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Handlingsplan 2022 NOSAM Barn och unga Örgryte-Härlanda 

Ordförande: Vakant 
 
Arbetsgrupp 2022:  
Catarina Richardsson, BVC Munkebäck: catarina.richardsson@vgregion.se 
Wenche Rehnberg, Resursenhet:  wenche.rehnberg@socialcentrum.goteborg.se 
Emma Borgström, BMM Munkebäck: emma.borgstrom@vgregion.se 
Katarina Lind TF elevhälsochef tills ny chef är rekryterad.  
Isa Eklund Berglöw, Utvecklingsledare folkhälsa: isa.berglow@socialcentrum.goteborg.se 
Katarina Reidal, Folktandvården: katarina.reidal@vgregion.se 
Marie Hansson, biträdande utbildningschef: marie.h.hansson@forskola.goteborg.se   
Malin Stiernstrand Ryd, rektor: malin.ryd@forskola.goteborg.se 
Linda Bolander, UMO: linda.bolander@vgregion.se 
Hannah Pilhton, FCA- KOO 0–6 år: hannah.pilhton@socialcentrum.goteborg.se 
 

 

NOSAM:s uppdrag är att gemensamt definiera och arbeta utifrån behoven i närområdet samt att arbeta med de uppgifter som beskrivs under 
NOSAM-info i LGS:s verksamhetsplan.  
 

Temagrupp barn och ungas delmål 2022: 

• Verka för lokalt samverkansarbete för barn och ungas hälsa utifrån ett barnrättsperspektiv. 

• Fokus på barnrättsperspektivet enligt barnkonventionen.  

• Tidiga insatser i samverkan  

• Tidigt identifiera barn som far illa. 

 

Antagen 2022-03-11. Handlingsplanen är ett levande dokument som uppdateras löpande under året. 
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Barn och unga 

Övergripande målområde 
NOSAM 

Delmål 
Temagrupp BoU 
Vad vill vi uppnå? 

Aktivitet/Ansvar  
NOSAM BoU Ö-H 
Vad ska vi göra? 
Hur? Vem? När? 

Uppföljning 
Hur ska vi följa upp? 
Hur blev utfallet? 

Tidiga samordnade insatser för att 

främja hälsa och förebygga ohälsa 

Verka för lokalt samverkansarbete för 

barn och ungas hälsa utifrån ett 

barnrättsperspektiv.  

 

  

Säkra att barn och unga får sina behov 

av samordnade insatser tillgodosedda. 

 

NOSAM BoU är styrgrupp för lokal 

samverkansgrupp BoU (f.d. lokal 

Västbusgrupp).  

 

Styrgruppen ansvarar för att leda och följa upp 

arbetet, utser representanter och att utforma 

en uppdragsbeskrivning till arbetsgruppen.  

 

Sammankallande för arbetsgruppen deltar på 

NOSAM BoU:s möten och återrapporterar 

löpande. 

Det lokala arbetet samt avvikelser redovisas också 

i en uppföljningsrapport, bifogad NOSAM: s 

årsrapport. 

Öka kunskap om den nya 

överenskommelsen om barn och ungas 

hälsa och SiP – riktlinjer.  

Skapa en implementeringsplan för SiP- BoU i 

närområdet.   

 

NOSAM gruppen och SIP- samordnare 

återrapporterar löpande.  
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Barn och unga 

Övergripande målområde 
NOSAM 

Delmål 
Temagrupp BoU 
Vad vill vi uppnå? 

Aktivitet/Ansvar  
NOSAM BoU Ö-H 
Vad ska vi göra? 
Hur? Vem? När? 

Uppföljning 
Hur ska vi följa upp? 
Hur blev utfallet? 

Förbättra barn och ungas uppväxtvillkor 

genom att stärka familjen och viktiga 

vuxna.  

FCA- Koordinator (0–6 år) utvecklar och 

samordnar insatser kring barn och unga utifrån 

ett familjecentrerat arbetssätt och framtagen 

handlingsplan. 

 

NOSAM BoU är styrgrupp för Familjecentrerat 

arbetssätt 0–6 år i Ö-H. Styrgruppen ansvarar 

för att leda och följa upp arbetet.  

FCA- Koordinator (0–6 år) deltar på NOSAM BoU: 

s möten och återrapporterar löpande. 

Det lokala familjecentrerade arbetet, redovisas 

också i en uppföljningsrapport, bifogad NOSAM: s 

årsrapport.  

Stärka vårdnadshavare i sitt 

föräldraskap.  

 

Målbild är att erbjuda 30 ABC- 

föräldrastödskurser för föräldrar med barn 3–

12 år i stadsområde Centrum.  

