NOSAM Barn och Unga
Anteckningar från Askim-Frölunda-Högsbo 2017-03-23.

Deltagare: Marie Sandstig (AFH, utbildning - skola, ordf), Sophie Kilebrant (Barn och
ungdomshabiliteringen), Eva Midbjer Hammarström (Barn och ungdomsmedicin), Kristina
Fredriksson ( medicinskt ledningsansvar skola), Maria Hägg (psykologenheten Väster), Dan
Carlsson (Ungdomsmottagningen Väst), Bengt Abrahamsson ( Kultur och fritid), Evelina
Stranne (Västerleden,mottagning för unga m psykisk ohälsa), Allan Dale (AFH
utvecklingsledare folkhälsa) och Julia Sandklef AFH (samverkande koordinator).
Saknade: Karita Saapunki Björk (AFH, IFO/FH), Paula Bertilsson (Närhälsan Askim), Siv
Kirnö (Askim Hovås familjeläkare/bvc), Sirpa Korpela (Allemanshälsan/Västerleden),
Monica Johansson-Lundgren (BUP), Helena Jonsson (AFH, Utbildning – förskola) och Karin
Reinhardt.

1. Tidigare anteckningar godkändes
2. Marie Sandstig informerade att Eva-Lena Båth inte jobbar längre i AFH och ersätts för
förskola med Helena JOnsson och att Karita samt Karin R. var sjuk. Marie visste inte
anledning att ingen chef från VC vår inte på mötet.
3. Uppföljning från föregående möte:
a) Mottagning för barn o unga m psykisk ohälsa
Evelina Stranne från Västerleden VC berättade att Västerleden har startat
mottagningen och de är många som har fått hjälp och många på kö. Hon har varit i
kontakt med familjecentralen Familjehuset Trädet, Ungdomsmottagningen Väst och
med skolsköterskorna. De andra i projektet är i olika fas och de är många som är inte
från Göteborg som söker hjälp hos dem.
b) Arbetet med nyanlända barn och ungdomar med psykisk ohälsa
Allan Dale informerade att han inte har mer information gällande Olskroken
vårdcentral om vad dem tycker om förslag som Robert Hjerdt och Allan presenterade
för NOSAM förra året. Dem har så mycket att göra. Dem hänvisa till:
b.1. Västerledens mottagning för barn o unga med psykisk ohälsa
b.2. VGR Regional medicinsk riktlinje (RMR) gällande ”Ansvarsfördelning mellan
primärvården och BUP” giltigt till mars 2019. På RMR står att ”primärvården ansvarar
för grundläggande stöd och råd vid lindriga symtom/svårigheter hos barn och
ungdomar. Se bifogade dok.
Allan lyfte upp att detta behövs diskutera på nästa möte eftersom ej VC chef på möte.
Fråga till nästa möte: kan vi komma överens eller inte med
I. Kan barnsekreterare använda SDQ för uppskattning av psykisk ohälsa
II.
Kan vi komma överens med värden som ska använda för remiss till VC, ny
mottagning på Västerleden och BUP

4. Information om samordade insatser för barn och familjer
Julia Sandklef, AFHs samverkande koordinator berättade att hon jobbar på familjens
uppdrag. Nu är bara hon som jobbar med detta men de har varit 2 st. En har precis slutat
men en är på väg att börja att jobba med detta efter sommar med Julia. I två år har dem
hjälpte 15 familjer med komplexa behov. Mer information i bifogade dok
5. Ny handlingsplan för folkhälsoarbete i stadsdelen
Allan Dale presenterade de olika avtal mellan Hälso- och sjukvårdsnämnd och
stadsdelsnämnd har i gemensam. En av dessa är folkhälsoarbete. Hela staden har 5
prioriterade områden och varje stadsdel har beslutat egen prioriterade insatser inom varje
prioriterat områden (se bifogade dok). Bl.a. berättade Allan om drogsituationen i
stadsdelen (se bifogade dok).
6. Rapport från Lokala Västbusgruppen
7. Verksamhetsplan 2016-2017 för NOSAM barn och unga AFH
8. Familjecentrerat arbete
Marie berättade att i augusti kommer att börja att jobba Elin Lingman som koordinator för
de familjecentrerat arbete i stadsdelen. Elin har studerat folkhälsa på Högskolan
Kristianstad. Hon har jobbat som verksamhetsutvecklare på Angereds närsjukhus.
9. Övriga frågor
Marie S presenterade kort om stadsdelens suicidprevention plan för inventera kompetens
hos medarbetare och förebyggande arbete för att identifiera utvecklingsområden (se
bifogade dok).
Nästa möte: 18 maj (rehab kommer inte).
Allan Dale vid anteckningarna

