Minnesanteckningar gemensamt möte
NOSAM: Barn och unga Västra Göteborg och Askim Frölunda
Högsbo
Datum: 2017-05-18

Närvarande:

Marie Sandstig, AFH, utbildning, ordförande AFH
Annika Knober, Närhälsan Askim
Sirpa Korpela, Allemanshälsan/Västerleden
Jessica Rosander, Västerleden
Monica Johansson-Lundgren, BUP
Helena Jonsson, AFH, Utbildning
Kristina Fredriksson, AFH medicinskt ledn ansvar skola
Maria Hägg, psykologenheten Väster och lokala västbusgruppen
Dan Carlsson, Ungdomsmottagningen Väst
Karita Saapunki Björk, AFH, IFO/FH
Frida Ahlfors, Wästerläkarna, ordförande V Gbg
Lotta Forsberg, Västra Göteborg, utbildning
Lise-Lott Lundgren, Närhälsan Opaltorget
Antti Yliselä , Västra Göteborg, Utbildning
Ann-Katrin Samuelsson, Västra Göteborg, Utbildning
Anna Bexbo, Västra Göteborg, medicinskt ledn ansvar skola
Bodil Sandquist, Västra Göteborg, IFO/FH
Karin Reinhardt, processledare/koordinator

Förhindrade: Siv Kirnö, Askim Hovås familjeläkare/bvc

Sophie Kilebrant, Barn och ungdomshabiliteringen
Eva Midbjer Hammarström, Barn och ungdomsmedicin
Bengt Abrahamsson, Kultur och fritid AFH
Elisabeth Blomqvist, BUM
Lena Rosell, Västra Göteborg, hälso och sjukvård

Inbjudna:

Malin Stenström, Västra Göteborg, folkhälsa
Christina Sundblad, Västra Göteborg, familjecentrerat arbete

Tid:

14.30 – 16.30

Plats:

Lergöksgatan 2, Munspelet

Mötespunkter
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1. Mötet inleds av ordförandena Frida Ahlfors och Marie Sandstig.
Presentation av deltagarna.

2. Monica Johansson-Lundgren BUP, presenterar aktuella frågor inom
verksamheten
BUP har ett stort inflöde av remisser, kö till behandling och kö till neuropsykiatriska
utredningar. Det är ca 100 barn i kö och ett års väntetid.
Monica bedömer att projektet med mottagning för barn och unga med psykisk ohälsa
(Västerleden) kommer att avlasta BUP. Dock har Västerleden nu kö och tar emot nya
patienter först efter sommaren.
Diskussion i gruppen om vårdcentralernas roll som första linjens vårdgivare och hur det
ska bli känt hos allmänheten att man kan vända sig till primärvården. Kompetensen
avseende barn och ungdomar ökar inom primärvården, exempelvis rekryterar
Närhälsan Askim nu en psykolog med barnkompetens.
Konstateras att förskolebarnen med psykisk ohälsa möter primärvården via BVC, barn
i tonåren besöker vårdcentralerna men barn i mellanåldrarna med psykisk ohälsa inte
så ofta söker hjälp inom primärvården.
Diskussion om elevhälsans roll.
Det behövs en lättillgänglig information till både professionella och föräldrar om vart
man ska vända sig. Ett förslag från Västra Göteborg är att ta hjälp av stadsdelarnas
kommunikatörer för att utforma en sådan information. AFH berättar att man just
publicerat en Föräldraguide som ska delas ut till alla föräldrar i stadsdelen. Man har
valt att dela ut den vid personliga möten med föräldrarna (hämtning lämning i
förskolan, föräldramöten, besök på öppna förskolan mm)
Guiden bifogas anteckningarna.
Remisser till BUP, nytt underlag. Representanter för kommunen och regionen (bland
andra Maria Hägg och Marie Sandstig) har arbetat fram ett nytt remissunderlag som
skolhälsovården kan använda vid remiss till BUP. I dokumentet ska anges vilken
vårdcentral barnet är listat på. Kristina Fredriksson, MLA i AFH sänder underlaget till
Karin Reinhardt för vidarebefordran till NOSAM.
I samband med detta kommer ett påpekande från Lise-Lott Lundgren, Närhälsan
Opaltorget om att det tar lång tid innan remisser från BVC avseende behov av
neuropsykiatrisk utredning tas om hand. Remisser kan i vissa fall gå till Angereds
närsjukhus som också utför sådana utredningar.
Karina Saapunki Björk, IFO, berättar att väntetiden för utredningar i vissa fall tvingar
fram placeringar av barn och ungdomar på institution där man har
utredningskompetens.
3. Finns det frågor till Habiliteringen och Barnmedicin som kan förberedas inför
ett kommande möte med specialistvården och NOSAM?
Till Habiliteringen: Hur har arbetet förändrats och hur ser uppdragen ut när man inte
längre arbetar med barn med autism? Monica informerar om att man håller på att
bygga upp kompetens och verksamhet för gruppen, men det tar tid.
Till BUM: Vem ska göra läkarbedömningen för barn som utreds för bedömning av
behov av att gå i särskola? De barnen är ofta kvar i förskolan ett år längre och kan
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hamna mellan stolarna, då de inte är inskrivna i skolan och finns kvar på BVC. Faller nu
oftast på BVC-läkaren som kanske inte är van att göra den typen av bedömningar.
Fråga om egenvårdsbegreppet och hur detta kan hanteras i verksamheterna.
4. Respektive NOSAM redogör för frågor som varit aktuella det senaste året
Frida Ahlfors angående Västra Göteborg
Hälsotrappan; många diskussioner och genomgångar, tar nu fram sammanställningar
av vilka insatser som erbjudas. Följer upp frågan i höst.
Familjecentrerat arbete
Listat en del ”egna” frågor att arbeta med; barnfetma, egenvård i förskola och skola
Barn och unga med psykisk ohälsa
Flera olika inspel från verksameter som vill informera på NOSAM, ex Folktandvården
på besök
Det är viktigt med hög närvaro på NOSAM och att deltagarna har mandat, så att det
finns möjlighet att ta beslut i sakfrågor.
Marie Sandstig angående AFH
Frågan om nyanlända barn och ungdomar och ett bedömningsinstrument för att
kartlägga psykisk ohälsa har varit på dagordningen vid flera tillfällen. Arbetet med
suicidprevention i alla verksamheter i stadsdelen kartläggs just nu i syfte att utveckla
insatser.
Flera olika inspel från verksamheter som vill informera NOSAM
Familjecentrerat arbete
Barn och unga med psykisk ohälsa
Samarbetet i NOSAM fungerar bra, mycket erfarenhetsutbyte, men närvaron behöver
förbättras.