 

Utveckla och se över föräldrastöd för att nå 

föräldrar med barn 0–18 år. 

 

ABC samordnare för stadsområde Centrum 

ansvarar för uppföljning.  

 

 

FCA- Koordinatorer bevakar utvecklingen av ABC- 

föräldrastöd. FCA-Koordinator deltar på NOSAM 

BoU:s möten och återrapporterar löpande.  
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Barn och unga 

Övergripande målområde 
NOSAM 

Delmål 
Temagrupp BoU 
Vad vill vi uppnå? 

Aktivitet/Ansvar  
NOSAM BoU Ö-H 
Vad ska vi göra? 
Hur? Vem? När? 

Uppföljning 
Hur ska vi följa upp? 
Hur blev utfallet? 

Lokala samverkansformer kring yngre 

barn.  

Se över möjligheterna att skapa lokala former 

för samverkansorganisering kring yngre barn i 

närområdet genom team för barnhälsa. (t.ex. 

BMM, BVC, förskola, öppna förskolor i 

kommunal och ideell regi, SFC, folktandvården 

och bibliotek).  

Biträdande Utbildningschef FSF och enhetschef 

barnhälsa, med stöd av NOSAM Barn och Unga 

och FCA koordinator (0–6 år) återrapporterar 

löpande.  

”Sömlösa” övergångar av stöd och vård 

för föräldrar med psykisk ohälsa.  

Fortsatt samverka kring psykisk ohälsa kopplat 

till föräldraskap. Genom en arbetsgrupp för 

samverkan mellan BMM, VC, SFC, BVC, 

mödrabarnhälsovårdspsykologer, FCA 

koordinator. 

 

Utvärdera en frågemanual som tagits fram som 

stöd för BMM, BVC, VC och VC-psykologerna 

för att fånga upp psykisk ohälsa och kunna 

hänvisa föräldrar rätt.  

Se över om fler representanter, så som ÖVP, 

SVP och diakoner behöver bjudas in till 

arbetsgruppen. 

EC Catarina Richardsson på BVC Munkebäck 

tillsammans med arbetsgruppen återrapporterar 

löpande.  
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Barn och unga 

Övergripande målområde 
NOSAM 

Delmål 
Temagrupp BoU 
Vad vill vi uppnå? 

Aktivitet/Ansvar  
NOSAM BoU Ö-H 
Vad ska vi göra? 
Hur? Vem? När? 

Uppföljning 
Hur ska vi följa upp? 
Hur blev utfallet? 

Fokus på barnrättsperspektivet enligt  

barnkonventionen.  

 

 

 

 

Uppmärksamma att barnkonventionen 

numera är lag.  

 

Webb-utbildning 

Kurs: Barnkonventionen - från teori till 

praktik (vgregion.se) 

 

All personal på Ungdomsmottagningen 

kommer att gå utbildning i Barnkonventionen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uppmärksamma barn som anhöriga. Utbildning i BRA- samtal (barn som anhöriga). 

Utvecklingsledare i Folkhälsa skickar ut 

information om inbjudan.  

 

 

 

 

 

 

Kommenterad [IEB1]: BRA-samtal är en modell för att 

uppmärksamma anhöriga barns rättigheter. Modellen ger 

personal konkreta verktyg för att prata med barn som 

anhöriga och ge dem information och stöd som de har rätt till.  

 

Barns rätt som anhöriga framgår av hälso- och 

sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och barnkonventionen. 

BRA-samtal syftar till att öka barnets delaktighet och 

handlingsutrymme. På lång sikt är målsättningen att stärka 

barnets utveckling och att förebygga psykisk och fysisk 

ohälsa. 

 

Målgrupp för insatsen är barn mellan 7–18 år som har en 

förälder eller annan vuxen omsorgsperson med:  

 

- missbruksproblematik 

- psykisk sjukdom  

- psykisk- eller intellektuell funktionsnedsättning  

- allvarlig fysisk sjukdom/skada  

- eller som avlider  

 

Utbildningen riktar sig till personal som har barnens 

föräldrar/vuxna som målgrupp. Utbildningen riktar sig också 

till personal som har kontakt med barn och unga utifrån en 

problematik eller riskfaktor. Exempelvis kurator, 

specialpedagog och familjebehandlare. 

 

En utbildningsomgång är två heldagar dagar (08.30-16.00). 

Tidsperiod mellan de två dagarna är ca 4 veckor. 

Folkhälsomedel finansierar utbildningstillfällena. 

