Minnesanteckningar NOSAM Partille
Datum: 2020-05-27

Närvarande: Taija Holmberg, Jessica Svanström, Erica Alinder, Maria Östman, Veronika
Strömsten, Eva-Maria Waldenberg, Ardita Dreshaj, Helen Ström, Anna
Öjbro, Rickard Oscarsson, Anna Rindeskär, Susanne Vallgren, Anna Hallin,
Anne Granelli, Daniel Pus.
Plats:

Kommunhuset i Partille, Lokal: Anneberg

Tid:

14,00–16,00

Besök: kl.14.30 Jan Carlström. Koncernkontoret, VGR.
Dagordning
1. Välkommen
2. Genomgång föregående protokoll
Fråga om hälsofrukostar – har ju inte varit aktuellt i vår. Frågan tas med till
hösten.
3. Information från Temagrupperna
Pga Coronan har temagruppernas arbete lagts på is, inget att rapportera.
Temagrupp Barn och unga träffas via Teams nästa vecka.

4. Ev. Corona avstämning – väldigt kort.
Eva-Maria från Medipart undrar om andningsmasker M95 att ha på jouren.
Finns ej, är vikta för slutenvården i nuläget. Visir och enklare andningsmask får
användas.
Anna R från Capio tar upp nya riktlinjer för friskförklarande, otydliga. Det som
gäller är nu symtomfri 48 tim och totalt ska det gått 7 dagar sedan symtomstart.
Vid testning och negativt resultat friskförklaras man. Vi kan inte tvinga personal
som tackar nej till testning, är ett erbjudande. Många patienter önskar intyg för
förskola och skola – vi har en restriktiv hållning generellt till intyg.
5. Avvikelser i samverkan avseende ett lärande syfte.
Anna R lyfter att SAMSA inte ska användas vid överföring av info för mer
långsiktiga uppföljningar – där ska remiss skrivas.
Fråga om hur man hanterar avvikelser som kommer per post – de läggs in i
Medcontrol. Fler verksamheter är på gång att få Medcontrol.
Många skriver avvikelser både i kommunen och sjukvården – viktigt att
fortsätta skriva även om ingen direkteffekt märks.
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Taija tar med frågan om avvikelser till samverkansmöte med psykiatrin – också
viktigt att de från PMG deltar i NOSAM då många avvikelser rör samverkan
primärvård- psykiatri.

6. Jan Carlström - Specialiserad palliativ vård i Kranskommunerna, ca.30 min.
Jan berättar om bakgrund till att han är här. Specialiserad palliativ vård finns i
44 kommuner i regionen – dock inte i Partille, Härryda, Mölndal och Öckerö.
Palliativ vård finns i alla kommuner.
Diskussion om ersättningsfråga ledde till att en utredning tillsattes för
kartläggning hur spec palliativ vård bedrivs i kommunerna. Det finns två olika
typer av team – resursteam med all personal från sjukhusen och i Göteborg
ASIH-team med personal från slutenvård och hemsjukvård.
Utredningen har pga Coronan stannat av under våren och gör nu en nystart.
Önskemål finns från politiken om en större enighet med liknande team i alla
kommuner och fler hembesök från primärvården. Förslag om start med en pilot
t.ex. ett team för alla tre kommuner Partille-Härryda-Mölndal. Mötet ser inga
problem med samverkan på detta sätt. Efterlyser tydligt gränssnitt mellan
slutenvård/HSV/pv. Jans powerpoint–bilder bifogas minnesanteckningarna.
7. Våld i nära relationer – Susanne Vallberg
Susanne från Partille Rehab tar upp utbildning runt våld i nära relationer.
Samtlig personal där har gått webutbildning, länk https://webbkursomvald.se/
Alla i sjukvården ska i år gå grund- och metodutbildning i ämnet. Kommunens
motsvarighet heter Dialoga. Bra att tänka på att utbildningen kan beröra och
väcka känslor.
Susanne lyfter frågan vart vi ska vända oss om vi upptäcker våld i nära
relationer med våra frågor. Det är kommunens enhet för ekonomiska frågor
som handhar dessa ärenden, och vi vänder oss alla dit. Unga, äldre,
funktionshindrade och personer som missbrukar är riskgrupper – var extra
noga med att fråga här.
Kommunens handlingsplan för våld i nära relationer ska revideras.

8. Utbildning för personal i kommun och region om särskilda tandvårdssystemet
är en fråga och erbjudande som kommit upp och som kan vara ett område för
2020. Bordläggs till nästa möte i höst då tandvården ej är med idag.

9. Övriga frågor
-Höstens möten blir 23/9 och 25/11 – båda tillfällen kl 14-16. Taija bokar lokal.

10. Mötet avslutas

Vid pennan Maria Östman
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