Kallelse till NOSAM Partille
Datum: 2019-01-23
Närvarol:

Camilla Sjögren, avdelningschef Äldreomsorg (VOF)
Christian Sivander, vårdcentralchef Närhälsan Partille VC (ordförande)
Emma Flygare, enhetschef Psykiska funktionshinder (VOF)
Helen Ström, 1:e handläggare Biståndsenheten (VOF)
Inger Apelskog Hülphers, verksamhetschef Sävedalens vårdcentral och BVC
Jessika Svanström, avdelningschef (SAF)
Kerstin Lundström, 1:e handläggare Biståndsenheten (VOF)
Linn Wik, enhetschef Hemtjänst (VOF) (sekreterare)
Matilda Vasilis, enhetschef Psykiatriska mottagningen Gamlestaden
Paula vom Hofe, klinikchef Folktandvården Partille
Pernilla Wedin, enhetschef (SAF)
Susanne Vallgren, enhetschef Partille Rehab (VOF)
Ulla Wessman, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (VOF)
Veronica Strömsten, avdelningschef Funktionshinder (VOF)

Plats:

Kommunhuset i Partille, Kommunstyrelsen

Tid:

14,00 -16,00

Dagordning
1. Välkommen. Presentationsrunda.
2. Frågor om föregående protokoll
Önskemål att prata kort om organisationen kring NOSAM. Det finns fyra temagrupper
som den här gruppen också ska organisera sig utefter. På föregående möte bestämdes
vilka som ska representera vilken temagrupp i NOSAM. Vi tittar gemensamt på
gruppindelningen.
Susanne förmedlar ett önskemål från Ingrid och Ardita att vara i varsin grupp. Ingrid
flyttas till mitt i livet psykiatri. Susanne och Maria ser också de ett värde av att vara i
varsin grupp. Maria ingår i barn och unga samt i psykiatri (efter behov) Susanne tar
äldre. Helen Ström var inte inplanerad i någon men kommer också ingå i äldre. Paula
var inte med på tidigare möte och ingår inte i någon grupp men kommer ingå i äldregruppen.
3. Information från Temagrupperna
Temagrupp barn och unga har gett sin processledare i uppdrag att kartlägga alla 14
NOSAM-gruppers arbete.
Generellt från temagrupperna – det har pratats om SIP och det finns möjlighet att göra
en mötesledarutbildning (för de som håller i SIP) som kan göras i våra lokala NOSAMgrupper. Vårdsamverkan kommer i sådana fall hit och håller utbildningen. Länk för att
titta vidare på upplägget:
http://www.vardsamverkan.se/organisation/delregionalvardsamverkan/kommunoch-sjukvard---samverkan-i-goteborgsomradet/nyheter/motesledarutbildning-isamverkan/
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Blanketter för avvikelser i samverkan är reviderad och uppdaterad blankett finns
online.
Temagrupp psykiatri, ändrat arbetssätt kring vårdsamverkan. Finns på
vårdsamverkan.se. Allmän uppmaning att gå in och kolla på den hemsidan för att hålla
sig uppdaterad.
4. Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Utvärdering helger:
Interna rutiner mellan hemtjänst och bistånd har fungerat bra. Ett fåtal avvikelser har
skickats till sjukhusen då de har brustit i kommunikation kring hemplanerade brukare.
För bistånd var det 2,5 person inne under helgerna och det fanns att göra –
mestadelens arbete bestod i administration. Större delen av de brukare som var
hemplanerade kom inte hem – utskrivningen sköts upp. En del förberedande arbete
gjordes därför i ”onödan”.
Ulla påtalar fråga som uppkommit i MAS-nätverket. Läkarjouren använder inte Pascal –
hur säkras ordinationerna upp under jourtid? Christian kollar upp detta och
återkommer till Ulla.
SAMSA:
Helen beskriver att det finns kommuner (ex. Skaraborg) som har kommit mycket
längre än oss, där alla parter är mer aktiva i SAMSA – man har ett kort
avstämningsmöte dagen innan brukaren är utskrivningsklar, den fasta vårdkontakten
håller i detta möte. Det är också där den fasta vårdkontakten tar upp frågan om SIP. Det
är en vision framåt regionalt att ha ett liknande koncept. Förslag att ta frågan vidare i
temagrupp äldre.
5. Övriga frågor
Avvikelser:
Kerstin har fått till sig från Furulund VC som vill att bistånd ska kalla och administrera
SIP. Den som uppmärksammar ett behov är också den som ska kalla och administrera.
Furulund VC är kontaktade ang. ovanstående. Kerstin upprättar en kort avvikelse och
skickar till berörd verksamhet.
Uppsökande tandvård:
Paula beskriver att de har arbetat med uppsökande tandvård ett par år nu. Under 2018
har det genomförts 123 stycken undersökningar på SÄBO och 27 stycken i ordinarie
boende. De utbildningar som vänder sig till anställda inom bland annat hemtjänst,
särskilda boenden, inom LSS samt privata aktörer som organiserats har det varit dålig
uppslutning kring. Önskemål om att tänka tillsammans kring hur vi kan förbättra
närvaron. Ulla påtalar att vi behöver bli bättre på att uppdatera registret på vem
hygienisterna ska vända sig till för att nå ut med information kring utbildningarna.
Paula kommer bjuda in Marie H som är samordnare på folktandvården i gruppen äldre
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för att vidare diskutera.
Rond korttidsboende:
Ingrid och Ardita har anmält punkten. Flyttas till äldre-gruppen.
Datum för nästa års möten:
Temagrupperna träffas initialt 20/2 därefter kan de själva lägga upp mötesfrekvens.
Stormöten i NOSAM är 15/5, 18/9, 27/11 (Linn ber Ingrid lägga till Jessica och Pernilla
till kallelserna till stormöte).
Sammankallande i grupp äldre blir Ulla. Sammankallande psykiatri mitt i livet blir
Emma. Sammankallande i barn och unga blir Jessica.
Planering temagrupperna:
Beslut om att alla temagrupper skriver protokoll. Samtliga protokoll skickas till alla.
På ”stor-NOSAM” finns möjligheten att redovisa gruppernas arbete, varje grupp
ansvarar för vilka frågor som ska med på dagordningen. Varje temagrupp har också
ansvar för att se över vilka punkter på mötet som måste kommuniceras till övriga
mellan ”stor-NOSAM”. Sammankallande i respektive arbetsgrupp ansvarar för att
hantera frågor mellan temagrupperna in- och ut.
Mailadress till sammankallande:
Äldre – Ulla Wessman (ulla.wessman@partille.se)
Barn och unga – Jessica Svanström (jessica.svanstrom@partille.se)
Mitt i livet psykiatri – Emma Flygare (emma.flygare@partille.se)
6. Mötet avslutas

Välkomna!

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

