MÖTESANTECKNINGAR

Länsgrupp Psykisk hälsa
Datum

Måndagen den 25 februari 2019 kl.15.00 - 17.00

Plats

Bolmen, Regionhuset (Nygatan 20 i Växjö)

Närvarande

Björn Axelsson, PO-Kronoberg
Petter Berg Växjö kommun
Ida Bergdal, Attention Kronoberg (ersätter Kim G-Heinwall)
Eva Bergmark, PO-Kronoberg
Kennerth Björn, FUB Kronoberg
Pernilla Dahlin, Alvesta kommun
Jonas Ericsson, Region Kronoberg
Johanna Ekbring, Uppvidinge kommun
Mona Fuhr Unger, Autism- och Aspergerföreningen
Elin Görbring, Älmhult kommun
Kristin Jeansson, Växjö kommun
Erika Lagergren, Region Kronoberg
Anna-Maria Lindblom, Lessebo kommun
Mari-Louise Olsson, Attention Kronoberg
Magnus Pålsson, Kronobergs brukarråd inom missbruks- och beroendevården
Charlotte Widh, Autism- och Aspergerföreningen
Anna Biesért, Ungdomsmottagningarna(gemensamma punkter)
Lena Boberg, Habiliteringen (gemensamma punkter)
Jessica Roström, Familjehälsan (gemensamma punkter)

Ej närvarande Linda Farkas, Ljungby kommun
Pernilla Risberg, Tingsryd kommun
Malin Wideberg, Markaryd kommun

Gemensamt möte tillsammans med Regiongrupp Psykisk hälsa
1. Presentationsrunda
Jonas och Erika hälsar välkomna och vi går laget runt för presentationer.
2. Presentation av sjukvårdsverksamheter
Anna Biesért presenterar ungdomsmottagningarnas verksamheter, se bifogad fil.
Lena Boberg presenterar Habiliteringens verksamhet, se bifogad fil.

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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3. Information
a) Överenskommelse Psykisk hälsa 2019
Vi har fortfarande inte hört något om överenskommelsen. Senast i förra veckan
kontaktade vi Socialdepartementet, men de vet inte när den kan bli klar. Vår
utgångspunkt i planeringen får vara att den blir snarlik den vi hade under 2018, om
vi ska gå på de signaler vi fått.
b) Utvärderingar
- Utvärdering av Familjeband har gjorts. 13 av 20 deltagare svarade och de var
mycket nöjda med utbildningen (se bifogad fil).
- Utvärdering av ”Stör döden” pågår. Vi går igenom de data vi hittills har fått in
från exempelvis radiolyssnare, biobesökare, annonseringar, reportage, social media,
sportevenemang, flygplatsen, bussresenärer mm. Sammantaget har vi nått ut brett
med kampanjen.
- Utvärdering av kompetensdagen ”Gör små saker med stor kärlek” har hittills ca
50% besvarat enkäten och de var överlag mycket nöjda. Arrangörsgruppen ska
träffas senare i veckan för att titta närmare på materialet.
c) Planering av kommande presentationer
Vi fortsätter med presentationer under våren. Vi bestämmer att två kommuner och
en brukarorganisation presenterar sig per gång under mars till juni. Vi ska försöka
begränsa oss till ca 10 minuter och den kan innehålla hur man är organiserad, vilka
aktiviteter man satsar på, lokal handlingsplan etc. Meddela Jonas och Erika under
v.9 om det är något tillfälle som ni INTE kan.
d) Panik podden
Två ungdomar från Procivitas har startat en podd om mäns psykiska hälsa som ett
UF-företag. Vi har hjälpt dem lite med lokaler och utrustning. Podden finns länkad
på vår hemsida (scrolla ner på sidan):
http://www.regionkronoberg.se/vardgivare/arbetsomradenprocesser/folkhalsa/psykisk-halsa/
4. Övriga frågor
Förslag kom om att bjuda in SUF-samordnare Carola Kindstrand Loeb till ett
kommande möte. Även Louise Lyster angående spelberoende föreslogs. Jonas och
Erika kollar vad vi kan få in i vårens schema.

Dagordning Länsgrupp Psykisk hälsa
5. Föregående mötesanteckningar
Föregående mötesanteckningar gicks igenom och godkändes.
Samtal förs om samverkansöverenskommelsen. Vi har inte fått så mycket synpunkter
från tvärgrupperna. En tanke kommer upp om att den behöver tas fram oftare och
användas mer i verksamheterna. Efterlevandestöd suicid – är det något vi kanske skulle
kunna ta med i överenskommelsen? Personer med samsjukliget? Ett familjestöd som
insats - är det något att ta med?
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6. Lägesrapport
a) Ag UVAS
Samordningsförbundet har hört av sig och är också engagerade i UVAS. Björn och
Kristin informerar att de är medbjudna till vårt nästa möte då Monika Szabo och
Niklas från Växjö kommun kommer. Kontaktuppgifter till respektive kommuns
KAA-samordnare har tagits fram. Anna-Maria har förmedlat en kontakt till en
projektledare för UVAS i Härjedalen.
b) Ag Brukarinflytande
Eva informerar om att möte har hållits om brukarsamordnare och ett utkast till en
projektbeskrivning har påbörjats. Exempelvis att bilda ett lokalt NSPH-nätverk.
Kontakt med Mårten Jansson på NSPH har tagits och han kommer ner den 7/3 för
ett möte på PO Kronoberg kl.17.30.
Samsjuklighetskonferensen – Magnus filar på det sista i programmet och
återkommer på torsdag em.

7. Planering av övriga aktiviteter i analys- och handlingsplan 2019
Vi går igenom de aktiviteter vi har i handlingsplanen och konstaterar att de flesta har vi
igång. Det vore bra om vi även kan bilda en arbetsgrupp om spelberoende för att
bevaka vad som pågår. Kontakta Jonas och Erika om du kan medverka.
Synpunkter kommer upp om att de lokala handlingsplanerna borde synkas mer med
den länsgemensamma, vilket vi kan tänka på inför arbetet med nästa års handlingsplan.

8. Övriga frågor
a) Statsbidrag för ökad kunskap om HBT-personers situation
Johanna informerar om att kommuner och landsting kan ansöka om detta
statsbidrag. Det är kort om tid för ansökan. Intresserade kan höra av sig till
Johanna.
b) Konferens våren 2020 om återhämtning
Johanna informerar om en inbjudan till planering av en rikskonferens om
återhämtning från psykisk ohälsa har gått ut till varje kommun och region i vårt län.
Atrium, RSMH och NSPH har tagit initiativ till detta. Den kommer att vara den 2
april i Möckelsnäs.
Kommande möten
28 mars kl.15-17, Bolmen i Regionhuset
29 april kl.15-17, Bolmen i Regionhuset
27 maj kl.15-17, Bolmen i Regionhuset
19 juni kl.15-17, Bolmen i Regionhuset
13 augusti kl.15-17, Bolmen i Regionhuset
12 september kl.15-17, Bolmen i Regionhuset
8 oktober kl.15-17, Bolmen i Regionhuset
6 november kl.15-17, Bolmen i Regionhuset
3 december kl.15-17, Bolmen i Regionhuset
Formulerat av
Jonas Ericsson och Erika Lagergren
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