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Hej!
 
Här kommer minnesanteckningarna från Brukarrådet som hölls den 22 mars.
 
Påminner om kommande träff för Brukar -och anhörignätverket Umeå, torsdag den 18
maj 18:00-20:00 i konferenslokalen Linden, Region Västerbotten V. Norrlandsgatan
13.
 
Denna gång har nätverket bjudit in politiker för dialog, med syftet: Vad vill politiken
använda Nätverket till? Ett förslag från oss är att nätverket skulle kunna fungera som en
referensgrupp eller likande. Ni får gärna fundera över detta inför kommande träff.
Politikerna som är inbjudna är Kenneth Andersson, ordf. i nämnden för funktionshinder
och habilitering, Harriet Hdlund, ordf. i nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeå-
regionen och Andreas Lundberg, ordf. i Individ och Familjenämnden, Umeå Kommun.
 
Det är min efterträdare Claudia Kerttu och Marjet Gustavsson som kommer att samordan
träffen. Jag tackar så mycket för tiden vi haft tillsammans, det har varit inspirerande och
lärorikt. 
Med Vänlig Hälsning

Helena Jokinen

Länsdelssamordnare
Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum i
Västerbotten
Box 443
90109 Umeå
telefon 073-068 69 71
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Minnesanteckningar brukarådet 22/3 2017


Närvarande: Peter Andersson psykiatriska kliniken, Ulf Hörnberg RSMH, Roger Vesterlund FMN, Ulla Ahlman IFS, Mona Blomqvist Autism och aspeberger föreningen, Birgitta Johansson OCD, Helena Jokinen Socialpsykiatrisk kunskapscentrum, Annika Wallin Attention, Maria Westin och Helena Sjögren Socialpsykiatrin


Föregående minnesanteckningar: Genomgång av föregående anteckningar


Information från socialpsykiatrin: Information om den nya verksamheten serviceboende Filgränd med 9 platser. Stor utmaning att hitta nya boendeplatser utifrån att det är svårt att hitta lämpliga tomtmarker. Vi behöver tänka nytt för att möta kön.


Vi har varit en intraprenad sen 2004, vi har skött mycket själva som t.ex. personalplanering, brukaraktiviteter och har med boendehandledare i ledningsgrupp. Vi har sagt upp vårt intraprenadavtal och lämnat över vissa saker som vi skött själva som t.ex. personalplanering. Vi kommer ändå fortsätta att arbeta med medskapande och göra en tydlig plan för detta.


Information om psykeveckan v. 45 och att Sanna Lundell skall komma en av dagarna.


Brukarenkäten är igång och håller just nu på att sammanställas.


Under året kommer vi att föra en satsning på att förbättra arbetet med genomförandeplanen, vi håller på att arbeta fram material


Information från psykiatrin: Nya huset är igång och fått ett ok att kolla om en 5:e vårdavdelning, PIVA akut psykiatrisk vårdavdelning kan få en positiv effekt på de övriga vårdavdelningarna. Man hoppas på att få fler vårdplatser. 


Sen årsskiftet bildat länsklinik Umeå, Lycksele och Skellefteå är numera en klinik. Påverkar främst ledningsgrupp de kommer att vara en ledningsgrupp i länet och styrgrupp i de övriga länen. Nya verksamhetschefen är Lena Pettersson, kommer även vara en biträdande verksamhetschef och det är Sara Oscarsson Hannuksele.


Avvikelser/klagomål: många avvikelser liknar varandra väldigt mycket nu är det en grupp som analyserar varje avvikelse och gör en handlingsplan/ rutin kring det. Det är Peter och tre andra medarbetare som jobbar med detta och försöker jobba mer med riskanalyser.


Rekryteringsfrågor är väldigt viktigt för psykiatrin främst svårt att ha läkare på plats.


RSMH: Har öppet varje kväll ett par timmar, torsdagskvällar café.  Håller till på HSO lokaler. Försöker samarbeta med Lycksele och Skellefteå, åker dit ett par gånger per år. Kamratstödjaren är det största. Ska starta 5-6 kurser som de kommer ha som studiecirkel


FMN: Ser ett ökat behov jobbar främst med anhörigstöd har två grupper som rullar på.  Måste öka på antalet grupper. Har ingått IOP med kommun ett anhörigstöd. Skall ha en anhörig helg och studiecirkel 10 träffar.  Självhjälpsgrupper, en grupp är ca 18 st. Grupperna börjar sköta sig själv efter ett tag och det blir bra sammanhållning.


