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Mötespunkter
1. Inledning
Dagordning godkänns, inga övriga frågor.
Föregående mötes minnesanteckningar, inga synpunkter.
2. Information om ny handbok för brukarinflytande
Filippa Gagnér Jenneteg från NSPHiG informerar. Förståelsen för vad brukarinflytande är skiljer sig
åt. Därför har en handbok tagits fram i Västra Götaland, i samverkan mellan brukarorganisationer
och kommun/region. Den är inriktad på psykisk hälsa. Lanseringen av handboken kommer ske den 9
december 2020, länk med inbjudan kommer.
Handboken omfattar både systematisk nivå och verksamhetsnivå för långsiktiga strukturer med
årshjul. Det handlar om en vilja att bygga långsiktiga relationer, där erfarenhet är en resurs för att
bygga samman kvalitet och evidensbaserad praktik. Det finns ekonomi i brukarinflytande.
3. Information från brukarorganisationerna
Samtliga organisationer rapporterar att man övergått till digitala möten.
o Unga rörelsehindrade: uppskattat med digitala möten, man kan delta där man ärmedlemmarna styr över innehållet, tex personlig service, boendestöd, idrott
o Austism-Asbergerföreningen: en del frustration att inte kunna ses fysiskt.
o Konsultsjuksköterska, Barncancercentrum: svårt med närståendestöd, mycket dialog via
dator med bilder. Digital kommunikation underlättar. Barn som anhörig bjuds inte in i
vuxenvärlden.
o FUB: många aktiviteter är inställda, en del har kunnat genomföras utomhus. Alla har
svårigheter, många har varit isolerade 4-5 månader. Mycket tid läggs på hur vi ska samverka
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och hitta möjligheter, det finns en enorm kreativitet! Daglig verksamhet och teckenkurs är
igång, liksom familjekurs för Down syndrom.
NSPHiG: gör så mycket som möjligt digital, det är svårt men gör så gott vi kan. Vi ser att
den psykisk ohälsan ökar i alla åldrar. Också arbetslöshet och ekonomisk utsatthet.

3. Aktuellt från temagruppen
Temagruppen har digitala, kortare möten. Temagruppen har fått stimulansmedel riktat till
föräldrastöd och tidiga insatser för psykisk hälsa i samverkan, och kommer göra en plan för hur de
kan användas. Förslag är att använda familjecentralen som arena. Kom gärna med synpunkter och
förslag.
När den nya överenskommelsen om barns och ungas hälsa, fd Västbus riktlinjer, är antagen kommer
temagruppen sätta ihop en arbetsgrupp med representanter från de olika verksamheterna för att
arbeta fram delregional riktlinjer/tillämpningsanvisningar. Vill brukarorganisationerna medverka?
NSPHiG tackar ja. Autism-Asbergerföreningen ser svårigheter när man har ideellt arbetande
medlemmar, men deltar gärna på några möten. Gruppen har ännu inte formerat sig, återkoppling på
följande referensgruppsmöte.
På tidigare referensgruppsmöte har vi uppmärksammat Barn som anhörig. Den regionala medicinska
riktlinjen i VGR är nu ute på remiss och kommer att uppdateras. Uppdraget att arbeta med Barn som
anhörig kommer att tas med i kommande beslut för Temagrupp psykiatri, i en satsning på mobilt
fältteam kring samsjuklighet.
4. Kommande möten
Möten är inte satta för 2021 ännu. Mötestider kommer mejlas ut, kallelser via Out-Look. Önskemål
att undvika måndag morgon.
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