Minnesanteckningar
Lokala Västbusgruppen AFH o Västra Göteborg:
Datum: 2017-09-07
Maria Hägg, Psykologenheten AFH o Västra Göteborg, ordf
Inge Fjellman, sektor utbildning, skola Västra Göteborg
Staffan Lennmalm, sektor utbildning, skola AFH
Karin Hansson, sektor IFO/FH, AFH
Helena Jonsson, sektor utbildning, förskola AFH
Monica Johansson Lundgren, BUP Frölunda
Karin Reinhardt, koordinator NOSAM AFH o Västra Göteborg,
sekreterare

Inbjuden:

Anders Alnesten, habiliteringen
Caroline Nielsen, sektor IFO/FH Västra Göteborg
Carina Didricksson sektor IFO/FH Västra Göteborg
Jessica Rosander, Västerleden/Allemanshälsan
Elisabeth Magnusson, sektor utbildning, förskola Västra
Göteborg
Marie-Louise Ia Furvik, sektor utbildning, förskola Västra
Göteborg
Annika Knober, Närhälsan Askim
Julia Sandklef, sektor utbildning AFH
Erika Engström, Barnmedicin
Anna Wennberg, BUP Frölunda
Cristina Herrera sektor IFO/FH, AFH
Agneta Bergqvist, koordinator NOSAM
Inga-Lena Lindberg

Tid:
Plats:

Kl 10.00 – 11.30
Psykologenheten FO Peterssons gata 32

Förhindrade:

Mötespunkter


Inledning
Inga-Lena Lindberg hälsas särskilt välkommen – ska hjälpa oss strukturera
kommande utbildningar.
Förändringar i gruppen: Marie Olofsson IFO/FH V Göteborg har slutat.
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Jessica Rosander är ny verksamhetschef på Västerleden/Allemanshälsan och
kommer att ingå i gruppen som representant för privata vårdgivare, ersätter Siv
Kirnö.
Paula Bertilsson Närhälsan Askim har slutat, ersätts av Annika Knober.
Cristina Herrera IFO/FH AFH går i pension i oktober, ersättare tillträder i
december.
Sophie Kilebrant Habiliteringen har slutat och ersätts av Anders Alnesten.


Tider hösten 2017
Mötestiden i november ändras från 23/11 (då är det Västbusdagen, inbjudan
kommer) till 30/11 samma tid och plats



Oro för lågt antal deltagare i Lokala Västbusgruppen
Maria kommer att lyfta frågan om hur olika verksamheter prioriterar
deltagande i Lokala Västbusgruppen på NOSAM barn och unga nästa vecka. För
att gruppen även framåt ska kunna göra ett gott arbete krävs aktivt deltagande
från alla verksamheter.



Uppföljning av föregående anteckningar
Maria Hägg tar upp följande frågor
Frågan om hur information rörande familjer med skyddad identitet ska
behandlas tas åter upp. Gruppen anser att det kan vara tillräcklig
anonymisering att ange födelseår, initialer samt tid o datum för mötet. Frågan
om eventuella gemensamma rutiner har ställts till Temagrupp Barn och Unga,
men inget svar finns från dem. Maria Hägg tar upp frågan om skyddad identitet i
samband med Västbusinformation vid NOSAM barn och unga nästa vecka.
Remiss (ny blankett) från skolan till BUP. Blanketten ska behandlas i stadens
sektorschefsgrupp. Kommer troligen att därefter att läggas in i elevhälsans
processer.
Egenremiss till BUP, arbetet är pågående. Monica Johansson-Lundgren
informerar om att ca 25-30% av inkommande remisser är från
föräldrar/vårdnadshavare. Föräldrar ska kunna bifoga handlingar från
förskola/skola vid behov.

 Utbildningsplanering hösten 2017
Två tillfällen är bokade; 28/9 och 9/11. Två tillfrågade har sagt ja till att leda
utbildningen; Julia Sandklef AFH och Conny Gustavsson Västra Göteborg. Det är
önskvärt med ytterligare en person, helst från sjukvården. Anna Wennberg från BUP
kan troligen vara med i november. Erika Engström BUM kontaktas för att tydliggöra på
vilket sätt hon har möjlighet att bidra.
Elin Lingman, ny koordinator för familjecentrerat arbete i AFH föreslås att ingå i
”utbildningsgruppen”.
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Cristina Herrera skulle höra i sin grupp om någon var intresserad, men har inte
återkopplat.
Inga-Lena Lindberg lovar att stötta utbildarna, kan vara med i förberedelserna och gå
igenom materialet och har möjlighet att till del delta även med på själva
utbildningsdagen. Maria kontaktar Conny och Julia för information och ger dem IngaLenas kontaktuppgifter så att de kan boka tider med henne.
Karin Reinhardt skickar dokumentet med inbjudan till utbildningarna till Agneta för att
hon ska kunna bearbeta den. Karin skickar också information om vilka som fått
blänkare om utbildningen redan före sommaren.
Inbjudan till utbildningen måste gå ut senast den 15 september.
Från föregående anteckningar:
Mötesledarutbildning, fortsatt planering
Gruppen är överens om att en workshop/fördjupning med inriktning att leda
Västbusmöten ska genomföras i höst.
Denna del är också en grundläggande utbildning och viktig uppföljning på den första
introduktionen. Gruppen bestämmer dock att workshopen får anstå till våren 2018.
Inga-Lenas powerpoint om utbildningsplanering och stegvis specialiserade insatser
bifogas anteckningarna.
 Avvikelser
Inga avvikelser finns att redovisa.
 Höstens möten
Torsdag 19/10 på psykologenheten
Torsdag 30/11
Vid anteckningarna:
Karin Reinhardt
Som tackar hjärtligt för fina blommor och intressant roman som jag fick när mötet
avslutades. Det har varit stimulerande och roligt att arbeta med Lokala
Västbusgruppen. Jag önskar er lycka och framgång i ert viktiga arbete!!
Nu blir jag pensionär på heltid.
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