Minnesanteckningar möte NOSAM Barn och Unga i AFH
2018-09-27
Kallade:

Ej
närvarande:

Evelina Stranne, Västerleden.
Linda Bolander, Ungdomsmottagningen Väst.
Teres Lundin, BUP.
Staffan Lennmalm, Grundskoleförvaltningen
Hero Fatari, Allemanshälsan och Västerleden.
Maria Hägg Psykologenheten och lokala Västbusgruppen.
Siv Kirnö Askim Hovås Familjeläkare.
Elin Lingman, Koordinator FCA.
Bengt Abrahamsson, Samhälle och Kultur.
Annika Lundqvist, Närhälsan Askim.
Lena Lundqvist Unger, Förskoleförvaltningen.

Linda Bolander, Teres Lundin, Hero Fatari, Siv Kirnö, Bengt Abrahamsson
Annika Lundqvist

Åsa Etèus, IFO/FH.
Ordförande:
Sekreterare: Lisbeth Sjöling
Plats:

Nymilsgatan, Svängrummet

Tid:

13.00-14.30

Dagordning
1. Inledning
Åsa hälsar välkommen.
2. Mötet öppnas
3. Förra mötets anteckningar

Elin tar upp frågan med undran över hur man kommunicerar ut beslut osv från NOSAM i
sin organisation. Vad ska vi göra och hur gör vi det tillsammans?
Diskuterar hur mötesstrukturen ska se ut framåt för att det ska hända saker.
Ska också vara ett forum för information. Ge varandra input från verksamheterna. En
kunskapslänk.
Ska vara styrgrupp för koordinatorer i skola och funktionshinder. Familjer som har många
kontakter i organisationer ska dessa samordna.

NOSAM som styrgrupp för att personer från olika organisationer träffas- hur ska vi arbeta
med det. Allas mål är att det ska bli bra för dessa familjer.
Hur bygga broar mellan skola och primärvård och region.
Fika
4. Uppföljning av Västbusa-arbetet, Maria Hägg
En ny person kommer att vara sammankallande för Västbus
Conny Gustafsson är föreslagen som sammankallande i Västbus. Frågan togs på möte i
Västbus idag där alla var positiva till förslaget.
NOSAM BoU i AFH tycker Conny G är et bra förslag som sammankallande i Västbus.
Maria och Staffan kommer att ingå i NOSAM , Väster respektive AFH. De kommer att
ersätta varandra på NOSAM vid frånvaro.
Två utbildningar i SIP/Västbus är planerade för hösten, 21 november och 6 december.
Utbildningarna vänder sej till personal i AFH och V Göteborg samt primärvården.
Representation i Västbus diskuterades på möte idag, Ej självklart att elevhälsochefer ska
vara med utan de ska sitta i NOSAM.
Viktigt att få ihop allas kunskap runt elever/ klienter/patienter.
Maria tog upp vem ska ta hand om att registrera när SIP:ar upprättas för att försöka se
antalet. Ska kvaliteten analyseras? Hur? Ska det kunna vara en arbetsgrupp runt detta?
Intressant att veta om det görs många SIP:ar? Följa över tid hur många.
Kan vi lyfta frågan uppåt?
Be Conny presentera handlingsplanen för Västbus nästa NOSAM-möte.
5. Uppföljning FCA- arbetet, Elin Lingman
Om det finns frågor runt Elins arbete ute i arbetsgrupper kommer Elin gärna ut och
informerar.
Nätverk håller på att arbetas fram.
De olika organisationerna ska välja ut vilka som ska sitta i dem. Finns en manual med
exempel. Elin vill gärna ha respons om ide`n.
Tandboxen, se bildspel. En arbetsgrupp har jobbat med detta. Om någon vill ha planen
som arbetats fram, kontakta Elin.

Elin kommer att visa lådan här när den är klar. 2 böcker har också tagits fram som
handlar om tandhygien.
Det finns pengar kvar i budget för FCA, som man skulle kunna föra över till nästa
verksamhetsår om det går. Åsa undersöker. Familjecentralen kan få av dessa pengar till
utveckling.
Pengarna skulle också kunna användas till kompetensutveckling ute i verksamheterna.
Vem ska ansvara för och hur när pengar ska användas från FCA:s budget? Åsa beslutar.
Grunden för vad pengarna ska gå till beslutas i handlingsplanen för FCA.
Bra med samverkan mellan FSA och ”Ungas psykiska hälsa” vad det gäller utbildning i
ABC.
Elin kommer att kalla till nätverksmöte.
Se bildspel.
6. Höstens mötestider
8 november
Gemensamt möte med Västra Göteborg 3 december.

Påminnelse om utbildningen ”Att styra och Leda i samverkan” 23:e oktober! Sista
anmälningsdag är 5 oktober!
7. Mötet avslutas

Ordförande
Åsa Etèus

