MÖTESANTECKNINGAR

Länsgrupp Psykisk hälsa
Datum

Måndagen den 20 augusti 2018 kl.16.30-19.00

Lokal

Rottnen, Regionhuset (Nygatan 20 i Växjö)

Närvarande

Björn Axelsson, PO-Kronoberg
Petter Berg Växjö kommun
Eva Bergmark, PO-Kronoberg
Pernilla Dahlin, Alvesta Kommun
Jonas Ericsson, Region Kronoberg
Linda Farkas, Ljungby Kommun
Veronica Holmberg, Älmhult Kommun
Kristin Jeansson, Växjö Kommun
Göran Liljedahl, Lessebo Kommun
Anna-Maria Lindblom, Uppvidinge Kommun
Rebecka Moding, Region Kronoberg
Mari-Louise Olsson, Attention Kronoberg
Magnus Pålsson, Brukarrådet i Kronobergs län
Pernilla Risberg, Tingsryd Kommun

Ej närvarande Autism- och Aspergerföreningen
Elin Görbring, Älmhult Kommun
Malin Wideberg, Markaryd Kommun
1. Föregående mötesanteckningar
Föregående mötesanteckningar gicks igenom och godkändes.
Under genomgång av mötesanteckningarna lyftes att det hade varit bra att
ha med ungdomar i arbetet med att utveckla information om psykisk hälsa
på 1177.se etc. Förslag är att ta kontakt med Växjö Fria gymnasium
eftersom de var delaktiga i dialogen i början av processen.
2. Utbildning ”Familjeband”
Den 10-11 december 2018 arrangerar Region Kronoberg en utbildning
inom närståendesatsningen Familjeband. Utbildare Karin Perry utbildar
utbildare. Region Kronoberg står för utbildningen samt fika.
I dagsläget har Växjö kommun, Uppvidinge kommun, Ljungby kommun,
Alvesta kommun samt Tingsryds kommun reserverat två platser var.
Älmhults kommun har reserverat 4 platser. Lessebo önskar inga platser.

Postadress

Besöksadress

Region Kronoberg
Folkhälsa och social utveckling
351 88 Växjö

Nygatan 20

Kontaktuppg.

jonas.ericsson@kronoberg.se
0709-84 44 08
rebecka.moding@kronoberg.se
0709-84 46 21
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Gruppen enades om att det finns ett intresse att genomföra utbildningen
så Jonas och Rebecka tar fram en inbjudan med anmälningslänk och
skickar ut till Länsgrupp Psykisk hälsa för vidare distribution.
Även Region Kronoberg kommer att erbjudas utbildningsplatser.
3. Länsgemensam analys och handlingsplan 2019
Jonas och Rebecka har påbörjat arbetet med analys och handlingsplanen
kopplat till psykisk hälsa för 2019. Under mötet gick vi igenom aktuellt
utkast och gruppen godkände strukturen på dokumentet.
Följande lyftes vid genomgången:


Fler insatser för vuxna och äldre, personer med samsjuklighet,
anhöriga



Skriv in att analys och handlingsplanen är antagen av länets
ledningsgrupp



Om vi har två varianter av analys och handlingsplan är ett förslag
att i den mer ”publika” versionen ha med kolumnerna; insats,
målgrupp och processansvar. Förslag att lägga in analystexten som
finns i tabellerna i löptexten framkom också.



