Minnesanteckningar för samverkan med Brukarrörelsen 12/12-2019
Närvarande: Birgitta, Brittis, Lage, Torbjörn, Lena, Christina, Janne, Helene och Kerstin Eliasson
Saknades: Sara
Nästkommande Möten: 30/1-2020 och 23/4-2020
Tid: 10,00-12,00
Lokal: Bokas i Umeå, Uppdrag Lena och Janne
Videouppkoppling: Skickas med nästa kallelse via Lena/Janne Skellefteå
OBS! Åsa Matero är inbjuden till nästa möte
Genomgång av föregående mötesanteckningar, 1/10-19
Patientenkät: Kommer att genomföras i Februari/Mars i Umeå och Skellefteå.
Suicidprevention: Övergripande plan för länet planeras. I länet är det gjort en djupgående
journalgranskning på ca 30 händelser, arbetet är inte återkopplat än.
Kritik Storuman mottagning: Helene redogjorde för de åtgärder som genomförts bl.a. namnbrickor.
En redovisning kring Södra Lapplands aktivitetsplan ser ut för 2020. Det ska bl.a. genomföras 2
gruppbehandlingar och 2 utbildningsinsatser i en sk mellanvårdssatsning mellan Psykiatri och Första
Linje under året.
Dagens Möte 12/12
• Statsbidrag
Psykiatrin redogjorde för turerna kring de fullt ut ej erhållna statsbidraget. Hjärnkoll, Torbjörn,
påpekar att Brukarmiljonen syftar till att stimulera en förstärkt samverkan mellan oss och att han
hade fått en försäkran av Kent Eliasson att finansieringen i var klar. Information till Hjärnkoll att
mötet för Länsgruppen den 22/1 bjuds Områdescheferna in för ”öga mot öga” dialog gällande
statsbidrag, peer support mm.
• Peer Support
Befinner sig i ett ingenmansland. Lena påpekar att det inte går att utbilda människor i Peer Support
när långsiktig finansiering inte finns för konceptet.
• Gäst vid nästa möte den 30/1
Åsa Matero har tackat ja till vår inbjudan.
• Struktur för möten 2020
Ordförande: Lena/Janne, Skellefteå
Lokaler och Fika: Bokas av Skellefteågänget
Planerade möten: 30/1 och den 23/4
Tid: 10,00-12,00
OBS! Beredningsgrupp/Styrgrupp är numera densamma

En riktig God Jul till er alla

T. Tranströmers citat får sammanfatta 2019 års Psykiatri;
Inget jordskalv men en himlabävning och Människohjärnans ändlösa vidder är hopskrynklade till en
knytnäves storlek.

Helene VUPÖ NSO

Lenas eländiga lussekatt 😊😊

