MÖTESANTECKNINGAR

Länsgrupp Psykisk hälsa
Datum

Måndagen den 27 maj 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
Pernilla Dahlin, Alvesta kommun
Jonas Ericsson, Region Kronoberg
Linda Farkas, Ljungby kommun
Mona Fuhr Unger, Autism- och Aspergerföreningen
Elin Görbring, Älmhult kommun
Kristin Jeansson, Växjö kommun
Anna-Maria Lindblom, Lessebo kommun
Mari-Louise Olsson, Attention Kronoberg
Magnus Pålsson, Kronobergs brukarråd inom missbruks- och beroendevården
Pernilla Risberg, Tingsryd kommun
Malin Wideberg, Markaryd kommun
Charlotte Widh, Autism- och Aspergerföreningen
Sándor Eriksson, Vuxenpsykiatrin (gemensamma punkter)

Ej närvarande Eva Bergmark, PO-Kronoberg
Kennerth Björn, FUB Kronoberg
Johanna Ekbring, Uppvidinge kommun
Erika Lagergren, Region Kronoberg

Gemensamt möte tillsammans med Regiongrupp Psykisk hälsa
1. Presentation av verksamheter
 Kristin och Petter presenterar psykisk hälsa-arbetet i Växjö kommun, se
bifogad fil.
 Malin presenterar psykisk hälsa-arbetet i Markaryd kommun.
 Mona och Charlotte presenterar Autism- och Aspergerföreningen, se följande
länk: https://pamumy.sharepoint.com/:p:/g/personal/mona_pamu_se/EaNGOhF9sPxGpQhUID
bQzRIBOs2oukhtpzjna4aN1vL7Lw?rtime=1jIVOLvi1kg
 Elin presenterar psykisk hälsa-arbetet i Älmhult kommun, 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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2. Utbildningssatsning för kommuner
Kristin tar upp behovet av en basutbildning om psykisk ohälsa/psykiatri för
medarbetare inom kommunerna. Eventuellt kan den även finnas behov för nya
medarbetare inom sjukvården. Det vore bra med en länsgemensam utbildning och den
behöver ges kontinuerligt.
Exempel ges på ett koncept som heter LISA som kördes via LNU (?). En annan
möjlighet är att sätta ihop något med lokala föreläsare. Om vi istället lägger upp den
som en webbutbildning så blir det sannolikt mer hållbart. Ett exempel är Psyk-E bas
där man kan välja olika föreläsningar och exempelvis köra i studiecirkelsform.
3. Övriga frågor
Flyers delades ut till den nationella konferensen om suicidprevention den 2-3 oktober
samt till kompetensutvecklingsdagarna Gör små saker med stor kärlek den 21-22 april.
Information om den suicidpreventiva dagen den 10 september har skickats ut via mejl.

Dagordning Länsgrupp Psykisk hälsa
4. Föregående mötesanteckningar
Föregående mötesanteckningar gicks igenom och godkändes.
5. Lägesrapporter
a) Ag UVAS
Inför arbetet med nästa års handlingsplaner behöver vi ta ställning till eventuella
länsgemensamma insatser för målgruppen. Även MUCF arbetar med frågan och
har bra information och statistik på deras hemsida: https://www.mucf.se/ungasom-varken-arbetar-eller-studerar
b) Ag brukarinflytande
Kristin och Jonas informerar om att Region Kronoberg önskar anställa en
brukarsamordnare på 20% för Region Kronobergs ”Resursgrupp vårderfarenhet”
(Levande bibliotek), vilken bland andra Charlotte Widh ingår i. Arbetsgruppen
diskuterade att vi skulle kunna föreslå 50% istället samt 50% brukarsamordnare i
exempelvis Växjö kommun och att de båda samarbetar utifrån
projektbeskrivningen som tagits fram. Beslut fattas när överenskommelsen Psykisk
hälsa är klar. Efter sommaren bjuder vi in någon person från Resursgrupp
vårderfarenhet.
Björn informerar om att PO Kronoberg har bjudit in till nästa brukarträff den
27/6.

6. Föräldraskapsstöd
Bordläggs.

Sida 2 av 3

REGION KRONOBERG

7. Problematisk skolfrånvaro
Många kommuner tycks ha tillskapat ”närvaroteam” som arbetar med detta. Likaså har
”Barnens bästa gäller!” fokus på frågan. Det är dock oklart hur långt man har kommit i
respektive kommun. Även om vår grupp inte ska gå in med länsgemensamma insatser
så vore det värdefullt att kartlägga vad som pågår. Mejla till kristin.jeansson@vaxjo.se
senast den 12/6 och beskriv hur långt ni i respektive kommun har kommit. Exempelvis
om det finns ett etablerat närvaroteam el.liknande, vilka ingår, är sjukvården involverad
eller när sker den kontakten osv. Kolla gärna med gruppen för Barnens bästa gäller!
eftersom de sannolikt arbetar med frågan. Kristin sammanställer era svar till vårt nästa
möte.
8. Uppföljning av Samsjuklighetsdagen 14 maj
Magnus informerar om att många var jättenöjda med dagen. Utvärdering kommer att
sammanställas den 11/6.

9. Övriga frågor
Förslag kom upp om att det vore bra att se över vilka länsgemensamma aktiviteter vi
har behov av och kan lägga in i vår handlingsplan. Underlaget kan vi sedan använda vid
vår workshop den 27/8. Mejla till jonas.ericsson@kronoberg.se senast den 12/6.
Kommande möten
19 juni kl.15-17, Bolmen i Regionhuset
13 augusti kl.15-17, Bolmen i Regionhuset
27 augusti kl.12.00-16.30, Kök 11 (workshop)
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
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