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Arbetet under 2018 och fortsättning under 2019
Undertecknad (Christian Fast) övertog rollen som sammankallande och
ordförande i gruppen våren 2018. Arbetet inleddes med att klargöra syftet med
mötena, uppdraget och att koppla aktiviteter till de utvecklingsområden och
åtgärder som finns i verksamhetsplanen och koppla dessa till handlingsplan
psykisk hälsa 2018-2020.

SIP – Samordnad individuell plan
Utbildningssatsningar och en gemensam planering för att öka kunskapen och
implementeringen av SIP. Ett stort antal generella informationsträffar samt
utbildningstillfällen för SIP-lotsar i verksamheten har hållits under våren.
Avsikten är att dessa lotsar framöver ska utgöra ett nätverk där det finns
möjlighet att utbyta tankar, idéer och erfarenheter över verksamhetsgränserna.
Informationsträffarna har nått ut till omkring 250 medarbetare i Borås Stad och
feedbacken har varit väldigt positiv. 20 personer gick under 2018 SIPlotsutbildningen.
Suicidprevention
Inom suicidpreventionsgruppen, som även arbetar mot unga, har vi arbetat
med att få igång en fungerande samverkan, identifiera riskgrupper,
sammanställa en folder1 och arbeta tillsammans runt psykiatrins
dagar/känsloveckan. Arbetet med foldern har fungerat som ett kartläggningsoch inventeringsarbete för att få en bättre översikt över vad kommun, landsting
och även vad civilsamhället har att erbjuda i form av råd och stöd och insatser.
Svårigheter inom området är att det saknas uppdrag att utveckla en gemensam
handlingsplan mot suicid.
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Psykiatrins dagar
Psykiatrins dagar 2018 arrangerades i samband med suicidpreventiva dagen
under vecka 37. Måndag till torsdag bestod av föreläsningar med varierande
teman med fokus på psykisk ohälsa. Under söndagen visades filmen ”You were
never really here” på Röda Kvarn vid två tillfällen. Totalt (exkl filmvisningen)
omkring 1300 besök (ej unika besökare). På Charlie Erikssons föreläsning kom
ca 600 personer. Under dagarna fanns 16 utställare fanns på plats i kulturhuset.
Total kostnad ca 60 000 kr.2
Uppsökande arbete och arbete med tidig upptäckt
Det här har varit den svåraste frågan att hantera på den nivå som finns
representerade i arbetsgruppen. Mycket diskussioner har förts inom området.
En väldigt svår fråga att diskutera på den nivån (enhetschefer) som finns
representerade i arbetsgruppen och en fråga som mångt och mycket rör
samordning mellan två av sociala klustrets förvaltningar och där det inte heller
finns någon tydlig motpart från regionens sida.
Det vi återkommer till är att personligt ombud arbetar uppsökande och har
löpande kontakt med brukarorganisationerna. I dialog med BIS-gruppen
(brukarorganisationer i samverkan) där Personligt ombud är sammankallande
har det beslutats att de frågor som uppkommer i det forumet ska tas upp och
diskuteras i arbetsgruppen.
Utöver uppdragen i verksamhetsplanen har mötena bidragit till att öka
förståelsen för varandras uppdrag och ansvar. Gruppen har hållit varandra
uppdaterade på det som händer inom de olika organisationerna och
verksamhetsområdena och fungerat som ett forum där man diskuterat och
bollat frågor som man inte varit säker på var de hör hemma.
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