Minnesanteckningar
Lokala Västbusgruppen AFH o Västra Göteborg:
Datum: 2017-03-28
Inge Fjellman, sektor utbildning, skola Västra Göteborg, dagens
ordförande
Paula Bertilsson, Närhälsan Askim
Staffan Lennmalm, sektor utbildning AFH
Julia Sandklef, sektor utbildning AFH
Marianne Axelsson, sektor utbildning AFH
Erika Engström, Barnmedicin
Karin Hansson, sektor IFO/FH, AFH
Karin Reinhardt, koordinator NOSAM AFH o Västra Göteborg,
sekreterare
Förhindrade: Sophie Kilebrant, habiliteringen

Caroline Nielsen, sektor IFO/FH Västra Göteborg
Carina Didricksson sektor IFO/FH Västra Göteborg
Marie Olofsson, sektor IFO/FH Västra Göteborg
Siv Kirnö, Hovås Askim Familjeläkare o BVC
Elisabeth Magnusson, sektor utbildning, förskola Västra
Göteborg
Marie-Louise Ia Furvik, sektor utbildning, förskola Västra
Göteborg
Anna Wennberg, BUP Frölunda
Cristina Herrera sektor IFO/FH, AFH
Maria Hägg, Psykologenheten AFH o Västra Göteborg, ordf

Tid:
Plats:

Kl 10.00 – 11.30
Psykologenheten FO Peterssons gata 32

Mötespunkter
• Inledning
Inge Fjellman axlar ordförandeskapet för mötet, då Maria Hägg är på semester.
Karin Hansson, representant för IFO/FH i AFH hälsas välkommen som ny medlem i
Lokala Västbusgruppen.

www.samverkanstorget.se

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

• Uppföljning av den första grundutbildningen i Västbus/SIP 2 feb
Julia Sandklef och Inge Fjellman som var med vid grundutbildningen rapporterar att
deltagarna var nöjda med utbildningen och att det var positivt att så många olika
verksamheter fanns representerade. Bedömningen är att målet med utbildningen att
nå ökad kunskap och förståelse för arbetet med Västbus/SIP nåddes.
Utvärderingarna visar att det var lite för kort tid med två timmar, alla frågor hanns inte
med. Karin Reinhardt har därför, efter samråd med Maria Hägg, Julia och Inge, skrivit
till deltagarna vid nästa tillfälle den 27/4 att utbildningen förlängs till kl 16.
Anna Wennberg, BUP, som fått förhinder till dagens möte har meddelat att deltagarna
från BUP upplevde utbildningen positivt. Dock efterlyser de en tydligare presentation
angående ”hur utbildningsledaren presenterade representation av första linjens psykiatri
(vårdcentral) och specialistpsykiatri (BUP) vid Västbusmöten, där mina kollegor uppfattat det som
att det är BUP som ska kallas och komma på möten. Eventuellt behövs förtydligande kring
fördelning mellan primärvård och specialistvård?”
Lokala Västbusgruppen tar frågan vidare till Inga-Lena Lindberg inför nästa utbildningstillfälle.

Anna Wennberg ställde ytterligare en fråga angående personer med skyddad identitet:
En helt annan fråga som kommit upp i min arbetsgrupp som jag hade tänkt ta upp idag är
Västbusmöten för barn och familjer med skyddad identitet samt hur vi dokumenterar detta. Vår
erfarenhet är det ibland skrivs ut namn och andra uppgifter i dokumenten som röjer identiteten. Är
detta något vi kan diskutera tillsammans?
Efter diskussion i gruppen beslutas att frågan skickas till Temagrupp Barn och unga med fråga om
vilka riktlinjer som finns och om det behövs ytterligare rutiner.

• Grundutbildning hösten 2017
Gruppen bedömer att det behövs ytterligare två omgångar med grundutbildning till
hösten.
Lokalen Svängrummet, Nymilsgatan 2, bokas den 28/9 och 9/11, kl 13 – 16.
Information om tiderna skickas av Karin till verksamheterna före sommaren, formell
inbjudan med information om hur man anmäler skickas efter semestrarna.
Inga-Lena Lindberg tillfrågas av Karin om hon kan tänka sig att leda även dessa
utbildningstillfällen.

• Mötesledarutbildning, fortsatt planering
Karin Reinhardt har ställt frågan till processledare Charlotta Andersson i Temagrupp
barn och unga om man i deras regi kan anordna mötesledarutbildning. Temagruppen
har skickat frågan till Inga-Lena Lindberg, som varit i kontakt med Karin för vidare
diskussion.
Maria Hägg har meddelat att Marie Hellsten från BUP som utbildat inom denna
organisation eventuellt kan medverka i utbildning av mötesledare till hösten. Ska
återkomma.
Två olika former av fördjupning och vidareutbildning utkristalliseras efter samtal
med Inga-Lena och tidigare diskussioner i Lokala Västbusgruppen.
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A)En relativt omfattande utbildning som arrangeras gemensamt över staden (ev inom
GR) Temagruppen ansvarar för detta.
B) Workshop, erfarenhetsutbyte, fördjupning av den grundläggande utbildningen som
kan genomföras lokalt i våra stadsdelar.
Synpunkter från dagens diskussion i Lokala Västbusgruppen:
- Som mötesledare behöver man vara mycket kunnig i hela processen samt kunna
driva ett möte effektivt
- ”Vanliga” möten kan den som kallar hålla i.
- Bra med mötesledarbank
- Det finns säkert olika behov av mötesledare beroende av vilken verksamhet
som kallar.
- Finns det risk för att man slentrianmässigt kallar på mötesledare om de finns att
tillgå i organisationen?
- Önskvärt med kriterier för när det är rimligt att kalla in mötesledare
- Ett sätt att begränsa användning av särskilda mötesledare är att det ska kosta
pengar (betala lön eller annan ersättning)
- Fyra mötesledare är utsedda inom sektor utbildning i Västra Göteborg, finns
dock vissa oklarheter om deras roll och uppdrag
- Ett system med grundutbildning Västbus/SIP på våren och fördjupning på
hösten i processen med inriktning på att leda möten
- Workshop för de mest intresserade (eldsjälar)…
Gruppen är överens om att en workshop/fördjupning med inriktning att leda
Västbusmöten ska genomföras i höst. Inga-Lena Lindberg har erfarenhet av detta.
Hon tillfrågas av Karin om hon kan tänka sig att leda ett sådant tillfälle i höst.

• Avvikelser
Staffan Lennmalm redogör för ett Västbusmöte där samtliga deltagare endast var
närvarande i 30 minuter trots att kallelsen omfattade två timmar. Han hoppas att det
skrivs en avvikelse.
Paula Bertilsson poängterar vikten av att avvikelser tas upp i grundutbildningen.

• Övriga frågor
Siv Kirnö har meddelat att hon pga tidsbrist inte kan vara kvar i Lokala
Västbusgruppen. Ett förslag är att Evelina Stranne från Västerledens mottagning för
barn och unga med psykisk ohälsa ska ersätta henne. Paula påpekar att det måste vara
en person med beslutsrätt (i allmänhet en chef), varför frågan går tillbaka till Siv.

• Nästa möte
23/5 på Psykologenheten. Inga-Lena Lindberg deltar
Evelina Stranne tillfrågas om att delta och informera om verksamheten vid
Västerledens mottagning för barn och unga med psykisk ohälsa.
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Vid anteckningarna:
Karin Reinhardt
Tel 0725 4790 31
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