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Dagordning
1. Inledning
Åsa Eteùs, ordförande, hälsar alla välkomna.
Mötet öppnas och dagordningen presenteras.
Presentationsrunda

2. Utbyggnad av framtidens nära vård, Mattias Wennergren. Projekt Högsbo
specialistsjukhus. Sjukhuset ska ligga på Högsbo sjukhus tomt. Trycker på en samordnad
och nära vård. Ska också vara värdeskapande och personcentrerad. Trygg vård, effektiv
och flexibelt. Tanken är att det ska vara nytänkande och innovation. Kommer ej att ha
akutintag. Verksamheten kommer att fokusera på remisser och återbesök. Ska vara i
bruk i april 2022 . Vem som ska driva sjukhuset vet man ej ännu. Ska drivas i samverkan,
kommun-landsting-primärvård. OBS! Har vi specifika vårdfrågor skicka gärna till Lars
Gelander.

Sjukhusen i Angered, Wieselgrensplatsen, Alingsås, Högsbo och Kungälv kommer att
styras av en gemensam politisk nämnd, alltså ej samma styre som SU. Tanken är då
uppdelning i närområden runt respektive sjukhus. Se bilaga
Mattias ger oss frågor och vill att vi diskuterar i grupper. Skriva ner och lämna till Mattias.
•
•

Vilka samverkansytor kring enskilda patientgrupper fungerar bra idag?
Vilka luckor i samverkansytor skall Högsbo Specialistsjukhus och dess
Specialistcentrum för barn och unga fylla?

Mattias sammanfattar svaren och skickar till Lisbeth.
Om vi kommer på frågor efter mötet maila gärna: mattias.wennergren@vgregion.se
Mattias har en tanke att komma tillbaka senare och ha workshops. Möte några timmar.
Vi vill ha kallelse i god tid. Alla här ska kallas och ev. ta med andra intressenter i frågan.
3. Centralisering av förskola och skola, Antti Yliselä
Skola/Förskola är indelade i 8 områden.
Information se bildspel.
4. Familjecentrerat arbetssätt, Anne Aldebrink och Elin Lingman informerar.
Elin Lingman -IFO/FH
Anne Aldebring- Samhäll och kultur
•

Workshop 23/10- för alla i NOSAM BoU AFH och Väster, med Mikael Löfström
”Att styra och leda i samverkan”.

•
•

Munhälsa. Utbildning för förskola och folktandvården. Detta startar i höst och
utvärderas nästa vår.
Nätverk för personer som träffar barn och familjer. Elin och Anne undrar om det
är OK att arbeta tillsammans med detta i AFH och Väster. Elin och Anne tar fram
ett förslag som presenteras till hösten. Viktigt att ta fram ett tydligt förslag om
vilka som ska vara med också.
Antti påpekar att det är viktigt att se över vad som görs i varje stadsdel idag.
Siv K påpekar att det måste finnas ett tydligt uppdrag för gruppen. Viktigt att se
vad som gjorts i staden och ta till sig bra saker .

•
•

Utökade hembesök. Rinkeby-modellen, IFO och BVC-sköterska gör 6 besök från
nyfödd till 18 månader. Angered och V. Göteborg är först ut i Göteborg. Just nu i
försöket gäller detta Opaltorget.
Familjecentral i V. Göteborg beräknad vara klar 2020. BVC Opal, Öppna förskolan,
BMM, socialtjänst.

Information från Frida Ahlfors:
Angående diskussionen som uppstod gällande nya rutiner med 6 hembesök till alla
barn i Göteborg 2020, vill jag bara berätta att jag varit i kontakt med centrala
barnhälsovården och det stämmer inte att det finns ett sådant beslut. Däremot ska
man 2019 göra en utvärdering av det projekt som nu påbörjas och om det faller väl
ut utöka till resterande mer utsatta områden, alltså inget generellt.

Siv. K påpekar att det är viktigt att projekt som bedrivs blir presenterade i NOSAM!
5. Uppföljning av Västbus-arbetet, Maria Hägg:

Utbildningar kommer att erbjudas till hösten. Information kommer ut som förut.
6 avvikelser har kommit in under våren.
Egenremisser till BUP kommer ofta tillbaka till skolan.
Habiliteringsfrågor, 2 avvikelser som kommit in. Svårt när inte habiliteringen finns med i
NOSAM.
Viktigt att SIP- återkoppling sker inom 3 veckor. Helst underskrift från alla deltagare på
sittande möte.
Staffan och Maria hade information om Västbusarbetet för ett antal Italienare. Ett stort
intresse! Tyckte det var mycket intressant med våra strukturer.
Måste också se över att få en bättre kontakt med habiliteringen.
6. Aktuellt och övriga frågor
Maria Hägg. Ett svar angående måltider, särskilda dieter. Se bilaga
Evelina S informerar om att projektet: Ungas psykiska hälsa fortsätter 2019.
En diskussion om medverkan från primärvården. En önskan om att fler ska vara med.
7. Höstens mötestider
Barn och Unga Väster:
20/9 klockan 15.00-16.30. Återkommer om lokal
25/10 klockan 15.00-16.30, Återkommer om lokal

Barn och Unga AFH:
27/9 klockan 13.00-14.30, Nymilsgatan, Svängrummet
8/11 klockan 13.00-14.30, Nymilsgatan, Svängrummet
Gemensamt möte:
3/12 klockan 13.00-16.00. Lergökksgatan 2 A, entre`plan.
8. Mötet avslutas
Ordförande :Åsa Etèus

