.:

PROTOKOLL STYREI_,SEN
FÖR
HJÄRNKOLL-VÄSTERBOTTEN
DAG: O nsdag 11 mars 2021
TJD: 18 00- 20.30
PLATS: Telefon och videomöte
DELTAGARE: Bri tt-marie Malm, Lage Grankvist, Torbjörn
Olofsson, M ikael Sandlund, Birgitta Johansson, Anette Sund in,
Mats Hansi,

Inbjuden gäst under pun kten Peer Support, Marjet Gustavsson

Mötets öppnande
Ordförande Lage Grankvis! öppnar mötet och hälsar välkommen
Val av mötcsfunktionårer
• Sekreterare
J\tfötef väljer Brill-Marie kfalm till sekreterare
•

Justerare
Mötet väljer Torbjörn Olofsson till justerare

Dagordningens fastställande
Mötet godkänner dagordningen
F'öregå~ude Protokoll Bilaga 1a, Biiagaj_Q
Af.ätet godkänner.föregående protokoll. Det läggs till handlingarna.

Rapporter
• Ambassadörer I informatörer
Samordnaren informerar om all studiecirklar är igång med de ambassadörer som
visat intresse. Arbete med att implementera digital teknikfongår. Hjäri1kcll i
samverkan med Psykevecknn Ske!lejieå kommer att sända digitalaföreläsningc:r·
under våren. Arbete med seniora verksamhr>ten fortgår. En planerad Temadag
1110 (Internationella äldredagen) i samverkan med f[iärnko/L Riks och öv1·iga
regionala föreningar.
•

Arvsfonden "Välkommen hemifrån" Mats Hansi
De digitala träffarna.fortlöper. Utvärdering med ledarna och deltagare är
påbörjad.

»

Socialsty;·eisen reviderad plan 202 l , Bilaga 2
Reviderad plan är inskickad I ill Socialstyre/sen.

•

Soc;a lstyrei sen återrapporte ring 2021 Bilaga 3
Återrappo:-tering är påbörjad. Skall vara inskickad senast 3113.

•

Mikael Sand lund: FoU panelen och RPO, Bilaga 4 .

LPO, Lokala ProgramOmråden, ska starta upp men det tar tid.
•

FOU panelen, Bilaga 5a, Bilaga 5b
Vi sprider att FOU-panelen är en resurs som finns och gärna tar på sig uppdrag.

•

Patientråd, Bilaga 6
Patientrådets arbete och process pågår. Arbetet finns under ett paraply och kan nu jobba
från samma ställe. Mårten Jansson gör en omvärldsanalys. Arbetsgruppen träffas en
gång i månaden. Målet är att en slutrapport ska ges i september -21.

•

Remiss Bjurholm: Självmordsförebyggande handlingsplan, Bilaga 7
Bjurholm är först ut i länet m ed handlingsplan. Mikael Sandlund följer arbetet. En önskan
om en mer konkret handlingsplan har uttryckts samt att varje nämnd bör ha ansvar för
att planen följs.

•

Remiss Vårdförlopp Schizofreni , Bi laga 8
Ett remissvar har skickats in.

•

Mikael S Letter of intent, Maria Lindström,( Bilaga 9,
Maria Lindström har varit med på FOU-panelen ang sitt forskningsprojekt vilket var
uppskattat.

•

Centrum för Psykiatrin forskning, Bilaga 10
Information har inkommit.

•

Norrlands träff, Bilaga 11
Träffar sker kontinuerligt. Jämtland, Norrbotten, Västernorrland och Västerbotten.

•

Peer Support, Bilaga 12a, Bilaga 12b
Marjet Gustavsson deltar i mötet för att informera om arbetet med Peer Support och hur
vi kan hitta lösningar för vårt län och speciellt S. Lapp/and. Hur kan Peer Support se ut i
glesbygd?
En ansökan är skriven för att ansöka om medel för att implementera Peer Support
specifikt i S. Lapp/and. Kan Hjärnkoll Västerbotten stå som projektledare och bakom
ansökan? Brittis informerar om att utbildningsgrupp för Norra Länen kommer att startas
upp redan nu och ansvara för den planerade Peer Support-utbildningen under hösten.

Beslut: Mötet beslutar att vi står bakom ansökan till samordningsförbundet.

•

Specialist psykiatrin, ledningen, Bilaga 13
Vi har kontinuerliga träffar med specialistpsykiatrin där gemensamma frågor tas.

•

Funktionsrätt ordförandemöte, samverkansmöte Bilaga 14, Bilaga 15
Ordförandemötet blev Ins tällt!

•

Suicidarbetet skrivelse Mind, Bilaga 16
Information.

