Minnesanteckningar
NOSAM Psykiatri Västerstadsdelarna

Närvarande:

Datum:2017-05-18

Ann Sundström, Närhälsan Frölunda, ordförande
Ingegärd Ljungqvist, hälso och sjukvård, AFH
Fredrik Blomqvist, Wästerläkarna
Sergio Carrasco, psykiatri Frölunda
Emma Krantz, Johannesvården
Marie-Louise Löfdahl, tf MAS Västra Göteborg

Katarina Wikström, MAS AFH

Christina Sundesten AFH/IFOFH
Bodil Sandquist, Västra Göteborg, IFO/FH
Lena Rosell, hälso och sjukvård Västra Göteborg
Kaj Larsson, AFH IFO/FH
Karin Reinhardt, processtödjare/koordinator

Förhindrade: Monica Johansson-Lundgren, BUP

Paula Bertilsson, Närhälsan Askim
Mari Borre, psykosvård väst

Tid:

08.30 – 10.00

Mötespunkter
•

Inledning och presentation

•

Föregående anteckningar
Anteckningarna läggs till handlingarna, publiceras på Samverkanstorget

•

Information om kartläggning av psykisk ohälsa med åtgärdsförslag
Kaj Larsson och Ingegärd Ljungqvist informerar om kartläggningen av psykisk
ohälsa som genomförts i ett projekt tillsammans med Majorna-Linne. Bildspelet
bifogas anteckningarna. Kartläggningen har genomförts tillsammans med GR
och FOU i Väst.
Ett antal konstaterade brister och förslag till insatser har tagits fram i
stadsdelarna:
- Ökad brukarmedverkan. Kan brukarorganisationer delta i NOSAM?
- Kunskapsbrist hos aktörerna. NOSAM kan göra en kartläggning av vilka
aktörer som finns, digital plattform kan eventuellt tas fram.
- Stärka SIP och hur aktörerna arbetar med detta instrument. Kan ske genom
utbildningar
- Samordnad informationsöverföring. NOSAM är ett lämpligt forum för att ta
fram förslag. Kanske checklistor för berörda?
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-

Konstaterad tidsbrist och kompetensbrister hos aktörerna. Utbildning
behövs men tar tid, ett alternativ är webbutbildningar. En kartläggning av
vilka som webbutbildningar som finns bör göras.

Kaj Larsson och Ingegärd Ljungqvist kommer att ordna en längre information om
kartläggningen och förslagen till åtgärder – inbjudan kommer.
Till nästa NOSAM: förslagslista över åtgärder som kan göras i samverkan.
•

•

•

Lagen om Trygg och säker utskrivning (betalningsansvarslagen)
Ingen ny information har tillkommit sedan föregående möte. Frågan
återkommer i höst.

Ny ordförande för NOSAM psykiatri
Ann Sundström meddelar att hon önskar lämna uppdraget som ordförande i
NOSAM psykiatri, helst till höstterminens början, men allra senast vid årsskiftet.
De närvarande ombeds att fundera över förslag till ersättare.
Handlingsplan för NOSAM psykiatri
NOSAM går igenom förslaget till handlingsplan.
En lång diskussion om SIP och behov av utsedda mötesledare samt
konstaterande att det är ett tidskrävande arbete att bjuda in och genomföra en
SIP. NOSAM skulle behöva fördjupa sig i frågan om hur SIP används.
Angående konsultationsmodellen så informerar Sergio Carrasco om att det nu
finns en ny överenskommelse mellan primärvård och psykiatri. Ett
telefonnummer betjänar alla verksamheter. Det finns också möjlighet att få viss
fördjupad konsultation. Sergio skickar information till Karin Reinhardt för
vidare befordran till NOSAM.

• Höstens möten
21 september kl 8.30 – 10.00 i Hörnrummet, Nymilsgatan 2
23 november kl 8.30 – 10.00 i Orgelrummet Lergöksgatan 2.
Vid anteckningarna
Karin Reinhardt, koordinator
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