Anteckningar NOSAM Örgryte.Härlanda
Datum: 2018-05-23

Inbjudna:

Annika Thorén frånvarande
Allex Wennberg
Annika Leidenhed
Katarina Brorsson frånvarande
Beatrice Wiklund frånvarande
Matilda Vasilis frånvarande
Marie Nordström
Christina Kostet
Isa Eklund Berglöw frånvarande
Ingrid Ljungberg frånvarande
Hannah Pilhton frånvarande
Anna-Karin Dahl
Ulrica Sand-Höglund
Lena Stenfeldt frånvarande
Susanne Grabe
Daniel Bohman frånvarande
Liselotte Rosenqvist
Erica Johansson frånvarande
Stefan Osla frånvarande
Birgitta Östling frånvarande

Plats:

Mäster Johansgatan 2, vån 6

Tid:

14.30-16.00

Anteckningar
1. Inledning, presentationsrunda
2. Föregående anteckningar, genomgång
3. Kort rapport från arbetsgrupperna
Genomgång av temagruppernas handlingsplaner
Äldregruppen: Dialog kring kravet om ökad samverkan. Samverkansmöten till hösten
tillsammans med läkare, äldresköterskor, hemsjukvård, primärvård och
myndighetsutövning ÄO.
Barn och unga: Fokus på tidig samverkan kring barn och unga som identifieras och att
använda SIP som verktyg. Öka barns delaktighet. Utveckla arbetet med avvikelser och
skapa god kännedom om VästBus riktlinjer.

www.samverkanstorget.se
I Göteborgsområdet samverkar Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Härryda kommun, Mölndal stad, Partille kommun och Öckerö kommun.

Mitt i Livet: Svårt att få ihop gruppen. Få kommer på möten. Viktig grupp, behövs vara
fler personer som ingår i gruppen.
4. Rapport från Nosam dialogmöte
Dialogmöte som alla ordförande i Nosam går på en gång per termin.
Minnesanteckningar finns att läsa på Samverkanstorget under Nosam. Susanne
berättar valda delar. Bland annat att ordförandeskapet bör vara på längre tid, minst 1,5
år för en förbättrad kontinuitet. Det behövs processtöd i Nosam för att driva
processerna mer intensivt. Behöver bli mer fart i arbetsgrupperna genom mer
genomarbetade handlingsplaner.
5. Avvikelsehantering, ta med avvikelser som exempel att diskutera
Många skickas hem från Östra, avd 352 och 353. När vi skickar avvikelser, alltid skicka
kopia till samma mottagare. Annika L tar reda på bästa kontakten och återkommer.
Avvikelser som rör missbruk går till Berosam numera för hantering.
6. Ny ordförande till hösten från VGR
Annika Leidenhed blir ny ordförande med början hösten 2018
Höstens möten blir den 12/9 och den 28/11, kl 14:45-16:30
Lokal kommer med kallelsen.
Temagrupp äldre träffas samma datum mellan 13:15 och 14:30.

7. Övrigt
Fråga kring barn som är skrivna i Sverige, men föräldrarna inte är det och barnen
aldrig kommer till BVC? Samma rutin gäller för alla barn. Socialtjänsten kopplas in efter
att det inte gått att få kontakt med barnen via brev, telefon eller hembesök och oro
finns för barnen.

8. Mötet avslutas

Ordförande: Susanne Grabe
Sekreterare: Liselotte Rosenqvist
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