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Mötespunkter

1. Välkommen
När kallelsen går ut i Outlook behöver vi bli bättre på att acceptera eller tacka nej så vi
kan anpassa lokalerna utifrån antalet kallade.

2. Genomgång föregående protokoll
Kort genomgång av sekreteraren från föregående protokoll.

3. Information från Temagrupperna
Temagrupp psykiatri – insatser inom samtliga livsområden, hur jobbar vi i Partille? Hur
jobbar vårdcentralerna?
Äldre; två medarbetare som är utbildare i första hjälpen i psykisk ohälsa. De har
utbildat strax över 200 st undersköterskor.

www.vardsamverkan.se/goteborgsomradet

Sida 1 av 4

Psykiatri; försöker använda oss av de former som finns, ett års-hjul är upprättat och
några arbetsgrupper som är uppstartade (barnhälsovård och skola).
Primärvården; internet KBT och digitala bedömningssamtal, samt lägga fokus på SIP.

Vård och stödsamordning – det saknas representanter från regionen på utbildningarna.

Hälsofrukostar –med fokus för att lära medarbetarna om hälsofrämjande. Regionen
anordnar och det riktar sig mot alla. Taija återkommer med vart vi hittar informationen
till dessa tillfällen.
Temagrupp äldre: beslutstöd VISAM kommer för införandet. Man planerar för en
temadag för kunskapsutbyte.

Temagrupp barn & unga: Familjecentrerat arbetssätt – hur jobbar vi tillsammans?
Barnkonventionen blir lag och all personal behöver genomgå barnrättsutbildning. VGR
har en utbildning: https://vgregion.pingpong.se/public/courseId/3947/langsv/publicPage.do?item=966583
VästBUS kommer byta namn till SIP. Överenskommelsen kommer vara övergripande
och väldigt generell och man kommer behöva göra en lokal överenskommelse mellan
parterna.

Beslut:
Vi lägger till information från arbetsgrupperna/temagrupperna som stående punkt till
kommande NOSAM-möten.
4. Information av Mobil Närvård: Björn Gunnarsson, samordnare. 30 min.
LGS har gett ett uppdrag; att om möjligt hitta en modell/arbetssätt genom en pilot att
kunna sprida till ett breddinförande i regionen. I piloten ”skapa personcentrerad
sammanhållen mobil närvård” önskas SU deltaga, en kranskommun och en stadsdel i
Göteborg. Partille Kommun har tackat ja till att vara med i en sådan pilot under
förutsättning att de andra parterna också tackar ja. Ett förslag på en pilot ska
presenteras för LGS den 27/4 i ett utkast.

Robert och Björn är/blir den operativa styrgruppen för piloten som också är
sammankallande och ordförande. Mötesformerna blir i workshop (tidsåtgång
heldag/tillfälle) och arbetsgrupp (tidsåtgång ca 3h/tillfälle). Det finns ett förslag på att
arbetsgrupperna delas upp mellan stadsdel i Göteborg och Partille för en mer
hanterbar mängd deltagare per tillfälle. Arbetsgruppen tillsätts efter 27/4. En
uppstarts workshop med samtliga deltagare när de är utsedda (preliminärt datum
27/8). Ambitionen är att det ska finnas en metod/arbetssätt klar i slutet på 2021.
Slutrapport beräknad till maj i 2021.
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Björn önskar ett besked om att det är görbart att vara med i piloten från
samverkansgruppen. I arbetsgrupp äldre sammanställer vi beskedet från NOSAM
gällande vilka parter som vill deltaga.

5. Avvikelser i samverkan avseende ett lärande syfte.
Ulla tar med sig avvikelser i samverkan som berör äldre på nästa veckas arbetsgrupp
Äldre.

Avvikelser i samverkan ska i framtiden ske i Medcontrol, mer information kommer när
ett beslut tagits.

