Minnesanteckningar
NOSAM Örgryte-Härlanda
Närvarande:

Datum: 2017-02-15

Förhindrade:

Susanne Grabe/Orgryteharlanda/GBGStad
Ingrid Ljungberg/Orgryteharlanda/GBGStad
Elisabeth Dannberg/Orgryteharlanda/GBGStad
lotta.rinne.ljungkvist@vgregion.se
ulrica.sand-hoglund@vgregion.se
erica.bm.johansson@vgregion.se
Annika Thoren/Orgryteharlanda/GBGStad
annika.leidenhed@vgregion.se
kristina.k.eriksson@vgregion.se
Emelie Eék/Orgryteharlanda/GBGStad
beatrice.wiklund@vgregion.se
Christina Kostet/Orgryteharlanda/GBGStad
Åsa Gustafsson/Orgryteharlanda/GBGStad

Tid:

14.30-16.00

Rose-Marie Karlsson/Orgryteharlanda/GBGStad
Liselotte Rosenquist/Orgryteharlanda/GBGStad
Stefan Osla/Orgryteharlanda/GBGStad
Birgitta Östling/Orgryteharlanda/GBGStad

Mötespunkter
Inledning
Susanne Grabe, ordförande för NOSAM under 2017, hälsade välkomna och inledde mötet.
Föregående anteckningar
Punkten sköts upp då föregående mötesanteckningar inte hittades.

Rapport från temagrupperna
Mötet gick kortfattat igenom frågor som behandlats av temagrupperna. NOSAM ÖrgryteHärlanda är inte representerade i alla temagrupper. Temagruppernas minnesanteckningar
finns att hitta på samverkanstorget, både i form av korta sammanfattningar och i sin helhet.

Årsrapporter- NOSAM och lokala VästBus
Årsrapporter har skickats ut i samband med kallelsen till mötet .

Upprätta verksamhetsplan NOSAM 2017
Mötet gick igenom mallen för handlingsplan på storbild. I Handlingsplanen ska vi, utöver det vi
själva vill lyfta, förhålla oss till NOSAMs uppdrag och verksamhetsplan.

Representanter för NOSAMs olika samverkansområden får i uppdrag att gå igenom de
riktlinjer som finns och komplettera handlingsplanen inför nästa möte. Elisabeth, Annika, Inger
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tittar på de frågor som rör äldre. Elisabeth tittar även på områdena Psykiatri och Mitt i livet.
Susanne tittar på området barn och unga. Kompletterad handlingsplan mailas ut för
godkännande före nästa mötestillfälle.

Arbetsgrupper
Inom NOSAM Örgryte-Härlanda finns arbetsgrupp Äldre och arbetsgrupp Barn- och unga
(VästBus). Arbetsgrupp Mitt i livet och Psykiatri saknas, men det finns behov för detta. Inför
nästa möte funderar vi kring vem som kan ingå i och bilda dessa arbetsgrupper (alternativt en
arbetsgrupp som tar sig an båda dessa områden).
Mötesstruktur
Det kommer ett förslag om att använda del av NOSAM mötena till arbetsgrupperna för att
använda allas tid mer effektivt. NOSAM ger arbetsgrupperna uppdrag, men beslut och
rapportering sker i NOSAM.

Mötet tycker att det är bra att få besök från processledarna från temagrupperna och beslutar
att bjuda in Cecilia Axelsson, processledare för temagrupp Psykiatri till mötet i april.
Processledaren för Barn och unga bjuds in till nästa möte.

Fortsättningsvis kommer sista halvtimman av NOSAM-mötena tillägnas barn- och ungafrågor
(VästBus och FCA/FC), de som inte berörs av dessa frågor kan då avvika.

Avvikelsehantering

Det har varit problematiskt att behandla avvikelser inom VästBus då berörda parter inte
funnits med på VästBusmötena. På äldresidan kallas berörda parter till ett specifikt
avvikelsemöte. De avvikelser som ska behandlas på NOSAM bör vara av mer allmän karaktär
för att vi ska kunna ta gemensam lärdom av händelsen.

