MÖTESANTECKNINGAR

Länsgrupp Psykisk hälsa
Datum

Tisdag den 13 augusti 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
Eva Bergmark, PO-Kronoberg
Kennerth Björn, FUB Kronoberg
Pernilla Dahlin, Alvesta kommun
Jonas Ericsson, Region Kronoberg
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
Malin Wideberg, Markaryd kommun
Anna Biesért, Ungdomsmottagningarna (gemensamma punkter)
Jessica Roström, Familjehälsan (gemensamma punkter)
Susanne Winst, BUP (gemensamma punkter)

Ej närvarande Johanna Ekbring, Uppvidinge kommun
Linda Farkas, Ljungby kommun
Mona Fuhr Unger, Autism- och Aspergerföreningen
Pernilla Risberg, Tingsryd kommun
Charlotte Widh, Autism- och Aspergerföreningen

Gemensamt möte tillsammans med Regiongrupp Psykisk hälsa
1. Presentation av verksamheter
 Anna-Maria Lindblom informerar om Lessebo kommuns arbete med psykisk
hälsa, se bifogad fil.
 Pernilla Dahlin informerar om Alvesta kommuns arbete med psykisk hälsa.
Samsjuklighet har man satsat på sedan 2018, bland annat genom att sänka
åldern till 16 år för att de aktuella personerna inte ska behöva slussas fram och
tillbaka mellan olika ställen. Hemnära stöd. Man har även satsat på samverkan.
När socialpsykiatrin bytte nämnd 2018 sänkte man även där åldern för
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boendestöd (från 20 år till 18 år). Man har även börjat titta på äldre och
missbruksfrågan, samt i gruppen funktionshindrade.
I gruppen personer med utländsk härkomst finns en ökning av psykisk ohälsa.
Pernilla efterlyser tips. Björn PO-Kronoberg berättar att det kommer personer
ur den gruppen till dem där problemet inte varit av psykisk karaktär utan berott
på att man inte kan språket och inte förstår samhället.
Det har kommit en person till Alvesta som ska jobba med UVAS, hon är
mycket intresserad av att samverka med olika personer och aktörer.
2. Äldres psykiska hälsa
Elin informerar om en rapport från SKL ”Även äldre har ont i själen” där bland andra
Kronoberg finns bland goda exempel. Den gavs ut för några år sedan och det är oklart
om servicen erbjuds från äldrepsykiatrin fortfarande. Anna-Maria informerar att hon
tog fram en ”lathund” för Uppvidinge kommun. Hon kontaktar Johanna för att få
fram den. Diskussion förs även om LISA-ambassadörer. Vissa av de som utbildats har
slutat, men nätverket finns kvar.
3. Workshop 27/8
Kort information om workshopen. Det kommer upp att det är svårt att prata om
satsningar innan fördelningen av pengar är klar. Vi framför att vi ser en vinst i att
oavsett förutsättningarna brainstorma kring framtida satsningar för att ha något att
bygga på framåt och kanske få nya inspel. Huvudfokus kommer att vara samverkan
och länsgemensamma insatser. Obs, ni som inte har anmält er, gör det snarast
möjligt via bifogad fil.

Dagordning Länsgrupp Psykisk hälsa
4. Föregående mötesanteckningar
Föregående mötesanteckningar gicks igenom och godkändes. Gällande
suicidpreventionsutbildningen framförs önskemål om diplom som man kan skriva ut
när man genomfört utbildningen. Det går inte få in i modulen utan det får i så fall ligga
separat.
5. Överenskommelse Psykisk hälsa 2019
Jonas och Erika presenterar årets överenskommelse, se bifogad fil. Den är nästan
samma som 2018, men det trycks mer på samverkan och resultatredovisning. En
särskild post på ca 6,9 mkr ska användas för att stärka samverkan mellan
huvudmännen.
Vi börjar inventera pågående samverkansverksamheter som exempelvis Integrerad
mottagning, Samverkansteamet, Barnens bästa gäller, Konsultationsteam och Stärkt
samverkan vid placering. Det finns även önskemål om lokalfilialer (psykiatri, missbruk),
mer utåtriktad verksamhet/hembesök, NP-center, socialpsykiatrisk enhet i regionen
mm. Vi vet inte vem som ska besluta om vad som ska satsas på, men vi kan ändå
inventera och ”lista” upp förslag från oss. Vi kommer fram till att var och en ser över
vad som finns idag och vad som behöver utvecklas så fortsätter vi med det under
workshopen.
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6. Länsgemensamma satsningar
Växjö, Markaryd och Älmhult har lämnat förslag. Vi fortsätter med frågan på
workshopen.
7. Problematisk skolfrånvaro
Sammanställning är gjord av Kristin, se tidigare utskick. Ett par kommuner har svårt att
få fram statistik.

8. Lägesrapport Ag brukarinflytande
Eva och Björn informerar om möte med brukarorganisationerna den 27/6. Diskussion
fördes om behov av ett formaliserat nätverk mellan föreningarna, vilket alla ska
återkomma med svar på till nästa möte den 5/9.
Regionen har anställt en brukarsamordnare på 25% och den kommunala
brukarsamordnaren annonseras ut på 75%. Intervjuer kommer att ske löpande. Ett
fokus för dem kommer att vara att utöka ”Resursgrupp vårderfarenhet/Levande
bibliotek” med fler personer med erfarenhet av psykisk ohälsa. Önskemål finns om
Charlotte Widh eller någon kan informera mer om detta på ett kommande möte.

9. Internationella suicidpreventiva dagen
Anmälningar har börjat komma in, men det finns fortfarande platser kvar. Anmälan till
det första seminariet görs via bifogad fil.

10. Övriga frågor
MIND och Länsförsäkring gav under 2018 ut kunskapsöversikten ”Unga mår allt
sämre -eller?” och under 2019 ska det göras en uppföljande studie. Kronoberg är ett av
åtta län som ska ingå och vi har blivit tillfrågade om vi kan bistå. De kommer att vilja
ha hjälp med rekrytering av ungdomar till en fokusgrupp samt medarbetare till en
annan fokusgrupp. Vi har ställt oss positiva till det, men inte förankrat det ännu. Mer
information kommer.
Kommande möten
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
Erika Lagergren och Jonas Ericsson
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