Minnesanteckningar
NOSAM: Barn och unga AFH
Datum: 2017-01-26

Närvarande:

Marie Sandstig, utbildning, ordförande
Eva-Lena Båth, utbildning
Siv Kirnö, Nötkärnan
Sirpa Korpela, Allemanshälsan och Västerleden
Maria Hägg, psykologenheten och Lokala Västbusgruppen
Dan Carlsson, Ungdomsmottagningen Väst
Karin Reinhardt, koordinator, sekreterare

Förhindrade: Monica Johansson-Lundgren, BUP
Sopie Kilebrant, Barn och ungdomshabiliteringen
Eva Midbjer Hammarström, Barn och ungdomsmedicin
Karita Saapunki Björk, IFO/FH
Paula Bertilsson, Närhälsan Askim
Bengt Abrahamsson, Kultur o Fritid
Kristina Fredriksson, MLA
Inbjudna:
Erika Olofsson, utvecklingsledare sektor Kultur o Fritid
Jenny Hagelberg, utvecklingsledare sektor Utbildning
Tid:

15.00 – 16.30

Mötespunkter

1. Mötet öppnas.
2. Föregående anteckningar
Mottagning för barn o unga m psykisk ohälsa. Teamledare Evelina
Stranne kommer till nästa NOSAM-möte. I Vårdgivarnytt 2017-01-26
finns information om hur mottagningarna ska arbeta. Sekreteraren
skickar Vårdgivarnytt till samtliga ledamöter i NOSAM.

Mall för hälsoundersökning finns nu på VG-regionens hemsida, varför
Sirpa inte skickar detta dokument till NOSAM.

3. Psykisk ohälsa hos nyanlända barn och ungdomar,
uppföljning från föregående möte
Allan Dale och Robert Hjerdt har meddelat att det inte finns några
nyheter att rapportera. Man väntar på att få träffa representanter för
Olskrokens vårdcentral, som har ett särskilt uppdrag att arbeta med
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målgruppen. Troligen blir det rapport på nästa NOSAM.

4. Rapport från Lokala Västbusgruppen
Två grundläggande utbildningar om Västbus/SIP är planerade i vår.
Trycket är högt och det är snart fulltecknat vid bägge tillfällena. För
att få fler anmälningar från sjukvården så sätter vi streck för
anmälningar från kommunen och går ut med en påminnelse till
sjukvården med uppmaning att anmäla deltagare kommande vecka.
Lokala Västbusgruppen har ställt frågan till NOSAM om hur
kostnaden för förtäring vid utbildningarna ska finansieras. NOSAM
barn och unga anser att kostnaden kan debiteras på den årliga
fakturan för koordinator och kringkostnader som AFH skickar till
samtliga organisationer som ingår i NOSAM västerstadsdelarna.
Angående avvikelser; det har kommit in ett fåtal sådana. Maria Hägg
går igenom dem vid nästa NOSAM.
Årsrapporten från Lokala Västbusgruppen är insänd till
Temagruppen.
5. Årsrapporten samt verksamhetsplan för 2017
Årsrapporten godkänns. Karin Reinhardt gör förslag till
verksamhetsplan till nästa möte.

6. Rekrytering av koordinator till Familjecentrerat arbete.
Eva-Lena Båth berättar att ansökningstiden går ut 31/1. Tjänsten
samfinansieras av regionen och kommunen. Eva-Lena önskar att en
representant från sjukvården deltar i rekryteringsgruppen. Sirpa
Korpela tar på sig uppdraget. Troligen kommer koordinatorn att
börja arbeta efter sommaren.

