
(H)JÄRNKOLL Medlemsmöte Lycksele 20180210 

Första mötet för länsföreningen (H)JÄRNKOLL genomfördes i Lycksele. Vid mötet deltog följande 
personer. 

Torbjörn Olofsson, ledamot och representant för lokalföreningen i Umeå 

Lage Grankvist, ledamot och representant för Attention, Storuman/ Inlandet 

Mattias Smed, Attention Umeå 

Birgitta Johansson, ledamot och lokalföreningen OCD, Umeå 

Bertil Johansson, RSMH, Umeå 

Lena Björklund Olofsson, Attention Umeå 

Brittis Malm, Attention Skellefteå 

Karin Ålund Melander, Trivselföreningen Castor (Mötesplats) Skellefteå 

Adelina Lundberg, medlem, Skellefteå 

Eva Andersson, medlem, Skellefteå 

Anna Sauren, medlem, Skellefteå 

Liz Bertholdsson, Länsdelsamordnare, Region Västerbotten, Skellefteå. 

Vi startade med gemensam lunch och därefter möte på MB. 

Vi hälsades välkomna av Torbjörn och presenterade oss. Vi kunde konstatera att mötet innehöll 
representanter för totalt 8 föraningar i Umeå, 3 i Skellefteå och 1 från Lycksele/Inlandet. 

Varje brukare går in i sin specifika lokalförening som driver deras frågor av intresse. (H)järnkoll har en 
mer övergripande funktion. 

Torbjörn berättade för oss om Länsföreningens styrning från regeringshåll och hur det påverkat 
arbetet och aktiviteter samt nätverket med andra föreningar. Det nationella (H)järnkoll jobbar även 
med gemensamma frågor över länsgränserna, Jämtland-Norrbotten och Västernorrland. 

Verksamhetsberättelsen lästes upp och vi fick en kort redogörelse för ekonomin. Torbjörn 
berättade även om möjligheterna till ersättning för de som deltar i (H)järnkolls aktivitet och hur man 
söker dessa. Man har beviljats ett arvsfondsprojekt ”välkommen hemifrån” och fått ett stort 
ekonomiskt stöd, Anställningsintervjuer pågår. Därefter hade mötet en livlig diskussion om nätverket 
och skillnader. Vi fick i alla fall början till en bild av hur det är uppbyggt.  

Vi gick även igenom vad som varit aktiviteter under 2017, där Brukarinflytande dagen (på tre platser) 
med Mårten Jansson från NSPH var mycket uppskattat. Det var också bra att det genomfördes under 
Psykeveckan och i på tre platser i länet, Lycksele, Umeå och Skellefteå. 

Torbjörn berättade om (H)järnkolls samverkan med politiker och andra i sammanhang bla 
Landstingets beredningsträffar, hela 11 st har det blivit för länsföreningen. 



Vi fick sedan en kort redogörelse från de föreningar som var representerade vid mötet, vilka 
aktiviteter som pågår samt vad som är på gång. (Ta kontakt med respektive förening om du vill veta 
mer) 

Sammanfattningsvis var Attention väl representerat, Storuman, Umeå och Skellefteå. 

I Skellefteå är det en levande och växande förening som har många aktiviteter och ett ökande antal 
medlemmar. I övriga lokalföreningar är det svårt att få representanter till styrelsen och 
medlemsantalet minskar.  

Liz berättade att Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum, nu upphört som enhet. Länsdelssamordningen 
finns kvar på Region Västerbotten. De tre länsdelsamordnarna kommer att dela på uppdragen från 
(H)järnkoll. 

OCD-Umeå har en ny hemsida med information, har också blivit inbjuda till samarbete med 
vuxenpsykiatri och barn och ungdomspsykiatri. 

FRAMTIDEN:  

Torbjörn informerade om ett etableringsprojekt från Allmänna arvsfonden inom Autisms-spektra: 
Välkommen hemifrån” som ska vara riktat mot personer med den diagnosen. Där pågår rekrytering 
för projektledare.  

Ett annat projekt där vi deltar är ett s.k. etableringsprojekt som har som mål att undersöka 
möjligheten till bildande av ett  RCPH (Regionalt Centrum För Psykisk Hälsa) i norra Sverige 
(innefattar totalt 44 kommuner 4 landsting ) det skall vara klart sista april. Målet är att det skall bildas 
6 st sådana centrum över Sverige.  En workshop planeras med Kristina Wennberg Granberg den 28/3, 
där efterlyste Torbjörn en person som vill vara med. 

 

Kom ihåg: 

Hjärnkoll dagen 5 maj och 10 oktober 2018 

 



 

Länsföreningen (H)järnkoll 
Består av flera föreningar: ¤ 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ + Privatpersoner 

Dessa bildar ett Nätverk som Ej är en förening. 

Totalt: Umeå- 8 , Skellefteå -4, Inlandet -1 + privatpersoner. 
Nätverkens träffar ser olika ut, men arbetar mer mot lokala frågor. 

Vid datorn  

Liz  

 


