
Minnesanteckningar 11/4–18 Nätverket psykisk hälsa 

Deltagare: 

Torbjörn Olofsson Hjärnkoll, Birgitta Johansson OCD-föreningen, Patrik Frohm Hjärnkoll, Malin 
Lindström Hjärnkoll, Kerstin Eliassson Psykiatrin, Annika Wallin Attention, Olle Enfält FMN, Britta 
Erisksson IFO vuxna Umeå kommun, Helena Sjögren Socialpsykiatrin Umeå kommun, Berit Lindström 
IFS -representant Umeå, Lena Jonsson IFS, Maria Westin Socialpsykiatrin Umeå kommun, Malin 
Persson FOU Hjärnkoll, Lena Björklund- Olofsson Attention, Hjärnkoll, FOU- panelen, Claudia Kerttu 
länsdelssamordnare Region Västerbotten 

Anhörigstöd: 

Maria Westin har haft kontakt med Anette Westin som är enhetschef för prevention för att få mer 
kunskap om vad man som anhörig kan få för ett stöd av prevention. Enheten för prevention ska 
redan idag ge ett stöd till anhöriga med psykisk ohälsa. Andreas Lundgren, ordförande i 
socialnämnden, kommer att ta upp detta i nämnden för att få ett förtydligande samt vikten om att 
detta behövs.  Önskemål från nätverket är att det behövs en person som har kunskap och rätt 
kompetens för att stödja anhöriga. Många anhöriga är trötta och behöver hjälp för att bland annat få 
veta vart de kan vända sig för att få stöd till sig själv och till deras närstående. Vi får mer information 
efter att det har varit uppe i nämnden. Vi ber Andreas om återkoppling. 

Fast vårdkontakt/SIP: 

Ser lite olika ut i psykiatrin kring KANS, vissa delar av psykiatrin har kvar kans skapet medan andra 
verksamheter inte har det, dessa arbetar i team. Tanken med teamet är att få rätt person utifrån 
kunskap. Kontakt för att nå teamen är via mottagningssjuksköterska. 

SIP har VLL ganska ofta, de upplever att det oftast fungerar bra.  

Väntetider på psykiatrin: 

Remissmottagningen har kommit ikapp håller sina 3 månader, beroende på vart man sen hamnar är 
det 1v till 1års väntetid. 

Utredningar försöker de jobba ikapp men det har varit väntetider på månader upp till 2 år. De 
försöker jobba på att minska kötid och börjar sakta se resultat. De jobbar fortsatt på att hitta olika 
lösningar för att minska kötiden. 

Väntetider kan bero på grund av hur de måste prioritera ärenden men det kan även finnas andra 
orsaker. 

Psykiatrin tar gärna emot information/önskemål från anhöriga och personer med egna erfarenheter 

Nätverket kommer vid nästa tillfälle ta upp idéer och tankar kring förslag på hur de tycker saker kan 
bli bättre, Claudia lämnar sedan de förslagen till Kerstin. 

 

 

 



Uppföljningar och stöd: 

Efter att man fått en diagnos vad händer sen? Från VLL ser det olika ut beroende på vad patienten 
hamnar i för tillstånd efter vetskapen om att de fått en diagnos. För vissa krävs mer insatser. 

Attention samarbetar med psykiatrin för att se över hur vårdkedjan kan förbättras efter att 
neuropsykiatrisk diagnos har ställts. 

Vuxentorget: 

Målgruppen är dem som är en bit från arbetsmarknaden. Samarbete och samverkan är väldigt viktigt 
för att den enskilde skall kunna få komma i sysselsättning och arbete. 

Vägen ut måste också vara väldigt tydlig, Britta kan ta med sig den frågan till Henrik Källberg. 

 
Pågående förändringar: 

Se bifogad fil 

Maria och/eller Helena förmedlar vilken som kommer att bli biträdande chef för särskilt boende 

 
Stimulansmedel: 

Kommunen kommer använda pengarna till bland annat: 

Uppnå förbättrad hälsa för brukare genom bland annat olika aktiviteter som erbjuds badgrupp, samt 
två träningsgrupper 

Resima lågaffektiv bemötande 

MI-motiverande samtal 

ESL – ett självständigt liv 

Professionellt medberoende 

Processledare Genomförandeplan 

Första hjälpen i psykisk ohälsa 

VLL kommer bland annat använda pengarna till: 

Att utbilda i Peers support tillsammans med Västerbotten, Jämtland, Norrbotten och Västernorrland. 
Alla har tackat ja utom Jämtland 

De kommer även göra en brukarrevision, vart är ännu inte bestämt 

 

 

 

 

 

 



Övrigt: 

Arvoden en viktig fråga som man kommer driva. Detta för att bland annat representanter från 
brukarföreningarna ska ha möjlighet att delta i olika forum utan att tappa ersättning från tex. sitt 
arbete  

 
Claudia informerar om 14/9 Utbildning se barnet en stor satsning skicka information kring det, se 
bifogad fil 

 


