MÖTESANTECKNINGAR

Extra möte inför 2019 med
Regiongrupp Psykisk hälsa
Datum:

Torsdagen den 11 oktober 2018 kl. 13.00 - 15.00

Plats:

Vinen, Regionhuset (Nygatan 20)

Närvarande:

Lena Boberg, Habiliteringen
Jonas Ericsson, Folkhälsa och social utveckling
Sándor Eriksson, Vuxenpsykiatrin
Erika Lagergren, Folkhälsa och social utveckling

Ej närvarande: Anna Biesért, Ungdomsmottagningarna
Catrin Mårdh, Primärvårdsrehab
Jessica Roström, Familjehälsan
Susann Winst, Barn- och ungdomspsykiatrin

1. Föregående mötesanteckningar
Föregående mötesanteckningar gicks igenom och godkändes.
2. Länsgemensam analys och handlingsplan 2019
Samverkansöverenskommelsen – förslag; först fråga berörda parter var de till synes
olösliga knutarna finns, vad är det man behöver komma överens om, kolla med Länets
ledningsgrupp. Detta bör göras innan allt för mycket jobb läggs ner på att jobba fram en
ny samverkansöverenskommelse.
UVAS – förslag; koppla området till samordningsförbunden.
Indikatorerna – Självskadebeteende – förslag; även mäta frivilliga inläggningar pga
självskadebeteende. Koderna som mäts idag är lite trubbiga då de mäter dem som är så illa
däran att de hamnar inom somatisk vård.
3. Hälso- och sjukvårdens behov av satsningar 2019
SKL:s samverkansmetod primärvård och specialistvård angående psykisk hälsa – kanske
något för nästa år?
Jonas och Erika sammanställer en lista över pågående satsningar inom hälso- och
sjukvården och skickar ut. Alla ser över vilka satsningar som bör fortsättas.
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Insatserna i den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa – finns det några
områden där hälso- och sjukvården skulle kunna göra insatser, exempelvis UVAS eller
samsjuklighet?
Nya insatser – vilka nya insatser behöver hälso- och sjukvården inom psykisk hälsa?
4. Kommande möten
19 oktober 13-15, Åsnen
20 november 13-15, Åsnen
17 december 09.30-11.30, Åsnen (obs, ändrat datum)
Eventuellt får vi boka in extra möten under oktober och november för att kunna bli klara
med ett förslag till satsningar 2019.
Regiongruppen ser fördelen i att ha viss del av möten gemensamt med Länsgruppen under
2019.

Formulerat av
Jonas och Erika
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