•

Ansökan medel ur brukarmiljonen till Läns Samordnings G ruppen (LSG),
Bilaga 17och Bilaga 17b

LPO, Lokala ProgramOmråden, ska starta upp men del tar tid.
•

FOU pane len, Bilaga 5a, Bilaga 5b
Vi sprider att FOU-ponelen är en resurs som finns och gärna tar på sig uppdrog.

•

Patientråd, Bilaga 6
Potientrådets arbete och process pågår. Arbetet finns under ett paraply och kon nu jobba
från samma ställe. Mörten Jonsson gör en omvärldsonolys. Arbetsgruppen träffas en
gång i månaden. Målet är att en slutropport sko ges i september -21.

•

Remiss Bjurholm: Självmordsförebyggande handlingsplan , Bilaga 7
Bjurholm är först ut i länet med handlingsplan. Mikael Sondlund följer arbetet. En önskan
om en mer konkret handlingsplan har uttryckts samt att varje nämnd bör ha ansvar för
att planen följs.

•

Remiss V ärdförlopp Schizofreni, Bilaga 8
Ett remissvar hor skickats in.

•

Mikael S Letter of intent, Maria Lindström,( Bilaga 9,
Maria Lindström har varit med på FOU-panelen ang sitt forskningsprojekt vilket var
uppskattat.

•

Centrum för Psykiatrin forskning, Bi laga 10
Information har inkommit.

•

Norrlands träff, Bila@j1
Träffar sker kontinuerligt. Jämtland, Norrbotten, Västernorrland och Västerbotten.

•

Peer Support, Bi laga 12a, Bilaga 12b
Marjet Gustavsson deltar i mötet för att informera om arbetet med Peer Support och hur
vi kon hitta lösningar för vårt län och speciellt S. Lopp/ond. Hur kan Peer Support se ut i
glesbygd?
En ansökan är skriven för att ansöka om medel för att implementera Peer Support
specifikt i S. Lopp/ond. Kon Hjärnkoll Västerbotten stå som projektledare och bakom
ansökan? Brittis informerar om att utbildningsgrupp för Norra Länen kommer att startas
upp redan nu och ansvara för den planerade Peer Support-utbildningen under hösten.

Beslut: Mötet beslutar att vi står bakom ansökan till samordningsförbundet.
•

Specialist psykiatrin , ledningen, Bilaga 13
Vi har kontinuerliga träffar med specialistpsykiatrin där gemensamma frågor tas.

•

Funktionsrätt ordförandemöte, samverkansmöte Bilaga 14, Bilaga 15
Ordförandemötet blev Inställt!

•

Suicidarbetet skrivelse Mind, Bilaga 16
Information.

•

An sökan medel ur brukarmilj onen till Läns Samordnings Gruppen (LSG),
Bilaga 17och Bilaga 17b

Ansökan år 2021 är gjord på 447 000 ämnade för samverkansaktiviteter med
Regionen. FoU panelen och dess underlagför ansökan har detta år har höjts i
övrigt i stort som föregående år
•

•

•

NPHI träff 15 april digitalt, Bilaga 18
Marjet Gustavsson, Mårten Jansson, Helen Mårtensson och ambassadörer deltar under
dagen.
Årsmötet Bilaga 19
Lennart Gustavsson är tillfrågad som ordförande. Utestående uppdrag om reseersättning
från föregående årsmöte. Brittis skriver en rapport
Mikael S NECT-utbildning för utbildare, Bilaga 20

NECT- norra regionen har beslutat om att införa NECT. Ingen egen-e1farenfrån
vårt län kom med i.första utbildningen till studieledare.

Ekonomi, Socialstyrelsen, Bilaga 21 Föreningen i samverkan, Bilaga 22
och Arvsfondprojektet Välkommen hemifrån Bilaga 23, Patientråd Bilaga 24
Uppföljning av beslut: Arsmötet 2020 reseersättning
Briltis skriver en rapport
Beslut m.a.a. rapporter
Beslut: Mötet beslutar att vi står bakom ansökan till samordningsförbundet.

Övriga frågor,
Svenska kyrkan i Malå har tagit kontakt och vill skapa någon form av
samarbete med oss. Vi fortsätter samarbetet med svenska ky rkan.
Enkät från Mår ten Jansson. AU svarar på enkäten.
Reklam. Brittis tittar på det.
Finns det någon brukarmedverkan i bygget av det nya Psykiatrihuset i Umeå?
Frågan tas med till nästa träf/på styrgruppen på psykiatriledningen.

Nästa möte
Årsmöte och konstituerande möte där tid för nästa styrelsemöte beslutas.
Mötets avslutande
Ordförande tackarför deltagandet och avslutar mötet.

Britt-Marie Malm
sekreterare