Kan vara bra om insatserna är beskrivna på olika nivåer (detalj +
övergripande)

Jonas och Rebecka korrigerar dokumentet och skickar ut det till
länsgruppen, tvärgrupperna samt regiongruppen den 24 augusti. Senast
den 2 september behöver Jonas och Rebecka få in eventuella
synpunkter/förslag på tillägg.
Länsgruppen tycker det hade varit bra om brukarföreningarna (Attention
Kronoberg, Autism och Asbergerföreningen Kronoberg samt Kronobergs
brukarråd) läser igenom de kommunala analys och handlingsplanerna för
att lämna synpunkter utifrån ett brukarperspektiv. Varje kommun skickar
sin plan för eventuella synpunkter till brukarföreningarna så läser
föreningarna igenom om tid finns.
Kontaktuppgifter:
attention.kronoberg@gmail.com (Attention Kronoberg)
magnus.palsson@kronoberg.se (Kronobergs brukarförening)
mona@pamu.se (Autism och Asbergerföreningen Kronoberg)
4. Respektive kommuns analys och handlingsplan 2019 – Hur går
arbetet?
Kommunerna har kommit olika långt när det gäller kommunernas analys
och handlingsplaner. Ett förslag som kom fram är att kommunerna kan
planera för att sprida den webbaserade suicidutbildningen under 2019 och
skriva in det i sin plan.
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5. SIP – Lägesrapportering
Kristin Jeansson förmedlade information om SIP från Växjö Kommuns
medicinska sjuksköterska Carina Yngvesson som även är representant i
tvärgrupp vuxna:
Tvärgrupperna i länet har lagt ett förslag gällande SIP till länets
ledningsgrupp. I förslaget förslås bland annat att man ska arbeta på olika
sätt när det gäller SIP för barn respektive SIP för vuxna. Det kommer nog
ta ca två år innan man har ett bra arbete kring SIP i länet. Carinas
uppmaning till länsgruppen var att kommunerna ska fortsätta utbilda i SIP
tillsvidare. För tillfället genomförs inga länsutbildningar.
Jonas och Rebecka har uppdaterat informationen om SIP på
vårdgivarwebben:
http://www.regionkronoberg.se/vardgivare/arbetsomradenprocesser/folkhalsa/psykisk-halsa/samordnad-individuell-plan-sip/
Länk till SKL:s webbutbildning kring SIP:
http://www.samordnadindividuellplan.se/kortversion/
6. Brukarmedverkan – Vad har gjorts och hur går vi vidare?
Länsgruppen hade tyckt att det hade varit bra att Region Kronoberg
anställer en brukarsamordnare. Ett annat alternativ är att någon/några
kommuner anställer brukarsamordnare för att arbeta fram en
välfungerande modell som vi eventuellt kan sprida till andra kommuner på
sikt.
Växjö och eventuellt Ljungby och Alvesta skulle vara intresserade av
brukarsamordnare. Viktigt att man i så fall anställer två personer.
Ett utvecklingsområde är att öka användandet av genomförandeplaner.
Både att upprätta dem tillsammans med brukaren, men också att använda
dem i omsorgen om den enskilde. Varje kommun bör se över detta då
användandet är lagstadgat.
7. Övriga frågor
a) Jonas och Rebecka har kontakt med omvärldsanalytiker Bengt
Wahlström som hjälper till att ta fram en omvärldsrapport kring området
psykisk hälsa. Bengt kommer att ta kontakt med några av er för att ställa
frågor kring ert arbete kopplat till området.
b) Ett önskemål som kom fram under mötet var att det hade varit bra om
man kunde skriva ut ett intyg efter att man genomfört webbutbildningen
för suicid.
c) Under mötet fick vi tips om en webbintroduktion för
funktionshindersomsorgen;
http://www.kunskapsguiden.se/funktionshinder/webbutbildningar/Sidor/Webbintroduktion-forfunktionshindersomsorgen.aspx
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8. Kommande möten
Måndag 24 september kl.14.30 – 17.00, lokal Bolmen, Regionhuset
Ev. utvecklingsdagar med Regiongruppen 10-11 oktober i Möckelsnäs
Måndag 12 november kl.16.30 – 19.00, lokal Åsnen, Regionhuset
Måndag 10 december kl.14.30 – 17.00, lokal Åsnen, Regionhuset

Jonas Ericsson
Ordförande

Rebecka Moding
Sekreterare
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