MÖTESANTECKNINGAR

Regiongrupp Psykisk hälsa
Datum:

Tisdagen den 28 augusti 2018 klockan 13.00-15.00

Plats:

Innaren, Regionhuset (Nygatan 20)

Närvarande:

Anna Biesért, Ungdomsmottagningarna
Lena Boberg, Habiliteringen
Jonas Ericsson, Folkhälsa och Social utveckling
Sándor Eriksson, Vuxenpsykiatrin
Rebecka Moding, Folkhälsa och Social utveckling
Catrin Mårdh, Primärvårdsrehab
Jessica Roström, Familjehälsan
Susann Winst, Barn- och ungdomspsykiatrin

1. Föregående mötesanteckningar
Föregående mötesanteckningar gicks igenom och godkändes.
2. Erbjudande om närståendesatsning Familjeband
Den 10-11 december 2018 arrangerar Region Kronoberg en utbildning inom
närståendesatsningen Familjeband. Karin Perry som är socionom och psykoterapeut
kommer vid detta tillfälle att utbilda utbildare.
Programmet bygger på samma grundprinciper som dialektisk beteendeterapi och erbjuds
till anhöriga till personer med emotionell instabilitet.

Minst 6 kommuner i länet är intresserade att delta. Även anställda inom Region
Kronoberg kommer att bjudas in.
Personal från Vuxenpsykiatrin kommer säkert att kunna erbjuda handledningsstöd till
personal som genomgått Familjeband.
Jonas och Rebecka skickar underlaget till inbjudan till Sandor och när inbjudan är klar
skickas den ut till regiongruppen för vidare spridning.
3. Analys och handlingsplan 2019
Utkastet för analys och handlingsplanen gicks igenom. Planen kommer att presenteras
för länets ledningsgrupp den 7 september för att sedan beslutas där den 5 oktober.

Postadress

Besöksadress

Region Kronoberg
Nygatan 20
351 88 Växjö

Nygatan 20

Telefon 0709-844408 (Jonas), 0709-844621 (Rebecka)
E-post jonas.ericsson@kronoberg.se

rebecka.moding@kronoberg.se
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Från och med nu är analysen inskriven i handlingsplanen. Under arbetet med planen
har vi utgått från analyser som redan är gjorda i Kronobergs län.
Följande lyftes vid genomgång av planen:
 Förslag att lyfta orden samverkan, kompetens och vårdprocesser när vi nämner
BUP:s rapport från Sirona
 Bra att skriva in insatser som redan pågår
 Ta bort det övergripande målet med analys och handlingsplanen
 Bredda informationen om suicid
 Skriv in en insats om missbruksproblematik istället för beroendeproblematik
 Eventuellt skriva in en insats om konsultationsteamet för barn i planen
(samarbete mellan BUP och Familjehälsan)
 Eventuellt lägga till en insats om konsultationsteam inom vuxenpsykiatrin samt
TVITS-teamet
 Vi skulle få in mer insatser kopplat till tillgängligheten
4. Brukarmedverkan
Inom Region Kronoberg pågår ett utvecklingsarbete för att öka brukarinflytandet. Det
sker på individnivå, utvecklingsnivå samt strategisk nivå. Dels genom ”Resursgrupp,
personer med vårderfarenhet” som kan vara representanter i olika arbetsgrupper eller
fungera som remissinstans, dels erbjuds brukarorganisationer ingå som jämbördiga
ledamöter i utvecklings- och arbetsgrupper. Det har också skapats en medborgarpanel
(Kronobergspanelen) med cirka 1200 kronobergare samt utformats riktlinjer för
arvodering till brukare. Ambitionen inom länets psykisk hälsa-satsning är att fortsätta
lyfta och utveckla brukarperspektivet framåt.
Länsgrupp Psykisk hälsa har ett önskemål att Region Kronoberg ska anställa en
brukarsamordnare.
5. Övriga frågor
a) Utskick
Regiongruppen ställer sig positiva till att vi skickar ut olika typer av information så
avgör representanterna i gruppen vad som ska skickas vidare.
b) Utvecklingsdagar i Möckelsnäs, 10-11 oktober
Regiongruppen har önskemål om flytta fram utvecklingsdagarna till ett annat
tillfälle.
6. Kommande möten
24 september 13.30 – 15.30, Bolmen (del av mötet tillsammans med länsgruppen)
19 oktober 13-15, Åsnen
20 november 13-15, Åsnen
13 december 13-15, Åsnen
Rebecka Moding
Sekreterare

Jonas Ericsson
Ordförande
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