Inflytanderåd 24 augusti
Närvarande:
David Bergström, socialförvaltningen
Niclas Wenkel, Bryggan
Björn Larsson, Region Skåne
Åke Malmén, socialförvaltningen
Agneta Sandberg, ATSU
Lars Bogren, Schizofreniföreningen
Allan Hedman, mentor/brukarspecialist

Mentorer/brukarspecialister
Allan Hedman är en av de två nyanställda mentorer/brukarspecialister som ska jobb på 25 procent
för Helsingborgs stad och Region Skåne. Han jobbar också på Kamratföreningen Lågan, en
brukarorganisation i Ängelholm.

Presentation av ATSU
Agneta Sandberg presenterade kort ATSU (Att trygga sexuellt utnyttjade):s verksamhet. De ska ha
workshop/filmvisning en gång i månaden. De finns på Nedre långvinkelsgatan 61 (ihop med Rädda
barnen) och på facebook.

Ska vi bjuda in primärvården till inflytanderådet?
Går det att slå samman referensgruppen för Södermottagningen med den här för att minska
förvirring och dubbelarbete?
Synpunkter:
– Det blir för små och konkreta frågor för att ta upp i inflytanderådet. De hade försvunnit i mängden.
– Kan Södermottagningen ändå vara med i inflytanderådet? Det är alltid bra att knyta kontakter och
byta erfarenheter.
– Det får inte bli för många offentliganställda på mötet heller, då försvinner syftet.

Ska vi lägga ut mötena på annat ställe?
Synpunkter:

– Alla hittar till socialförvaltningen. Var och en som har tagit på sig ansvar att representera en
organisation får ta ansvar att ta sig hit.
– Avstånd blir ett motstånd om du har det krävt i livet i övrigt.
– Förvirring om var man ska vara om vi byter lokal varje gång?
Beslut: Vi behåller samma möteslokal (Bredgatan 17, rum 515) till nästa möte den 9 november 13:00.

PRIO-medel
Helsingborgs stad har de senaste tre åren fått nästan 11 miljoner kronor i PRIO-medel för att utveckla
socialpsykiatrin.

Lokalt samråd
För att samordna psykiatrivården träffas alla parter i lokalt samråd fyra gånger om året. Den
psykiatriska sjukvården har ansvar för medicinsk behandling, socialtjänsten har ansvar för boende
och sysselsättning. Dessutom finns primärvården, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och
brukarrepresentanter med.
Lokalt samråd 5 juni: En konsult föreläste om samverkansformer. Åke Malmén ska samla in och
sammanställa vilka samverkansformer som finns i Helsingborg.
Nästa möte med lokalt samråd blir 11 september i Olympiahuset
Brukarrepresentanter: Lars Bogren och Niclas Wenkel(?).

Skåneveckan för psykisk hälsa 5-11 oktober
Vi kan hittills tipsa om tre arrangemang:
6 oktober, Medborgarhuset Eslöv (Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Lunds universitet):
Tema äldres psykiska hälsa
7 oktober, Röda kvarn, Helsingborg (Helsingborgs stad): Tema delaktighet och brukarinflytande
10 oktober, Ängelholm: Tema anhöriga (med bland andra Emma Jangestig)

Vid pennan:
David Bergström

