Minnesanteckningar möte NOSAM, Mitt i
Livet AFH och Västra Göteborg
AFH och Västra Göteborg
Datum: 2018-10-25
Närvarande:

Christina Sundesten områdeschef, IFO/FH AFH
Ingegärd Ljungqvist, områdeschef Hälso- och sjukvård AFH
Teres Moeschlin, MAS, AFH
Marie Johansson, verksamhetschef Närhälsan Styrsö
Marie Landekrans, MAR AFH, V.Göteborg
Lisbeth Sjöling

Förhindrade:

Anna Berglund-Melin verksamhetschef Capio Hovås, Billdal vårdcentral
Lena Rosell, områdeschef Hälso- och sjukvård Västra Göteborg
Liselotte Lindqvist, verksamhetschef Närhälsan Högsbo,
Peter Lappaleinen, enhetschef Närhälsan Rehab
Björn Lind, områdeschef IFO/FH V.Göteborg

Plats:

Nymilsgatan 2, Hörnrummet

Tid:

10.15-12.00

Dagordning
1. Inledning
Ingegärd är idag ordförande och hälsar välkommen.
2. Föregående anteckningar
Angående tandhygien så återkommer Björn med svar hur det går till idag och hur man
ska planera ett fortsatt arbetet.
Det verkar som alla går hos tandläkare men sedan är inte uppföljningen bra med brukare
inom funktionshinder. Utbildning till boendestödjare och personal BmSS ska planeras.
Enhetschefen kontaktas för att boka utbildning från folktandvården. Detta gäller i AFH
och V.Göteborg.
3. Avvikelser

Avvikelser skrivs även från primärvården idag. SAMSA:s system är lätt att läsa.
Problemet är att vi har olika system.
MAR och MAS har tittat på vad som skett med avvikelser under året.
Se bildspel
Ser att mycket avvikelser gäller läkemedel. MAS kommer att ta kontakt för att bra
strategier ska arbetas fram för att undvika dessa avvikelser. En översyn av läkemedel för
den enskilde behöver ses över tillsammans med läkare. Ska ske minst 1 gång/år. Om det
finns konstigheter behöver personal kontakta ssk som sedan pratar med ansvarig läkare.
Viktigt att chefen tar upp avvikelser och pratar om åtgärder på APT. Det viktigaste är att
avvikelser leder till förbättringar.
Uppföljning!
Det är ändå positivt att det finns mycket skrivna avvikelser, visar på en medvetenhet i
organisationen.
Viktigt att inte Lex Sarah-rutan fylls i mer än nödvändigt. Information!
Systemet behöver läras ut. Enhetschefer viktiga i arbetet. .
Viktigt i allt arbete att lyfta fram bra exempel.
Mycket resurser i information/utbildning behövs för enhetschefer som är viktiga i detta
arbete!.
Läkemedelsprocessen finns med i 2019 års mål.
Det har skett en utveckling vad det gäller kommunikation mellan socialtjänst och
sjukvård.
Man har mätt antalet upprättade genomförandeplaner inom funktionshinderområdet.
Man ser en tydlig förbättring av antalet. Kvaliteten är nästa steg att se över.
4. MAS , och MAR:S sammanfattning av avvikelser som skrivits.
Se föregående punkt!
5. Handlingsplan 2018 MIL för AFH och V.Göteborg
6. Beslut tas om att handlingsplanen skickas till samverkanstorget.
Ett info-material har arbetats fram vad det gäller suicid i akuta lägen. Olika åsikter om
primärvårdens inblandning. Materialet är snart färdigt och kommer att skickas ut.
I foldern finns också med andra krissituationer. Arbetet fortsätter nästa år.
Handlingsplan för suicid finns inom funktionshinder.
7. Mötestider i vår:
31 januari
28 mars
8. Övriga frågor
9. Mötet avslutas
Ordförande:
Ingegärd Ljungqvist

