Minnesanteckningar möte NOSAM Barn och Unga i AFH
och Västra Göteborg
Datum: 2019-02-07

Kallade:

Anne Aldebrink, koordinator FCA Västra Gbg
Maria Hägg, Elevhälsochef,
Grundskoleförvaltningen, Frida Ahlfors,
Wästerläkarna, Evelina Stranne, Västerleden, Linda
Bolander, Ungdomsmottagningen Väst , Åsa Etèus,
OC IFO, Staffan Lennmalm,
Grundskoleförvaltningen, Elin Lingman,
Koordinator FCA AFH, Malin Fernvall, Närhälsan
Opaltorget, Conny Gustafsson, sammankallande
Västbus, Annika Scheja, Johannesvården, Tina
Eliasson, utvecklingsledare för folkhälsa i V.
Göteborg,
Felicia Yeh Nortoft

Förhindrade: Anna Bexbo, Västra Göteborg, Medicinskt
ledningsansvarig Grundskoleförvaltningen
Bodil Sandquist, IFO/FH Västra Göteborg,
Susanne Alfjord, Kultur och fritid, Västra Gbg,
Michelle Nielsen, BUP,
Hero Fatari ,Allemanshälsan och Västerleden,
Siv Kirnö Askim Hovås Familjeläkare,
Bengt Abrahamsson, Kultur och Fritid,
Annika Knober, Närhälsan Askim,
Utbildningschef Förskoleförvaltningen, Malin
Fernvall, Närhälsan Opaltorget,
Sara Andersson , Verksamhetschef Johannesvården,
Irene Lundqvist, Bum VC Topasgatan

Plats:

Näverlursgatan 42

Tid:

13.00-16.00

Dagordning
1. Inledning
Maria hälsar välkommen.
Presentationsrunda.
Evelina informerar om att det finns ett förslag, vad gäller samverkan och
UPHs medverkan i denna, ska ligga en nivå upp dvs -temagruppen.
2. Mötet öppnas
3. FCA i skolåren, Felicia Yeh Nortoft
Uppdraget gäller att arbeta vidare med arbetet FCA i skolålder Just nu är
det oklart vad det gäller ekonomin men man räknar med att det kommer
finnas medel i alla fall under 2019.
En arbetsgrupp finns som ska arbeta utifrån:
Vad behöver föräldrar/skolpersonal för att hantera barns psykiska
(o)hälsa?
Ett förslag är att arbeta fram med en handbok för föräldrar och personal
men oklart kring uppdragets omfattning och inriktning. Felicia och
Evelina kommer att ha en fortsatt diskussion.
Se bilagd ppt.
4. Lokala överenskommelsen angående SIP:ar
Frågan tas upp på nästa möte då förskolan är med.
5. Utse personer till Västbus fortbildningsgrupp
Tanken är att det ska finnas med personer från skola, förskola,
socialtjänst. Idag är det dålig representation från AFH. Ersättare
behövs eftersom det är några som försvinner och vid sjukdom.
Respektive NOSAM-ledamot, som har medarbetare från sin

verksamhet i lokala västbusgruppen, ser till att frågan om
representation når till person som kan utse representant till gruppen
om så behövs samt till utbildningsgruppen.
6. Nu finns mötesledarutbildning i samverkan med utgångspunkt i SIP
och/eller Västbus, att boka in för varje NOSAM! Material delas ut.
7. Arbete med NOSAM-uppdraget och handlingsplan 2019
Åsa och Maria har som förslag att slå ihop BoU AFH och V. Göteborg.
Mötesdeltagarna delas nu upp i två delar med varje stadsdel för sig.
Uppdrag att diskutera sammanslagning av NOSAM och handlingsplan
2019.
Kort från gruppdiskussionerna och gemensamt samtal därefter:
Alla vill prova gemensamt NOSAM
Ett förslag att arbeta utifrån tema tex med:
• ABC.
• Info-skrift till föräldrar.
• Hur kan vi jobba med att barn får vara ledsna? Förbereda barn o
föräldrar inför skolstart.
• Hedersrelaterat våld
NOSAM, vara delaktiga i beslut av ”rekrytering” till NOSAM.
Hur kan man göra NOSAM-arbetet attraktivt med ett ökat deltagande!?!
Biff- en utbildning för föräldrar i en separation, för att underlätta för
barnen i situationen.
Ett generellt program, cos-trygghetscirkel.
Glädje och utveckling.
Överföring av beslut och information om barn och ungdomar som
primärvården behandlat, till skolan.

Förslaget om en arbetsgrupp som arbetar mer operativt och förbereder
större beslut vad det gäller FCA-arbetet, till NOSAM som är styrgrupp.
Förslag om att alla vårdcentraler får ut gemensamma beslut- info från
NOSAM? Mail om hur kommunikationen mellan vårdcentraler och
NOSAM ska se ut, skickas till alla vårdcentraler i området.
Beslutades att några av punkterna ovan blir punkter i handlingsplanen
för 2019 och att handlingsplanen vid behov revideras under året, se
förslag i bilaga.
Till nästa gång:
Starta en arbetsgrupp för FCA. Vilka ska vara med?
•
•
•
•
•

Förskola-vem/vilka
UPH
IFO
Chefer för FCA-koordinatorer
Vårdcentraler/bvc

Förslag klart till nästa Nosammöte.
ABC nästa möte?
Hur kan vi använda Felicias projekt här. Evelina undersöker och
diskuterar med Maria. Annika o Evelina diskuterar.
Vänta på beslut om hur UPH ska delta i NOSAM. Evelina tar med frågan.
Åsa och Maria funderar på tema till nästa möte.
Fundera på ev. pilot-skola för ABC.
8. Mötestider i vår:
11 april i Svängrummet, Nymilsgatan 2
23 maj Hörnrummet, Nymilsgatan 2 (ev byte av lokal?)
9. Mötet avslutas

Ordföranden: Maria Hägg, Åsa Etèus

