Minnesanteckningar
11/11-2020, via videolänk
Deltagare: Brittis, Torbjörn, Lage, Birgitta, Janne, Lena, Helena, Sara och UT
Fg minnes antecknar lades till handlingarna.
Aktuell Information
• Hjärnkoll återkopplar kring Psykeveckan som i år var helt digital. Bra föreläsningar. Utbildning
av nya ambassadörer har skett. Förberedelser inför kommande år görs. Utställningen av
tavlorna i Lycksele avblåstes pga Covidläget.
• Södra Lappland: Under God och nära vård konceptet starts två projekt upp, Avancerad
Socialpsykiatri och Självinläggningsplatser vid sjukstugorna. Detta är ett samarbete med
Kommunerna och PV och är en pilot under 2021. Finansieras via statsbidrag.
• Skellefteå pågår verksamhetsplanering för fullt. Verksamheten har 3 miljoner i sparbeting.
Omfördelning i budgetram och mer medel läggs mot personalkategorin överläkare, som är få
i dagsläget. 16 sökande på Jans tjänst.
• Umeå den nya organisationen är nu i skarp drift. Fungerar som förväntat med vissa
inkörningsproblem som är hanterbara. Omorganisationen handlar om integration i
behandling och patientens behov och utgår från ett personcentrerat förhållningssätt.
Information ges kring självinläggningsplatser. Till våren öppnas 8 platser med äldrepsykiatrisk
profil. En redogörelse görs kring planer om ev. verksamhetsförändring av övernattningar vid
boendet på Teg. Genomförs den kommer möjligheten för självinläggning att erbjudas
patienterna vid boendet.
Patientråd
• Klartecken har getts från LSG för bildandet av patientråd. Medel är tilldelade. Hjärnkoll har
gjort ett internt grundläggande arbete kring hur arbetet ska kunna se ut och vad målet ska
vara. Arbetet föreslås att genomföras i tre faser. Fokus för patientrådet är Psykiatri
specialistnivå öppen- och slutenvård.
Beslut:
• Verkställande grupp från Psyk utses vid länsmötet för Psykiatri den 18/11. Återkopplas till
Torbjörn senast den 20/11 – Ansvar Helene
• Inledande förmöte med 1 st representant från Psykiatrin tillsammans med Hjärnkoll.
Återkopplas senast den 20/11 – Ansvar Helene
Peer Support
• Klart för utbildning vecka 12 till vecka 17. Utbildningen hålls i Medlefors. 14/4 Öppet hus för
att få träffa personerna bakom Peer Support. Brittis och Lissie håller 3 informationsträffar via
videolänk innan jul.
Patientkontrakt – Min Plan
• Grunderna och broschyren för Min Plan gås igenom. Syftet är att målbilden hos
patient/individ och vårdgivare ska vara gemensam och att patient/individ ska vara förberedd
på processen. Regionens målbild samt de perspektivskiften som sker genom God och nära
vårdkonceptet visas. Målet är: Tillsammans och perspektivskiftet går från patienten i fokus
till patienten/individens behov.
• Anekdot: 1980 var första gången som man försökte med patientkontrakt vilket just då
floppade – Men nu ligger det rätt i tiden.

Covid
• Just nu ett ökat smittspridningsläge. Skärpta restriktioner är införda för alla som vistas i
Västerbotten dessa gäller först och främst i 4 veckor. Undvik att: Umgås utanför familjen,
onödiga resor, besöka allmänna platser, evenemang, fester och aktiviteter
• OBS! Undantag, besök: Vården som vanligt, livsmedelsaffär, apotek och var ute i friska luften
för motion.
• Övrigt gäller: Tvätta händerna, håll avstånd, stanna hemma om du känner dig sjuk.
Nytt möte planeras till den: 13/1-2021 kl 10,00 -12,00 Lokal: Videolänk – Ansvar Lena

Jannes sista möte, kanske…..
Han tackar för sig – Men vi tänker att han kan vara med i januari också �

Med flinka fingrar på tangetbordet
Helene

