Minnesanteckningar
NOSAM: Barn och unga Västra Göteborg
Datum: 2017-09-14

Närvarande:

Antti Yliselä, Västra Göteborg, utbildning, ordförande
Bodil Sandquist, Västra Göteborg, IFO/FH
Frida Ahlfors, Wästerläkarna
Maria Hägg, psykologenheten Väster, Lokala Västbusgruppen
Ann-Christine Frankenberg, Skola, SDF Västra Gbg
Lotta Forsberg, Förskola, SDF Västra Gbg
Susanne Alfjord, Kultur och fritid, SDF Västra Gbg
Malin Stenström, folkhälsa, SDF Västra Gbg
Anne Aldebrink, familjecentrerat arbetssätt, SDF Västra Gbg

Lise-Lott Lundgren, Närhälsan Opaltorget
Karin Reinhardt, koordinator/processtödjare
Förhindrade: Monica Johansson-Lundgren, BUP
Anders Alnesten, Barn och ungdomshabiliteringen
Anna Bexbo, Västra Göteborg, medicinskt ledningsansvar skola
Linda Bolander, Ungdomsmottagningen Väst
Elisabeth Blomqvist, BUM
Lena Rosell, Hälso och sjukvård, Västra Göteborg

Inbjudna:

Ulla Kungur, Social resursförvaltning, Göteborgs Stad
Carolina Lodeiro, Hälsoäventyret, SDF Majorna-Linné

Tid:

13 – 14.30

Plats:

Orgelrummet, Lergöksgatan 2

Mötespunkter
1. Mötet öppnas.
Presentation av deltagarna.
Representant för Västerleden/Allemanshälsan kommer inte att delta i fortsättningen,
då vårdcentralen flyttat från Västra Göteborg. Däremot bör Johannesvårdens
vårdcentral bjudas in att delta i Nosam barn och unga. Karin Reinhardt förmedlar
kontakten.
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Diskuteras om Ingela Lind, chef för barnmorskemottagningen ska bjudas in. Inget
beslut fattas i frågan.
2. Föregående anteckningar.
Anna Bexbo står felaktigt som närvarande vid mötet den 18 maj. Ska strykas.
Lise-Lott Lundgren informerar om att ytterligare fem vårdcentraler i regionen får
uppdrag att arbeta med barn och unga med psykisk ohälsa, ingen av dem ligger i
Göteborg.
Maria Hägg påpekar att begreppet elevhälsa ska användas i stället för skolhälsovård.
Frida Ahlfors understryker det som sagts vid mötet den 18 maj om vikten av
kontinuerlig närvaro från alla ingående verksamheter.
3. Uppdraget för NOSAM barn och unga – förslag till handlingsplan.
Antti Yliselä presenterar ett bildspel angående uppdraget. (bifogas anteckningarna)
Förslaget till handlingsplan från våren tas upp nästa gång. Deltagarna ombeds fylla på
med konkreta aktiviteter inklusive tidsplaner till nästa gång. Förslagen kan skickas till
Agneta Bergqvist, ny koordinator, vars kontaktuppgifter skickas till deltagarna i
NOSAM av Karin Reinhardt. (handlingsplanen bifogas anteckningarna)
Antti har introducerat förberedande möten inför varje NOSAM för beredning av frågor.
Alla är välkomna att delta eller sända in frågor för beredning. Fasta deltagare förutom
Antti är Anne Aldebrink, Malin Stenström, Maria Hägg och Anna Bexbo. Tiderna för
mötena finns i slutet av dagens anteckningar.
4. Förebyggande och främjande arbete, aktuella frågor
Bodil Sandqvist rapporterar från en konferens angående BVC med information från
Rinkeby om att socialtjänsten och BVC gör gemensamma hembesök. Bodil önskar
utforska möjligheterna att gå in i en liknande process i Västra Göteborg. Lise-Lott
Lundgren berättar att 92% av alla nyföddas familjer i Opalen-området besöks av BVC.
För att utveckla arbetet finns sociala investeringsmedel att söka, ansökningstiden går
ut i oktober.
Susanne Alfjord informerar om ett läsfrämjande projekt, Bokstart, som förhoppningsvis
kan komma igång 2018. En försvårande omständighet är att Västra Göteborg saknar
stadsdelsbibliotek.
5. Familjecentrerat Arbete, Anne Aldebrink.
Anne, som är ny processledare för familjecentrerat arbetssätt, är förskollärare och
socialpedagog och kommer närmast från Öckerö kommun där hon arbetat med
samverkansfrågor.
Anne planerar att besöka samtliga förskolor i stadsdelen. Under hösten ska
Föräldraguiden göras klar. Handlingsplanen för det familjecentrerade arbetet tas fram
tillsammans med förskolecheferna i stadsdelen.
NOSAM beslutar att vid nästa möte fokusera på familjecentrerat arbete.
6. Rapport från Lokala Västbusgruppen, Maria Hägg
Frågan om hur personuppgifter rörande familjer med skyddad
identitet/kvarskrivning ska hanteras i samband med Västbusmöten har diskuterats i
Lokala Västbusgruppen. Vid senaste mötet beslutades att ta frågan till NOSAM barn och
unga för vägledning. Efter diskussion beslutar NOSAM att rekommendera att man
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använder initialer, födelseår och de fyra sista siffrorna kallelser och anteckningar.
Frågan ska också tas upp vid mötet i NOSAM barn och unga AFH senare under dagen.
Grundutbildningarna i Västbus/SIP äger rum som planerat i höst. Dock saknas det
flera medlemmar i utbildningsgruppen som ska hålla i utbildningarna. De kan ändå
genomföras med hjälp av Inga-Lena Lindberg. Det har varit få deltagare vid de senaste
mötena i Lokala Västbusgruppen vilket försvårar genomförandet av gruppens uppdrag,
där anordnandet av utbildningar är det mest angelägna.
Karin Reinhardt skickar utbildningsinbjudan till NOSAM för vidaresändning till
berörda.
7. Drogvaneundersökningen 2016, Ulla Kungur, Kunskapskällan, Social
Resursförvaltning.
Ulla visar ett bildspel med resultaten från drogvaneundersökningen i mars 2016. De
som fyllt i enkäten är elever i nionde klass och ÅK 2 på gymnasiet. Resultat finns för
hela staden, stadsdelarna samt varje skola. Generellt sjunker användning av narkotika,
alkohol samt tobak. Bildspelen bifogas anteckningarna.
8. Hälsoäventyret, Carolina Lodeiro, Majorna-Linne
Carolina Rodeiro arbetar med Hälsoäventyret i Majorna-Linne. Fredrik Johansson, som
arbetar med Hälsoäventyret i Västra Göteborg har förhinder denna dag.
Bildspelet bifogas.
9. Kommande möten
 Nästa möten
o 26 oktober kl 15-16.30 (förberedande möte 3/10, kl 15.30-16.30 Trollbär)
o 4 december kl 14.30-16.30 (förberedande möte 13/11, kl 10-11 Torgny S)
Vid anteckningarna
Karin Reinhardt, koordinator
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