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Minnesanteckning
Minnesanteckning denna gång av Kay Eriksson
Planering av arbetet med hemmaplanslösningar
Vi fortsatte att prata om hur vi kommer vidare i arbetet med hemmaplanslösningar. Vi
överens om att det förmodligen finns olika syn på vad som kan kallas hemmaplanslösningar.
Viktigt att vi avgränsar vårt arbetsområde.
Viktigt att inte hemmaplanslösningar blir inriktade bara på symtombäraren utan att det
många gånger handlar om att arbeta med hela familjen.
Man kan också tänka sig att man i vissa familjer har behov av olika former av avlastning som
en del i en hemmaplanslösning.
En viktig målsättning är ändå att undvika akuta inläggningar och placeringar, dels för att det
ibland visat sig ge tveksamma resultat och dels på grund av ekonomi. Alla inblandade
upplever idag ekonomiska åtstramningar som innebär svåra prioriteringar.
Ett problem vi pratade handlade om hur man hanterar när det inte är lämpligt att barnet bor
hemma t ex i familjer med missbruk, våld i familjen eller psykisk sjukdom hos föräldrar.
Vi pratade också om hur vi får in brukarperspektivet i arbetet.
Skolan kommer att vara en viktig del i hemmaplanslösningar och där finns en problematik
runt hur man sätter realistiska mål för skolans del. Ibland är det inte realistiskt att tänka att
man skall nå fullföljda studier under grundskoletiden, hur skall man tänka då. Det skulle vi
behöva prata mera om.
Vi arbetar vidare på iden att bjuda in till en fokusgrupp under våren men är ännu inte riktigt
klara på målsättningen med en sådan grupp.
Arbetet med att hitta hemmaplanslösningar är egentligen ett arbete som alltid varit aktuellt
och som var anledningen till att man en gång i tiden skapade Västbus.
Vi måste bli mera klara på hur vi kan åstadkomma något nytt som kan göra skillnad.
Viktigt att det blir ett meningsfullt arbete för dem som skall delta. Förmodligen ingen ide att
ha för bråttom utan att ha tänkt mera färdigt innan vi går vidare. Vore bra om vi kan vara

mera klara på hur vi går vidare för att kunna presentera på mötet 2 december när vi möter
representanter för de lokala grupperna.
Till nästa möte 11 november funderar vi vidare på vad som skulle vara ett uppdrag för en
fokusgrupp och vilka som skulle kunna bjudas in. Prata gärna med personer som ni tror
skulle vara bra.

Några möjliga uppgifter för fokusgrupp som kom upp:





Vilka erfarenheter av fungerande lösningar finns redan i våra verksamheter
Vilka resurser har vi i våra verksamheter för hemmaplanslösningar
Kan vi skapa gemensamma resurser för att arbeta med hemmaplanslösningar.
Vad finns det för kända modeller som verkar fungera

Planering av delregionalt möte för representanter från lokala arbetsgrupper barn och
unga.
Vi diskuterade förslag till ämnen att ta upp på mötet 2 december. Vi beslutade oss för att
fokusera på Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020. Hur skall vi tolka den ur ett barnoch unga-perspektiv.
Man bör i det lokala arbetet inrikta sig på de mål som finns.
Bifogar 2018 års uppföljning av planen där man tydligt kan se målen och vilka indikatorer
man följer upp.
Ett första förslag till planering är:
en kort genomgång av närvårdssamverkans organisation av Charlotte Bliesner.
Ann-Christin Edvardsson som också sitter med i den regionala gruppen Psykisk hälsa drar
igenom handlingsplanen utifrån ett barn- och unga-perspektiv.
Intressant vore också man från lokal nivå presenterade hur man arbetar med något av målen
t ex suicidprevention, fullföljda studier eller missbruk.

Hoppas att jag fångat väsentligheterna från mötet. Om någon av er som var med kommer på
något mera är jag tacksam om ni kompletterar och om det är otydligt för någon av er som
inte var med är ni välkomna att höra av er.
Önskar er en god fortsättning på hösten och ser fram emot att träffa er på nästa möte 11
november
Kay Eriksson

