Anteckningar NOSAM Partille 2017-02-21
Deltagande Andreas Engelbertsen metodutvecklare funktionshinder VOF (medverkade till punkt 3)

Anna Rindeskär, verksamhetschef Capio Vårdcentral Sävedalen (ordförande)
Ardita Dreshaj enhetschef hemsjukvården VOF
Britta Schött Lagergård, enhetschef psykiska funktionsnedsättningar VOF
Camilla Johansson enhetschef psykiska funktionsnedsättningar VOF
Christin Hannu, enhetschef avdelning Hälso- och sjukvård VOF (medverkade till punkt 5)
Kjerstin Björfjäll, enhetschef Partille Rehab VOF (deltog från punkt 7)
Magnus Malm, enhetschef Psykosvård Öster
Mia Einarsdotter, biträdande verksamhetschef Adinahälsan Sävedalen
Ulla Wessman, medicinskt ansvarig sjuksköterska VOF (sekreterare)
Ulrika Berrio Garcia, enhetschef Närhälsan Furulund VC
Ulrika Kluge, vårdcentralschef Närhälsan Partille VC och Furulunds VC
Petra Godhe, sektionsledare Beroendemottagningen Centrum (deltog under punkt 6)

Deltog inte

Björn Erkholm, enhetschef Sävedalen Rehabmottagning
Ingrid Olausson enhetschef hemsjukvården VOF
Matilda Vasilis, Psykiatriska mottagningen Gamlestaden
Kerstin Lundström biståndshandläggare VOF

1. Samling med välkomnande och planering av upplägget av eftermiddagen
2. Träff i arbetsgrupperna

3. Föregående anteckningar
Temagrupp mitt i livet undrar utifrån tidigare protokoll om det behövs en lokal
tillämpningsrutin angående frågan om medföljande personal till sjukhuset. Rutinen ska
revideras.
4. Anna informerar om NOSAM-uppdraget för ordförande och för deltagare.

5. Lokal strategisk plan för SIP
Information och kunskap om lagarna som ligger till grund för en SIP behövs.
Temagrupp psykiatri tar fram en lokal strategisk plan.

6. Handlingsplan 2017/fokus på beroende
Petra Godhe, sektionsledare på Beroende mottagningen Centrum kommer till
vårt NOSAM. Petra beskriver indelningen av missbruksvården, där Partille hör till
Centrum. Diskussion om kriteriet för inskrivning samt hur man kan få konsulthjälp.
Diskussion om hur vi kan ha stöddokument för hanteringen av patientgruppen.
Petra har en lathund/mall för hur en remiss ska skrivas och vilken information den ska
innehålla. Hon reviderar den och vi ska få ta del av den.

7. Övriga frågor;
a) Ta upp när betalningsansvarslagen tas bort och istället lagen om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård träder i kraft på vårt möte i maj.
b) Vårdcentralen undrar om patienterna kan ha kontakt och hjälp av fysioterapeut
under en nedtrappning vid missbruk. Kerstin Björfjäll tar med frågan och
återkommer med svar.
8. Punkten om Vård och stödsamordning skjuts till nästa gång.
9. Mötet avslutas
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