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Sammanfattning
Information om Första hjälpen till psykisk hälsa - suicidprevention
Inbjuden gäst Agneta Bergqvist, utvecklingsledare i vårdsamverkan Göteborg arbetar som huvudinstruktör med
uppdrag från NASP. Erfarenhet av att utbilda i Göteborg de senaste åren har visat att utbildningen framförallt till
omvårdnads/omsorgspersonal gett effekt bland äldre där det är en minskning med ca 32 % år 2014-2016. Totalt
har antalet suicid i Västra Götaland ökat med ca 10 %. Kunskapsnivån är emellertid låg när det gäller psykiska
sjukdomar och bidrar till den fördömande och nedvärderande attityd gentemot psykisk sjukdom som ofta
förekommer. Tanken bakom första hjälpen utbildningen är ge kursdeltagaren sådana kunskaper som tillåter denne
att rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp. Avsikten är även att sprida kunskap
om psykisk ohälsa och sjukdom för att på så sätt minska fördomar och stigmatisering. Agneta poängterar att
”Kunskap ger skillnad”. Rekommenderad film – Steg för livet

I handlingsplan psykisk hälsa 2018–2020 finns mål om nollvision för suicid och ett uppdrag att ta fram en
länsgemensam handlingsplan för detta, läs mer på hemsidan.

Sammanfattning
Brukarmedverkan i UG Äldre

Sedan november 2018 pågår en satsning för att utveckla brukarmedverkan i Västra Götaland och satsningen går ut på att
stärka systematisk brukarmedverkan regionalt, delregionalt och lokalt. För uppdraget är nu två personer anställda: Lars
Alfredsson som är en gemensam resurs för vårdsamverkansgrupperna i länet och Sara Svensson som är en gemensam resurs
för brukarorganisationerna NSPHiG. De ska tillsammans utveckla arbetssätt, strukturer och rutiner kring systematisk
brukarmedverkan. Samverkan ska skapas utifrån varje vårdsamverkansgrupp och de verksamheter och föreningar som finns i
respektive geografiska område. Lotta och Agneta från UG fortsätter sitt arbete med att ta fram förslag att bjuda in brukare till
någon av våra aktiviteter enligt framtagen handlingsplan

Tandvård i samverkan
Tandvårdens representant i UG Mehran Taheri informerar om tandvårdens uppdrag och att det är viktigt att identifiera hur
information om framförallt stöd till den enskilde kan förmedlas. Statistik kan användas som underlag och arbetsredskap i
förbättringsarbete. UG beslutade att primärvårdens representanter eftersöker information om hur det ser ut i primärvården,
kunskapen bland läkare ser olika ut. Statistikmaterial tas fram på kommunnivå och Mehran återkommer med information om
de olika stöden/intygen som går att utfärda. UG beslutar att använda viss tid av sista mötet i vår som tema – tandvård.
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