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Besök hos NOSAM 2018-05-31
Högsbo Specialistsjukhus, Specialistcentrum för
barn och unga
Diskussionspunkt på NOSAM 180531, inhämtade anteckningar från diskussionsgrupper
Vilka samverkansytor kring enskilda patientgrupper fungerar bra idag?
• Bra grund & start i FCA-arbetet, som styrs från temagrupp Barn & Unga. Ännu ej sett
resultat även om förutsättningarna är bra
• Sekretess mellan exempelvis förskola & IFO har blivit bättre
Vilka luckor i samverkansytor skall Högsbo Specialistsjukhus och dess
Specialistcentrum för barn och unga fylla?
• Övergångar – mottagandet ex från förskola till skola
• Remissförfaranden kring barn med lite mer behov
• Avsaknaden av en väg in & minska antalet kontakter för familjen
• Mersamverkan kring remisser, därmed mer upparbetade kontakter
• Hitta en enklare lösning på sekretess/samtycke mellan verksamheter
• Information & utbildning kring barn med behov. Ex att sjukhuset kan undervisa skolan i
barns behov vid t.ex. diabetes
• Lättillgänglig kontakt för professionella, likt en väg in för föräldrarna
• Västbus och SIP är bra men de behöver användas tidigare
• Skolans elevhälsa och dess viktiga roll för tidiga insatser, mer resurser
• Närvaroteam, koordinatorer för att jobba brett med familjer
• Skolornas arbete med skolnärvaro är en central grund
• Högsbo specialistsjukhus kan fungera som en samverkansarena för alla insatser runt barnet
och familjen ”Den åtgärdande familjecentralen som riktar sig till barn upp till 18 år och
arbetar tydligt utifrån familjecentrerat arbetssätt”. Nära samarbete med
familjecentralerna, Högsbo specialistsjukhus kan vara en samordnande part i allt arbete
• Psykiska trauman – Samverkan skola-vård-IFO
• Hemmasittaren-samverkan-skolan-IFO-projekt som startat nu genom UPH. Tror redan nu
att det behövs igen.
• Utbildningscenter för kompetens framförallt kring Traumamedveten omsorg
• Annan utbildning och handledning från specialistsjukhuset till skola och vårdcentral m.m.
• Stärka upp kompetensområden som finns ute idag, istället för att enbart skapa nytt
• Resursfrågan
• Kompetenshöjningsresurs
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