Minnesanteckningar
NOSAM Partille Datum: 2018-01-22
Närvarande

Anna Rindeskär, verksamhetschef Capio Vårdcentral Sävedalen
Ardita Dreshaj, enhetschef hemsjukvården VOF
Cecilia Olsson, Sävedalen Rehabmottagning
Inger Apelskog Hülphers, verksamhetschef Sävedalens vårdcentral och BVC
Kerstin Björfjäll, enhetschef Partille Rehab (VOF)
Kerstin Lundström, 1:e handläggare biståndsenheten (VOF)
Ulla Wessman, medicinskt ansvarig sjuksköterska VOF (sekreterare)
Ulrika Berrio Garcia, enhetschef Närhälsan Furulund VC

Förhinder

Andreas Engelbertsen samordnare boendestöd psykiatri (SAF)
Camilla Johansson, enhetschef psykiska funktionsnedsättningar (VOF)
Christian Sivander, vårdcentralschef Närhälsan Partille VC
Emma Flygare, enhetschef psykiska funktionshinder (VOF)
Helen Ström, 1:e handläggare biståndsenheten (VOF)
Ingrid Olausson, enhetschef hemsjukvården VOF
Magnus Malm, enhetschef Psykosvård Öster
Matilda Vasilis, Psykiatriska mottagningen Gamlestaden
Paula vom Hofe, klinikchef Folktandvården Partille

1. Val av ny ordförande och sekreterare var tänkt att genomföras men på grund av låg
närvaro tas punkten upp på nästa möte.
2. Genomgång av föregående mötets protokoll.
3. Det var planerat att vi skulle arbeta i våra arbetsgrupper (äldre, mitt i livet och
psykiatri) men eftersom vi var så få fungerade det att diskutera i helgrupp.
4. Planering 2018, diskussion och utvärdering av arbetet under 2017.
Vi diskuterade hur vi ska arbeta vidare, vad som har varit bra och vad som varit mindre
bra. Hur man arbetar i andra NOSAM och kanske kan ta lärdom av. Rehab vill ha mer
fokus på rehabfrågor.
Vi beslutade att träffas cirka var 6:e vecka under våren med uppehåll under sommaren.
Avdelningscheferna saknas i arbetet, de bjuds in en gång på våren och en gång på
hösten. Ulla ställer frågan till SAF om de vill ha deltagare i NOSAM.
Under våren ska vi arbeta med och ha fokus på Lagen om Samverkan utskrivning från
sluten hälso-och sjukvård. Lagen har betydelse för samtliga och vi arbetar tillsammans
och inte i våra arbetsgrupper för att implementeringen ska bli så bra som möjligt.
Till nästa möte bjuder vi in personer som arbetar med lagen i våra verksamheter.
• Lotta, sjuksköterska från Närhälsan
• Helen Ström, 1:e biståndshandläggare och ledamot i utvecklingsgruppen SAMSA
• Elin Bergroth, utredare central administration VOF
5. Planerade möten under våren 2018
Måndag 19 februari klockan 14.00 – 16.30, Abborren, Forellen
Onsdag 21 mars klockan 14.00 – 16.30, Abborren, Forellen
Onsdag 25 april klockan 14.00 – 16.30, Centrum, Kommunhuset
Torsdag 24 maj klockan 14.15 – 16.30 (stormöte), Mörten, Forellen
6. Inga övriga frågor
7. Mötet avslutas

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

