Minnesanteckningar
NOSAM äldre NÄV

Datum: 2017-06-15

Närvarande: Marie Johansson Närhälsan Styrsö, verksamhetschef, ordförande
Sara Andersson Johannesvårdens vårdcentral, verksamhetschef
Henrik von Sydow, Wästerläkarna, verksamhetschef
Christina Dyhre-Edvardsson, områdeschef särskilt boende
Yvonne Hjertonsson, enhetschef med områdesansvar biståndsbedömning
Lise-Lott Lundgren, Närhälsan Opaltorget,verksamhetschef
Lena Rosell, områdeschef hälso och sjukvård
Eva Pilkrog-Johansson, MAS
Karin Reinhardt, koordinator, sekreterare
Agneta Bergqvist, tillträdande koordinator
Förhinder:

Tid:
Plats:

Rita Stålbert, områdeschef hemtjänst och förebyggande insatser
Sirpa Korpela, Västerleden/Allemanshälsan, verksamhetschef

14:00 – 16:00
Närhälsan Styrsö

Mötespunkter

1. Inledning
Marie Johansson hälsar alla välkomna. Ett särskilt välkommen till Eva Pilkrog, ny
MAS och Agneta Bergqvist som börjar som koordinator i slutet av augusti.
2. Föregående anteckningar
Ok
3. Information från verksamheterna
Henrik von Sydow: Nya vårdcentralen på Redegatan 1 (Wästerläkarna Redegatan)
kommer att innehålla en gynmottagning, Hagens gynekologmottagning med dr
Hans-Göran Hagström, samt Rehab. Öppnar 1/9, högtidlig invigning 30/9.
Sara Andersson: sommaren verkar kunna fungera bra. Utökar Rehab, välbemannade
som helhet.
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Lena Rosell: Mängder av rekryteringar inför sommaren, ssk-bemanning på Tofta
verkar ok i sommar. Ny enhetschef för hemsjukvården är Kristina Nyberg-Larsson,
ny enhetschef för funktionshinderteamet och säbo är Agneta Nyström.
Yvonne Hjertonsson: Biståndsenheten har en svår situation i sommar, det är en
ständig rekrytering eftersom personer slutar i nästan samma takt som nya anställs.
Dock upplever Yvonne att det är en god stämning i arbetsgruppen.
Eva Pilkrog: håller på att sätta sig in i arbetet.
Lise-Lott Lundgren: Finns en ökad stabilitet i verksamheten, men det är väldigt
stökigt runt Opaltorget pga byggnation – kommer att fortsätta flera år framåt.
Marie Johansson: Verksamheten flyter på, men det har varit en besvärlig tid pga
sjukskrivningar i sjuksköterskegruppen. Nya läkare börjar i höst när äldre läkare går i
pension.
Agneta Bergqvist: kortkort presentation: Utbildad (och vidareutbildad) inom social
omsorg, arbetat i 20 år inom äldreomsorg, äldreboende och LSS. Varit de fyra
senaste åren inom Kommun och sjukvård i Samverkan som utvecklingsledare
psykisk hälsa. Är huvudinstruktör (i landet) i utbildningen första hjälpen till psykisk
hälsa. Arbetar med samverkan i många sammanhang, även med slutenvården.
4. Toftaåsen
Christina Dyhre-Edvardsson rapporterar att det pågår rekrytering för att starta en 5:e
avdelning med 22 platser. Arbetet går trögt och starten flyttas fram. Man har även
fått minska antalet platser på befintliga avdelningar vid vissa tillfällen. Det är daglig
avstämning av läget. Just nu planeras för start den 1/9. Svårast är att rekrytera
undersköterskor. Förhoppningen är att en del av sommarvikarierna ska kunna fortsätta att
arbetar på den nya avdelningen.
Lise-Lott påpekar att Läkarjouren är konsulter på boendet med de begränsningar som kan
komma av detta.
Gruppen diskuterar de fortsatta svårigheterna med att biståndsenheterna (utom Västra
Göteborg) begär demensutredningar av Tofta.

5. Kostsamlistan
Sara rapporterar att listan snart är färdigbearbetad, förhoppningsvis före semestrarna.
Liselotte Lindqvist och Inger Öhman är ansvariga för listan. På marknadsplatsen kan
alla rekvirera material. Hemsjukvården kommer att kunna hämta visst material hos
Wästerläkarna. NOSAM AFH får frågan om ngn vårdcentral i denna stadsdel kan ha
samma funktion för hemsjukvården där.
6. Lagförslaget om trygg och säker utskrivning från slutenvård
Marie tar upp att användandet av SIP, som lagen föreskriver, innebär ett mycket stort
antal blanketter som ska fyllas i. Tidsödande. Sara informerar om att man haft ett
antal SIP-ar inom psykiatrin, men inte använt alla blanketter. Trots det tar det mycket
tid. Henrik påpekar att vi behöver invänta riktlinjerna som inte är klara ännu. Det
kommer diverse material som ska underlätta iförandet.
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7. Lokal överenskommelse om vårdövergångar
Efter granskning av den lokala överenskommelsen är gruppen överens om att den
fungerar i nuvarande utformning. Karin uppdaterar datum.
8. Mobil hemsjukvård
Inför nästa års budget kommer medel för mobil hemsjukvård att läggas ut som
tilläggsuppdrag i stället för projektmedel. NOSAM ska ha en roll i fortsatt
användning. Fråga för höstens första möte.
9. Övriga frågor
Inga övriga frågor
10. Höstens möten
Torsdag 5 oktober, kl 14 – 16, Torgny Segerstedtsgatan 90 (Christina D-E ordnar
rumsbokning)
Torsdag 7 december kl 14 – 16 Wästerläkarna
Punkter till nästa möte:
Toftaåsen
Rapporter
Palliativ vård, palliativa registret, Irene Göransson informerar
Mobil hemsjukvård
Lagförslaget trygg o säker utskrivning
Övriga frågor
Vid anteckningarna
Karin Reinhardt, koordinator

Som tackar för vackra blommor och ord när jag nu avgår ut i sommaren!
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