Minnesanteckningar NOSAM Partille
Datum: 2018-09-24
Närvarande::

Anna Rindeskär, verksamhetschef Capio Vårdcentral Sävedalen
Ardita Dreshaj, enhetschef hemsjukvården VOF
Christian Sivander, vårdcentralschef Närhälsan Partille VC
Christin Hannu, avdelningschef Bistånd & Hälsa (VOF)
Elin Bergroth, utredare (VOF)
Emma Flygare, enhetschef psykiska funktionshinder (VOF)
Helen Ström, 1:e handläggare biståndsenheten (VOF)
Inger Apelskog Hülphers, verksamhetschef Sävedalens vårdcentral och BVC
Ingrid Olausson, enhetschef hemsjukvården VOF)
Kerstin Lundström, 1:e handläggare biståndsenheten (VOF)
Matilda Vasilis, Psykiatriska mottagningen Gamlestaden
Pernilla Wedin, enhetschef (SAF)
Ulla Wessman, medicinskt ansvarig sjuksköterska VOF (sekreterare)
Ulrika Berrio Garcia, enhetschef Närhälsan Furulund VC
Maria Östman, chef Närhälsan Sävedalen Rehab
Susanne Vallgren, enhetschef Partille Rehab (VOF)
Linn Wik, enhetschef hemtjänst (VOF)
Magnus Malm, enhetschef Psykosvård Öster

Plats:

Kommunhuset i Partille, lokal Anneberg

Tid:

14,00-16,00

1. Elin informerar. Det börjar hända saker på IT-avdelningen. Med share point kan
vi få gemensam kalender, ”samarbetsrum”. För att det ska fungera behövs att
man har ett Microsoftkonto vilket alla i vgr har. Elin visar hur kalendern
fungerar. Den kommer inte att vara kopplad till den egna outlook-kalendern.
Syftet med kalendern är att snabbt hitta mötestider, kunna använda ej bokade
tider till annat och säkerställa att man inte dubbelbokar. Det finns inte någon
kalenderfunktion i SAMSA.

2. Fortsatt arbete med processkartläggning inför nya lagen om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Diskussion om vilka och hur många tider som ska reserveras för SIP i respektive
verksamhet. SIP-tid för vårdcentralerna blir:
Capio mån, tor, fre kl 13.15
Närhälsan Partille mån, ons, fre kl 14.15 och tis, tork l 11
Närhälsan Sävedalen tar tis och ons 13.15,
Närhälsan Furulund mån kl 11, tis och tor 14.15
Diskussion om möjligheterna till Skype-möte. Ska man vara flera stycken på mötet är
anpassad videokonferensutrustning en förutsättning. Varje verksamhet ser till att rigga
för att kunna ha Skype-möte.
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Diskussion om i vilka situationer man håller SIP och vad som är skillnaden mellan SIP
och planeringsmöte. Vilket utrymme finns för vårdcentralerna att ”överklaga”
utskrivningsbeslut?
Hur har det gått med morgonmötena? Skype har inte fungerat på Furulund och Partille,
man har fått ta det på telefon istället. Har fungerat bra överlag. Strukturen behöver bli
tydligare, hemsjukvården återkommer med det.
3. Genomgång av föregående protokoll
Inga synpunkter.
4. Övriga frågor
Ulla Wessman informerar om utbildning för hygienombud och chefer 2 oktober kl
13.30-15.30 i sessionssalen. Hygienläkare från SU kommer och informerar om
smittspridning med mera.
Rapport från temagrupper.
Mitt i livet. Uppdrag för förbättrad vårdprocess för personer med multifunktionella
hinder och med understödd andning. Man söker nu personer som ska arbeta med detta.
Representant från primärvården till temagrupp Mitt i Livet sökes. Den intresserade
mailar Christin Hannu.
Barn- och unga. Arbetar med att få till en bra övergång mellan barn- och
vuxenpsykiatri. Fokus på familjecenterat arbetssätt. Begreppet Västbus-möten kommer
att tas bort till förmån för SIP.
Avvikelser
Ett ärende som rör rutiner vid misstanke om skabb lyfts. Primärvården har inte hunnit
utreda det. Fortsatt problem på boenden både i Partille och Göteborg. Kommer att
lyftas på utbildningsdagen den2 oktober.
5. Mötet avslutas

Nästa möte 23 oktober kl 14-16, sessionssalen Partille
kommunhus
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