MÖTESANTECKNINGAR

Regiongrupp Psykisk hälsa
Datum:

Fredagen den 19 oktober 2018 kl. 13.00 - 15.00

Plats:

Åsnen, Regionhuset (Nygatan 20)

Närvarande:

Catrin Mårdh, Primärvårdsrehab
Jonas Ericsson, Folkhälsa och social utveckling
Erika Lagergren, Folkhälsa och social utveckling
Jessica Roström, Familjehälsan

Ej närvarande: Anna Biesért, Ungdomsmottagningarna
Lena Boberg, Habiliteringen
Susann Winst, Barn- och ungdomspsykiatrin
Sándor Eriksson, Vuxenpsykiatrin

1. Föregående mötesanteckningar
Föregående mötesanteckningar gicks igenom och godkändes.
2. Inventering av hälso- och sjukvårdens satsningar 2018
Vi går först igenom satsningar före 2018 som togs med in i år och några aktiviteter ser vi
behov av att finansiera på annat sätt. Exempelvis doktorand på KBC, delar av ImproveIT, logopeder och psykologtjänster på familjehälsan, Ungdomsmottagningen i Ljungby
samt Bryggan.
Jonas har gjort ett utkast till sammanställning av pågående satsningar, men det finns några
frågetecken och totalsumman är för stor. Vi bestämmer att var och en ser över sina
satsningar (och gärna hela centrumets) och återkopplar till Jonas och Erika. Excelfilen
bifogas samt underlaget som beslutades i hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp.
3. Länsgemensam analys och handlingsplan 2019
Vi går igenom dokumentet och vissa av områdena som finns med vore önskvärt att hälsooch sjukvården går in med specifika satsningar på. Exempelvis UVAS, samsjuklighet,
spelberoende mm.
Som uppföljning har ett antal indikatorer tagits fram, vilka finns i en excelfil på vår
hemsida: http://www.regionkronoberg.se/vardgivare/arbetsomradenprocesser/folkhalsa/psykisk-halsa/regional-samverkansoverenskommelse/#tab-20579
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Kom gärna med förslag på andra indikatorer som ni behöver och meddela om det finns
indikatorer som ni tycker är överflödiga.
4. Hälso- och sjukvårdens behov av satsningar 2019
När vi är klara med sammanställningen för 2018 ser vi över vilka som ska fullföljas 2019.
Förslag på nya satsningar noteras kontinuerligt som exempelvis ”Dansa för hälsan”,
spelberoende mm. Vi måste också se möjligheten att göra en storsatsning på något område
som exempelvis primärvården eller annat.
När vi har sammanställningen för 2019 klar (i slutet av november) så är den preliminär
eftersom vi inte vet om vi får, hur mycket eller vilken riktning de statliga medlen kommer
att ha.
5. Övriga frågor
a) Vi går igenom enkäterna som ska rapporteras in till SKL. Vissa frågor får lyftas
med centrumcheferna då Jonas och Erika träffar dem den 25 oktober. Var och en
skickar svar på enkäterna till Jonas och Erika innan dess.
b) Fokus för oss just nu är främst beskrivning av pågående satsningar 2018 samt
inrapporteringen till SKL. Därefter fokuserar vi på 2019 års hälso- och
sjukvårdssatsningar så att vi kan lämna en redogörelse till styrgrupp psykisk ohälsa
den 30 november.
c) Jonas och Erika undersöker beslutsprocessen för 2019 eftersom det har varit
alltför rörigt och oklart detta år. Vad som hittills är klart är att när de statliga
medlen kommer ska de först gå till ekonomiavdelningen, liksom andra statliga
medel, och de kommer slutligen att beslutas av regionstyrelsen. Hur processen
med framtagande av underlag för beslut ska se ut kommer att klargöras under
hösten.
d) Inom det suicidpreventiva området är det mycket aktiviteter just nu. Förutom
YAM-programmet är webbutbildningen under utarbetande, en handlingsplan
kommer ut på remiss till er inom kort och under december planeras en
länsövergripande kampanj mot suicid bland unga män.
6. Kommande möten
9 november kl.10.00-12.00, Furen i Regionhuset (Extra möte ang. satsningar 2019)
20 november kl.13.00-15.00, Åsnen i Regionhuset
17 december kl.09.30-11.30, Åsnen i Regionhuset

Formulerat av
Jonas och Erika
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