Minnesanteckningar NOSAM Partille
Datum: 2020-09-23

Närvarande:

Daniel Pus, Veronica Strömsten, Jessica Svanström, Anna Hallin, Petra
Runevik, Anna Rindeskär, Peter Möller, Inger Apelskog Hülphers, Ardita
Dreshaj.

Förhindrade:

Rickard Oscarsson, Anne Granelli, Sara Gottfridsson, Camilla Johansson,
Erika Alinder, Helen Ström, Kerstin Lundström, Anna Öjbro, Eva Maria
Waldenberg, Emma flygare.

Tid:

14.00-16.00

Mötespunkter
1. Välkommen
2. Genomgång av föregående protokoll
 Inga frågor eller synpunkter från föregående protokoll.
3. Uppdatering och information från respektive temagrupp
 Sammanfattningsvis har arbetsgruppernas handlingsplan inte kunnat följas pga
rådande inriktning på Covid 19. Jessica Svanström delgav dock från arbetsgruppen
psykiatri/mitt i livet att de haft möjlighet att arbeta vidare utefter handlingsplanen.
Till nästa NOSAM beslutas att de sammankallande i arbetsgrupperna gör en
sammanställning av planerna.
4. Extra NOSAM utifrån pandemin.
 Diskussion om hur Extra NOSAM skall planeras in framöver. Beslut om att det
fortsätter en gång per vecka, tisdagar kl 13-13.30.
5. Utbildning om Särskilda tandvårdssystemet.
 Frågan utgick då representation från tandvård saknas.
6. Antikroppstester
 Planeringen har varit god men försvårats av b la korta informations- och
beslutstider. Tester igång på flera håll, tex nu 24-25/9 på Brattåskärr.
Funktionsstöd använder sig av Medipart 24-25/9. 28/9 är det sista inplanerade
tillfället på Forellen då Capio bistår med ssk. Personalen i direkt patientarbete
prioriterad. Avstämning sker den 29/9 för att ta beslut om fler testtillfällen skall
erbjudas under vecka 40. Efter erbjudna testtillfällen hänvisas samtliga
medarbetare till sina vårdcentraler på eget initiativ.
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7. Influensa vaccinering
 I år är vaccination gratis, även till medarbetarna. Anna R lyfter frågan om att de
köper in vaccinationer men det är inte klarlagt hur finansieringen sker. Anna R har
skickat frågan vidare och inväntar svar. Frågan pausas i väntan på samt kan komma
att behandlas på kommande extra NOSAM.
8. Avvikelser i samverkan avseende ett lärande syfte.
Inga avvikelser inkomna.
9. Övriga frågor
 Det har fattats beslut om att vi skall göra en plan för suicidprevention. Arbetsgrupperna
behöver börja titta på detta. Region, privata vårdgivare och kommunen bör göra en
ihop. Vårdcentralerna har information att dela med sig av, dock finns inte detta
nedskrivet. Peter Möller informerar att han har material att dela med sig av. Den
länsgemensamma planen ej tagen, vi behöver vänta in den. Suicidezero har ett
stödmaterial vi kan ta stöd av. Alla deltagare inventerar vad de har för material att dela
med sig av. Tas med till Nosam då arbetat fortsätter efter årsskiftet.
 Samverkanstorget live. Veronica S deltar som representant från kommunen och
efterfrågar ytterligare en deltagare från regionen. Anne eller Rikard tillfrågas genom
Daniel. Inbjudan från Samverkanstorget skickas ut av Daniel.
 Daniel uppmanar till att skicka in ämnen som önskas tas upp på NOSAM. Daniel
påminner även om att primärvården behöver fundera på vem som blir ordförande
2021.
 Utvärdering av mötesform och upplägg. Nästa NOSAM görs en utvärdering om hur
arbetet i NOSAM fungerat 2020 och hur vi skulle vilja arbeta framöver.

Kommande möte: 25/11 kl 14-16

Vid anteckningarna: Petra Runevik
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