Minnesanteckningar
NOSAM Örgryte-Härlanda

Datum: 2018-11-29

Kallade:

Allex Wennberg, områdeschef Hälso- och sjukvård
Anna-Karin Dahl, vårdcentralchef Torpavallen
Annette Frisk, enhetschef skolförvaltningen
Annika Leidenhed, vårdcentralchef Björkekärr VC
Beatrice Wiklund, enhetschef Rehab Olskroken
Christina Kostet, områdeschef IFO, boende/personligt stöd ej närvarande
Hannah Pilhton, koordinator familjecentrerat arbetssätt
Ingrid Ljungberg, projektledare Mobil närvård
Isa Eklund Berglöw, vik utvecklingsledare Folkhälsa ej närvarande
Karin Forsler, enhetschef Barnhälsa område Centrum
Linda Carlsson, metodutvecklare Ö/H
Liselotte Rosenqvist, områdeschef bistånd ej närvarande
Matilda Vasilis, enhetschef neuropsykiatri, GPM ersättare Mats Leffler
Marie Nordström, vårdcentralchef Ekmanska
Mikaela Kronberg Thor, MAS Örgryte/Härlanda
Ulrica Sand-Höglund, vårdcentralchef Olskroken ej närvarande
Åsa Gustafsson, funktionsstöd ej närvarande

Plats:

Torpavallen konferensrum 2 tr upp Svårt att hitta? Kontakta Annika (0702-

937398) eller Anna-Karin (0722-091334)
Tid:

14.30-16.00
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1. Inledning – presentationsrunda
Ordförande hälsar välkommen och vi presenterar oss.
2. Utse sekreterare, ej VC
Annette Frisk Grundskoleförvaltningen
3. Samtal om NOSAM – arbetet hur får vi verkstad- vad beslutade vi sist, kvar att besluta?
Diskussioner om vi ska dela upp oss i två grupper eller ej. Vi kom överens om att träffas
i stor grupp som nu och göra en snabb nulägesanalys tillsammans för att sedan dela
upp oss i grupper enligt nedan. Mötet avslutas med att alla träffas i storgrupp och lyfter
upp det man kommit fram till i respektive grupp. Vi har valt ordförande i respektive
grupp för att Annika ska ha någon att kommunicera med. Den personen kan vi byta om
vi önskar det i samband med första mötet 2019.
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Tre grupper enligt nedan:
Äldregrupp: Ordförande Allex Wennblom övriga medlemmar: Ulrika Sand Höglund,
Annika Leidenhed, Ingrid Ljungberg, Linda Carlsson, Liselotte Rosenqvist
Mitt i livet/psykiatri: Ordförande Mikaela Kronberg Thor övriga medlemmar: Beatrice
Wiklund, Christina Kostet, Isa Eklund Beglöw, Marie Nordström, Matilda Vasilis, Åsa
Gustafsson
Barn och unga: Ordförande Hanna Philton övriga medlemmar: Karin Forsle, Annette
Frisk, Anna-Karin Dahl , Lena Stenfeldt, Karen A, Emma Borgström
Strukturen för våra NOSAM 2019 blir så att vi träffas gemensamt kl 13:15 för dialog
och kort presentation om vad vi ”står i” per ”område”. Kl 13:45 går vi in i våra
arbetsgrupper, arbetar med handlingsplanen (bifogas), kl 15:30 återsamlas vi i
storgrupp och rapporterar till ordförande om vad som hänt/arbetsgrupp. Vi beslutar att
testa denna modell under våren, målet är att nå ”verkstad”. Annika skall titta på lokaler
då vi behöver 1 konferensrum med 2 grupprum som rymmer minst 8 personer i varje.
Hon återkommer med vart vi hamnar.
4. Årsrapport NOSAM
Ordförande skriver ihop den och mejlar ut till oss andra i god tid så vi får kolla på den
innan den färdigställs.
5. Utskrivningslagen (LUS) samt SIP – skarpt läge- hur långt har vi kommit och vad händer
under jul/nyår?
Från primärvården sköts SAMSA och VPL via Skype av utvalda jourcentralssköterskor på
Gamlestadstorgets JC. Från Kommunen sköts detta av Vårdplaneringsteamet 1
personal/ dag. Gäller dagarna 23/12, 26/12 och 30/12 med VPL uppkoppling mellan 1014 då sjukhusen också har avsatt tid för eventuella vårdplaneringar. Nedtrappning
psykiatrin 15 dagar efter nyår från nästa vinter ner på 3 dagar. Dialog i gruppen mitt i
livet/psykiatri behövs ang hur vi hanterar denna grupp under 2019.
6. Anna-Karin Dahl drar en kort uppdatering gällande familjecentral i stadsdelen
En bra lokal har erbjudits men Närhälsan backar i samarbetet p g a ekonomi. Bollen
ligger nu hos BMM:s chef och primärvårdsområdeschef.
7. Isa Berglöw presenterar en kommande studie gällande psykisk ohälsa (15 min), ni får
bifogad information för inläsning inför mötet.
Punkten utgår då Isa är sjuk.
8. Allex Wennblom ger info om nollvision inom verksamhet riktad till personer med
demensdiagnos/symtom.
Arbetar aktivt med att uppnå denna vision. Ser över och ska arbeta bort alla
begränsningsåtgärder så som mediciner, låsta dörrar, sängar med grindar…. Mer
förbyggande arbetssätt och annat förhållningssätt. Kan bli oro hos anhöriga och
omgivningen. Finns inget lagstöd för de begränsningsåtgärder som finns och används
idag, därför gör man detta arbete.
9. Övriga frågor:
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Nya rutiner; hur sprider vi dem på bästa sätt? Pratade om detta på äldremötet punkt
utgår.
Kompetensutveckling Västbus, svårt att få till i stadsdelen. Angered har ett förslag på
centraliserad kompetensutveckling göra ett liknande förslag för ÖH och lämna till
gruppen barn och unga. Lyfter detta behov över staden. Bifogat dokument i
anteckningar för feedback Hanna Pihlton senast 7 december!
Antivirala mediciner, vilka finns och bör användas om influensan har kommit in på
särskilda boende. Samverkan krävs med vårdcentraler, då det behöver sättas in inom
48 timmar. Hur tänker VC runt detta? Diskussion om detta skedde på äldremötet, punkt
utgår.

Planering mötestider 2019
Datum våren 2019:
Onsdag 30/1
Torsdag 21/3
Måndag 13/5
Tiderna är mellan klockan 13.15-16.00.
(13.15-13.45 alla, 13.45-15.30 i grupper, 15.30-16.00 återsamling)

Annika återkommer med lokal.
Vid anteckningarna Annette frisk
Justerat Annika Leidenhed
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