MINNESANTECKNINGAR
Regiongrupp Psykisk hälsa

Regiongrupp Psykisk hälsa
Datum:

Torsdagen den 25 januari 2018 klockan 13.00-14.30

Närvarande:

Jonas Ericsson, Folkhälsa och Social utveckling (ordförande)
Rebecka Moding, Folkhälsa och Social utveckling (sekreterare)
Anna Biesért, Ungdomsmottagningarna
Sándor Eriksson, Vuxenpsykiatrin
Jessica Roström, Familjehälsan
Susann Winst, Barn- och ungdomspsykiatrin

Ej närvarande: Åsa Boman, Habiliteringen
Tina Fogelklou, Rättspsykiatriska regionkliniken
Catrin Mårdh, Primärvårdsrehab
Presentation
Mötet inleddes med en presentation av gruppens deltagare. Från och med 1 januari är både
Jonas Ericsson och Rebecka Moding anställda av Region Kronoberg som regionala
utvecklingsledare inom området psykisk hälsa.
Information om överenskommelsen Psykisk hälsa 2018
En överenskommelse har träffats mellan staten och Sveriges Kommer och Landsting (SKL)
gällande insatser inom psykisk hälsa för 2018 (se tidigare utskick). Medel inom ramen för
överenskommelsen uppgår till sammanlagt 1414 miljoner kronor. 529 miljoner mer än 2017.
Procentuellt har mer medel fördelats till regioner/landsting jämfört med kommunerna detta
år. Detta med anledning av att staten vill att regionerna/landstingen ska samordna insatserna
på regional nivå. Ett annat skäl är att kommunerna även har möjlighet att söka andra
statsmedel kopplat till området psykisk hälsa.
Anna B meddelade att SKL nämnt att Ungdomsmottagningsverksamhet ska ses som första
linjen verksamhet framöver.
Jonas presenterade överenskommelsen, se bifogad presentation.

Postadress

Besöksadress

Region Kronoberg
Nygatan 20
351 88 Växjö

Nygatan 20

Telefon 0709-844408 (Jonas), 0709-844621 (Rebecka)
E-post jonas.ericsson@kronoberg.se

rebecka.moding@kronoberg.se
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Samarbete/organisering 2018
Under mötet lyftes ett förslag på den nuvarande organiseringen inom området psykisk hälsa i
Kronobergs län, se bifogat dokument. Följande synpunkter framkom:
 Hur kan vi samverka med Medicinsk grupp psykisk hälsa?
 Hur kan vi samverka med de blivande regionala resurscentrumen?
 Hur kompletterar vi FINSAM:s arbete inom vårt uppdrag?
Jonas meddelade att Emma Krantz från FINSAM gärna vill komma till gruppen och
presentera deras arbete.
Gruppen önskade att vi inte slår samman regiongruppen och länsgruppen men att grupperna
ibland kan ha gemensamma möten.
Inom ramen för regiongruppen blir det svårt att dela upp gruppen i mindre grupper utifrån
barn/unga och vuxna/äldre då många verksamheter överlappar åldersspannet mellan barn och
vuxen.
Organisationsskissen ses över av Jonas och Rebecka.
Till det länsgemensamma arbetet kopplat till psykisk hälsa finns en handlingsplan.
Handlingsplanen är beslutad i Ledningsgruppen för samordning av länets hälso- och sjukvård
samt socialtjänst. Utifrån den har Jonas och Rebecka utformat en aktivitetsplan samt tidsplan
Dessa planer uppdateras kontinuerligt. Se bifogade dokument.
Under mötet diskuterades representationen i gruppen och om vi ska bjuda in ytterligare
verksamheter/personer.
Anna B representerar Ungdomsmottagningarna i detta sammanhang.
Jonas och Rebecka kommer gärna ut till verksamheterna och informerar samt stöttar arbetet i
olika arbetsgrupper.
Övrigt
Gruppdeltagarna meddelar Jonas och Rebecka om respektive verksamheter har haft tjänster
under 2017 som finansierats av uppdraget samt vilket behov som finns för 2018.
De flesta i regiongruppen är positiva att det arrangeras en workshop med tydligt syfte för att
identifiera förslag på insatser som ska bedrivas inom området psykisk hälsa under 2018. Anna
lyfte att månadsskiftet mars- april inte är bra med anledning av att SESAM flyttar då.
Rebecka berättade om hbtq-diplomering. Om någon av era verksamheter skulle vara
intresserade av detta och att kostnaden tas på satsningen Psykisk hälsa hör av er till Rebecka.
För mer information se bifogad inbjudan (bortse dock från kostnaden som står i inbjudan)
Mötestider
Gruppen enades om att inledningsvis har vi möte en gång i månaden. Veckodagar som inte är
är bra är måndag eftermiddag, tisdagar, onsdagar sista i månaden, torsdag förmiddagar samt
fredagar.
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Jonas och Rebecka skickar ut om mötestider.

Anteckningar förda av
Rebecka Moding
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