 

Mål 2023 – även erbjuda för yngre barn  

 

 

https://larportalen.vgregion.se/course/view.php?id=75
https://larportalen.vgregion.se/course/view.php?id=75
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Barn och unga 

Övergripande målområde 
NOSAM 

Delmål 
Temagrupp BoU 
Vad vill vi uppnå? 

Aktivitet/Ansvar  
NOSAM BoU Ö-H 
Vad ska vi göra? 
Hur? Vem? När? 

Uppföljning 
Hur ska vi följa upp? 
Hur blev utfallet? 

 Tidiga insatser i samverkan. Tidigt 

identifiera barn som far illa. 

 

  

 Tidigt identifiera barn som far illa genom 

tidiga insatser i samverkan för att stärka 

familjen och viktiga vuxna, se 

Familjecentrerat arbetssätt sid. 4.  

FCA- Koordinator (0–18 år) utvecklar och 

samordnar insatser kring barn och unga utifrån 

ett familjecentrerat arbetssätt och framtagen 

handlingsplan. 

FCA- Koordinator (0–6 år) deltar på NOSAM BoU: 

s möten och återrapporterar löpande.  

Det lokala familjecentrerade arbetet, redovisas 

också i en uppföljningsrapport, bifogad NOSAM: s 

årsrapport. 

 Uppmärksamma tidiga insatser för att 

förebygga våld i nära relationer. 

 

- Utforska verksamheternas behov för 

tidig upptäckt och för att kunna 

erbjuda rätt stöd.  

- Bjuda in utvecklingsledare 

ViNR/Heder/ och utsedd funktion på 

Vårdcentraler 

 

 

 

 

Kommenterad [IEB2]:  
Hur kan vi samverka i frågan? 

 

Socialförvaltning Centrum har tillsatt en tjänst som 

utvecklingsledare för våld i nära och resursteam heder, 50% 

vardera. Funktionen kommer att ha en stark koppling mellan 

samordningsgrupperna för VINR/ heder och IFO.  

 

Tjänsten tillträds i februari. Hur arbetet ska organiseras är inte 

klart ännu. Enhetschef för resursenheten kartlägger arbetet i 

samverkan med övriga stadsdelar.  

 

Arbetet pågår. Att ställa frågor och screena för ViNR ingår i 

vårdcentralernas uppdrag enligt KOK. Samtlig vårdpersonal 

har fått utbildning för att kunna se signaler på ViNR och 

arbeta för tidig upptäckt. Det avsätts även tid på APT för 

kompetensutbildning i frågan.  Det finns rutiner och 

checklistor. Vårdcentralerna har även utsett varsin funktion 

som särskilt ansvarig. Vårdcentralerna har utsett personer 

som är särskilt ansvariga för att stötta övriga kollegor samt 

driva arbetet. 

 

Behövs utbildning? 

Kunskapsbanken/webbstöd-for-kommuner/utbildningar-

moter-valdsutsatta/webbkurs-om-vald 

 

www.valdinararelationer.se/dialoga/utbildningar 

 

Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld-Nationellt 

centrum för kvinnofrid (NCK) 

 

Presentation av Islandsmodellen. Modell för att snabbt 

erbjuda rätt stöd vid våld i nära relation. 

 

 

 

http://www.valdinararelationer.se/dialoga/utbildningar
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Barn och unga 

Övergripande målområde 
NOSAM 

Delmål 
Temagrupp BoU 
Vad vill vi uppnå? 

Aktivitet/Ansvar  
NOSAM BoU Ö-H 
Vad ska vi göra? 
Hur? Vem? När? 

Uppföljning 
Hur ska vi följa upp? 
Hur blev utfallet? 

 Uppmärksamma och förebygga 

användning av alkohol och andra droger 

hos både barn och unga och deras 

föräldrar/viktiga vuxna. 

 

  

 

- Dela lägesbilder 

- Delge information från DVU 2022 

- Utforska verksamheternas behov för 

tidig upptäckt och för att kunna 

erbjuda rätt stöd. 

- Mini-Maria 

 

 Öka kännedomen om vilka aktörer och 

hälsofrämjande insatser som finns i 

stadsområde Centrum. 

- Bjuda in HälsUM 

Bjuda in Respons  

- Bjuda in enhet Förebyggande och 

främjande (SSF/SSPF/Skola som 

arena/FCA-

skolår/föräldrarådgivare/Hälsotek/lots) 

 

 Öka kunskapen om frisk och riskfaktorer.  - Bjuda in Kompetenscentrum ANDTS  

 

  

Kommenterad [IEB3]: UM GBG har en verksamhet som 
heter HälsUM som arbetar förebyggande och utåtriktat 
mot vår målgrupp, t ex genom att besöka gymnasieskolor, 
Integrationscentrum, digitala föreläsningar m.m. De 
arbetar mot hela GBG ej endast centrum, men skulle 
kanske även vara ett alternativ att bjuda in dem och 
berätta om sin verksamhet vid något tillfälle 
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Bemanning av NOSAM 
 

I NOSAM sitter valda områdes- och verksamhetschefer från primärvård, tandvård, kommun och stadsdel. Samtliga vårdcentraler i närområdet ska 

delta i NOSAM. 

