Minnesanteckningar till möte NOSAM Barn och Unga i
AFH och Västra Göteborg
Datum: 2018-12-03

Närvarande:

Anna Bexbo, Västra Göteborg, Medicinskt ledningsansvarig Skola Anne
Aldebrink, familjecentrerat arbetssätt, SDF Västra Gbg , Maria Hägg,
elevhälsochef, Grundskoleförvaltningen, Bodil Sandquist, Västra Göteborg,
IFO/FH ,Linda Bolander, Ungdomsmottagningen Väst,,Susanne Alfjord,
Kultur och fritid, SDF Västra Gbg, Staffan Lennmalm, Elevhälsochef,
Grundskoleförvaltningen, Elin Lingman, Koordinator FCA, Conny
Gutafsson, Samordnare Västbus

Frida Ahlfors, Wästerläkarna , Evelina Stranne, Västerleden, Teres Lundin,
BUP, , Åsa Etèus, OC IFO, Hero Fatari,Allemanshälsan och Västerleden,
Siv Kirnö Askim Hovås Familjeläkare, Lena Ljungqvist Unger, Bengt
Förhindrade: Abrahamsson, Kultur och Fritid, Annika Knober, Närhälsan Askim,Malin
Fernvall, Opaltorgets vårdcentral, Sara Andersson, Johannesvården,Annika
Scheja, Johannesvården

Plats:

Lergöksgatan 2, Entreplan

Tid:

13.00-16.00

Dagordning
1. Inledning
2. Maria H är ordförande och hälsar välkommen. Mötet öppnas
3. Presentationsrunda och nyheter ute i verksamheterna. Bodil informerar att projektet
med utökade hembesök har startat. Hembesök till barn under 1,5 år i V. Göteborg.
FCA informerar om att fyra förskolor nu har börjat arbeta med tandboxen. Testas
också på öppna förskolor av folktandvården.

Ungdomsmottagningen har stängt vecka 52 men någon mottagning har öppet. Bra
samarbete med skolan gällande skolbesök årskurs 8 .Kommer att göra en satsning på
gymnasieskolor för att träffa nyanlända ungdomar. Alltid svårt att nå äldre elever.
Nytt material är framtaget på lite lättare svenska. För t.ex. elever på gymnasiesärskolan.
Susanne A, söker ny folkhälsosamordnare. Jobbar mycket med nya avtal mot nya
skolorganisationen.

Anna B pratar om vaccination, HPV- kommer att starta även för pojkar. Inte klart än
när det ska starta. Just nu diskussioner om hur resursfördelning av elevhälsopersonal
ska bli för en så jämlik fördelning som möjligt i staden. Förutom den socioekonomiska faktorn är antal skolor som varje person arbetar på och antal team som
också är viktigt att beakta. Ett underlag är framtaget centralt på
elevhälsopersonal/skola. Elevhälsocheferna jobbar med detta just nu tillsammans
med Jonas Askne-planeringsutvecklare samt Anna Bexbo- strategiskt stöd central
elevhälsa. Alla hörselundersökningar av elever görs nu av skolsköterskorna. Varje
stadsdel har löst det olika. Väster har lagt det på varje skolsköterska och AFH har en
specifik skolsköterska som utför arbetsuppgiften i hela stadsdelen. Rekrytering av
skolläkartjänst i Väster pågår. Jobbar på en plan kring hur skolläkartjänsterna ska
göras mer attraktiva. Centraliseras? Finns en särskild specialistutbildning till
skolläkare- kan vara något att locka med vid rekrytering. Fördelningen av olika
professioner som psykologer, kuratorer m.m. ser också väldigt olika ut i staden.
Kommer också fortsätta arbeta med uppdragsbeskrivningar för de olika
professionerna.
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Lokala västbusgruppen.
Arbetar vidare med sina utbildningar. De fylls utan vidare. Blandat från olika
verksamheter. Bra utvärderingar och känns som ett bra koncept. Tittar på hur mycket
information vad det gäller FCA som ska finnas med.
Ser över hur statistik ska föras vad det gäller SIP:ar. Vill också ha en kvalitativ
undersökning. Utvärdering mer på organisatorisk nivå. Samverkar vi som vi ska?.

Fika
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NOSAM:s uppdrag. Ordförandes och ledamöters uppdrag.
Maria går igenom uppdraget för ledamöter i NOSAM. En tydlighet efterfrågas. Vem
tar hand om frågorna uppåt. Viktigt att ta fram frågor som är viktiga att arbeta med
för varje NOSAM.
Se vidare punkt 7.
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Årsrapport

7. Familjecentrerat arbetssätt, FCA, Anne Aldebrink och Elin Lingman
Presentation om FCA jobbas just nu på i staden, för att få en gemensam.
Återkoppling Styra och leda – från 23 oktober- Mikael Löfström
Se bildspel.
Felicia Nortoft, processledare jämlikt Göteborg. Processledare för att bl.a. få till jobbet med
FCA för barn i skolåldern. Arbetet är i sin linda. Felicia träffar nu personer som arbetar runt barn
i olika delar av organisationen för att göra en kartläggning..

Frågor som vi diskuterade:
En handlingsplan för NOSAM måste tydliggöras. En workshop igen?
Viktigt också att se över vilka som ska sitta i NOSAM. Mötena måste prioriteras!
Hur ofta ska man ha möten? Arbetsgrupper? Viktigt att det blir verkstad!
Hur ska agendan för möten bestämmas?
Ett förslag att FCA ha en särskild styrgrupp - ledamöter från NOSAM. Sedan info på NOSAMmöte.
Skulle AFH och Väster ha en gemensam styrgrupp för FCA?
Hur tar vi oss vidare?
Elin och Anne tittar på ett förslag till styrgrupp för FCA. Tittar bl.a. på hur det ser ut i andra
förvaltningar.
Vi beslutar att ha ett gemensamt möte nästa gång 7 februari för att prata handlingsplan för
NOSAM. En arbetsgrupp som förbereder mötet. Elin, Anne Staffan, Åsa och Maria.
Maria sammankallar.

7.Ett koordinationsuppdrag för NOSAM, 50%.
Detta är på gång men stäms av med Ingeärd Ljungqvist.
8.Årsrapport.
Maria H, Åsa och Lisbeth skriver den.
9.Aktuellt och övriga frågor
Staffan L har fått in en avvikelse.
BUP säjer att skolan har ansvaret för elever. Föräldrar har skickats mellan vårdcentral, BUP och
skolan. Situationen behöver utredas med respektive chefer. En viktig fråga för Västbus sedan.
Staffan L tar kontakt med vårdcentralen och BUP.
Anna B tar upp bekymret med barn som skickas vidare mellan vårdcentraler.
10.Som ny ordförande för NOSAM Barn och Unga i V. Göteborg väljs Maria Hägg.
11. Nytt möte, bestäms till 7 februari 13.00-16.30, AFH och V. Göteborg gemensamt, på
Näverlursgatan 42, våning 5.Portkod 1420.
12,Mötet avslutas

Ordförande: Maria Hägg,

