Anteckningar NOSAM Örgryte Härlanda
Datum: 2018-09-19

Inbjudna:

Mikaela Kronberg Thorn, MAS ej tillträtt tjänsten ännu
Allex Wennberg, områdeschef Hälso- och sjukvård kommunen
Annika Leidenhed, vårdcentralchef Björkekärr VC förhinder
Beatrice Wiklund, chef Rehab Olskroken förhinder
Matilda Vasilis, enhetschef neuropsykiatri, GPM
Marie Nordström, vårdcentralchef Ekmanska, förhinder
Christina Kostet, områdeschef IFO, FH, beroende, personligt stöd förhinder
Isa Eklund Berglöw, Folkhälsa, förhinder
Ingrid Ljungberg, projektledare Mobil närvård
Hannah Pilhton, koordinator familjecentrerat arbetssätt
Anna-Karin Dahl, vårdcentralchef Torpavallen
Ulrica Sand-Höglund, vårdcentralchef Olskroken
Lena Stenfeldt, chef ungdomsmottagningen förhinder
Linda Carlsson, metodutvecklare Ö/H
Liselotte Rosenqvist, områdeschef bistånd
Daniel Bohman, enheten för familjestöd
Annette Frisk, enhetschef skolförvaltningen
Åsa Gustafsson, funktionsstöd
Karin Forsler, enhetschef förskoleförvaltningen Centrum
Anna Sandell, enhetschef barnhälsa Östra
Stefan Osla frånvarande
Birgitta Östling frånvarande

Plats:

Torpavallens vårdcentral

Tid:

14:30-16:30

Anteckningar
1. Inledning, presentationsrunda
2. Samtal om NOSAM- arbetet hur får vi verkstad?
Hanna Philton projektledare för familjecentrerat arbetssätt (FCA) i stadsdelen
beskriver arbetssätt som andra stadsdelar har med ett eget Barn NOSAM. Hanna ville
understryka att arbetet med de olika grupperna i stadsdelen Styrgruppen för FCA,
Västbusgruppen har fungerat ypperligt jmf med andra stadsdelar.
Gruppen diskuterade fram och tillbaka och ville parkera beslutet till ordinarie
ordförande var på plats. Det gruppen kom fram till var att man måste pröva ett nytt
arbetssätt då det är många i gruppen som ofta på NOSAM mötena inte berörs av det
som tas upp och då blir det svår motiverat till närvaro och/eller att ta hem frågor till
sin egen organisation för vidare arbete.
Förslaget till ordförande är att vi delar ”stor” Nosam i Barn och Vuxen NOSAM på
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novembermötet. Vuxen delen blir då från 18 år och uppåt, inkluderat psykiatri och
ärendena centralt strömmas från de tre arbetsgrupperna
3. Utskrivningslagen (LUS) samt samordnad individuell planering (SIP)- skarpt lägegrupparbete
Mobila teamet- hemsjukvårdsläkare, gäller det endast för 65+? Staten har finansierat
till äldre, =65+, sköra personer. Vissa undantag för yngre har gjorts. I december
kommer mobila teamet att träffa SAIH.
Frågan om sjukhusen kommer att skriva ut patienter på helgen, är något vi inte vet i
dagsläget och i vilket fall som helst måste det i så fall vara planerat och alla dokument
skrivna.
Det finns en arbetsgrupp i kommunen för julplanering i år. Även regionen har planerat
för detta.
4. MÖT- Östra sjukhusets mobila team- utgår eftersom de fått förhinder.
5. PK-prover HSV/VC.
I somras var det en patient som inte kunde gå till vårdcentralen pga en fraktur.
Det är alltid vårdcentralens ansvar att gå hem till patienten för provtagning vid
kortvarigt behov. Inget hinder att fråga HSV- ansvaret kvar på VC.

Ordförande: Ulrica Sand Höglund
Sekreterare: Anna-Karin Dahl
Användbara länkar:
Organisation och uppdrag
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesS
tore/c8950efd-8a18-435a-90abee8a58a848bf/Uppdrag%20och%20mandat%20Kommun%20och%20sjukv%c3%a5rd%20S
amverkan%20i%20G%c3%b6teborgsomr%c3%a5det.pdf?a=false&guest=true
Samverkansplan:
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesS
tore/05befc7f-e0bc-4446-a6452614c708e9fa/Samverkansplan%20kommun%20och%20sjukv%c3%a5rd%20%2020182019.pdf?a=false&guest=true
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