Minnesanteckningar

NOSAM Partille Datum: 2017-04-25
Närvarande:

Ardita Dreshaj enhetschef hemsjukvården VOF
Andreas Engelbertsen samordnare boendestöd psykiatri (SAF)
Anna Rindeskär, verksamhetschef Capio Vårdcentral Sävedalen (ordförande)
Britta Schött Lagergård, enhetschef psykiska funktionsnedsättningar VOF
Camilla Johansson enhetschef psykiska funktionsnedsättningar VOF
Kerstin Lundström 1:e handläggare biståndsenheten VOF
Kjerstin Björfjäll, enhetschef Partille Rehab VOF (närvarade från punkt 7)
Magnus Malm, enhetschef Psykosvård Öster
Matilda Vasilis, Psykiatriska mottagningen Gamlestaden
Mia Einarsdotter, biträdande verksamhetschef Adinahälsan Sävedalen
Ulla Wessman, medicinskt ansvarig sjuksköterska VOF (sekreterare)
Ulrika Berrio Garcia, enhetschef Närhälsan Furulund VC
Ulrika Kluge, vårdcentralschef Närhälsan Partille VC och Furulunds VC

Förhindrade:

Björn Erkholm, enhetschef Sävedalen Rehabmottagning
Christin Hannu, avdelningschef Bistånd och hälsa VOF
Ingrid Olausson enhetschef hemsjukvården VOF

Mötespunkter
1.
2.
3.
4.
5.

Samling och mötets öppnande
Möte för arbetsgrupperna
Klockan 14.30, återsamling
Föregående mötes anteckningar gås igenom.
Rapport från arbetsgrupperna,
Arbetsgruppen för psykiatrin vill ha ett definierat syfte med sitt arbete från och med
höstens första möte vill man arbeta med utifrån det nya ”Hälso- och
sjukvårdsavtalet” och lagen om ”Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård".
Vår målsättning gemensamt är att få till ett gemensamt dokument vid dödsfall samt
för gemensam rutin för läkemedelsgenomgång.
6. I arbetet med ”Lokal strategisk plan för SIP” har Mia eftersökt svar från bland annat
från regionen på frågor där vi gör olika, exempelvis hur besöken ska registreras, om
patienten ska betala vid en SIP och hur långt innan en kallelse ska göras? Vi har
möjlighet att få 5 000 kronor när vi är överens och gjort en ”Lokal strategisk plan för
SIP”. Mia presenterar ett förslag till utkast. Ny plan skickas ut för påseende.
7. Andreas har varit i kontakt med RFHL (Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och
Likabehandling) angående föreläsare, han har fått förslag på föreläsare som
berättar ur brukarfokus. 2 stycken som pratar i cirka 90 minuter. Målgrupp – läkare
och sjuksköterskor i primärvård och hemsjukvård.
Sessionssalen bokad 11 oktober eftermiddag. Mia och Ulrika K. kollar med
Stadsmissionen och Smärtkliniken på Angereds närsjukhus om det finns någon där
som kan föreläsa.
8. Förtydligande om skabb. Anna Rindeskär får ett par samtal i månaden om skabb,
från personal på olika boenden, där de säger att de har blivit tillsagda av sin chef att
ringa henne om det finns misstanke om skabb. Det är inte rutinen och Anna vill att
detta sprids ut till samtliga boenden. Anna är inte kontaktperson för misstanke om
skabb. Hon har endast skrivit en handlingsplan vid misstanke om skabb för Partille
kommun som ska vara till hjälp, men där slutar också hennes ansvar. Det är alltid
ansvarig Vårdcentral som ska kontaktas när det finns fall av misstänkt skabb. Det
finns även en handlingsplan från Göteborgs stad som bifogas protokollet.
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9. Övriga frågor
Det kommer inom kort att bli åtkomst till Partille dokument för att göra ett
samarbetsrum där vi kan samla våra dokument.
Nästa möte: 2017-05-23 (”stormöte” på kommunen)
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