Nätverksträff Psykisk hälsa Umeå 18/3-2019
Medverkande:
Malin Lindström, Tobias Janze, Claudia Kerttu, Åsa-Liv Brännström, Annika
Wallin, Tor-Björn Olofsson.
Diskussion runt länsgemensam analys av handlingsplan för riktade insatser
rörande psykisk hälsa 2018.
Välkommen hemifrån, Arvsfondsprojekt i Södra Lappland information från TorBjörn.
Information om VIP- vård och insatsprogram-schizofreni och
schizofrenliknande tillstånd, under året kommer det implementeras liknande
vårdprogram.
Frågor fr Västernorrland, besvarades av de som närvarade:
• Vad gör ni för att stödja hjälpa era medlemmar till bättre levnadsvanor?
Ex fysisk aktivitet, mat, tobak och alkohol.
Svar- Inget gemensamt görs just nu, har tidigare funnits en satsning på
RSMH, men detta föll bort då det inte fanns någon som ansvarade för det.
• Vad skulle ni vilja göra mer?
Svar: Samverkan mellan de olika brukarföreningarna och hitta
gemensamma aktiviteter.
• Vad skulle ni behöva för att göra det?
Svar: En aktiv tydlig ledare.
• Använder ni er av Case Manager i Västerbotten?
Svar: Nej.

Nätverk tillsammans med Södra Lappland?
• Claudia tar kontakt med Lage Grankvist.
• Förslag bjuda in brukarföreningar fr Södra Lappland att delta på våra
nätverksmöten 2 ggr/termin, ha eget Brukarråd 1 ggr/termin.
Frågor till Brukarrådet den 2/4- 19 kl 18-20
•
•
•
•
•
•
•

Dialog om vårdkedjan efter NPF-diagnos, hur går det?
Berätta om VIP, hur implementera hos personal?
Hur fungerar det med SIP?
Hur fungerar det med fast vårdkontakt?
Film och broschyrer? SIP, vårdkontakt?
Vad händer med tilldelade stimulansmedlen?
Diskussion, ideér och övriga frågor?

Förslag att träffa de tjänstemän som utformar länsgemensam analyshandlingsplan för riktade insatser rörande psykisk hälsa under hösten innan
planen är klar så gruppen får tycka till? Claudia
Påminner också att Mårten Jansson kommer till stan den 8/4, kom ihåg att
anmäla er till Claudia senast nu på fredag den 22/3.
Bifogar även en inbjudan till anhörigkafe den 8/4 kl 19.00.
Nästa möte Brukarråd 2/4 kl 18-20, lokal Linden Region Västerbotten.

