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Brukarmöte, Psykiatri Halland och Hallandsrådets styrelse
Tid
Lokal
Närvarande

Tisdagen den 25 november 2014, kl 14.30 – 15.30
Telefonmöte
Eva Osvald, förvaltningschef och sammankallande
Mona Granquist, Hallandsrådet
Kristina Öberg, verksamhetschef
Anna Eriksson, mötessekreterare

DAGORDNING
1.

Föredragningslistan inför driftnämndens möte den 2 december
Föredragningslistan redovisades.
Förvaltningschefen bad om eventuella synpunkter på förslaget till
Verksamhetsplan 2015 för Psykiatrin Halland, före driftnämndens möte den 2
december då planen förväntas bli fastställd. Verksamhetsplanen har sänts ut på
remiss och Hallandsrådets styrelse är en av remissinstanserna.
Mona Granqvist påpekade vikten av tydlig information avseende ungdomspsykiatriska mottagningens förmodade avveckling.

2.

Föräldrautbildning
Eva Osvald redogjorde för de tidigare beslutet (2012) om att starta pilotgrupper
för genomförande av barn- och föräldrautbildning tillkommit.
Från brukarrepresentanter har det tydligt framförts synpunkter/krav på att
utbildningar ska ske på neutral plats. D.v.s. inte inom psykiatrins lokaler.
Avstämning har skett mellan förvaltningschef och verksamhetscheferna.
Psykiatrins medarbetare har alltid anmälningsskyldighet och kan inte garantera
att inte behöva anmäla vid, eller vid misstanke om, missförhållanden.
Tidigare beslut får därmed anses upphävt. Psykiatrin Halland kan inte stå som
arrangör för dessa utbildningar. När/om utbildningar kom mer till stånd kan dock
Psykiatrin Halland medverka genom föreläsningar om det är önskvärt.

3.

Informationsbroschyr: Att må psykiskt dåligt
Eva Osvald förklarade att Psykiatrin Halland inte har fortsatt möjlighet att bistå i
arbete för samlad information i broschyrform.
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4.

Sekretess/samtycke
Kristina Öberg beskrev detta område som är värt att fundera över och att
diskutera vidare.
Sekretess skapar hinder för anhörigmedverkan, speciellt i gruppen 17-18 år.
Denna fråga belystes vid konferensen ”Om stöd för anhöriga” den 11 november
i Folkets Hus, Varberg.
Hänvisning till sekretess vållar även bekymmer i arbetet med Samordnade
Individuella Planer (SIP) och vårdplaner.
Att i stället kunna arbeta mer mot bakgrund av samtycke skulle medge ett
bättre samarbete mellan anhöriga, närstående och vården.

5.

Framtida samverkan
Med anledning av Psykiatrin Hallands uppdrag och starten av missbruks- och
beroendevård finns ett behov av att samordna samverkan med berörda
FC kontaktar
intresseorganisationer. Eva Osvald kommer att tala vidare med Jan Nyman och J Nyman och
Annika Gunnarsson som representanter för brukarrådet för missbruk.
A Gunnarsson

6.

Riktlinjer för ADHD
Brukarrepresentanterna har tidigare efterlyst möjligheterna att kunna lämna
synpunkter på riktlinjer för ADHD.
Verksamhetschef Aslak Iversen, som anmält förhinder till dagens möte, hade
inför mötet överlämnat en kommentar mot bakgrund av brukarrepresentanternas önskemål. Aslak Iversen har stämt av med Peter Jacobsson som informerat om att brukarperspektivet har beaktats i kommunikationsplanen för vårdriktlinjerna. Detta sker genom att när riktlinjerna nu på torsdag (27/11) publiceras
på regionens webbplats blir de även tillgängliga för brukarna. Syftet är att det
ska vara lättare att lämna synpunkter i förhållande till ett material som innehållsmässigt är färdigt vilket inte betyder att det inte går att beakta synpunkter – då
innehållet kan ändras löpande.

7.

Nästa möte
Mötesplan för 2015 är inte klar. Förvaltningschefen återkommer med inbjudan
till nytt samverkansmöte.

