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Närvarande:

Frida Ahlfors, Wästerläkarna, ordförande
Anna Bexbo, Västra Göteborg, medicinskt ledningsansvar skola
Maria Hägg, psykologenheten Väster, Lokala västbusgruppen
Dan Carlsson, Ungdomsmottagningen Väst
Ina Lindén, Utbildning Västra Göteborg
Carolina Robinsdotter, Utbildning Västra Göteborg
Karin Reinhardt, koordinator/processtödjare

Förhindrade: Monica Johansson-Lundgren, BUP
Sopie Kilebrant, Barn och ungdomshabiliteringen
Bodil Sandquist, Västra Göteborg, IFO/FH
Ann-Katrin Samuelsson, Utbildning Västra Göteborg
Antti Yliselä, Västra Göteborg, utbildning
Eva Midbjer Hammarström, BUM
Sirpa Korpela, Västerleden
Lise-Lott Lundgren, Närhälsan Opaltorget
Tid:

13.00 – 15.00

Mötespunkter

1. Mötet öppnas.
Presentation av deltagarna. Tyvärr har Katharina Wretlind från Hälsoodontologiska
enheten vid Folktandvården fått förhinder varför denna punkt utgår.

2. Föregående anteckningar
Anna Bexbo påpekar att nätverket med skolsköterskor och skolläkare är för alla frågor.
Det finns inget speciellt nätverk för frågor om psykisk ohälsa.
3. Hälsotrappan
Carolina Robinsdotter som bland annat arbetar med Hälsotrappan i stadsdelen
presenterar hur långt arbetet kommit hittills. Det finns två alternativ för att få en
webb-baserad version, antingen att skapa en egen hemsida via företaget som har
rättigheterna till Hälsotrappan, eller att göra klickbara pdf-filer.
Det pågår en diskussion inom Sektor utbildning där man har invändningar mot
Hälsotrappans teoretiska grund som texten ”normal utveckling” utgår ifrån.
Läroplanerna som styr arbetet i skola och förskola har sin grund i
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socialkonstruktivistisk teori. Ina Lindén vänder sig därför emot att Hälsotrappan ska
användas som utgång för kartläggning av stadsdelsens resurser.
NOSAM bedömer att det är av vikt att samla ihop de olika insatserna som finns för barn
i behov av stöd, så att de är lättillgängliga för personer som arbetar i våra olika
verksamheter. Om några verksamheter inte kan tänka sig att man använder
hälsotrappan för detta ändamål får man kanske tänka om. Carolina fortsätter att
kartlägga insatser och sammanställa dem samt fundera över hur detta ska presenteras.
NOSAM:s deltagare vill vara till hjälp. Carolina skickar en text till Karin Reinhardt, som
kan vidarebefordras till berörda verksamheter.

4. Remisser och vårdansvar utifrån skolans perspektiv (Maria Hägg)
Inom sjukvården är regeln att den som skickar en remiss till en verksamhet fortsätter att ha
ansvar för patienten tills remissen är mottagen och första besöket är bokat. Detta kan innebära
att barn hamnar utan stöd under sommaren i de fall en remiss från skolhälsovården inte hinner
besvaras av mottagande enhet innan skolhälsovården stänger. Flera verksamheter gör
undantag från regeln sommartid, dock inte Barn och ungdomsmedicin. Denna fråga bör tas
upp vid ett möte där representanterna för specialistvården är närvarande.

5. Egenvård
Det finns en rad frågor kring egenvårdsbegreppet och hur egenvård bedrivs i förskola och
skola. Barn med diabetes är en ökande grupp och frågan om vad personalen kan och ska göra,
särskilt i förskolan, är en fråga som ger upphov till många frågor och behovet av lösningar är
stort. Inom förskolan anställdes en undersköterska vid en förskola för att under en tid ge
medicin till ett barn med diabetes. Denna undersköterska arbetar kvar inom förskolan men har
nu fått uppdrag som utbildare av personal som ska hantera barns mediciner.
I Särskolan har de flesta barn behov av hjälp med mediciner dagligen.
Samverkan mellan många aktörer är nödvändigt. Frågan om egenvård bör vara ett tema vid
ett tillfälle när representanter för specialistvården är närvarande.
6. Rapport från Lokala Västbusgruppen (Maria Hägg)
Maria rapporterar att det är ett stort intresse för den grundläggande utbildningen i Västbus/SIP,
som ges vid två tillfällen under våren. De flesta anmälningar kommer från kommunen, särskilt
IFO/FH. För att om möjligt få flera deltagare från sjukvården har innevarande vecka vikts för
anmälningar därifrån och alla som anmäler från kommunen får avvakta med att få besked om
de får plats.
Prioriterad fördjupning inom Västbus/SIP är samtalsledarutbildning som preliminärt planeras
till hösten.
5. Årsrapporten till Temagrupp barn och unga samt handlingsplan för 2017
Årsrapporten godkänns. Karin Reinhardt gör förslag till handlingsplan för NOSAM till
nästa möte.

7. Övriga frågor
Angående utredning av barn inför eventuell inskrivning i grundsärskola: Maria Hägg
ställer fråga om hur den medicinska delen av utredningen ska komma till stånd.
Enklast är om det sker via BVC-läkaren. Det har vid några tillfällen uppstått svårigheter
då barnen, eftersom de oftast går kvar i förskolan ett extra år, blivit utskrivna från BVC.
Behöver därför bevaka att utredningen hinner göras innan barnen skrivs ut från BVC.
Diskussion om var en manual och mall för medicinsk bedömning inför
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särskoleplacering finns att hämta. Frida Ahlfors poängterar att BVC-läkare behöver en
sådan eftersom det är så sällan denna utredning görs. Anna Bexbo tar på sig att
efterforska mallen.
9. Vårens möten äger rum

Eftersom det är många av deltagarna som har förhinder den 29 mars, så beslutar
NOSAM att flytta mötet till den 6 april kl 10 – 12 hos Wästerläkarna, Hängpilsgatan
3.
Vårens sista möte flyttas även det till torsdag den 18 maj kl 14.30 – 16.30. Detta
möte kommer att vara gemensamt med NOSAM barn och unga AFH och
specialistvårdens representanter får en särskild inbjudan. Syftet är att deras frågor ska
vara i fokus. Karin Reinhardt skickar inbjudan till BUM, BUP och Habiliteringen
omgående.
Vid anteckningarna

Karin Reinhardt, koordinator
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