Minnesanteckningar NOSAM
Datum: 2018-01-24
Inbjudna:

Annika Thorén
Annika Lejdenhed
Beatrice Wiklund
Christina Kostet
Emelie Eek
Ingrid Ljungberg
Kristina Eriksson
Hannah Pilhton
Lotta Rinné-Ljungkvist
Matilda Vasilis
Ulrica Sand-Höglund
Lena Stenfeldt
Susanne Grabe
Åsa Gustafsson
Liselotte Rosenqvist
Erica Johansson
Stefan Osla
Birgitta Östling
Cecilia Axelsson, processledare Psykiatri
Lena Arvidsson, processledare Mitt i livet
Göran Larsson, chef Beroendemottagning Kviberg
Ingela Lundén, enhetschef Vuxenstöd
Madeleine Augustsson, verksamhetsutvecklare på beroendeklinikerna

Närvarande: Annika Thorén
Annika Lejdenhed
Emelie Eék
Hannah Pilhton
Lotta Rinné-Ljungkvist
Ulrica Sand-Höglund
Lena Stenfeldt
Susanne Grabe
Ingela Lundén, enhetschef Vuxenstöd
Cecilia Axelsson, processledare Psykiatri
Lena Arvidsson, processledare Mitt i livet
Madeleine Agustsson, verksamhetsutvecklare på beroendeklinikerna
Plats:

Mäster Johansgatan 2, vån 6

Tid:

14.30-16.30

Dagordning med tema Missbruk/ psykiatri och Mitt i livet
1. Inledning
Susanne hälsar välkommen och inleder mötet.
2. Föregående anteckningar
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Västbus- årsrapport har gjorts och den har skickats till processledaren för Barn och
unga. Vi kommer att göra en kort årsrapport för NOSAM, Susanne Grabe skickar ut den
för påseende och önskar snabb återkoppling.
3. Kort rapport från arbetsgrupperna
Äldre
Processledare för temagrupp äldre var på besök, det hade varit önskvärt att han hade
besökt hela NOSAM-gruppen och inte bara för äldregruppen. Diskussion om vilka
frågor som ska tas i arbetsgrupperna och vad ska tas i NOSAM förläggs till nästa
NOSAM-möte. Ny lag om samverkan vid utskrivning av personer från slutenvård ska
implementeras. NOSAM föreslås ägna ett möte till att diskutera samverkan utifrån den
nya lagen.
Barn och unga
Det var en lyckad utbildning i november vilket gav kraft till gruppen. Ny ordförande för
gruppen är Daniel Bohman.
Familjecentral och familjecentrerat arbetssätt.
FCA-koordinator har tagit fram ett förslag till handlingsplan för FCA i stadsdelen,
handlingsplanen ska tas upp på styrgruppsmötet för FCA/FC den 25 januari.
Uppföljning av samverkansavtalet med HSN ska skickas in i nästa i vecka. Apotekets
lokaler på Munkebäckstorget kan vara aktuella igen, det kan finnas lokaler bakom
apoteket som rymmer en öppen förskola. Lotta Rinné Ljungqvist har tagit i kontakt
med Birgitta Östling om detta och styrgruppen kommer att titta på lokalerna den 25
januari. Apoteksbolaget vill ha återkoppling senast den 26 januari
4. Kl.15.00 Lena Arvidsson, processledare för Mitt i livet är inbjuden för att presentera
temagruppens aktivitetsplan. Lena är också processledare kring arbetet med den nya
lagen om samverkan vid utskrivning, tillsammans med Maria Gripe.
Mitt i livet, 18-64 år, innefattar socialtjänst, habilitering, funktionshinder, hälso- och
sjukvård, tandvård etc. Målgruppen är de som är i behov av samordning av insatser,
ofta har de någon form av samsjuklighet.
Temagruppen har gjort en omvärldsbild som ligger på samverkanstorget. Där ligger
också aktivitetsplanen för 2018. Det finns också information om utvecklingsgrupper på
samverkanstorget.
Tandvården är en ny samverkanspart i aktivitetsplanen. Viktigt att det finns
utbildningsinsatser inom tandvård för baspersonal. Tandvården kan stå för
utbildningskostnaderna.
Identifierar vi avvikelser och systemfel kopplat till vårdsamverkan som vi vill att
temagruppen ska titta närmare på så får vi gärna föra upp det. Ett nytt avvikelsesystem
är på gång när det gäller externa avvikelser.
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Lena går igenom aktivitetsplanen.

5. Cecilia Axelsson, processledare för temagrupp psykiatri är inbjuden för att presentera
temagruppens samverkansplan.
Berosam är en samverkansgrupp som började innan temagruppen psykiatri. Berosam
har bland annat i uppdrag att arbeta med avvikelser kopplat till samverkan. Utöver
Berosam finns ytterligare aktiviteter i planen. Cecilias presentation bifogas
mötesanteckningarna.
6. Madeleine Augustsson, verksamhetsutvecklare på beroendeklinikerna, presenterar sig.
7. Göteborgs stads plan mot etablerat missbruk.
En inriktning i planen rör samverkan med VGR. Nästa steg är att arbeta vidare med en
plattform för arbetet. Strategier i programmet är bland annat att arbeta för större
likvärdighet i staden och öka samverkan.
8. Gemensam diskussion kring temafrågorna.
Hur kan vi förbättra samverkan kring dessa målgrupper?
Vilka dilemman har vi som vi behöver lösa tillsammans?
Vad kan vi skicka med till temagruppen?
Ett önskemål är en större smidighet i vårdkedjan för målgruppen, där är SIP ett
verktyg. Människor skickas mellan våra olika verksamheter och riskerar att falla
mellan stolarna. Det upplevs vara ett glapp mellan slutenvård och öppenvård. Det finns
beslutade vårdkedjor men mer dialog mellan parterna skulle kunna gynna utfallet.
NOSAM är en arena att lösa praktisk samverkan. Lokala överenskommelser och avtal
behöver upprättas som komplement till övergripande planer. När det kommer till
förutsättningar och struktur för samverkan skulle temagruppen kunna lyfta det.

9. Mötet avslutas

/Emelie Eék har antecknat
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