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Skåneveckan för psykisk hälsa
Vi utvärderade vår dag på Röda kvarn 7 oktober. Det var drygt 90 besökare på förmiddagen och drygt
70 på eftermiddagen. Många har varit positiva, inte minst de politiker som var på plats.
Synpunkter:
•

Det var en bra blandning på programmet.

•

Var dagen för lång? Många blev trötta.

•

För dålig spridning? Det hade varit roligt med fler människor utifrån!

•

Det var svårt att få in anmälningar i början. Var det för ovant att anmäla sig innan?

•

Bra att det filmades, så att det går att sprida i efterhand!

Besök av socialnämndens ordförande
Socialnämndens ordförande Ann-Christine Borgman (MP) vill besöka oss måndagen den 26 oktober.
Vad vill vi ta upp med henne?

•

Bakgrund och historik till grupperna

•

Varaktigt utvecklingsarbete – inte projekt. Vi måste få in i strukturen att vi vill fortsätta att
arbeta på det här sättet, tillsammans, på samma nivå och med egna initiativ från
organisationerna.

•

Hur får vi in nya idéer?

•

Det skapar tillit att myndigheter visar att de vill samarbeta och bli bättre.

•

Ta vara på den kompetens som finns i brukarorganisationerna!

Samordnad individuell plan – SIP
Enligt lag har du rätt att få en SIP när du har stöd från mer än en förvaltning/myndighet. Ingen av
stadens förvaltningar är bra på att skapa SIP:ar. Kan vi utbilda brukare och brukarorganisationerna i
SIP, hur de ska användas och varför? Åke Malmén, psykiatrisamordnare för Helsingborgs stad, leder
SIP-arbetet.
•

Det ska vara kvalitet och ha brukaren i centrum. Individen äger frågan – inte myndigheterna.
Det ska göras en uppföljning inom tre månader.

•

Det är viktigt att myndigheterna är medvetna om vad en SIP är och varför den är viktig. Här
kan brukarorganisationerna gå in och hjälpa till att lösa ett gemensamt problem.

•

Det kan ses som en administrativ börda på myndigheten. Men du måste våga prova det nya
och lägga lite tid på det för att det i längden ska bli mindre arbete och bättre resultat.

•

Det är enklare för dig som brukare att hålla ordning på en SIP än på tio olika kontakter. Du
måste alltid kämpa för allt stöd du får och då är det värt att kämpa för en SIP. Alla har rätt att
få kunskapen. Har personen inte själv förmågan har du rätt till en Case Manager.

•

Du har någonting att peka på om det inte händer något.

•

Brukarspecialisterna kan vara ett stöd i SIP-arbetet.

Övrigt
Det pågår samtal om ökad samverkan mellan socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen
om delaktighetsarbetet.
IT-projektet börjar ta form. Genom det kan vi mäkla mellan dem som behöver IT-stöd och dem som
har IT-kunskaper och behöver sysselsättning.
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