Minnesanteckningar
NOSAM Partille Datum: 2017-05-23
Närvarande:

Anna Rindeskär, verksamhetschef Capio Vårdcentral Sävedalen (ordförande)
Ardita Dreshaj enhetschef hemsjukvården VOF
Christin Hannu, avdelningschef Bistånd och Hälsa, VOF
Ingrid Olausson enhetschef hemsjukvården VOF
Kerstin Lundström 1:e handläggare biståndsenheten VOF
Magnus Malm, enhetschef Psykosvård Öster
Mia Einarsdotter, biträdande verksamhetschef Adinahälsan Sävedalen
Ulla Wessman, medicinskt ansvarig sjuksköterska VOF (sekreterare)

Förhindrade: Andreas Engelbertsen samordnare boendestöd psykiatri (SAF)

Björn Erkholm, enhetschef Sävedalen Rehabmottagning
Britta Schött Lagergård, enhetschef psykiska funktionsnedsättningar VOF
Camilla Johansson enhetschef psykiska funktionsnedsättningar VOF
Gunilla Lundgren, avdelningschef Äldreomsorg, VOF
Kjerstin Björfjäll, enhetschef Partille Rehab VOF (deltar från punkt 4)
Matilda Vasilis, Psykiatriska mottagningen Gamlestaden
Paula vom Hofe, klinikchef folktandvården Partille
Ulrika Berrio Garcia, enhetschef Närhälsan Furulund VC
Ulrika Kluge, vårdcentralschef Närhälsan Partille VC och Furulunds VC
Veronica Strömsten, avdelningschef Funktionshinder, VOF

Mötespunkter
1.

På grund av låg närvaro av avdelningschefer (AC) på NOSAM så gjordes mötesformen
under 2017 om för vårt NOSAM i Partille för att underlätta möjligheten till närvaro av AC.
Mötet diskuterar vilka möten under året som avdelningscheferna ska delta i för att bäst
kunna bära information till och från NOSAM. Ordförande bjuder in Ann-Charlotte Larsson,
processledare (Kommun och sjukvård i samverkan i Göteborgsområdet) till vårt första
NOSAM i höst.

2.

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

3.

Lokal strategisk plan för SIP är färdig och Mia mailar in den till Lena Arvidsson
(processledare LGS).

4.

Tema beroende under 2017. Andreas har varit i kontakt med brukarförening (RFHL)
angående föreläsare och fått svar 14.30 – 16.00. Mia har pratat med TILMA från Varberg
(brukarorganisation) sjuksköterska och eventuellt läkare som kommer under 11/10 13.30 –
14.30 och föreläser en timme.

5.

Ulla rapporterar från möte med Utvecklingsgruppen i Samsa angående avvikelser i
samverkan. Det var en workshop och dialog för att hitta gemensamma lösningar, identifiera
brister och ta fram förslag på förbättringsåtgärder. Mer information kommer att finnas på
Samverkan i Göteborsområdets hemsida:
http://www.samverkanstorget.se/s v/Kommun-och-sjuk vard---samverkan-iGoteborgsomradet/Overgripande-proc esser/A vvikelser/

6.

Ulla har tillsammans med primärvården i Göteborg och Härryda jobbat fram en Gemensam
rutin för Överensk ommelse i samverk an k ring bestämmande av människ ans död vid väntade
dödsfall (bifogas protokollet) Remissversionen är inte helt klar ännu men den färdiga
kommer att publiceras på Samverkan i Göteborgsområdets hemsida. När den är klar får vi
göra en lokal rutin utifrån överenskommelsen.
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7.
•
•

Övriga frågor:
Till hösten ska vi ha våra möten på kommunhuset, inte på PVÖ. Ingrid bokar lokaler, se
nedan.
Diskussion om videovårdplanering och kravspecifikation på system.

Höstens möten:
Tisdag 19 september samling i kommunhuset KS-rummet
13.15- 15.00 arbetsgruppsmöte, grupplokaler Centrum och Jonsered
15.00 - 16.00 primärvård, hemsjukvård och rehab
Tisdag 17 oktober samling i kommunhuset Anneberg
13.15- 15.00 arbetsgruppsmöte, grupplokaler Centrum och Jonsered
15.00 - 16.00 primärvård, hemsjukvård och rehab
Tisdag 14 november samling i kommunhuset Anneberg
13.15- 15.00 arbetsgruppsmöte, grupplokal Centrum, Jonsered
15.00 - 16.00 primärvård, hemsjukvård och rehab
Tisdag 5 december stormöte på kommunhuset i lokal Anneberg
13.15- 15.00 arbetsgrupper avdelningschefer och tandvården
15.00 - 16.00 primärvård, hemsjukvård och rehab
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