Protokoll NOSAM Partille
Datum: 2019-05-15
Närvarande:

Anna Rindeskär, verksamhetschef Capio Vårdcentral Sävedalen
Ardita Dreshaj, enhetschef Hemsjukvården (VOF)
Camilla Sjögren, avdelningschef Äldreomsorg (VOF)
Christin Hannu, avdelningschef Bistånd & Hälsa (VOF)
Helen Ström, 1:e handläggare Biståndsenheten (VOF)
Inger Apelskog Hülphers, verksamhetschef Sävedalens vårdcentral och BVC (ordf.)
Jessika Svanström, avdelningschef (SAF)
Kerstin Lundström, 1:e handläggare Biståndsenheten (VOF)
Linn Wik, enhetschef Hemtjänst (VOF) (sekr.)
Maria Östman, enhetschef Närhälsan Sävedalen Rehab
Matilda Vasilis, enhetschef Psykiatriska mottagningen Gamlestaden
Paula vom Hofe, klinikchef Folktandvården Partille
Rickard Oscarsson, vårdcentralschef Närhälsan Furulund Vårdcentral
Susanne Vallgren, enhetschef Partille Rehab (VOF)
Ulla Wessman, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (VOF)
Veronica Strömsten, avdelningschef Funktionshinder (VOF)
Erica Alinder, Enhetschef Västra Götalandsregionen

Plats:

Kommunhuset i Partille, Kommunstyrelsen

Tid:

14,00-16,00

Dagordning
1. Välkommen
Ordförande hälsar välkomna till dagens möte.
2. Val av ordförande för mötet och för NOSAM resterande 2019
Inger Apelskog Hülphers (verksamhetschef Sävedalens vårdcentral och BVC) utses till
ordförande för NOSAM.
3. Anmälan av övriga frågor
Minnesanteckningar och representation i ”stor” NOSAM – Christin Hannu
Hur får vi verkstad i våra grupper? – Jessica Svanström
4. Frågor om föregående protokoll
Vi tittar igenom föregående protokoll – inga frågor eller tillägg.

5. Information från Temagrupperna
Lena Ekeroth (processledare Temagrupp Barn och unga Kommun och Sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet), inbjuden för att prata om organisering i
vårdsamverkan. Har i uppdrag att besöka alla NOSAM i regionen i syfte att verka för en
fungerande lokal samverkan mellan NOSAM och temagrupp barn- och unga.
Presentationsmaterialet som användes läggs som bilaga till protokollet (se bilaga 1).
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6. Övriga frågor
- Avvikelser
Ingen har någon avvikelse i samverkan att lyfta.
Blanketten för avvikelse i samverkan finns inom varje organisation och inte längre
på samverkanstorgets hemsida. Avvikelsen skickas till de verksamheter som
berörs. Varje funktion ska ha en funktion som ska skicka in och sammanställa, MAS
är den funktionen för kommunen.
Ulla Wessman kommer till nästa tillfälle sammanställa statistik för hur många
avvikelser i samverkan som inkommit under året och vilken karaktär de har haft.
Ulla redovisar dessa på nästa NOSAM. Ulla kommer också redogöra för hur arbetet
ser ut.
Förslag: att ha kvar punkten avvikelser i samverkan som en stående punkt men att
ha punkten i syfte att lyfta dem avvikelser i samverkan som passar in under ett
lärande fokus. Den verksamhet som har varit med om en avvikelse i samverkan får
själv avgöra om det uppfyller syftet av lärande för andra
verksamheter/organisationer.
-

Legitimation patient från LSS-boende – Anna Rindeskär
Primärvården har krav att de ska kunna säkerställa att det är rätt patient de har
framför sig. Det krävs att patienten som ska uppsöka sjukvård kan legitimera sig.
Det har varit ett par incidenter med legitimering för patienter som bor på LSSboenden. Ett önskemål om att uppmana dessa verksamheter om
legitimeringsrutinerna. Den enskilde eller dennes ställföreträdande det åligger att
tillse att legitimation finns. I nödfall kan avkall göras när en nära anhörig kan gå i
god för patientens identitet.

-

Datum för årets fortsatta stormöten: 18/9, 27/11
18/9 konferensrum Anneberg 14.00-16.00
27/11 konferensrum Kommunstyrelsen 14.00-16.00

-

Minnesanteckningar och representation – Christin Hannu/Matilda
Linn stämmer av med Josefin Lantz om vi kan lägga under en egen rubrik
”Arbetsgrupper (ex. äldre) NOSAM” separat ifrån NOSAM-protokollet. Återkopplar
till Inger vilket svar vi fick – inger kommunicerar svaret och hur vi går vidare.
Beslut: det ska föras anteckningar i arbetsgrupperna NOSAM

-

Hur får vi verkstad i våra grupper – Jessica Svanström
Att vi kan tillsammans ”workshoppa” hur vi ska få till ett bra flöde mellan
arbetsgrupperna och NOSAM.
Vad är syftet med NOSAM och ska alla delta på NOSAM från arbetsgrupperna?
Syftet kan vara att vi lär av varandra och delger varandra från arbetsgrupperna på
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NOSAM – där arbetsgrupperna utgår ifrån handlingsplanerna. Hur NOSAM
organiserar finns olika förslag på – att ha teman/fokusområden där
arbetsgrupperna blir ansvariga för om någon utomstående bjuds in som kan vara
bra för andra att känna till.
Konklusion: vi behöver sätta oss och tillsammans bestämma hur formen ska
vara för hur flödet ska se ut mellan arbetsgrupperna och NOSAM. Den 27/11 tar vi
hela mötet till att prata om hur vi ska jobba 2020. En arbetsgrupp tillsätts för hur vi
ska arbeta den dagen. Deltagare i arbetsgruppen: Jessica S, Maria Ö och Veronica S.

7. Mötet avslutas
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