Minnesanteckningar Nätverksträff Samordnare!
Onsdagen den 2 mars
Klockan: 13.30-15:30
• Välkomna
Hanna och Lena hälsar välkomna till FC Floran
• Lägesrunda
Lena ger ordet till Samordnarna: Hur har ni det just nu?
Anita Magnusson FC Partille: God samverkan mellan olika professioner. Ö.F har samma ingång
som BHV och de måste öppna för varje besökare. Snart ska starta föräldragrupper, men BMM
kanske inte kan delta som förut.
Carina Wahlqvist FC Fyren: Begränsad samverkan med BMM, men öppnar upp verksamheten
försiktigt. För att inte bli för många på Ö.F så styr vi med hjälp av åldrarna på barnen i grupperna.
Elin Lingman FC Trädet: Full bemanning, gott om tider och plats, FC följer den verksamhet som
har skarpaste restriktionerna för att det skall upplevas lika. Inga BMM på plats, men de samverkar
i grupp tillsammans med socionom. Till hösten skall föräldragrupper starta igen. Känns positivt
och att det lättar upp. Stora möjligheter till samverkan (2 timmar i veckan). VI FÅR KRAMAS IGEN!
Hanna Brohede FC Floran: Två dagar ute! Välbesökt så de får vara kvar ute. Öppet inomhus utan
maxantal. Stor skillnad att vara med inomhus, än ute! Som socionom. Direkt annorlunda samtal
som resulterar i att fler bokar enskilda samtal. BMM inte på plats och inte planerad samverkan
under våren.
Johanna Söderlund FC Hasselkärnan: Öppna förskolan är mer igång inomhus igen alla dagar
förutom fredagar då vi fortfarande är utomhus. Bvc har börjat med föräldragrupper igen. Just nu har
vi ingen barnmorska på plats efter att ny upphandling har gjorts då det nu är ny aktör i form av

Regionhälsan som ansvarar för BMM. Det är idag oklart hur vi kommer samverka och om de kommer
vara samlokaliserade alls framöver. ABC grupper har körts via teams men kommer nu startas upp
IRL. Föräldrarådgivning sker fortsatt via teams vid önskemål, men i övrigt på plats.
Julia Persson FC Fyrklövern: Har samma öppettider som på Floran. FC har haft samma som
BHV, som har starkare restriktioner, men nu kör de på. Barnmorskorna flyttat till
centralverksamhet, så utan i samverkan just nu.
Hanna Särnhede FC Draken: Ny på tjänsten, arbetar med samverkan mellan privata aktörer,
skriver avtal Det är många besökare på Ö.F
Karin Gray FC Eken: BVC flyttar tillfälligt, det har varit skillnad då BHV har använt munskydd men
inte Ö.F. Många besökare så de begränsar genom ålder. Inga restrektioner på antal inne i lokalen.
Bara tvätta händerna. Välbesökt, och ser att familjerna har stora behov av att träffa andra
Lena Meijer FC Hinden: Verksamheten är inne. Inga restriktioner i antal. Fin samverkan med
BHV-Föräldragrupper är uppskattade. Börjar kännas ljusare...
Malin Jardebrand FC Älvbarnen: Ingen samverkan BMM i Nödinge, nya avtal med rådgivande
funktioner. Har öppnat upp så smått.

• Angeläget att ta upp ?
o Hanna pratar kring arbetet som pågår med att ta fram ett
gemensamt Samverkansdokument, och tar med sig viktiga
reflektioner från samordnarna tillbaka.
• “En förälder blir till”: Ges av Kunskapscentrum för Jämlik vård
Finns material att använda gratis på nätet
-Har vi gått/inte gått utbildningen: Handuppräckning
-Hur jobbar vi med materialet nu
Tips att dela med varandra:
o Stående punkt på husmötet
o Föräldragrupperna använder vi materialet Tillsammans
o Små frågor ligger på borden när man kommer.
o Finns med i kvalitetstiden i årshjulet varje kvartal
o Ett kapitel varje gång inom HBTQ-certifieringen
o Ligger i årshjulet för at det inte ska bli hyllvärmare
Utbildningen ges igen den 24 maj
Platserna är förtillfället slut, men man kan ställa sig på kö

https://regionkalender.vgregion.se/sv/anmalning/2046
• Lite smått&gott från kursen”Leda utan att vara chef”
Hanna visar bl.a bilder som kan användas på husmöten för att göra
självskattning av familjecentralsarbetet.
Kursen rekomenderas av både Hanna & Lena
• Lite kort om FC-Konferensen 16-17 maj
Det kom ut fler platser på tisdag eftermiddag.
Hur ser det ut - Ska ni gå? Alla på Familjecentralen?
Det såg lite olika ut...
• 28 april är nästa nätverksträff som är för alla professioner på
familjecentralen.
Ni får gärna höra av er om det finns något på er Familjecentral
som skulle kännas viktigt att ta upp på nästa träff.
Efter utvärdering av förra träffen, som var digital via Teams, så
beslutade vi att den skulle fortsätta i det formatet då det
verkade som fler kunde närvara.
• RK-Göteborg:
Hanna gör uppehåll för föräldraledighet.
Någon som tycker det skulle vara roligt att dela med Lena en tid
till Hanna är tillbaka så hör gärna av er.

Vid pennan- Lena Meijer

