Minnesanteckningar NOSAM Barn och Unga
AFH/västra Göteborg
Datum: 2019-11-28

Närvarande:

Maria Hägg, Elevhälsa Grundskoleförvaltningen, delat ordförandeskap
Åsa Etéus, IFO/FH AFH, delat ordförandeskap
Anne Aldebrink, FCA västra Göteborg
Annika Scheja, Johannesvården
Bodil Sandqvist, IFO/Funktionshinder västra Göteborg
Conny Gustafsson, lokala Västbusgruppen
Elin Lingman, FCA AFH
Frida Ahlfors, Wästerläkarna
Julia Sandeklef, Grundskoleförvaltningen
Linda Bolander, Ungdomsmottagningen
Monica Corell MLA Grundskoleförvaltningen

Förhindrade:

Anna Bexbo, Elevhälsa Grundskoleförvaltningen (slutar)
Anna Berglind Melin, Hovås Billdal Familjeläkare och BVC
Annika Appelgren, Närhälsan Askim (slutar)
Annika Knober, Närhälsan Askim
Annika Leidenhed, Närhälsan Opaltorget
Hans Wettby, Förskoleförvaltningen
Hero Fatari, Omtanken VC
Irene Lundqvist, BUM Frölunda
Jessica Bergerheim, Närhälsan Frölunda
Johan Forsstrand, Förskoleförvaltningen
Liselotte Lindqvist, Närhälsan Högsbo
Staffan Lennmalm, Grundskoleförvaltningen
Siv Kirnö, Askim Hovås Familjeläkare och BVC
Tina Eliasson, Folkhälsa västra Göteborg

Tid:

Kl 13:30 – 15:30

Mötespunkter
•
•
•

Inledning Maria och Åsa hälsar alla välkomna.
Föregående anteckningar nya ordföranden/ny ordförande behövs inför nästa år.
Info från verksamheterna
Monica – Ny MLA i utbildningsområde 7 sedan 1okt. Sammanställer egenkontroller och
förbereder med övriga MLAer för årets patientsäkerhetsberättelse där egenkontrollerna ska ingå.
Anne – Opaltorget VC och BVC öppnar kommande höst
Elin – senare punkt tillsammans med Anne
Annika - Johannesvården tar emot barn och unga med psykisk ohälsa. Behöver inte
vara listad på VC.
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•

•

•

•

•

Frida –Wästerläkarna har öppnat ännu ett BVC
Linda – 30/4 går all personal vid Ungdomsmottagningarna över till regionen. Nytt avtal
är skrivet.
Julia – Samverkande koordinator inom familjestöd. Arbetar med att stötta föräldrar i
vardagen, bl a runt Västbusmöten, och får genom detta mycket till sig om hur Västbus
upplevs av föräldrar. Kunskap som kan bidra till utveckling av Västbusutbildningarna.
Conny – sammankallande för Västbus.
Maria – den sammanhållna elevhälsan kommer att omorganiseras och tillhöra
respektive utbildningsområde. Syftet är att knyta elevhälsan närmare skolan. En
skolenhets utredning pågår och är preliminärt klar 31/3
Åsa – Ang stadens kommande omorganisation är det nu beslutat att det ska bildas olika
facknämnder, Äldreomsorg, Funktionshinder, samt Individ- och Familjeomsorg. En
projektorganisation ska bildas i varje SDF som kommer att ha till uppgift att arbeta
med frågorna.
Julia Sandklev och Conny Gustafsson om utvärderingar Västbus/SIP utbildningar
kl 14
Presentation av arbetsmaterialet för framtagandet av en Västbusenkät.
Frågeställningen, ”gör vi det vi säger”? SIP möte istället för Västbus möte. Allan Dale är
behjälplig. Förslag på ändringar kommer att skickas ut. Svar innan 15/2.
Bif arbetsmaterialet som bilaga.
Förslag om nya riktlinjer för Västbus. Bif anteckningarna
Obs. Inbjudningarna till Västbus/SIP utbildningar behöver spridas via Nosam. Det är
lite för få anmälda och det är viktigt med spridningen via NOSAM.
Handlingsplan FCA 2020 – Anne och Elin
Arbete pågår med att följa upp arbetet? Har familjerna kommit rätt med sina frågor?
Kvalitativ studie.
➢ Fyra öppna förskolor är uttagna, öppna förskolan Axel i vårt område. Föräldrar
intervjuas.
➢ ABC föräldrastöd. Testar ett formulär som gruppledarna fyller i.
➢ Besökare på familjecentraler och öppna förskolor – testas nu på västra Hisingen
Ny avtalsperiod from 2021
Till nästa Nosam möte 6/2 planeras en workshop som hjälp inför nytt avtal FCA 2021.
Mötet förlängs då med 30 min.
Samverkan – kostnadsfri 2 tim utbildning om särskilt tandvårdsstöd
https://www.vardsamverkan.se/organisation/delregionalvardsamverkan/kommunoch-sjukvard---samverkan-i-goteborgsomradet/nyheter/kostnadsfri-utbildning-omsarskilt-tandvardsstod/
Info från temagruppen – Förslag från temagruppen ang handlingsplan 2020 för barn
och unga. Dokument bifogas anteckningarna.
Årsrapporten skriver Åsa och Maria. Ska vara klar innan 10/1.
Nya ordföranden Maria slutar nu sitt uppdrag som ordförande. Åsa kan tänka sig att
fortsätta med ett delat uppdrag. Ingen av mötets deltagare uttrycker intresse. Elin och
Anne tar på sig uppdraget att utgöra valberedning med syfte att hitta en ny ordförande.
Viktigt att någon utanför kommunen delar ordförandeskapet för att riktlinjerna om
samverkan ska uppfyllas.
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•
•
•

Övriga frågor Elin och Anne påtalar att det är mycket viktigt att inte tappa ABC i en
kommande omorganisation.
Vårens tider 6/2, 23/4 och 4/6
Mötet avslutas

Kommande möte: 6/2 kl 13.30

Vid anteckningarna: Anna Dagerud
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