Kallelse:

STYRELSEMÖTE- Hjärnkoll Västerbotten
DAG: Fredag 26 juni 2020
TID: 18.00- 20.00
PLATS: Telefon och videomöte
Dagordning – förslag

-

-

Mötets öppnande
Val av mötesfunktionärer
• Sekreterare
• Justerare
Dagordningens fastställande
Föregående protokoll
Rapporter
•

•

Brukarmiljonen SKR- Beviljade medel till Hjärnkoll I särskild ansökan till Uppdrag Psykisk
Hälsa (UPH)
o Initierade av Hjärnkoll Västerbotten samverkansaktiviteter mellan Regionen
Västerbotten brukarorganisationerna för år 2020. Dessa är nu beslutade och
godkända av Länssamordningsgruppen (LSG). 386 500 kr
o ansökan om bildandet av ett patientråd – ännu ej avgjort : 292 750 kr
o Peer Support sökt gemensamt belopp godkänt av LSG 837 000 kr, Hjärnkoll har
rekvirerat 150 000 kr av detta för vår insats i projektet (bilaga 11).

Corona Information

•
•

Ambassadörer / informatörer
Samverkansaktiviteter
o Psykiatrin 11 juni – inställt. Nytt datum 3 september

•
•

Arvsfonden ”Välkommen hemifrån”
Utbetalning av medel för att utveckla och stärka kontaktmöjligheterna till följd av
spridningen av covid-19 till, bilaga 1.verksamheter som möter personer med psykisk
ohälsa
Bjursell Therese : Begäran om lägesbild: situationen för personer med psykisk ohälsa i
Västerbottens län, Covid-19. Svar önskas senast 25 maj (Bilaga 2).
Mikael S
o Pernilla Abrahamsson: Har Hjärnkoll bra informationsmaterial/boktips gällande
depression som kan lämnas till närstående. Mikael S meddelar att han brukar
rekommendera Kunskapsguiden.se
o Minnesanteckningar NAG Schizofreni 200601 och utkast Personcentrerat och
sammanhållet vårdförlopp Schizofreni förstagångsinsjuknande till RAG (Bilaga
3)
Mikael S: – det framgår inte vilka kommentarer de fått under remissrundan och
vilka ändringar dom gjort på basis av dessa. Det gör det inte lättare att ta
ställning, och är inte helt schysst mot oss som lämnat synpunkter. Man får alltså
inte veta vad de tagit hänsyn till, eller inte, och varför…./
Mikael: Jag föreslår följande svar: ”Det bifogas ingen sammanställning
av inkomna remissvar, och inga noteringar av vilka förändringar som
remissrundan givit upphov till respektive vilka förslag till förändringar som inte
beaktats och skälen till detta, vilket innebär att den som ska kommentera denna
version måste utföra ett lika omfattande arbete som vid granskningen av den

•
•

o

o
o

första versionen. Hjärnkoll Västerbotten saknar tyvärr resurser för detta arbete,
utan förlitar sig på att upphovspersonerna till fullo beaktat de kommentarer vi
meddelade efter granskningen av den första versionen. Med vänliga hälsningar/
Hjärnkoll Västerbotten”
FOU panelen. Mikael S har efter att regionen och universitet ej längre vill hålla i
FOU-panelen varit kontakt med Kar-Anton Forsberg. Efter samtalen med KA har
Mikael överlämnat till Torbjörn att prata detaljerna med Karl Anton. Följande har
framkommit i dialogen med KA.
 Brukarrevisionerna kommer kostnadsmässigt sluta på +- 0
 9 träffar under året är rimligt 5 på våren + 4 hösten
 Enklare förtäring vid träffarna sant resor ca 9000 kr / år
 Lokalkostnad ca 5000 kr / år
 K-A räknar med egna kostnader på ca 6000 kr / träff
 Startdatum mitten av september
 Utvärdering efter hösten 2020
Mikael är representant för Hjärnkoll i en styrgrupp för det
självmordsförebyggande arbetet i Västerbotten – beslut av AU
RPO 25/5 , Bilaga 4

•

Avsiktsförklaring för en god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten
o Bilaga 4 följebrev och förslag till avsiktsförklaring bilaga 5

