MÖTESANTECKNINGAR

Länsgrupp Psykisk hälsa
Datum

Måndag den 24 februari 2020 kl.15.00 - 17.00

Plats

Bolmen, Regionhuset (Nygatan 20 i Växjö)

Närvarande

Björn Axelsson, PO-Kronoberg
Kennert Björn, FUB Kronoberg
Pernilla Dahlin, Alvesta kommun
Jonas Ericsson, Region Kronoberg
Linda Farkas, Ljungby kommun
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
Charlotte Widh, Autism- och Aspergerföreningen
Anna Biesért, Ungdomsmottagningarna (gemensamma punkter)
Sándor Eriksson, Vuxenpsykiatrin (gemensamma punkter)
Catrin Mårdh, Primärvårdsrehab (gemensamma punkter)

Ej närvarande Eva Bergmark, PO Kronoberg
Johanna Ekbring, Uppvidinge kommun
Mona Fuhr Unger, Autism- och Aspergerföreningen
Pernilla Risberg, Tingsryd kommun
Malin Wideberg, Markaryd kommun

Gemensamt möte tillsammans med Regiongrupp Psykisk hälsa
1. Presentation av projekt brukarinflytande (Eva Westerberg Klüft, Kim Georgsson och Elin
Cederbrant)
Under september till december 2019 genomfördes projektet och en stor mängd
material har sedan utmynnat i en slutrapport som beskriver nuläget i länet och framtida
möjligheter. Rapporten är tidigare utskickad, men finns också publicerad på vår webb:
http://www.regionkronoberg.se/vardgivare/arbetsomraden-processer/psykisk-halsa/
Pp-presentation bifogas.

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. Länsgemensamma medel
I överenskommelsen om Psykisk hälsa 2020 finns det i år fyra länsgemensamma poster:
Stärkt samverkan, Brukarmedverkan, Suicidprevention samt Ungdomsmottagningar.
Kommunrepresentanterna träffades innan detta möte och har diskuterat behov av
satsningar utifrån brukarmedverkan. De föreslår en satsning riktad till personer med
psykisk sjukdom/psykiskt funktionshinder. Se bifogad pp-presentation.
Vidare har brukarorganisationerna begärt att få medverka på NSPH-Blekinges möten
och önskar en ekonomisk pott för detta.
Vi pratar också om hur vi kan nå de personer som inte är organiserade samt hur vi når
unga. Ska vi utöka Resursgrupp vårderfarenhet med fler som har erfarenhet av psykisk
ohälsa?
Diskussioner förs om vad vi ska satsa på för att få störst utdelning i ökat
brukarinflytande. Rapporten behöver var och en läsa igenom mer noggrant och vi
bestämmer att var och en diskuterar frågan i respektive organisation och skickar
förslag till Jonas senast den 11/3 så att vi kan ta upp det på nästa möte.

Dagordning Länsgrupp Psykisk hälsa
3. Föregående mötesanteckningar
Föregående mötesanteckningar gicks igenom och godkändes.
4. Överenskommelse Psykisk hälsa 2020
Jonas går igenom årets överenskommelse som totalt är lika mycket pengar som tidigare,
men med fyra olika länsgemensamma poster:
- Stärkt samverkan vid komplex problematik/samsjuklighet 6,8 mkr
- Ökad brukarmedverkan 1,0 mkr
- Suicidprevention 3,9 mkr
-Ungdomsmottagningars arbete att främja psykisk hälsa 3,0 mkr

5. Handlingsplaner och planering:
a) Länsgemensam handlingsplan 2020 och sjukvårdens satsningar
Vi tittar mer på denna nästa gång, men vi behöver bland annat komma igång med
kartläggning av problematisk skolfrånvaro samt länsgemensamma satsningar på SIP.
b) Lokala handlingsplaner
Skicka respektive kommuns handlingsplan för 2020 till Jonas för publicering på
hemsidan.
6. Litteraturtips från SBU och SKR
SBU har gjort en sammanställning av forskningsunderlaget inom socialt arbete för
”Utsatta barn och unga”, se bifogad fil.
SKR gjorde förra året en kartläggning av SIP-användandet och har nu publicerat en
rapport om hinder och framgångsfaktorer, se bifogad fil.
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7. Övrigt
Vuxenpsykiatrin ger en utbildning i allmänpsykiatri till Växjö kommun. Om den
faller väl ut så kan den bli aktuell även för övriga kommuner.

Kommande möten
18 mars 15-17, Vidöstern i Regionhuset
7 april kl.15-17, Bolmen i Regionhuset
14 maj 15-17, Vidöstern i Regionhuset
16 juni kl.15-17, Bolmen i Regionhuset
19 augusti kl.15-17, Bolmen i Regionhuset
10 september 15-17, Vidöstern i Regionhuset
14 oktober kl.15-17, Bolmen i Regionhuset
11 november 15-17, Vidöstern i Regionhuset
8 december kl.15-17, Bolmen i Regionhuset

Formulerat av
Jonas Ericsson
Regional utvecklingsledare
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