Minnesanteckningar från beredningsgruppens möte 10 sept 2019

1. Vi har ingen information om möjligheten att rekrytera peer support. Vi har inte heller fått
information om vad som beslutades kring pengar i överenskommelsen och särskilt frågan om
”brukarmiljonen”. Christina har skrivit till ekonom Kristin Antonsson men har inte fått svar.
Jan och jag vidtalar våra chefer som kan agera och efterfråga svar.
Västernorrland ska påbörja sin utbildning med stöd av NSPH.
2. Hjärnkoll kommer att åka runt i länets kommuner för att inspirera fler personer att gå med i
föreningar och för möjligheten att etablera lokalt engagemang i de mindre kommunerna.

3. I början av okt månad har regiondirektören kallat till ett möte för att diskutera och etablera
en styrgrupp för RPO psykisk hälsa Norra. Viktigt att inte glömma brukarrepresentation.
Christina skicka påminnelse till Åsa Matero, processledare för RPO Norr.
4. Överenskommelsen diskuterades och vi frågade oss vem/vilka som har ansvar att driva de
frågor som tas upp i överenskommelsen, gäller särskilt de 4 stora frågorna, kan ses i slutet av
dokumentet. Vi undrar vilket ansvar Annika Nordström på Region Västerbotten har. Christina
kontaktar Annika. Frågorna gäller i huvudsak att i samverkan utveckla suicidprevention i
länet, att arbeta för att implementera VIP schizofreni i länet, att utveckla brukarsamverkan i
länet samt att tillsammans arbeta för RPO psykisk hälsa i norra regionen.
Länsplan
överenskommelsen -

5. Med anledning av NSPHS skrivelse till regiondirektörerna där NSPH tar upp frågan om hur
brukarmiljonen och fö pengar i överenskommelsen används, har Hjärnkoll Västerbotten tagit
kontakt med vår regiondirektör Kent Eliasson. Man kommer att träffa hon i em. Intressant
möte.

Följande frågor vill vi ta upp vid kommande möte med styrgruppen:

•

Enkät uppföljning i slutenvård. Förslag till enkät finns i bilaga.

•

Peer support – vad händer

•

Bjuda in Åsa Matero till ett möte under hösten.

•

Hur arbetar den länsövergripande arbetsgrupp suicidprevention som nyligen har startat? Jan
undersöker med representant fr Skellefteå. Brukarmedverkan?

•

Önskemål om att höra mer om arbetet i Södra lappland ”god och nära vård”. Lena och
Helen.

Tillägg:
Jag har kontaktat Annika Nordström. Hon tror att hon kommer att få ansvar över uppföljningen av
länsplanen. Vilket ansvar att driva frågorna etc, är oklart.

Nästa möte är planerat till den 1/10 10.00 Lokal i Umeå: Snösparven plan 5.

Christina Wennberg Granberg