6. Vi behöver jobba vidare med att hitta balansen och nyttan med stor NOSAM och
tema arbetsgrupperna så att resultatet av det vi åstadkommer där når ut till de
medarbetare i organisationerna som berörs.
Vi kommer lyfta det som vi diskuterar i arbetsgrupperna och temagrupperna. Kan vi
plocka ut de viktigaste fokus-punkterna efter varje möte som ska.

Beslut att vi gör det och till minnesanteckningarna ska det ligga en ruta längst ner så vi
enkelt kan ta del av vilka områden som ska lyftas vidare (utöver det som är
verksamhetsspecifikt).

7. 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
Vi bordlägger frågan då ingen representant är närvarande och bjuder in tandvården till
nästa gång.

8. Samverkan och samarbete gällande hemmaplanslösningar för sam-sjuka
(beroende/psykisk ohälsa) -Taija, Chatarina och Jessica

Information för kännedom om ett uppdragsdirektiv om att minska antal köpta platser.
Vi försöker jobba på hemmaplan för att undvika att köpa platser eller korta tiden på
köpt plats. Vi kommer framöver att bjuda in olika aktörer som kan bidra i samverkan.
Syftet är ökad kvalitet för brukarna, känd miljö för brukarna i samverkan,
kostnadseffektiv för kommunen. Främjar ett jämlikt stöd och vård. Hur kan vi
samverka innan placering, och hur kan vi träffas i SIP-forum för att undvika köpta
platser inom främst psykiatrin. Att titta på rutiner; hur vill vi i Partille arbeta?

Ofta saknas psykiatrin vid SIP-möten (vuxna), viktigt att lyfta de avvikelserna
tillsammans då det upplevs som ett stort problem. Vi tar med oss de avvikelser fram till
nästa NOSAM så lyfter vi det där. Samt ska arbetsgruppen mitt i livet/psykiatri ta med
sig frågan i sitt forum.
Kvartalsrapporterna till LGS ska göras och i dessa är det viktigt att trycka på
avvikelserna vi har haft. Vi tar ansvar att hjälpas åt att påminna varandra när dessa ska
göras.

9. Årshjul
https://www.vardsamverkan.se/organisation/delregionalvardsamverkan/kommunoch-sjukvard---samverkan-i-goteborgsomradet/styrning-ledning-och-
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uppfoljning/uppfoljning/

Årsrapport; vi gjorde tidigare en per arbetsgrupp. Men vi sammanställer detta året en
gemensam från stor-Nosam. Arbetsgrupperna levererar underlag till årsrapporten.

10. Övriga frågor
Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp schizofreni – förstagångsinsjuknande.
Tycka till om vårdförloppen från psykiatrin. Ulla W kontaktar Peter Möller för att se om
de har tyckt till om den remissen som vi har fått. Biståndsenheten har fått den.
Familjecentral våra politiker vill ha en till familjecentral. Jessica har fått i uppdrag att
stämma av om det är någon VC som nappar på en till. Anna R bollar frågan internt.
Ersättare ordförande om Taija är frånvarande. Någon representant från kommunen
täcker upp om det skulle finnas behov.

Den 31 mars kl. 13-16 arrangeras en workshop på GR tillsammans med SIMBA, SAMLA
och Kommun och sjukvård-samverkan i Göteborgsområdet och psykiatrisamordningen
i Göteborgs Stad. Workshopen vänder sig till enhetschefer i verksamhet inom kommun
och region och till medarbetare som har en nyckelroll i in- och utskrivningsprocessen
för personer med psykisk funktionsnedsättning och/eller missbruk. Anmälningslänken
är ej öppen ännu.

11. Mötet avslutas

Fokusområden att lyfta vidare ut i verksamheterna
VAD:
Skriv och rapportera avvikelser i
samverkan och ta med till nästa NOSAM
27/5
Kvartalsrapporter till LGS

INNEHÅLL:
Exempel; Gentemot psykiatrin och
avsaknad av närvaro vid SIP-möten

Varje organisation behöver arbeta för att
få in sina kvartalsrapporter till LGS

Kommande möte: 200527 i konferensrum Kommunstyrelserummet
Vid anteckningarna: Linn Wik
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