•

Remissmöte om God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och
sjukvårdssystem (SOU 2020:19
o Anna Nergårdh har nu lämnat huvudbetänkandet ’God och nära vård - En reform
för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem’ (SOU 2020:19), med en övergripande
beskrivning av möjligheter och hinder för omställningsarbetet som har
identifierats under utredningens gång. I huvudbetänkandet lämnas också en del
förslag som syftar till att stärka samverkan och skapa ett mer
sammanhanhängande hälso- och sjukvårdssystem - Förslagen är nu ute på remiss
till 31 augusti 2020. Men vår ambition är att ha vårt remissyttrande klart i slutet
av juni. Läs huvudbetänkandet här:
https://www.regeringen.se/495be8/contentassets/320f37078d854712ab89e818
5466817b/god-och-nara-vard-en-reform-for-ett-hallbart-halso--ochsjukvardssystem-sou_2020_19_webb.pdf Läs hela utredningen här:
http://www.sou.gov.se/godochnaravard/

•

Caroline Lindström arbetar i NSPH:s Arvsfondsprojektet Inflytande i rättspsykiatrin. .
Målet med projektet är att öka inflytandet för patienter inom rättspsykiatrin och deras
anhöriga.
Vi söker nu efter deltagare och skulle behöva er hjälp. Vi undrar om ni kan sprida våra
informationsbrev om fokusgrupperna inom era nätverk? Det enda ni behöver göra är att
mejla vidare informationsbreven som är bifogade i mejlet. Breven riktar sig till 1)
patienter 2) anhöriga 3) ett generellt brev till båda målgrupperna med allmän
information. Bilaga 6 och 7

•

Catrine Jacobsson, leg sjuksköterska, med dr, Omvårdnadsstrateg, Region Västerbotten, Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen stab: Mail till Torbjörn, Mitt namn är Catrine och jag arbetar i

arbetsgruppen för vårdetik och fick ditt namn av Mikael Sandlund…han är gruppens
seniora expert!

Jag ställde fråga till honom, om det som regionplanen beskriver, med inriktning
mot personcentrerad vård och vad som händer inom ert område.

Hur arbetar ni med att involvera både patienter och närstående?

Torbjörn I Mail till Catrine: Hej Catrine!
Jag tänker i ett första skede göra det enkelt för mig. Vi har kommit överens med regionen
i Länsplanen för 2019–2020 inom psykiatriområdet. Så skickar dig en länk till dokument
på vår hemsida. I länsplanen så finns en länk till vårt dokument samt, tror det var sidan 6.
Notera även att ett uppdrag har ålagts Hjärnkoll att driva.
Länsplanen 2019 -2020
Länsplanen 2019-2020 Hjärnkoll

I ovanstående så har i Hjärnkoll inne ansökan hos UPH (Uppdrag Psykisk Hälsa) som avser
konkret bildandet av ett patientråd. Denna ansökan har ännu inte beviljats. Dock ligger
den i linje vårt uppdrag i Länsplanen.
Hjärnkoll har uppdrag att tillsammans med Regionen där beslut tagits om rekrytering och
utbildning av s. k Peer Supporters.
Vi har även beviljat bidrag år 2020 för:

Stöd till våra 3 brukar nätverk (Umeå, Skellefteå och Lycksele).
2 av träff är s. k brukarråd med kommun och regionsjukvården
Psykeveckan i Umeå, Skellefteå och Lycksele
Träffar med Specialist psykiatrin 4 ggr/ år

Hoppas att du har nytta av något av detta?
Ha det gott / Torbjörn
•
•
•
•
•
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Kicki Östensson efterfrågade: Brukarrevision Kreha och Punkten
sysselsättningsverksamhet Timrå. Bilaga 8 skickad 31 maj till Kicki.
Marjet Gustavsson: Återrapportering av folkhälsouppdraget till regionen har inlämnats
enligt uppdrag av Marjet (bilaga 9).
Roshan Tofighi, PhD Intressepolitisk utredare:
Mötesinbjudan till remissmötet 'God och nära vård – En reform för ett hållbart hälsooch sjukvårdssystem (SOU 2020:19)' (bilaga 10)
Ekonomi, Socialstyrelsen (bilaga 11), Föreningen i samverkan (bilaga 12) och
Arvsfondprojektet Välkommen hemifrån (bilaga 13).
o Swedbank behörigheter - kompletteringar inlämnade

Beslut m.a.a. rapporter
Övriga frågor
Mötets avslutande

