MÖTESANTECKNINGAR

Länsgrupp Psykisk hälsa
Datum

Onsdag den 19 augusti 2020 kl.15.00 - 17.00

Plats

Bolmen, Regionhuset

Närvarande

Björn Axelsson, PO-Kronoberg
Eva Bergmark, PO Kronoberg
Jonas Ericsson, Region Kronoberg
Kristin Jeansson, Växjö kommun
Mari-Louise Olsson, Attention Kronoberg
Magnus Pålsson, Kronobergs brukarråd inom missbruks- och beroendevården
Charlotte Widh, Autism- och Aspergerföreningen

Via Skype

Johanna Ekbring, Uppvidinge kommun
Catrin Mårdh, Primärvården (gemensamma punkter)
Pernilla Risberg, Tingsryd kommun
Malin Wideberg, Markaryd kommun

Ej närvarande Kennerth Björn, FUB Kronoberg
Anette Blomqvist, Autism- och Aspergerföreningen
Pernilla Dahlin, Alvesta kommun
Linda Farkas, Ljungby kommun
Elin Görbring, Älmhult kommun
Annamaria Lindblom, Lessebo kommun

Gemensamt möte tillsammans med Regiongrupp Psykisk hälsa
1. Projekt brukarinflytande
Annonserna om brukarsamordnare har varit ute i sommar och vi fick 87 sökande. Eva
Mimmi och Jonas kommer att ha 6 intervjuer denna vecka. De kommer att vara
anställda i Region Kronoberg, men ha Eva Bergmark som chef/arbetsledare. De
kommer ha arbetsplatser inom Vuxenpsykiatrin, men ska verka över hela länet.
Eva ska sätta ihop en kontaktlista och behöver telefonnr till kommunrepresentanterna i
Länsgrupp psykisk hälsa.

Postadress

Region Kronoberg
Nygatan 20
351 88 Växjö

Kontaktuppg.

jonas.ericsson@kronoberg.se
0709-84 44 08
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2. Nationell information
Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en
nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. Den ska dock inte
slutredovisas förrän 2023.
Regeringen har också gett uppdrag att utreda återuppta den nationella hjälplinjen för
psykisk hälsa.
”Kraftsamling psykisk hälsa” via SKR pågår med stor aktivitet. En inventering har även
gjorts av aktiviteter som pågår i landet gällande psykisk hälsa och Corona, se tidigare
information. Den 29/6 - 1/7 genomfördes webbsändningar med olika teman, vilka kan
ses i efterhand på:
https://skr.se/tjanster/kurserochkonferenser/inaktuellakalenderhandelser/webbsandn
ingkraftsamlingsverkstad.33532.html
”Hjärnkoll” erbjuder gruppsamtal för äldre via telefon eller digitalt, vilket har varit
mycket uppskattat. Läs mer på: https://hjarnkoll.se/gruppsamtal
Den 18/9 kommer SKR att ha en webbsändning om överenskommelsen psykisk hälsa.
Läs mer på:
https://skr.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/webbsandningoveren
skommelsenpsykiskhalsa2020.33623.html
3. Internationella suicidpreventionsdagen 10 september 2020
Eftersom vi inte kan genomföra de planerade föreläsningarna så kommer vi istället att
lägga upp en hemsida på Region Kronobergs externa sida med länkar till föreläsningar,
filmer, hjälplinjer mm. Vi tittar på en film som har skapats för denna dag. Mer
information kommer ca en vecka innan och då vore vi tacksamma för hjälp med
spridning.
4. Workshop
Det är 11 anmälda hittills och en har lämnat återbud. Meddela Jonas om du kan
medverka eller ej. Anmälan bifogas.
5. Övriga frågor
Jonas var igår på ett möte med Länsstyrelsen och bildningsförbundet ”Bilda” angående
existentiell hälsa. De bedriver utbildningar för samtalsledare, men kan även hålla
föreläsningar för vård och omsorgspersonal för att främja samtal rörande existentiell
hälsa. För mer information, kontakta verksamhetsutvecklare på Bilda
christina.larsson@bilda.nu
Catrin informerar om rehab-riktlinjer som tagits fram för Covid 19-patienter:
http://dokpub.regionkronoberg.se/OpenDoc.aspx?Id=185044
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6. Föregående mötesanteckningar
Föregående mötesanteckningar gicks igenom och godkändes.
7. Lägesrapport från respektive kommun och brukarorganisation
De flesta kommuner stängde ner dagverksamheter o.dyl, men någon har haft öppet
med restriktioner. Diskussioner förs om att nedstängningen fick många negativa
konsekvenser. Flera är på väg att öppna upp olika verksamheter igen som
dagverksamhet, fysiska utbildningar mm. Även brukarorganisationerna har fått pausa
de flesta aktiviteter, men har försökt ha utomhusaktiviteterna igång.
8. Problematisk skolfrånvaro
Inget nytt har framkommit under sommaren.
9. Kundnöjdhet vid boendestöd
Bordläggs.

10. Övriga frågor
Kristin delar ut senaste versionen av handboken för boendestödjare. Kom gärna med
synpunkter inför slutversionen som kommer i september.

Kommande möten
9 september kl.08.30 – 13.00, Workshop Kök 11
16 september kl.15-17, Åsnen 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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