Minnesanteckningar NOSAM Partille
Datum: 2019-11-27

Närvarande:

Förhindrade:

Tid:

Mötespunkter

Erika Alinder
Anna Rindeskär
Ulla Wessman
Inger Apelskog Hülphers (ordförande)
Ardita Dreshaj
Susanne Vallgren
Rickard Oscarsson
Helen Ström
Catharina Johansson
Matilda Vasilis
Taija Holmberg
Anne Devall Granelli
Maria Östman
Jessica Svanström
Linn Wik (sekreterare)
Birgitta Holtz
Magnus Malm
Anna Öjbro
Kerstin Lundström
Ingrid Olausson
Camilla Johansson
14.00-16.00

1. Välkommen
2. Genomgång föregående protokoll
Ordförande går igenom föregående mötets protokoll.
3. Information från temagrupperna
Ingen information från temagrupperna lyfts.

4. Information ifrån arbetsgrupperna
Äldre; till ett möte som arbetsgruppen har i januari har Maria Taranger och David
Gembäck bjudits in. Arbetsgruppen är klara med handlingsplanen. Vissa punkter
kommer dock bestå inför 2020. Arbetsgruppen har arbetat mycket med
utskrivningsprocessen & SIP.

Mitt i livet/psykiatri; arbetsgruppen har träffats och arbetat med handlingsplanen.
Arbetet har trevat lite då det har bytts ut medlemmar. Svårigheter att få ut SIP-statistik
och statistik kring utskrivningsprocessen har försvårat arbetet.
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Barn och unga; handlingsplan är upprättad och vissa punkter är avklarade och andra
punkter hänger med in i 2020.

5. Avvikelser i samverkan avseende ett lärande syfte
Inga nya avvikelser har inkommit sedan sist som kan lyftas i lärande syfte. Ulla lyfter
dock ett exempel som inkommit sedan tidigare gällande att Östra har ändrat
utskrivningstid 4 gånger på en förmiddag där svar inväntas. En annan gällande
hänvisning från telefon med förbättringsförslag är att förtydliga det när avtal mellan VC
och kommun skrivs om.

6. Temadiskussion -suicidprevention ca. 30 min
Jessica, Maria och Taija
Vi delades in i smågrupper och blandat över verksamhetsgränser för att samtala om
suicidprevention.

7. ”Handlingsplan 2020” diskussion och önskemål om teman för stor NOSAM nästa
år
Jessica, Maria och Taija
Punkter till handlingsplanen utarbetas utifrån grupparbete. Handlingsplanen
återupptas vid nästa stor-NOSAM (se bifogad fil).

8. Övriga frågor

-Val av ordförande och sekreterare 2020:
Taija utses till ordförande
Maria är första sekreterare och Anna är ersättare

-Stor NOSAM möten vårterminen 2020 onsdagen den 19/2 och onsdagen den 27/5
kl. 14-16
-Utbildning för personal i kommun och region om det särskilda tandvårdssystemet.
- STRAMA – samtliga SÄBO kommer bli inkluderade och därmed en läkare per boende samt
en till två undersköterskor. I höst nästa vecka så kommer utbildning att hållas utifrån
överanvändning av antibiotika.

- Beslut om att vid nästa stor-NOSAM titta på årshjulet då deltagare vid mötet uttrycker att
det är svårt att få en överblick och sammanhang för arbetet:
https://www.vardsamverkan.se/organisation/delregionalvardsamverkan/kommun-ochsjukvard---samverkan-i-goteborgsomradet/styrning-ledning-och-uppfoljning/uppfoljning/
Kommande möte: 190226 i konferensrum Centrum

Vid anteckningarna: Linn Wik
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