7. Mottagningen ungas psykiska hälsa, Västerleden.
Sirpa Korpela berättar om verksamheten. Mottagningen nås via
vårdcentralen ännu så länge.
För närvarande utbildas personalen i föräldraprogrammet ABC (alla
barn i centrum), som är en bred föräldrautbildning.
Föräldrar kan vända sig direkt till mottagningen utan remiss.
NOSAM konstaterar att det är viktigt information om mottagningen
sprids till berörd personal inom sektor utbildning.
Teamledaren Evelina Stranne träffar för närvarande en rad olika
verksamheter i västerstadsdelarna för att etablera samarbete. Viktigt
att undvika dubbelarbete genom att identifiera de olika
verksamheternas uppdrag.
Siv Kirnö ställer fråga om NOSAM kan definiera verksamheternas
olika uppdrag och roller. Eva-Lena Båth föreslår att det kan bli ett
uppdrag för den kommande koordinatorn Familjecentrerat arbete
(se ovan).
8. Bästa Stunden
Erika Olofsson och Jenny Hagelberg inleder med att visa en
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informationsfilm om betydelsen av att läsa tillsammans med sina
barn. Filmen skickas till Karin för vidaresändning till ledamöterna.
Syftet med Bästa Stunden är att förbättra läsförståelsen hos barn.
Man vänder sig till föräldrar för att ge inspiration och uppmana dem
att läsa för barnen 15 minuter om dagen. Samtliga förskolor och
skolorna t o m åk tre har köpt in böcker som föräldrar kan låna i
kapprummet i samband med att de hämtar och lämnar sina barn.
Bästa stunden tas upp på föräldramöten och då är att pedagogerna
själva genomför föräldramöten i förskolan och förskoleklass eller åk
1 enligt den manual som tagits fram av arbetsgruppen där också
kompetens inom föräldrautbildning (Cope) är med och finns i
pärmen . Böcker finns på många språk och fördelas beroende på vilka
språk som talas i de olika verksamheterna. Bästa Stunden finns också
i grundsärskolan upp till åk nio.
Verksamheten startade med pilotförskolor 2013 – 14. Erfarenheten
är att det lånas mest böcker där Bästa Stunden även presenterats på
föräldramöten.
Siv Kirnö och Sirpa Korpela önskar att information om Bästa Stunden
ska spridas till BVC och vårdcentralerna.
Jenny och Erika skickar en information om verksamheten till Karin
för vidare spridning till ledamöterna i NOSAM.
9. 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 BVCläkaren. 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.
VC-representanternas erfarenhet är att det i allmänhet fungerar bra.
Maria Hägg: Samverkan mellan BUP och Skolhälsovården. Ett möte
kommer att äga rum inom kort för att klargöra hur samverkan ska
fungera. Frågan är hur remisser från Skolhälsovården ska hanteras
av BUP. Från skolans sida kommer områdeschefen i ÖrgryteHärlanda, Stefan Osla att delta. Maria Hägg deltar som representant
för stadens psykologenheter

Specialistvården uteblir från NOSAM barn och unga. Vad ska vi göra?
Förslag; Vi bjuder in specialistvårdens representanter till vårens sista
möte och har då fokus på frågor som är aktuella och angelägna för
dem.
9. Kommande möten
23 mars kl 15.00 – 16.30 Nymilsgatan 2
18 maj kl 15.00 – 16.30 Nymilsgatan 2
Vid anteckningarna
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Karin Reinhardt
Koordinator

Tid:

Inbjudna: Allan Dale, utvecklingsledare folkhälsa och Robert Hjerdt,
utvecklingsledare IFO/FH
13.00 – 16.00

Mötespunkter

1. Mötet öppnas.
2. Föregående anteckningar
Eva-Lena Båth: Det finns inga anställda kulturtolkar i öppna förskolan.
Angående frågan om arbete mot våld i nära relationer; Frågan har hög prioritet i både
region och kommun. Marie Sandstig föreslår att den blir en stående punkt på NOSAM
barn och unga.

