Minnesanteckningar NOSAM barn och unga
Askim Frölunda Högsbo
Datum: 2017-10-26

Närvarande:

Elin Lingman, Processledare för familjecentrerat arbetssätt
Helena Jonsson, AFH, Utbildning – förskola)
Kristina Fredriksson, AFH, medicinskt ledningsansvar skola
Maria Hägg, psykologenheten och Lokala Västbusgruppen
Marie Sandstig, AFH, utbildning, ordförande
Agneta Bergqvist, koordinator

Förhindrade:

Anders Alnesten, Barn och ungdomshabiliteringen
Annika Knober, Närhälsan, Askim
Bengt Abrahamsson, AFH Kultur och fritid
Elisabeth Blomqvist, Barn o ungdomsmedicin
Jessica Rosander, Allemanshälsan och Västerleden
Karita Saapunki Björk, AFH, IFO/FH
Linda Bolander, Ungdomsmottagningen Väst
Monica Johansson-Lundgren, BUP
Siv Kirnö, Askim Hovås familjeläkare/bvc

Tid:

Klockan 13.00-14.30

Mötespunkter
1. Inledning, många är kallade men få deltar i samverkansmötet.
2. Föregående anteckningar, se länk Minnesanteckningar 2017-09-14
Till handlingarna på Samverkanstorget.
3. Regler för specialkost, Eva Appelqvist visade pp bilder, se bilaga på samverkanstorget.
Det är några stadsdelar i Staden som har denna fråga på agendan. Då specialkost
medför en noggrann hantering är det av största vikt att det blir ”rätt ” för den enskilde
eleven. Halvårsskiftet 2018 kommer skolan att centraliseras och denna fråga blir då
gemensam för hela staden. Innan dess behöver AFH utarbeta sina rutiner, hur gör vi?
Diskussion om att journalanteckning för barn bör vara gratis, så också om matallergier.
Eva tar upp diskussionen med vårdcentralerna och återkopplar vid nästa NOSAM .
Ett förslag som framkom är att journalanteckning från ansvarig läkare visas för
kostansvarig i stadsdelen och att journalanteckning är giltig till dess att ny
journalanteckning visas. Det innebär att ingen arkivering av journalhandlingen görs i
kommunen.
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4. Information från folktandvården, Katharina Wretlind informerade om pågående
förebyggande, Frisk i munnen hela livet. För att uppnå bra munhälsa vill
Folktandvården samverka med skola, förskola och familjecentraler.
Folktandvården vill gärna bli inbjuden till NOSAM när det är frågor som berör
munhälsovård. Du når Katarina via mail. Katharina.wretlind@vgregion.se
Beslut om att bjuda in Folktandvården på gemensamt möte med Västra Göteborg våren
2018.
5. Familjecentrerat arbetssätt, Elin Lingmaninformerade hur läget är nu. Barn 0-6 år är
den målgrupp som är prioriterad nu.
Hyfs – hygien i förskolan och Bästa stunden är två pågående aktiviteter.
Föräldraguide – en folder som är utvecklad och kan finnas på många platser där
familjer finns, vårdcentraler, familjecentraler och socialkontor.
Elin eftersöker representant från regionen till arbetsgrupp om utveckling av
familjecentraler. Elin ansvarar för att finna representant.
Handlingsplan, att skapa struktur och samverka på strategisk nivå, region och staden.
Två mätbara mål.
Vid viktiga steg i arbetet med familjecentraler kommer Elin att sända ut gruppmail till
alla ledamöter i NOSM.
6. Västbus, Maria Hägg informerade om, bra uppslutning vid mötet den 19 oktober.
Avvikelser, finns det inga eller vad händer?
Maria Hägg tar emot alla avvikelser för att se över vad som kan bli bättre.
Utbildningen Västbus och SIP, den 28 september fungerade bra, ca 18 deltagare. Nästa
utbildningstillfälle är framflyttad till den 16 november Valthornsgatan 35, lokal
Valthornet.
7. Nästa möte är framflyttad till den 7 december klockan 14.00-16.00 gemensam tid med
Västra Göteborg
Ordförande Marie Sandstig

Vid anteckningarna:
Agneta Bergqvist, koordinator
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