Minnesanteckningar
Lokala Västbusgruppen, AFH och Västra Göteborg
Datum: 2017-11-30

Närvarande:

Emelie Kröönström sektor IFO/FH Västra Göteborg
Helena Jonsson, sektor utbildning förskola AFH
Julia Ingvarsson, BUP Frölunda
Julia Sandklef, sektor utbildning AFH
Maria Hägg, psykologenheten AFH och Västra Göteborg, ordförande
Agneta Bergqvist, koordinator

Förhindrade:

Anders Alnesten, habiliteringen
Anna Wennberg, BUP Frölunda
Annika Knober, verksamhetschef Närhälsan Askim
Bernt-Åke Andén, IFO/FH Västra Göteborg
Carina Didriksson, sektorchef IFO/FH Västra Göteborg
Erika Engström, barnmedicin
Inge Fjellman, sektor utbildning skola, Västra Göteborg
Jessica Rosander Verksamhetschef Allemanshälsan
Karin Hansson, sektor IFO/FH AFH
Marie-Louise Furvik, sektor utbildning förskola Västra Göteborg
Monica Johansson Lundgren BUP Frölunda
Staffan Lennmalm, sektor utbildning skola AFH

Tid:

Klockan 10.00-12.00

Mötespunkter
•

Mötet startade med en liten grupp ledamöte, 6/18.

•

Föregående anteckningar har inte justerats ännu men kommer inom kort.

•

Utbildningsdagar Västbus och SIP, det senaste mötet den 16 november fungerade
bra trots flera svårigheter. Utvärderingen visade att deltagarna var nöjda med
utbildningen men att det är viktigt med kaffe. I denna lokal kunde vi inte få kaffe utan vi
serverade frukt.
Planerar två utbildningstillfällen under våren, datum Julia Sandklef bokar tider
Att tänka på inför nästa inbjudan/utbildning att deltagarna får möjlighet att träffa
samverkansparter vid gruppdiskussioner, alltså blandad sittning.
Mer focus på Avvikelser, varför avvikelse, hur gör jag, vart ska jag skicka avvikelsen.
Fördjupningsutbildning i Västbus och SIP är en fråga som lyftes. Conny bjuds in till
nästa möte.
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Fråga som togs på dagens möte, Vad gör SIP mötet när en verksamhet inte gjort det
som var beslutat? Avvikelse?
•

Avvikelser, inga avvikelser har kommit till Maria Hägg. Förra mötet beslutades att alla
ledamöterna skulle ta upp avvikelser i samverkan på ”hemmaplan” och uppmuntra till
att avvikelser skrivs.
Funderingar varför inte avvikelser skrivs diskuterades idag, kan det vara osäkerhet när
det ska göras och att återkoppling inte har fungerat.

Syftet med avvikelserapportering är att synliggöra brister i eller avsteg
från gällande överenskommelser. Avvikelserapporterna utgör ett viktigt
underlag för kvalitetsförbättringar inom vård och omsorg.
Lyfter frågan till NOSAM om att avvikelserapportering inte sker.
•

Övriga frågor, SIP snurror lämnas till deltagarna. Finns att beställa på SKL
Sip material
Agneta Bergqvist, Koordinator, slutar uppdraget vid årsskiftet. Jag vill på detta sätt säga
tack för att ni tog in mig i gruppen och jag önskar er fortsatt bra samarbete för våra
medborgare.

•

Lokala Västbusmöten är bokade för år 2018, 1 februari och den 19 april,
klockan 10.00 – 12.00, Psykologenheten, F O Peterssons gata 32.

•

Mötet avslutas.

Vid anteckningarna: Agneta Bergqvist
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