3. Psykisk ohälsa hos nyanlända barn och ungdomar, Alan Dale och Robert
Hjerdt informerar
Alan och Robert visar ett bildspel med förslag till arbetssätt för att ge relevant stöd åt
nyanlända barn och ungdomar. Bildspelet bifogas. Bland annat föreslår de modeller för
screening; SDQ för barn 3 – 16 år och GHQ-12 för ungdomar över 16 år, för att
identifiera barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Alan och Robert har presenterat
sitt förslag bland annat på Stadsledningskontoret och i Temagrupp Barn och unga. De
ska kommande vecka ha kontakt med SBU(statens beredning för medicinsk och social
utvärdering).
Temagruppen ser mycket positivt på att arbetssättet provas i AFH.
Diskussion:
Hur kan vi arbeta tillsammans för att identifiera och ge stöd åt nyanlända barn och
ungdomar med psykisk ohälsa? Viktigt att inte bygga nytt utan få in arbetet i
existerande flöden och verksamheter. Psykologmottagningen kan hjälpa till med
screeningen, man har en psykolog med traumamedicinsk utbildning. Kan vi arbeta i
ngn form av workshop för att hitta bra arbetsformer?
Paula Bertilsson; vill först och främst säkerställa instrumentets validitet genom att
tillfråga den egna organisationens expertis.
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Paula informerar också om att Primärvården fått statliga medel för att öppna en
mottagning för målgruppen. Tre psykologer och två socionomer ska bemanna enheten.
Beslut: Nästa NOSAM barn och unga AFH ägnar större delen av mötestiden åt att
strukturera och hitta former för samverkan kring nyanlända barn och ungdomar
utifrån den modell som presenterats vid dagens möte.

4. Flyktingsituationen i stadsdelen
Karita Saapunki Björk berättar att IFO AFH under 2016 tagit emot 16 barn och under
2015 171 barn. Under året blir 33 barn 18 år.

I enlighet med LMA övergår ansvaret för barn som fyllt 18 år och inte har fått
uppehållstillstånd till Migrationsverket. Om ett barn som fyllt 18 år och är i behov av
vård kan han eller hon beredas sådan vård under samma förutsättningar som gäller för
övriga personer som befinner sig i Sverige efter en individuell prövning.

5. Uppföljning av handlingsplan för lokala västbusgruppen, Maria Hägg är
samordnare för gruppen
Närmast i tid ligger två utbildningsinsatser i Västbusarbete i praktiken. Ingalena
Lindberg kommer att hålla i två halvdagar, en för Västra Göteborg och en för AFH.
Västra Göteborg har sin utbildning den 28 september på förmiddagen. I första hand
riktar man sig till chefer. Primärvården och specialistvården bjuds in, Karin skickar en
blänkare till dem om datum och tid.
AFH:s utbildningsdag är den 12 oktober. Till denna bjuds förskolechefer, rektorer och
en representant per EHT in. Även till denna utbildningsdag bjuds primär och
specialistvård in.
Lokala Västbusgruppen fortsätter arbetet med att göra en långsiktig utbildningsplan
för grundutbildning och fördjupning i Västbus.

6. Uppdrag och syfte med arbetet i NOSAM barn och unga AFH, början till
handlingsplan för gruppen
Uppdraget för gruppen är att säkerställa samverkan mellan sjukvård, socialtjänst skola
och förskola.
NOSAM går först igenom Temagrupp barn och ungas handlingsplan och konstaterar att
det är angeläget att göra en konkret och lokal handlingsplan. Arbetet med en sådan
plan påbörjas under mötet, se bifogat dokument.
7. Övrig fråga
Ungdomsmottagningen saknas i NOSAM barn och unga. Karin Reinhardt får i uppdrag
att till nästa möte bjuda in dess chef, Dan Karlsson.

9. Höstens möten
Punkt vid nästa möte kommer i första hand att vara: Samverkan kring nyanlända barn
och ungdomar med psykisk ohälsa.
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De tidigare planerade mötena den 29 sept och 24 nov utgår då många av de närvarande
vid dagens möte har förhinder vid dessa tillfällen.
Nya mötestider:
Måndag 17 oktober kl 8.30 – 10.30, Hörnrumet Nymilsgatan 2
Måndag 21 november kl 8.30 – 10.30, Hörnrummet Nymilsgatan 2
Vid anteckningarna
Karin Reinhardt
Koordinator
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