5. Rapport från Lokala Västbusgruppen, Maria Hägg
Två grundutbildningar i Västbus/Sip har genomförts under våren och ytterligare två
planeras i höst. I höst kommer också en vidareutbildning/fördjupning med om att leda
Västbusmöten.
Lokala Västbusgruppen ska granska avvikelser. Tyvärr har det kommit in så få
avvikelser att det inte varit möjligt att sammanställa och analysera. Verksamheterna
uppmanas vid varje utbildning att skriva avvikelser.
6. Aktuellt om familjecentrerat arbete
För bägge stadsdelarna
Processledare för Familjecentrerat arbete börjar i höst.
Anna Algebrink i Västra Göteborg
Elin Lingman i AFH.
Processledarna bör delta i NOSAM som ska vara styrgrupp för det familjecentrerade
arbetet i stadsdelen. Hur det ska gå till är en fråga för hösten.
Västra Göteborg:
Christina Sundblad informerar om att man arbetar för att utveckla samverkan på
öarna.
Vid öppna förskolan finns somaliska och arabiska föräldragrupper.
Malin Stenström berättar om brobyggare/kulturtolkar som arbetar med somaliska
kvinnor. Eventuellt kommer en förening att bildas. Ett mentorsprogram för somaliska
ungdomar drivs tillsammans med HIKIKOMORI (ber om ursäkt för stavningen)
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7. Folktandvårdens deltagande i NOSAM
Folktandvårdens representant Katarina Wretlind, som informerade vid förra mötet i
NOSAM Västra Göteborg, uttryckte att organisationen har ett intresse av att delta i
lokal samverkan. NOSAM är överens om att folktandvården kan bjudas in vid speciella
tillfällen. AFH planerar att bjuda in tandvården till hösten för att få samma information
som i Västra Göteborg.
8. Nya gemensamma möten med specialistvården
NOSAM kommer att bjuda in till ett gemensamt möte med specialistvården i höst

9. Övriga frågor
Ordförandebyte; Frida Ahlfors önskar lämna över ordförandeskapet och föreslår att
någon från kommunen tar över. Frågan går till Antti Yliselä, som ska återkomma med
svar.
Maria Hägg angående behov av ett ”mobilt team” tillsammans med sjukvården vid
särskilda händelser. Ett exempel är när två ungdomar sköts ihjäl på en gård i Tynnered.
Maria konstaterar att stadsdelens egna resurser inte var tillräckliga för att möta de
berörda. En fråga att fundera på till höstens möten
Malin Stenström frågar om NOSAM Västra Göteborg önskar en information om
drogvaneundersökningen som gjorts nyligen. Nosam bokar in frågan i höst
9. Höstens möten

14 september kl 13 – 14.30 Västra Göteborg, Orgelrummet Lergöksgatan 2
14 september kl 15 – 16.30, AFH , Orgelrummet Lergöksgatan 2
26 oktober kl 13 – 14.30 AFH, Orgelrummet, Lergöksgatan 2
26 oktober kl 15 – 16.30 Västra Göteborg, Orgelrummet, Lergöksgatan 2

4 december kl 14.30 – 16.30 gemensamt för bägge stadsdelarna och fokus på
specialistvårdens frågor. Plats: Svängrummet, Nymilsgatan 2
Vid anteckningarna

Karin Reinhardt, koordinator
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