MÖTESANTECKNINGAR

Länsgrupp Psykisk hälsa
Datum

Tisdagen den 8 december 2020 kl.15.00 - 17.00

Plats

Bolmen, Regionhuset

Närvarande

Jonas Ericsson, Region Kronoberg
Mari-Louise Olsson, Attention Kronoberg
Magnus Pålsson, Kronobergs brukarråd inom missbruks- och beroendevården
Charlotte Widh, Autism- och Aspergerföreningen
Catrin Mårdh, Primärvårdsrehab (gemensamma punkter)
Eva Gustafsson, Habiliteringen (gemensamma punkter)
Sándor Eriksson, Specialistpsykiatrin vuxna (gemensamma punkter)
Jessica Roström, Familjehälsan (gemensamma punkter)

Via Skype

Björn Axelsson, PO-Kronoberg
Eva Bergmark, PO Kronoberg
Kennerth Björn, FUB Kronoberg
Charlotta Brag, Växjö kommun
Linda Farkas, Ljungby kommun
Mona Fuhr Unger, Autism- och Aspergerföreningen
Elin Görbring, Älmhult kommun
Kristin Jeansson, Växjö kommun
AnnaMaria Lindblom, Lessebo kommun
Pernilla Risberg, Tingsryd kommun
Yvonne Petersson, Uppvidinge kommun

Ej närvarande Anette Blomqvist, Autism- och Aspergerföreningen
Pernilla Dahlin, Alvesta kommun
Johanna Ekbring, Uppvidinge kommun
Malin Wideberg, Markaryd kommun

Gemensamt möte tillsammans med Regiongrupp Psykisk hälsa
1. Lägesrapporter:
a) Projekt brukarinflytande
Eva informerar om att arbetet flyter på för brukarsamordnarna. De planerar bland
annat att starta upp ”Patientforum” och har haft möte med Sandor om det. De önskar
även förlängd projekttid för att även kunna implementera Peer support. Att skapa ett
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lokalt NSPH-nätverk kräver bildande av en ideell förening och är inte aktuellt i
dagsläget. Det ligger närmre tillhands att förlägga centret för brukarinflytandet under
en redan etablerad verksamhet/juridisk person.
b) Samverkansöverenskommelsen
Jonas föredrog den uppdaterade versionen av samverkansöverenskommelsen psykisk
ohälsa för Ledningsgruppen för samordning i fredags, se bifogad fil. De tyckte det var
ett bra förslag att den läggs upp i tre avsnitt utifrån tvärgrupperna, istället för att ha tre
bilagor. Då kan även fler samverkansområden lyftas in i den.
c) Länsstyrelsens kartläggning
På Länsgruppens förra möte aviserades det att kommunrepresentanterna kommer få ut
en enkät om belastningen i olika verksamheter pga psykisk ohälsa/suicidalitet i spåren
av coronapandemin. Enkäten skickades dock ut till andra funktioner. En
sammanställning kommer sannolikt att bli klar inom ett par veckor.
d) Gör små saker med stor kärlek
Tiden då föreläsningarna var öppna förlängdes till två veckor och det var drygt 850
unika deltagare. Det har varit mycket uppskattat och fantastiskt roligt att så många
medarbetare har bidragit med föreläsningar och inspelningar. En utvärdering har
skickats ut och ska sammanställas om ett par veckor.
e) Strategi psykisk hälsa
Tvärgrupp vuxna har skickat ut en enkät om framgångsfaktorer och utmaningar som
ska ligga till grund för vilket fokus vi ska ha de kommande åren för att utveckla vården
och omsorgen för kronobergare med psykisk ohälsa. Sista svarsdatum är den 15/12.
2. Överenskommelse psykisk hälsa 2021
Staten och SKR är snart klara med överenskommelsen för 2021. Det finns
förhoppningar på att den blir 2-årig och namnet kommer troligtvis bli ”Psykisk hälsa
och suicidprevention” för att ytterligare betona vikten av ett brett suicidpreventivt
arbete i länen. På fredag har Jonas blivit inbjuden till ett möte med SKR och erbjöds att
bjuda med kommunrepresentant också. Vi bestämmer oss dock för att be om att även
få bjuda med en brukarrepresentant för att understryka vår treparts-samverkan. Jonas
kontaktar SKR och ber om att även få en inbjudan till Mimmi.
3. Revidering av länsgemensam handlingsplan
Vi behöver få klarhet från Region Kronoberg om hur psykisk hälsa-processen ska
bedrivas under 2021 innan vi kan färdigställa handlingsplanen. Vi bör även få med mer
av vår utvärdering av årets aktiviteter under analysdelen. Jonas och AnnaMaria tittar
vidare på detta. Diskussioner förs om olika delar, bla att det finns behov av att
Integrerad beroendemottagning utvecklar sin mobilitet för att nå ut mer i länet.

Mötesanteckningar Länsgrupp Psykisk hälsa
4. Föregående mötesanteckningar
Föregående mötesanteckningar gicks igenom och godkändes.
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5. Dialogmöte med Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten
Regeringen har gett Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utvärdera
effekterna av statens satsningar på psykisk hälsa. De vill intervjua Jonas och en
kommunrepresentant under december-januari. Vi kommer fram till att vi även vill ha
med en brukarrepresentant. Vi bestämmer att Jonas, Kristin och Mimmi medverkar i
intervjun. Vi avvaktar dock med att boka tid tills vi fått mer klarhet i hur
beslutprocesser, organisation mm kommer att se ut framöver.
6. Revidering av handlingsplaner
Respektive kommun informerar om sin lokala handlingsplan och var man befinner sig i
det arbetet.
AnnaMaria lyfter frågan om det går att flytta över årets medel till nästa år. Vanligtvis
gör man inte det utifrån ”god redovisningssed”, men det är upp till respektive
organisation att ta ställning till det.
7. Övriga frågor
a) Fråga ställs om ”Kompisförmedlingen” ska implementeras? Det är ingen som
känner till det, men Mimmi ska kolla upp det och återkomma.
b) Mimmi informerar om ett projekt för ökat brukarinflytande inom rättspsykiatrin
där de vill komma i kontakt med brukarorganisationer, se bifogad fil.
Kommande möten
12 januari kl.15-17, Bolmen i Regionhuset
1 mars kl.15-17, Bolmen i Regionhuset
12 april kl.15-17, Bolmen i Regionhuset
16 juni kl.15-17, Bolmen i Regionhuset
19 augusti kl.15-17, Bolmen i Regionhuset
5 oktober kl.15-17, Bolmen i Regionhuset
2 december kl.15-17, Bolmen i Regionhuset

Formulerat av
Jonas Ericsson
Regional utvecklingsledare
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