Minnesanteckningar
Lokala Västbusgruppen AFH o Västra Göteborg:
Datum: 2017-01-31
Maria Hägg, Psykologenheten AFH o Västra Göteborg, ordf
Paula Bertilsson, Närhälsan Askim
Staffan Lennmalm, sektor utbildning AFH
Inge Fjellman, sektor utbildning, skola Västra Göteborg
Anna Wennberg, BUP Frölunda
Cristina Herrera sektor IFO/FH, AFH
Julia Sandklef, sektor utbildning AFH
Marianne Axelsson, sektor utbildning 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
Erika Engström, Barnmedicin
Marie-Louise Ia Furvik, sektor utbildning, förskola Västra
Göteborg
Karin Hansson, sektor IFO/FH, AFH

Tid:
Plats:

Kl 10.00 – 12.00
Psykologenheten FO Peterssons gata 32

Mötespunkter
•

Inledning

• Fortsatt planering av grundläggande utbildning i Västbus/SIP 2017
Karin Reinhardt informerar om att det är ett stort intresse för utbildningen. De flesta
anmälningarna kommer från kommunen; IFO/FH och förskolan. För att möjliggöra att
sjukvården kan anmäla ytterligare deltagare, har alla anmälningar från kommunen
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under innevarande vecka satts på väntelista. En påminnelse och inbjudan har skickats
till vårdcentraler och specialistvård. Antalet deltagare bör begränsas till ca 40 per gång.
Lokala Västbusgruppen räknas inte in i detta antal. Förhoppningsvis deltar så många
som möjligt vid varje tillfälle.
Inge Fjellman och Maria Hägg har varit i kontakt med Inga-Lena Lindberg för att be
henne att hålla i utbildningarna. Hon vet fortfarande inte om hon kan fortsätta arbeta
med sitt uppdrag under 2017 och kan inte lämna besked. Hon har uttryckt intresse för
uppgiften. Under mötet görs försök att få tag på Inga-Lena, men utan resultat. Om hon
säger nej, kommer Maria att omgående ta kontakt med Anita Nilsson för att höra om
hon har möjlighet att hjälpa oss.
För kommande utbildningar ska vi be Inga-Lena om hjälp att lägga upp en utbildning
som Lokala Västbusgruppen kan hålla i själva.
• Behov av utbildning för mötesledare för Västbusmöten
Karin har ställt frågan till processledare Charlotta Andersson i Temagrupp barn och
unga om man i deras regi kan anordna mötesledarutbildning. Inget svar finns ännu.
Paula Bertilsson, som är ny ordförande i Temagruppen, tar med frågan till Charlotta
som hon ska träffa inom kort.
Gruppen är överens om att årets fördjupningsutbildningar ska koncentreras kring
temat att leda Västbusmöten. Det kan ske i form av work-shops och/eller utbildning.
Anna Wennberg informerar att BUP har utbildat 2 - 4 mötesledare per klinik. Marie
Hellsten har varit föreläsare. Maria Hägg tar kontakt med henne för att få veta mer och
höra om hennes möjligheter att utbilda flera.
Utbildningarna bör planeras till höstterminen.

• Uppföljning av Västbusdagen, fråga från revisionen
Inge Fjellman tog vid föregående möte upp revisionsrapporten gällande SIP.
Revisorerna ställde frågor angående lokala rutiner som rör samverkan kring det
enskilda barnet i praktiken.
Efter genomgång av dokumentet konstateras att de flesta verksamheter på chefsnivå
redan har besvarat frågorna i rapporten. Lokala Västbusgruppens medlemmar kan
fråga efter den egna organisationens svar.

• Avvikelser
Maria Hägg har fått en avvikelse som kommit via processledaren i Temagrupp barn och
unga. Den handlar om att BUP uteblivit från ett västbusmöte som de kallats till. Maria
har diskuterat med den verksamhet som skrev avvikelsen. Gruppen konstaterar att
frågan om avvikelser och hur dessa ska hanteras är ett prioriterat ämne för de
kommande grundutbildningarna.
Övrigt som diskuterades under denna rubrik:
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Inom utbildningssektorn har man inte använt begreppet avvikelser. Där talar man om
åtgärdsprogram. Om dessa misslyckas kan det så småningom bli en anmälan till
Skolinspektionen.
Cristina Herrera berättar att IFO blivit anmälda till IVO av en sjukvårdsenhet med
anledning av att de uteblivit från ett västbusmöte.
Angående remisser och vem som har ansvar under tiden remissen ”är på väg”,
konstaterar Paula Bertilsson att det är sändande enhet som har ansvar tills remissen är
mottagen och den nya instansen tagit första besöket. Anna Wennberg förtydligar också
att en patient är BUP:s ansvar så länge det finns en insats, även om det enbart är
medicinering.
•

•

Kommande möten
28/3 och 23/5, båda på Psykologenheten

Årsrapport till Temagrupp barn och unga
Årsrapporten godkänns.

Vid anteckningarna:
Karin Reinhardt
Tel 0725 4790 31
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