Minnesanteckningar NOSAM

Barn och unga i väster

Datum: 2018-03-22

Närvarande:
Förhindrade:

Tid:

Mötespunkter
•
•
•
•

Anders Alnesten Barn och ungdomsrehabiliteringen
Ann-Christine Frankenberg Skola V gbg
15.00-16.30

•

Maria H hälsar välkommen.
Presentationsrunda
Föregående anteckningar
Ungas psykiska hälsa- Evelina Stranne leder UPH.
Behandling av barn med psykiska besvär som inte behandlas på BUP. Alla VC ska
arbeta med detta.
Projektet går i första hand ut på att hitta metoder som ska användas på vc.. Hur arbetet
ska gå vidare är inte bestämt.
Hur ska man kunna samarbeta med socialtjänsten. Behöver träffas på möte. Evelina S
och Bodil Sandqvist b Bestämmer att ha kontakt via mail för att planera samarbete.
Infobroschyrer om aktuella insatser på UPH kommer med nästa kallelse

•

Alla kostintyg är gratis fr.o.m. 1 januari 2018.
Riktlinjer för kostintyg behöver ses över,
Maria H skickar synpunkter och frågor till Fredrik K.

Specialkostintyg - info från Fredrik Karlsson.
Frågor:
Skulle det kunna finnas låglaktosprodukter mjölk/fil vid måltider i skola/förskola?
Hur ofta ska intyg in? Diskussion pågår mellan måltidsservice och förskola/skola,

Familjecentrerat arbetssätt- Anne Aldebrink
Informationsbroschyr: Föräldraguide delas ut. Ett stödmaterial för föräldrar och
personal.
Anne informerar om utbildning. Se bilaga
Ska spridas så mkt som möjligt på många olika inrättningar. Finns också digitalt på
www.goteborg/vastragoteborg.
Kort finns att dela ut med info.
Info om Mikael Löfström., en utbildning om styrning och ledning i samverkan. Planeras
för NOSAM Västra Göteborg och AFH.
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•

Rinkeby-modellen kommer att köras igång på några ställen i staden.

Maria H informerar om grundutbildning västbus och SIP. Ett tillfälle till

under våren.
• Antal upprättade SIP:
Rimligt att börja mäta efter 1 januari då nya organisationen har satt
sig bättre.
Den person som kallar till SIP ansvarar för att den rapporteras in.
Maria H skickar en fråga till temagruppen med önskemål om en
kvalitativ utvärdering kring föräldrar och barns upplevelse av
västbusarbete.

Maria H tar till Västbus-möte om det är bra att mäta vilka kategorier
som deltar i SIP-möte?

Kommande möte:
Gemensamt möte 31 maj klockan 13.00-16.00. Västbus, BoU Väster och BoU AFH
Vid anteckningarna:
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