Det nya Hälso- och sjukvårdsavtalen definierar avvikelser i vårdkedjan som ett
utvecklingsområde under året och det kommer förhoppningsvis hända mycket i frågan under
närmaste framtid. Vi behöver ta reda på vad som förväntas av NOSAM gällande
avvikelsehantering, detta lyfts på kommande möte.
Styrgrupp FC/FCA
Möte bokas separat

Emelie Eek redovisar kartläggning av familjecentrerade arenor
Kartläggning presenteras och mötet får möjlighet att komma med synpunkter. Kartläggningen
kommer att färdigställas under februari och kommer att skickas ut till deltagare i NOSAM
separat.
Styrgrupp VästBus
Anta handlingsplan
Handlingsplanen för VästBus antas.
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Uppföljning lokalt VästBusmöte
Viktigt att upprätthålla VästBus och utbildningsinsatser i att hålla SIP och VästBusmöten där
alla ska vara delaktiga. Alla parter ska kunna initiera ett VästBusmöte.

Närvaro
Närvaron har sviktat på mötena, främst är det psykiatrin som uteblivit, vilket har gjort arbetet
sårbart. Lotta kontaktar Peter Almgren chef för BUM för att diskutera hur deras närvaro ska se
ut. Åsa kontaktar Michelle och Marie Carlsson på BUP för att diskutera närvaro på mötena.

Vem tar över efter barnhabiliteringen
Det saknas riktlinjer för var och av vem barn inom neuropsykiatri utan
utvecklingsstörning ska få habiliterande insatser efter att de skrivits ut från
barnhabiliteringen. BUP har det medicinska ansvaret men det finns inga riktlinjer kring vem

som tar över ansvaret för stödjande insatser. Problematiken har uppmärksammats inom både
IFO och vårdsidan. Susanne tar kontakt med processledaren för temagrupp Barn och unga och
bjuder in henne till nästa möte.

Satsning på psykisk ohälsa bland barn och unga
Ungdomsmottagningen har haft kurser i ACT (stresshantering) på Torpavallen, en
insats som kan förebygga psykisk ohälsa. Insatsen har skett som en del av HälsUM som
har varit ett projekt inom ungdomsmottagningarna i Göteborg. HälsUM har inneburit
att ungdomsmottagningarna kunnat satsa på utåtriktat förebyggande arbete i syfte att
tidigt upptäcka och i möjligaste mån motverka psykisk ohälsa i åldersgruppen 16-20
år. Verksamheten blir permanent från och med 2017.
Lena Stenfält från ungdomsmottagningen bjuds in till nästa möte.

Två vårdcentraler har fått ett speciellt uppdrag att arbeta med lindrig till måttlig psykisk
ohälsa bland unga med hjälp av statliga medel, dessa är: Backa Läkarhus och Västerleden, två
privata aktörer. Denna verksamhet, som är helt frånkopplad från vårdvalet, ska kunna besökas
av alla oavsett var i staden man bor. Målgruppen är barn och unga mellan 6 och 18 år med
lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Vid tal om medicinering är det BUP som gäller. På varje
mottagning finns tre barnpsykologer, en kurator och en sjuksköterska.
Övrig punkt
Övervikt i skolan
Övervikt bland barn i skolan är ett växande problem där vi skulle kunna samverka över
verksamhetsgränser. BVC-sköterska och skolsköterska skulle kunna ingå i samverkan och
expertis bjudas in. Förslaget skickas vidare till kommande VästBusmöte.
Mötet avslutas

www.samverkanstorget.se

I Göteborgsområdet samverkar Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Härryda kommun, Mölndal stad, Partille kommun och Öckerö kommun.

Kommande möte:

29 mars kl 14.30–16, sammanträdesrummet på vån 6, Mäster Johansgatan 2
(Bokad från 13.30 för arbetsgrupp Äldre)
Vid anteckningarna:
Emelie Eék
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