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Gemensam utvecklingsgrupp med arbetsmarknadsförvaltningen
Gösta Strand från arbetsmarknadsförvaltningen (AMF, tidigare utvecklingsnämnden) var inbjuden till
det senaste mötet med socialförvaltningens Gemensamma utvecklingsgrupp. Det ledde till att han nu
kommer att sitta med i gruppen framöver, för att bredda perspektivet och främja samverkan.
Det diskuterades bland annat att socialförvaltningen och AMF borde samordna sina datasytem, för
att underlätta informationsutbyte och e-tjänster för brukare. Det finns möjlighet att använda
ungdomar med sexmånadersanställning som stöd för datoranvändning till brukare.


Ska vi bjuda in AMF även till den här gruppen?

Lokalt samråd inställt
Lokalt samråd som var planerat den 8 maj är inställt eftersom Helsingborgs stads chefer är kallade till
en obligatorisk chefsdag. Ett nytt datum kommer inom kort.
På det mötet kommer en organisationskonsulten Johanna Eriksson, som ska prata om olika former av
samverkan. Vilken nivå ska vi lägga samverkan på? Kring enskilda klienter, eller som organisationer?

Rekrytering av brukarspecialist
En brukarspecialist ska rekryteras på 50 procent – gemensam för Helsingborgs stad och Regionens
psykiatri. Personen ska ha egen erfarenhet som brukare.

Namn på gruppen
Vi beslutade att kalla det här för mötet för inflytanderåd.

Skåneveckan för psykisk hälsa
David Bergström har varit på uppstartsmöte för Skåneveckan för psykisk hälsa, som äger rum 5-11
oktober. Helsingborgs stad vill arrangera något under veckan och vill gärna ha förslag om vad.
Björn Larsson berättar att Regionen ska anordna en temadag (preliminärt tisdagen den 6 oktober)
om äldre med psykisk ohälsa – "från kry till okry". De letar lokal i Helsingborg, eftersom det finns en
samlad äldrepsykiatri i Helsingborg (från 70 år – blir framöver från 65 år).
Några andra förslag på arrangemang:


Mårten Jansson (NSPH) – föreläser om inflytande och delaktighet



Stumpenensemblen



Case management

Deltagare till lokalt samråd
Lars Bogren och Thomas Naujocks valdes som brukarrepresentanter.


Det är viktigt att åsikter kommer fram i inflytanderådet som representanterna kan föra fram i
lokalt samråd.

Övriga frågor


Socialförvaltningen har gjort en inventering av psykisk funktionsnedsättning. Den finns på
öppna soc: http://oppnasoc.helsingborg.se/organisation/dokument-och-rapporter/ Den
kommer också att tas upp på nästa lokala samråd.



Vilket ansvar har föräldrar för barn med psykisk ohälsa?



o

Föräldrar stängs ofta ute när myndigheter griper in. Det finns ett motstånd till
föräldrainflytande, hos till exempel socialsekreterare, som kan bero på en
kombination av tidsbrist och rädsla för att släppa in en annan röst, som slåss för sina
barns rättigheter.

o

Samverkan med föräldrar och anhöriga är viktigt!

o

Socialförvaltningen kan bland annat erbjuda föräldraskola.

Missbruksöverenskommelsen tas i maj i Skåne.



Statens offentliga utredningar (SoU) vill skrota samordnad vårdplanering (SVPL) och ersätta
med samordnad individuell planering (Sip). Det skulle undanröja parallella arbeten och
underlätta samordning mellan olika verksamheter.



Socialförvaltningen jobbar vidare med frågan om policy för arvoden.



Det är brist på vårdplatser i psykiatrin. Personer skrivs ut innan de är färdigbehandlade. Det
brister i samverkan om uppföljning.
o



Det är viktigt med nätverk och relationer för stöd i vardagen. Personligt ombud
minskar inläggningar drastiskt. En case manager fungerar i samma roll.

Det är viktigt med kopplingar mellan socionomutbildning, socialsekreteraryrket och
brukarnas erfarenheter. Det kan underlättas genom bland annat mentorskap, praktik,
studiebesök och mobiliseringskurs. Då lär man sig ett bra bemötande och kan döda vissa
fördomar.

Nästa möte
16 juni 10:00-12:00 i rum 515, Bredgatan 17
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