Specialistsjukvården ska bjudas in vid behov. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), medicinskt 
ledningsansvar inom skolhälsovården (MLA), socialt ansvarig samordnare (SAS) samt folkhälsosamordnare kan delta om det finns behov. 
Temagruppernas processledare kan medverka vid NOSAM-möten i temaspecifika frågor. 
 
NOSAM-gruppen utser ordförande. Uppgiften roterar mellan kommun och region. Ledamöterna utses av respektive organisation och får mandat att 
samarbeta. Samverkan är en pågående process och kontinuitet är viktigt. Kontinuitet och mandat för att samarbeta är viktigt, ersättare utses inte. 
 
Arbetsgrupp 2022:  
Catarina Richardsson, BVC Munkebäck: catarina.richardsson@vgregion.se 
Wenche Rehnberg, Resursenhet:  wenche.rehnberg@socialcentrum.goteborg.se 
Emma Borgström, BMM Munkebäck: emma.borgstrom@vgregion.se 
Göran Parkrud, GSF: goran.parkrud@grundskola.goteborg.se 
Efter 6 maj är Katarina Lind TF elevhälsochef tills ny chef är rekryterad.  
Isa Eklund Berglöw, Utvecklingsledare folkhälsa: isa.berglow@socialcentrum.goteborg.se 
Katarina Reidal, Folktandvården: <katarina.reidal@vgregion.se 
Marie Hansson, biträdande utbildningschef: marie.h.hansson@forskola.goteborg.se   
Malin Stiernstrand Ryd, rektor: malin.ryd@forskola.goteborg.se 
Linda Bolander, UMO: linda.bolander@vgregion.se 
Hannah Pilhton, FCA- KOO 0–6 år: hannah.pilhton@socialcentrum.goteborg.se 
 

mailto:catarina.richardsson@vgregion.se
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mailto:malin.ryd@forskola.goteborg.se
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mailto:hannah.pilhton@socialcentrum.goteborg.se
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Uppdrag och ansvar för ledamöterna i NOSAM 

- Har mandat att representera, samarbeta, diskutera och efter förankring besluta i strategiska frågor.  

- Vara informationsbärare till och från NOSAM inom den organisation/verksamhet du representerar.  

- Förankrar ställningstagande/beslut i den organisation/verksamhet du representerar, mellan möten så att beslut i konsensus om 
gemensamma arbeten kan fattas.  

- Tar fram en egen handlingsplan med fokus på närområdesfrågor och utifrån prioriterade fokusområden i antagen Samverkansplan.  

- Är styrgrupp för lokalt Västbusarbete.  

- Är styrgrupp för det familjecentrerade arbetssättet. 

- Frågor som inte går att lösa på NOSAM-nivå förs vidare till temagrupperna genom kontakt med respektive processledare eller genom chefer 
i den egna linjen. Årsrapporterar via kommunikatören till LGS enligt fastställt årshjul.  

- Skickar handlingsplan och minnesanteckningar till kommunikatören för publicering på webben.  

- Utser ansvarig som i samarbete med kommunikatören utvecklar och uppdaterar NOSAM:s webbsida, t.ex. ordförande, sekreterare eller 
processtödjare.  

- Förankring av ställningstagande/beslut i NOSAM innebär att varje huvudman ansvarar för att fatta beslut och genomföra det som 
överenskommits i den egna linje-/organisation. 

 

Uppföljning  

Uppföljning sker kontinuerligt genom att minnesanteckningar publiceras på vårdsamverkans webb och årsrapport enligt fastställt årshjul. NOSAM 
ordförande bjuds in till delårsrapport vid Samverkantorget Live. NOSAM:s ordföranden träffar LGS Beredningsgrupp en gång per år för dialog. 
Brister i samverkan rapporteras kvartalsvis från verksamheterna i syfte att identifiera utvecklingsbehov och eventuella övergripande systemfel.  
 
Det är viktigt att samtliga chefsnivåer är delaktiga i besluten om samverkan och följer pågående arbete och resultat samt rapporterar om 
samverkan brister och det blir problem.  
www.vardsamverkan.se/goteborgsomradet/ 
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