Minnesanteckningar NOSAM Äldre AFH
Datum: 2017-12-14

Närvarande:

Ann Sundström, Närhälsan Frölunda vårdcentral
Annika Appelgren, Närhälsan Askim vårdcentral
Ingegärd Ljungqvist, områdeschef Hälso- och sjukvård AFH
Iren Bowald, distriktssjuksköterska, Capio
Jessica Rosander, verksamhetschef, Västerleden
Katarina Wikström, Mas AFH
Maria Uhlmann, områdeschef bistånd
Maria Strid, MAR AFH
Nick Johansson, Västerleden
Siv Kirnö, Nötkärnan vårdcentral
Agneta Bergqvist koordinator
Inbjuden till mötet Charlotte Barouma, Mobil hemsjukvård

Förhindrade:

Anna Berglund Melin, verksamhetschef, Capio Hovås Billdal
Christina Änglehed, områdeschef särskilt boende
Christine Högberg, områdeschef ordinärt boende och förebyggande
Liselotte Lindqvist, verksamhetschef Närhälsan Högsbo
Paula Bertilsson reserv för Liselott Lindqvist
Peter Lappaleinen, enhetschef Närhälsan Rehab, ny ordförande

Tid:

Klockan 8.30 – 10.00

Mötespunkter
•

•
Länk
•

Inledning, Ordförande Peter Lappaleinen har meddelat förhinder och frågat Ingegärd
Ljungqvist om hon kan vara ordförande för dagens möte. Ingegärd utses till dagens
ordförande.
Föregående anteckningar. Minnesanteckningar 2017-10-19 till handlingarna
Information av Charlotte Barouma, allmänläkare och grundare av Wästerläkarna,
Konsult primärvårdsutveckling med focus på samverkan kring äldre angående Mobil
hemsjukvård. se bilaga PP bilder.
Charlotte presenterade ett förslag till Samverkan år 2018. Diskussionen utgick från
ÖLiKH, Överenskommelse Läkaremedverkan i Kommunala Hälso- och sjukvården, där
det klart framgår att
”Vårdcentraler har ett gemensamt närområdesansvar” och
”Ett gemensamt åtagande är läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården”
och kan utmynna i att
”En representant för kommunen och samtliga vårdcentraler inom stadsdelen skriver
under samma dokument”.
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Mötet kunde inte ena, Västerleden uttryckte att de inte vill medverka i detta förslag.
Västerleden vill samarbeta men inte efter detta förslag.
Närhälsans arbetssätt lyftes fram som en god förebild.
Diskussionen kommer att fortsätta.
•

Avvikelser, detta togs inte upp då mötestiden inte räckte till för detta.

•

Övriga frågor. Maria Uhlmann Områdeschef Bistånd, vill starta samverkan utifrån
Överenskommelse och riktlinje för Västra Götaland, Utifrån lagen om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) Tidigt i processen ska stadsdelen och
öppenvården lokalt diskutera hur planeringen skall gå till hos oss.
Att öppenvården kallar till vpl.
Göra SIP enligt länsrutinen.
Göra fler distansmöten via video.
Skriva en samverkansrutin, inskrivningsmeddelandet
Skriva en samverkansrutin, bevakning av utskrivningsdagar.
Öppenvården i SDF Askim-Frölunda-Högsbo kontaktar för att diskutera och upprätta
samverkansrutiner:
Tf OC Myndighet, Johanna Bagleborn tel. 031-366 21 23
EC Anita Jebe Schaffer tel. 031- 366 26 08
•

Nästa års mötestider
Torsdagar klockan 8.30 – 10.00, 25 januari, 22 mars och den 17 maj, Lokal, är ännu inte
bokad.

•

Mötet avslutas

Dagens ordförande Ingegärd Ljungqvist, tackar alla för det gångna året och önskar att vi
fortsätter vårt goda samarbete nästa år.

Vid anteckningarna: Agneta Bergqvist Koordinator, som slutar med detta uppdrag.
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