Minnesanteckningar NOSAM NÄV
Datum: 2017-10-19
Närvarande:

Christina Dyhre-Edvardsson, områdeschef, särskilt boende
Eva Pilkrog-Johansson, Mas
Henrik von Sydow, klinikchef, Wästerläkarna,
Lena Rosell, områdeschef, kommunal hälso- och sjukvård
Marie Johansson, verksamhetschef, Närhälsan Styrsö, ordförande
Rita Stålbert, områdeschef, hemtjänst och förebyggande insatser
Yvonne Hjertonsson, enhetschef med områdesansvar biståndsbedömning.
Agneta Bergqvist, koordinator, NOSAM västerstadsdelarna

Förhindrade:

Lise-Lott Lundgren verksamhetschef, Närhälsan Opaltorget, meddelat förhinder
Sara Andersson verksamhetschef, Johannesvården

Tid:

14.00-16.00

Mötespunkter
•

Inledning,

•

Föregående anteckningar se länk minnesanteckningar 2017-06-15
Till handlingarna

•

Palliativ vård, palliativregistret, Iren Göransson informerar hur man arbetar med frågan.
Palliativa rådets plan för 2017 verkar med utgångspunkt från Socialstyrelsens ”Nationella
kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede” samt riktlinjer/rekommendationer från
”Palliativa registret”. Iren Göransson är sammankallande och visar spindlar från
Palliativregistret. Vi kan se att med focus på att registrera i Palliativregistret kan man
kvalitetssäkra hur man arbetar i frågan. Vi får se att det finns flera utvecklingsområden men
också att förbättringar skett på flera områden. Vill du se mer Länk. Palliativregistret

•

Information från verksamheterna
Rita S, ser över boendeplasternas inriktning, eventuellt förändring. Digitalisering/mobil för
alla undersköterskor i hemtjänst. Planerar för LOV med start april 2018. Trygg hemgång
under utveckling.
Henrik v S, har öppnat en ny Vårdcentral, Rehab finns nu i verksamheten. VG regionen har
anställt dietister som ska arbeta för privata och offentliga vårdcentraler. Dietisterna ska var
behjälpliga inför förskrivning. Förskrivning av nutrition görs av läkare men även
sjuksköterska på delegation får förskriva. Henrik förmedlar information i frågan till Lena
och Christina.
Lena R, Fortsättning med nyanställning till Toftaåsen, nu finns bred professionalitet,
sjuksköterska, arbetsterapeut och socionom.
Marie J, Har ny rekryterat nya läkare efter att tidigare gått i pension.
Christina D E, ingen nytt.
Eva P J, Planering för LOV fortsätter. Läkemedelshantering översyn och delegerings
utbildningar.
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Yvonne H, Planeringen om LOV fortsätter tillsammans i stadsdelen och över staden.
•

Toftaåsen. Toftaåsen har många boende med flera och komplicerade sjukdomar och
funktionsnedsättningar. På mötet diskuterades bladderscanner och pox. Lena och Christina
undersöker användningen och behov av dessa för eventuellt inköp av nya.

•

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälsa- och sjukvård. Behov av
samverkan. Henrik, samordnar med mötesdeltagarna för att ha ett utkast till nästa möte.

•

Trygg och säker utskrivning, Möten planeras mellan VC och Hsv för att utforma bra
arbetssätt. Denna arbetsgrupp återrapporterar från dessa möten vid nästa NOSAM i
december.
Uppmärksammade att den nya lagen avser all öppenvård det vill säga vårdcentraler och alla
öppna specialistmottagningar.

•

Mobil närsjukvård. Verksamheten kommer att ha geriatriker som stöd till de mest sjuka
äldre.

•
•
•

Övriga frågor
Läkarjourens uppdrag på Toftaåsen är uppsagt, det blir en annan lösning 2018.
Förslag på mötesdagar till våren planeras av ordförande och koordinator.
Lise-lott Lundgren meddelar via mail till Marie att:

•
•

Om det är aktuellt med nutritionsprodukter korttidsboendet får ansvarig läkare på listad VC
skriva remiss till den dietisten som är kopplad till den listade VC, de får sedan förskriva
detta, detta enligt dietistenheten.
Läkaravtalen behöver revideras innan årsskiftet, Lena tar fram dessa och kontaktar
respektive VC.

•

Ordförandeskapet 2018, Frågan diskuterades utifrån att det kan vara kommunens ansvar.

•

Mötet avslutas

Nästa möte: 14 december klockan 13.15-16.00 hos Wästerläkarna.

Vid anteckningarna: Agneta Bergqvist Koordinator
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