Minnesanteckningar till NOSAM Partille
Datum: 2021-02-03
Kallade:

Enligt mejllista
Närvarande: Daniel Pus, Erica Alinder, Helen Ström, Camilla Johansson, Eva-Maria Waldenberg, Petra
Runevik, Sofia Faulini, Magnus Holm, Inger Apelskog, Catharina Johansson.

Plats:

Via teams

Tid:

14,00–16,00

Dagordning
1. Välkommen
2. Genomgång av föregående protokoll
Anne Granelli har uttryckt till kollega att hon kan vara ordförande under 2021. Daniel
kontaktar Anne för att diskutera vidare. Kommunen tar med sig frågan om vem som
skall vara sekreterare.
3. Genomgång av årsrapport
Årsrapporten för 2020 har skickats in till LSG. Flertalet aktiviteter i handlingsplanen
har inte kunnat genomföras pga pandemin och kommer därför flyttas över till planen
för 2021.
4. Extra NOSAM utifrån pandemin.
Covid NOSAM kommer enligt tidigare beslut pågå en gång/vecka mars ut. Kan därefter
eventuellt glesas ut beroende på läget.
5. Uppföljning av vaccinering.
Personer med hemtjänst, oavsett hur mycket insats man har, bör få vaccinering. Dessa
personer finns inte med på tidigare lista och förslaget kommer upp att kommunen gör
en ny lista där även dessa personer ingår. Beslutar att respektive vårdcentral har dialog
med enhetscheferna inom hemtjänst.
Vårdcentralerna informerar att vaccinet inte kommer som planerat och att dos 2 skall
säkerställas innan man börjar med nya vaccinationer.
6. Dialog om arbete med handlingsplan 2021 och organisering av arbetsgrupper
Beslut togs att det blir färre deltagare i NOSAM. Blir ca 17 personer i NOSAM och det
från och med 3/3. NOSAM skall hantera frågor mer strategiskt kopplat till
handlingsplaner från LGS samt lokala behov av samverkan. Aktuella frågor, arbeten
sorteras ned i arbetsgrupper. Arbetsgrupperna som sen skall rapporterar in till NOSAM
är indelat i tre grupper som utgår från LGS temagrupper; Äldre, Barn-unga samt
psykiatri/mitt i livet. Till varje grupp finns ordförande, föreslås vara AC inom
kommunen som deltar i NOSAM:
Äldre; Catharina Johansson, AC Bistånd och hälsa.
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Psykiatri/mitt i livet; Camilla Johansson, EC funktionsstöd. Har skall dialog om AC
skall ta över uppdrag.
Barn/unga; Jessica Svanström, AC SAF. Ersättare skall utses, Ordförande informerar
berörd.
Till kommande NOSAM ser varje ordförande i arbetsgrupperna över vilka deltagare
som är aktuella till varje grupp för behandling, beslut på kommande NOSAM 3/3.
7. Avvikelser i samverkan avseende ett lärande syfte.
Inga avvikelser.
8. Övriga frågor
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