårt möte 21/2 för planering.
Andreas tar även kontakt med Petra Godhe från Öppenvårdsmottagningen för att ha
deras medverkan.
5. Övriga frågor
Information om Vård och stödsamordning på nästa möte 21/2 cirka 30 minuter.
6. Mötet avslutas
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