Referat fra Regionskreds Sjællands bestyrelsesmøde.
Jernbanegade 21a, 4000 Roskilde, onsdag den 31-10-2018, 16:00
Deltagere: Per Harvøe, Mogens Nielsen, Carl Krebs, Birte Bonde Bendixen, Leni Gruntvig
Nielsen, Peer Skjold Hansen og Inge Volder.
Afbud fra: Søs Vinther og Allan Claumarch.

Dagsorden:

Referatet:

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden.
Pkt. 2. Opfølgning
fra tidligere
regionsmøder.
Pkt. 3. Opfølgning
på landsmødet.

Godkendt

Pkt. 4. Nyt fra
lokalafdelingerne

Roskilde Lejre v. Leni: samarbejde med røde kors om at levere
besøgsvenner til psykisk sårbare. Psyk-info arbejdsgruppe om
organisationen, bedre information. – husk sind-bladets frist,
2.11.18., for annonce for lokale generalforsamlinger. rådgivning.
Køge Bugt v. Inge: Har sammen med Skizofreniforeningen aftalt et
arrangement i februar måned vil søge § 18 midler. Fakse kommune
er kommet med i lokalforeningen og det er besluttet at holde
ekstraordinær generalforsamling for at formalisere.
Arbejder på en tur til Torsvang samlermuseum på Møn.
Foredrag rådet for psykisk sårbare på arbejdsmarkedet.
Frivilligrådet.
Udsatterådet rengørings principper.
Diverse Høringer.
Hjemmesiden organiseres af Sind sekretariat
Næstved v. Peer: har været til sit første ksp møde. Skal deltage i
kursus i Psykisk førstehjælp. Arbejder på foredrag.
Slagelse: Ikke til stede, Per mener de har behov for støtte.
Sorø Ringsted: ikke til stede, Kommunikationsproblemer – også
behov for støtte. Henvist til næste bestyrelsesmøde.
Holbæk Odsherred Kalundborg v. Birte: afholder foredrag 8 nov i
samarbejde med psykiatri museet i kapellet i Annebergparken, har
fået §18 midler, handler om depressioner af Hans Møller
Christensen.
Planlægger et andet foredrag forhåbentlig i samarbejde med
psykiatri museet om sikringsanstalten som der er skrevet en bog
om.
Generalforsamling er planlagt til 26. februar 2019 i Asnæs,
foredragsholder endnu ikke på plads, forsøger at få fat i Poul
Nyrup.
Arbejder på at få en rådgivning op og stå.
Storstrøm v. Carl: Har afholdt den årlige udflugt som blev en sejltur
på Maribo søerne deltagere afhentet med bus planlagt fra Præstø,
Stege, Vordingborg, Nykøbing F til Maribo.
Forsøger at få Rebellen fra Langeland til at holde foredrag efter
vores Generalforsamling i februar.

Ingelise er valgt ind i Hovedbestyrelsen og kan ifølge vedtægterne
deltage i regionskredsmøderne, Per kontakter hende.
Godt Landsmøde, hvor både Ingelise og Leni blev valgt. Der
foreligger p.t. kun udkast til dagsorden for næste HB møde.
DL. holder møde om oplæg til HB dagsorden hvor der skal tages
stilling til hvem der skal sidde i udvalgene.

Pkt. 5. Nyt fra
formanden m. fl.

Arbejder på andet foredrag og en tur til Den blå Planet.
Peer projekt stopper ikke, kommune og region har fundet midler til
at fortsætte.
Var til fyraftensmøde afholdt af Socialstyrelsen om de 4 satspulje
projekter. Der er meget positive erfaringer med at bruge Peers,
men det er krævende at arbejde som peers. I projektet i Region
Sjælland er der kun Peers der er ansat med løn. I region
hovedstaden har de gode erfaringer med ulønnede peers som
besøgsvenner og i cafeaktiviteter.
Blev kontaktet af P4 om budgettet for psykiatrien, som blev tilsendt
for kommentarer. Psykiatrien friholdes ikke for besparelser, jvnf. de
mange vanvittige fyringer som er meldt ud.
Vedrørende særlige sengepladser som der er bevilliget penge til:
Forslag fra regioner og kommuner om at omdøbe dem til
almindelige pladser selv om der flere steder er ventelister.

Pkt. 6. Dialogmødet
i Sorø 19.11.2018.

Vi må deltage med 3, følgende deltager: Per, Mogens og Birte.
Emner vi skal tage op på mødet:
Udskrivningsaftaler / koordinationsplaner, der har stor betydning
for overgang fra region til kommune. Vigtigt at de bliver lavet og
Har man overblik over hvor tit de mangler? - Forhåndserklæringer
og efter samtaler, der bidrager med indsigt i patientens ønsker til
hvilke type tvang der foretrækkes og hvad der skal ske i tilfælde af
tilbagefald, det bør man arbejde for at anvende mere.
Nedtrapningsplaner.
Økonomi og planer for fremtider kigger jeg mere på ud fra
regionen budget for psykiatrien i 2019. Der er givet flere midler,
men patienttallet vokser formentlig forsat hurtigere.
Regerings psykiatri udspil er meget detaljeret og betyder meget for
hvad der skal ske fremover. Med udgangspunkt i det og det oplæg
der kommer på mødet regner jeg med at spørge mere ind til det.
Per sender e-mail med bestyrelsens spørgsmål til politikkerne, så
de har mulighed til at forberede sig til mødet.

Pkt. 7. Økonomi Regnskab v. Carl.
Pkt. 8. Eventuelt
næste møde.

Ingen bemærkninger til fremsendte regnskab.
Næste bestyrelsesmøde: 21. november 2018.
Datoer for møder i foråret 2019: 9. jan. 6. mar. Og 22. maj.
Iben fra Sorø er inviteret med til næste møde.
Generalforsamling aften og sted næste møde.
Husk deadline for indhold i februar sind bladet, 2. januar 2019.

