Minnesanteckningar
NOSAM Partille Datum: 2017-11-14
Kommunhuset i Partille, lokal Anneberg
Närvarande

Andreas Engelbertsen, metodutvecklare boendestöd psykiatri (SAF)
Anna Hallin, projektledare Mobil Närvård
Cecilia Olsson, Sävedalen Rehabmottagning
Camilla Johansson, enhetschef psykiska funktionsnedsättningar (VOF)
Christian Sivander, vårdcentralschef Närhälsan Partille VC
Helen Ström, 1:e handläggare biståndsenheten (VOF)
Kerstin Björfjäll, enhetschef Partille Rehab (VOF)
Kerstin Lundström, 1:e handläggare biståndsenheten (VOF)
Matilda Vasilis, Psykiatriska mottagningen Gamlestaden
Ulla Wessman, medicinskt ansvarig sjuksköterska (VOF) (sekreterare)

Förhinder

Anna Rindeskär, verksamhetschef Capio Vårdcentral Sävedalen
Ardita Dreshaj, enhetschef hemsjukvården (VOF)
Bahram Djafari, Verksamhetschef Sävedalens vårdcentral
Ingrid Olausson, enhetschef hemsjukvården (VOF)
Magnus Malm, enhetschef Psykosvård Öster
Mia Einarsdotter, biträdande verksamhetschef Adinahälsan Sävedalen
Ulrika Berrio Garcia, enhetschef Närhälsan Furulund VC

Till dagens möte valdes ingen ny ordförande.
Gäst: Lena Arvidsson Processledare Samverkan i Göteborgsområdet var inbjuden för
att prata om ”Lagen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård”. Hon visade en Powerpoint med det senaste som är diskuterats med Västkom
och samverkansorganisationerna. Det är bland annat oklar med tidsplanen för
sjukhusen. Hon uppmanade oss att ta tag i det som vi kan göra redan idag i vårt
NOSAM. Om vi önskar kan hon komma tillbaka vid ett senare tillfälle med ny
information.
Diskussion i gruppen var vi befinner oss i processen och försöker reda ut begreppen.
Närhälsan kommer att behandla frågan på sitt nästa styrgruppsmöte.
Helen Ström träffar medlemmarna i Utvecklingsgrupp SAMSA varje månad och deltar
även i regional SAMSA som representant för kranskommunerna. Hon kommer att
återkoppla det arbetet och bland annat var sjukhusen befinner sig i sitt arbete med ”inoch utskrivning”.
På tisdag 21 november är vår planerade föreläsning med tema 2017; beroende. Det har
hittills inte kommit in några anmälda deltagare till föreläsningen. Den finns annonserad
för anmälan på intranätet och samtliga enhetschefer har fått information. Samtliga
uppmanas att anmäla deltagare till Ulla.
Inga övriga frågor.
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