Minnesanteckningar möte NOSAM Barn och Unga i
V.Göteborg
2018-10-25
Närvarande:

Anna Bexbo, Västra Göteborg, Medicinskt ledningsansvarig Skola
Anne Aldebrink, familjecentrerat arbetssätt, SDF Västra Gbg
Bodil Sandquist, Västra Göteborg, IFO/FH
Elisabeth Blomqvist, BUM
Frida Ahlfors, Wästerläkarna
Katrin Olausson folkhälsa, SDF Västra Gbg
Malin Fernvall Opaltorgets vårdcentral
Maria Hägg, elevhälsa, Grundskoleförvaltningen
Susanne Alfjord, Kultur och fritid, SDF Västra Gbg

Förhindrade:

Evelina Stranne, Västerledens vårdcentral
Teres Lundin, BUP
Lena Lundqvist Unger (ej kallad)
Linda Bolander, Ungdomsmottagningen Väst,

Plats:

Torgny Segerstedtsgatan, Hörnrummet

Tid:

15.00-16.30

Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.

Maria Hägg hälsar välkommen. Är ordförande idag.
Mötet öppnas
Presentationsrunda
Föregående anteckningar lades till handlingarna.
Uppföljning av Västbus-arbetet:

Maria informerar om att två Västbusutbildningar är planerade i höst: 21 november och 6
december.
Alla i NOSAM vill ha länken för anmälningar till utbildningarna. Maria H ser till att den blir
utskickad med anteckningarna.
Conny Gustafsson är föreslagen som ny ordförande i Västbus. NOSAM AFH har svarat ja
på att Conny G blir sammankallande. BoU V. Göteborg säjer också ja till detta.
Information om Västbusdagen 15 november klockan 13.00-16.00. Anmälan görs på
samverkanstorget.se
Västbus riktlinjer är under revidering och börjar gälla 1 januari.
6. Förslag av ny ordförande i BoU V.Göteborg
Förslag är Sara Andersson. Frida A pratar med henne
Diskussion om NOSAM:s roll:
- Vad som förväntas av ledamot i NOSAM?
- Styrgrupp för fca och västbus, vad innebär det och hur ska vi arbeta med det?
Behöver diskuteras och tas beslut om: Hur ska arbeta i NOSAM framöver?
Vad behöver lyftas? Vad ska vi göra tillsammans och vad ska vi inte göra? Frekvens på
möten? Arbetsgrupper i Nosam?
Processtöd till NOSAM behöver lyftas till förvaltningsledning i V. Göteborg. Bodil S.,
tillsammans med Susanne tar upp frågan i förvaltningsledning. Det behövs någon som
leder processerna utifrån beslut i NOSAM. Svar mailas ut.
Åsa Eteus och Maria Hägg planerar det gemensamma mötet AFH och V.GBG 3 december.
7. Aktuellt och övriga frågor.
Årsrapport. Maria H ansvarar för att årsrapporten blir skriven.
Samverkanstorget, Lisbeth undersöker dokument om utvärdering av NOSAM.

FCA
Anne Aldebrink informerar om arbetet.
En handlingsplan för FCA finns o ska utvärderas.
Utökade Hembesök
Politiska beslut:
Gemensamt beslutsunderlag till HSNG och GBG.
Ersättning till socialtjänsten och BVC. Beslut taget inom jämlikt Göteborg och inom
HSNG.
Geografiska området i detta skedet är:
V.Göteborg Angered, Ö.Göteborg och V.Hisingen.
Målgrupp: Första barnet fött i Sverige.
Socionom och bvc-sköterska gör 6 utökade hembesök.
Föräldrastödsutbildning
Glädje och utmaningar – som vänder sig till föräldrar med de yngsta barnen 1-2,5år!
Trolig startar under våren 2019.
Se över finansiering.
Samverkan med tandvården
Projekt ”Munhälsa i förskolan”.
Två förskolor deltar i V.Göteborg+ en förskola i AFH. Startar vecka 45-46
Läsfrämjande insats i centrala Tynnered ”Sagokafe”
Ett projekt finansierat av Folkhälsokommitten med 330 000kr i år. Pengar är sökta för tre
år men ges ut ett år i taget. Detta gäller barn mellan 0-7år samt deras föräldrar. Bedrivs i
dagsläget på två av våra mötesplatser Kastanjeträffen och Bergskristallsparken i
stadsdelen.
Läsfrämjande för de äldre barnen.
Bodil informerar om att det idag deltar elva familjer som har ett långvarigt
försörjningsstöd i Letterbox-club.
8. Förslag på vårens mötestider.

Det beslutas om att årets första möte blir 31 januari klockan 15.00. Då tas beslut om hur
frekventa mötena ska vara och resterande tider för våren.
10.Mötet avslutas

Ordförande: Maria Hägg

