
Brukarråd 15/10 2019 kl 18-20 

Minnesanteckningar: 

Medverkande: Claudia Kerttu RV, Helena Sjögren Funktionshinderomsorgen Umeå kommun, Kerstin 
Eliasson Psykiatrin RV, Maria Vestin Umeå kommun, Åsa-Liv Brändström Hjärnkoll, Elmer Eriksson RV 
utskottet för funktionshinder och samverkan, Mats Arndtzén Hjärnkoll, Malin Wangenheim Hjärnkoll, 
Annika Wallin Attention, Per-Anders Hultin Attention, Tor-Björn Olofsson Hjärnkoll, Birgitta 
Johansson OCD-föreningen. 

Maria berättar om stimulansmedlen 2019- pengarna kom i september undertecknades i juni, 
ytterligare stadsbidrag juni Fou välfärd, ytterligare psykisk hälsa barn och unga. Se bifogat dokument, 
bildspel. 

Utbildning MHFA 40 platser till Umeå kommun, 6 till externa vårdgivare, 4 platser erbjuds till 
brukarorganisationerna, detta ska meddelas till Maria Vestin senast 8/11 mail 
maria.vestin@umea.se. Aktuella datum är omgång 1: 3/12+11/12 2: 22/1+29/1, bifogar inbjudan.  

Hur går det med Peer-Support? Kerstin E berättar att detta blivit en långbänk, pga 
anställningsrestriktiviteten på RV, ev väntas något besked under denna veckan. 

Vård och insatsprogrammet-VIP, Schizofreni VIP lanserad i våras och Självskadebeteende nu i 
november, mer info på www.vardochinsats.se. Gällande VIP schizofreni implementeras av Helena 
Lindström norra region. Åsa Matero kommer till Nätverket psykisk hälsa Umeå och berätta mer om 
VIP den 26/11, mötet den 12/11 stryks därmed. 

Region Västerbotten Fou- Välfärd var ska denna enhet ha sin tillhörighet, Claudia förmedlar den 
information som hon fått till sig via sin chef Annika Nordström och de möte som varit med Kent 
Eliasson, att inget är beslutat än. Elmer Eriksson tar upp på mötet att han hört att det är klart att Fou 
enheten ska ligga under Regionstyrelsen. 

Övriga frågor: 

Bokborden på Psykeveckan: Attention 6/11 kl 15-20, Hjärnkoll alla dagar -alla tider, OCD hela 
tisdagen och onsdag efter kl 16.00 

Psykeveckan-program delas ut. 

Info om konferens Riva hinder-nagotharhant.se lanseras på fredag webbserie och hemsidan, 
www.forumskill.se, Projekt om sexuellt våld för personer med intellektuella funktionsvariationer, 
Claudia informerar. 

Datum för Brukarråd 2020: 

Nätverksmöte 25/2 kl 18-20 

Brukarråd  17/3 kl 18-20. 

Nätverksmöte 5/5 kl 18-20 

Torsdagens konferens Psykisk hälsa har ingen ålder, NSPH, Claudia informerar. 

Workshop i fredags på SKL, Överblick och önskelista inom ramen för kraftsamling Psykisk hälsa, 100 
deltagare fr lika många organisationer, Claudia informerar. 

 

http://www.vardochinsats.se/
http://www.forumskill.se/