IFS Umeå: träffas en gång i månaden, prospect utbildning (schizofreni förbundet anordnar det) och de skall starta en studiecirkel efter att de har gått utbildningen. Främst för anhöriga men även de med egen erfarenhet är välkomna. Deltar också i psykeveckan..


Autism och aspbergerförbundet: Cafékvällar, filmvisningar har en större middag. Försöker hitta på nya aktiviteter som t.ex. lägerkvällar.


OCD:  Svårt att hitta nya medlemmar, 37 stycken medlemmar. Har inte kommit så mycket nytt. Har funnits sen 2000. Svårt att nå ut till allmänheten. Har medlemsmöten 1 gång/ månad. Föreningen är viktig för att kunna få prata med likasinnad men även för anhöriga. Förut hade de stödgrupper tillsammans med psykiatrin.


Socialpsykiatriskt kunskapscentrum: Jobbar mycket med brukarfrågor och delaktighetsfrågor. Tre nätverk sen finns ett paraply hjärnkoll som bedriver de övergripande frågorna.

Jobbat med LUP: en kommer att slutföras i juni. En förfrågan om en webbasrad utbildning kring Case management finns ute som ett erbjudande.


Peers support: handlar om att jobba som brukarspecialist på en extern arbetsplats utifrån utbildning/tidigare arbetslivserfarenehet, men först genomfår man en utbildning Skall utbilda några stycken.  Första hjälpen i psykisk hälsa, precis som man ska kunna ge HLR skall man kunna klara av bemöta personer, suicidprevention. Nätverket har ett möte planerat den 18 maj och 3 politiker är inbjudna, skulle kunna användas som referensgrupp Kenneth Andersson, Harriet Hedlund och Andreas Lundgren.


Personalförrändringar på gång Karl-Anton går i pension tillsommaren, Helena Jokinen har börjat jobba på habiliteringscentrum hennes ersättare är Claudia Kerttu. 


Attention: Ska bestå av en tredjedel anhöriga, professionen och de med egen erfarenhet. Cafékvällar ska de ha en dag med ADHD och jobb, 17 maj anhörigperspektiv. Ska bjuda in anhörigkonsulent från kommunen. Många medlemmar men svårt att komma på olika möten. Försöker skapa att man kan lära sig av varandra.


Övriga frågor: Bjuder in Britta Eriksson från IFO till nästa tillfälle, kom gärna med frågor och funderingar till nästa träff


Nästa möte: 28 sep kl. 18 på Rådhusesplanaden 8.
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det) och de skall starta en studiecirkel efter att de har gått utbildningen. Främst för anhöriga 
men även de med egen erfarenhet är välkomna. Deltar också i psykeveckan.. 
 
Autism och aspbergerförbundet: Cafékvällar, filmvisningar har en större middag. Försöker 
hitta på nya aktiviteter som t.ex. lägerkvällar. 
 
OCD:  Svårt att hitta nya medlemmar, 37 stycken medlemmar. Har inte kommit så mycket 
nytt. Har funnits sen 2000. Svårt att nå ut till allmänheten. Har medlemsmöten 1 gång/ 
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Socialpsykiatriskt kunskapscentrum: Jobbar mycket med brukarfrågor och 
delaktighetsfrågor. Tre nätverk sen finns ett paraply hjärnkoll som bedriver de övergripande 
frågorna. 
Jobbat med LUP: en kommer att slutföras i juni. En förfrågan om en webbasrad utbildning 
kring Case management finns ute som ett erbjudande. 
Peers support: handlar om att jobba som brukarspecialist på en extern arbetsplats utifrån 
utbildning/tidigare arbetslivserfarenehet, men först genomfår man en utbildning Skall 
utbilda några stycken.  Första hjälpen i psykisk hälsa, precis som man ska kunna ge HLR skall 
man kunna klara av bemöta personer, suicidprevention. Nätverket har ett möte planerat den 
18 maj och 3 politiker är inbjudna, skulle kunna användas som referensgrupp Kenneth 
Andersson, Harriet Hedlund och Andreas Lundgren. 
Personalförrändringar på gång Karl-Anton går i pension tillsommaren, Helena Jokinen har 
börjat jobba på habiliteringscentrum hennes ersättare är Claudia Kerttu.  

Attention: Ska bestå av en tredjedel anhöriga, professionen och de med egen erfarenhet. 
Cafékvällar ska de ha en dag med ADHD och jobb, 17 maj anhörigperspektiv. Ska bjuda in 
anhörigkonsulent från kommunen. Många medlemmar men svårt att komma på olika 
möten. Försöker skapa att man kan lära sig av varandra. 
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