MÖTESANTECKNINGAR

Länsgrupp Psykisk hälsa
Datum

Måndagen den 22 oktober 2018 kl.13.00 - 15.00

Plats

Vidöstern, Regionhuset (Nygatan 20 i Växjö)

Närvarande

Björn Axelsson, PO-Kronoberg
Pernilla Dahlin, Alvesta kommun
Jonas Ericsson, Region Kronoberg
Linda Farkas, Ljungby kommun
Elin Görbring, Älmhult kommun
Kristin Jeansson, Växjö kommun
Göran Liljedahl, Lessebo kommun
Anna-Maria Lindblom, Uppvidinge kommun
Mari-Louise Olsson, Attention Kronoberg
Magnus Pålsson, Kronobergs brukarråd inom missbruks- och
beroendevården
Pernilla Risberg, Tingsryd kommun
Malin Wideberg, Markaryd kommun

Ej närvarande Autism- och Aspergerföreningen
Petter Berg Växjö kommun
Eva Bergmark, PO-Kronoberg
Veronica Holmberg, Älmhult kommun
Erika Lagergren, Region Kronoberg

1. Föregående mötesanteckningar
Föregående mötesanteckningar gicks igenom och godkändes.
2. Analys och handlingsplan 2019
Genomgång och planering av respektive insats i handlingsplanen:
1177 –informationen håller på att uppdateras och när grunden är klar så skickas den ut på
remiss till Länsgrupp, Regiongrupp mfl. Tips kom bland annat på att förtydliga avsnittet
med ”Akut” samt att ”tala med en förälder eller annan vuxen”.
HBTQ –Till nästa gång kollar var och en igenom informationen på:
https://utbildning.socialstyrelsen.se/course/view.php?id=514 så tar vi sedan ställning till
hur webbutbildningen ska spridas till berörda verksamheter i respektive kommun.
Samverkansöverenskommelsen –Hur ska vi gå tillväga och vilka områden behöver
revideras? Vi bestämmer att vi börjar med att ställa frågan till tvärgrupperna och sedan
återkoppla till Länets ledningsgrupp.
UVAS –Kristin, Elin och Björn bevakar frågan där vi ska försöka få klarhet i vad vi gör i
länet idag och vilka satsningar vi behöver göra framöver.
Postadress

Besöksadress

Region Kronoberg
Folkhälsa och social utveckling
351 88 Växjö

Nygatan 20

Kontaktuppg.

jonas.ericsson@kronoberg.se
0709-84 44 08
erika.lagergren@kronoberg.se
076-720 77 53
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Samsjuklighet –Anna-Maria, Magnus, Kristin och Kim undersöker sedan tidigare
möligheterna att anordna en konferens eller annat.
Spelberoende –Magnus bevakar frågan. Vad görs i sjukvården och vad gör kommunerna?
Vilka satsningar behöver vi göra framöver?
Suicidprevention –En handlingsplan är under utarbetande och likaså webbutbildningen.
Under december planeras en kampanj för suicidprevention i Kronobergs län.
Vad gäller indikatorerna nämndes (utanför mötet) att ha placering i familjehem respektive HVB-hem som
olika indikatorer, ta med HLV:n (folkhälsoenkäten), ta med kriminalitet utifrån BRÅ-rapporter, ta
med suicidförsök.
3. Kommunernas handlingsplaner
Var och en skickar sin handlingsplan till Jonas och Erika för publicering på hemsidan.
Under nästa möte går vi igenom dem.
4. Information från webbmöte med SKL den 24 september
SKL kallade de regionala utvecklingsledarna till ett webbmöte i september. De informerade
om att de kommer att skriva en slutrapport för de tre senaste åren. Socialstyrelsen
medverkade också och deras uppföljningsuppdrag ska slutredovisas den 31 maj. Även den
nationella samordnaren, Kerstin Evelius, från Socialdepartementet medverkade och hon
ska lämna sin slutrapport den 31 december 2018 och då läggs den enheten ner.
Samtliga tre aktörer betonade att det mest intressanta är resultatet/effekten av satsningarna
och inte vilken typ av aktiviteter eller hur många som gått en viss utbildning exempelvis.
Förslag kommer att lämnas på hur en långsiktig struktur för fortsatt utveckling av psykisk
hälsa kan se ut som ett led i att försöka komma ifrån problemen med kortsiktiga satsningar.
Nästa möte med SKL är planerat till den 14 december. Sannolikt är inte
överenskommelsen för 2019 klar då.
5. Övrigt
Mari-Louise informerar om att en lokalförening eventuellt ska bildas i Ljungby och att en
arbetsgrupp har börjat planera detta.
Fråga kom hur ”brukarmiljonen” har använts. Vi har begärt specificering från centrumen
och en redovisning kommer att göras i inrapporteringen. Till nästa möte kommer vi att
kunna titta på det. Oavsett om vi får medel för detta för 2019 eller ej så ska vi ändå
fortsätta att utveckla brukarinflytandet.
6. Kommande möten
Måndag 10 december kl.14.30 – 17.00, lokal Åsnen, Regionhuset
Under 2019 kommer vi att ha mötena delvis ihop med Regiongrupp Psykisk hälsa.
Exempelvis genom att regiongruppen har möten kl.14-16 och Länsgruppen mellan 15-17.
Syftet med detta är en ökad samverkan och effektivare möten då viss information kan ges
samtidigt. En annan förändring är att vi har mötena på dagtid med anledning av att vi
numera arvoderar brukarrepresentanterna. Synpunkter framkommer om att det kan vara
svårt för brukarrepresentanterna att komma på dagtid. Vi diskuterar hur vi kan underlätta
detta genom exempelvis medverkan via skype, reseersättning eller annat.
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