Minnesanteckningar, 20200508

Närvarande: Brittis, Birgitta, Torbjörn, Lage, Lena, Jan, Kerstin och undertecknad
Lokal; Video
FG Minnesanteckningar:
Hjärnkolls representant i RPO är Mikael Sandlund, Västerbotten och Maria Malm, Västernorrland.
Umeås nya organisation är samverkad och klar och driftsätts under hösten
Patientenkät SLV
Skellefteå redovisar resultatet. 54 svarande. 5 frågor ställdes: Bemötande, delaktighet för patient och
för närstående, aktivitet/sysselsättning och helhetsbedömning av vården under inläggning.
Resultatet är överlag godkänt utom på området Aktiviteter och sysselsättning där behövs
förbättringar göras. Det resultatet visar också på behovet av Peer Support resurs inom
verksamheten.
Patientråd
Hjärnkoll har ett specifikt uppdrag att arbeta med samverkansfrågor mellan specialistpsykiatri och
brukarorganisationerna. Frågan att bilda ett patientråd ställs. Cancercentrum och Göran Hugossons
arbete lyfts som ett gott exempel.
Beslut, frågan tas till:
° RPO för att höra hur övriga Norra Regionerna arbetar med frågan – Ansvar Helene
° Länsgrupp för ett gemensamt inriktningsbeslut – Ansvar Lena
° Information ges till Närsjukvårdens Områdeschefer – Ansvar Verksamhetschefer
Statsbidrag
Lena redogör hur Regionen samordnar processen. Annika Nordström och Annelie Bygdén ansvarar
över medlen. Lönemedel för Peer Support är sökt. Det är Närsjukvårdens områdeschefer som
prioriterar ansökningarna.
Torbjörn meddelar att Hjärnkoll har en dialog med Annika Nordström gällande Peer Support och den
sk brukarmiljonen.
Kammarkollegiet har fått i uppdrag att utbetala medel för att stärka kontaktmöjligheterna till följd av
spridningen av Covid 19 till verksamheter som möter personer med Psykisk Ohälsa. Region
Västerbotten har fått 1 miljon kr utbetalda.
Uppdrag – Har dessa medel gått till avsedd aktivitet? – Fråga skickas till Ralph Kjellsson, controller –
Ansvar Helene
Covid 19 – Hur påverkar den vår patientgrupp?
Alla sammanfattar påverkan med orden: Kämpigt, ökad oro/ångest, mera besök på hemsidor som ex
Attention, svårt att inte få svar på det ”man” undrar osv…..
Nästa Möte
Torsdag den 11/6 kl. 10,00 via videolänk – Lena skickar kallelse
Vid tangentbordet den fantastiskt spralliga 😊😊 Helene

