MÖTESANTECKNINGAR

Länsgrupp Psykisk hälsa
Datum

Onsdag den 6 november 2019 kl.15.00 - 17.00

Plats

Bolmen, Regionhuset (Nygatan 20 i Växjö)

Närvarande

Björn Axelsson, PO-Kronoberg
Anette Blomqvist, Autism- och Aspergerföreningen
Pernilla Dahlin, Alvesta kommun
Johanna Ekbring, Uppvidinge kommun
Jonas Ericsson, Region Kronoberg
Elin Görbring, Älmhult kommun
Linn Hellqvist, praktikant Region Kronoberg
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
Charlotte Widh, Autism- och Aspergerföreningen
Sándor Eriksson, Vuxenpsykiatrin (gemensamma punkter)
Eva Gustafsson, Habiliteringen (gemensamma punkter)
Catrin Mårdh, Primärvårdsrehab (gemensamma punkter)
Jessica Roström, Familjehälsan (gemensamma punkter)
Susanne Winsth, Barn- och ungdomspsykiatrin (gemensamma punkter)

Ej närvarande Ida Bergdal, Attention Kronoberg
Eva Bergmark, PO-Kronoberg
Kennerth Björn, FUB Kronoberg
Linda Farkas, Ljungby kommun
Mona Fuhr Unger, Autism- och Aspergerföreningen
Pernilla Risberg, Tingsryd kommun

Gemensamt möte tillsammans med Regiongrupp Psykisk hälsa
1. Presentation av studier psykisk hälsa 2018
Emma Johansson från Folkhälsa och social utveckling i Region Kronoberg redogör för
resultaten i studierna ”Barn- och ungdomars hälsa och levnadsvanor” samt ”Hälsa på
lika villkor” som genomfördes i Kronoberg 2018, se rapport och pp-presentation i
bifogade filer.
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. Presentation av Familjeorienterat boendestöd
Petra Höglund från Arbete och välfärd i Växjö kommun informerar om en studie om
”Familjeorienterat boendestöd”, se bifogad fil. Kristin skickar med ett erbjudande om
att man kan höra av sig till henne om man vill att hon ska komma ut och berätta om
hur man arbetar med nivå 1 och nivå 2 inom arbete och välfärd i Växjö.
3. Utvärdering psykisk hälsa-grupperna
Resultatet från utvärderingen har tidigare skickats ut. Det uttrycks att samverkan
mellan region, kommuner och brukare är en framgångsfaktor. Regiongruppen vill dock
träffas mer sällan och vi bestämmer att vi under 2020 träffas på samma sätt som nu
varannan månad och varannan månad träffas enbart Länsgruppen.
4. Planering och datum för 2020
Jonas och Erika skickar ut nya datum.

Dagordning Länsgrupp Psykisk hälsa
5. Föregående mötesanteckningar
Föregående mötesanteckningar gicks igenom och godkändes.
6. Handlingsplaner:
a) Nytt utkast till Länsgemensam handlingsplan 2020
Revidering görs av det tidigare förslaget och på grund av de oklarheter kring
organisering som råder i Region Kronoberg så kan vi inte ha för hög ambitionsnivå
under 2020. Vi går även igenom den nuvarande sammanställningen av sjukvårdens
satsningar. Det är positivt att hälso- och sjukvårdens satsningar blir synliga även om de
upplevs som luddiga. Det efterfrågas bland annat mer satsningar rörande
PTSD/traumatisering.
b) Lokala handlingsplaner
Kommunrepresentanterna träffades idag innan detta möte och gick igenom de lokala
handlingsplanerna. Det var ett mycket givande möte där olika satsningar kunde
synkroniseras. Bland annat ser alla behov av en gemensam SIP-utbildning som kan
genomföras i länet varje termin.
c) Datum för inrapportering
Vi bestämmer att vi gör som tidigare år att Anna-Maria och Jonas ser över
gemensamma formuleringar och tar fram en mall som kan användas. Vi bokar in den
24 januari kl. 09.00 – 13.00 för inrapportering (bara kommunrepresentanter och
regionala utvecklingsledare).
d) Inmatningsverktyg från SKL
Jonas har varit i kontakt med SKL som har meddelat att de kommer att ta fram ett
inrapporteringsverktyg som även ska gälla utvärderingen av 2016 – 2018 års satsningar.
Den är dock ännu inte klar.
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7. Lägesrapport från Ag brukarinflytande
Omvärldsbevakning, kartläggningar, dialogcaféer mm pågår.
8. Övriga frågor
Länets ledningsgrupp har sagt att vi bara ska göra en mindre uppdatering av
samverkansöverenskommelsen psykisk ohälsa. Jonas gör detta och skickar sedan ut den
på remiss (bifogas här). Lämna synpunkter och förslag på omformuleringar till Jonas
senast den 25 november.
Magnus informerar om nyheter inom området spelberoende där Spelberoende Riks
numera har startat en växjö-avdelning. De är ute och föreläser och har även startat
stödgrupper.
Önskemål framförs om att bjuda in TVITS-teamet för en presentation.
Kommande möten
28 november kl.15-17, Vidöstern i Regionhuset (Obs, nytt datum!)
24 januari kl.09.00 – 13.00, Vidöstern i Regionhuset (enbart inrapportering)

Formulerat av
Jonas Ericsson och Erika Lagergren
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