
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Styrgruppsmöte i samverkan sydöstra Skåne 2020-11-20 
 
Närvarande: Micael von Wowern, Stina Lundqvist, Camilla Persson, Anna Palmgren, Anders Wedin, Ingrid Thörn, 

Camilla Andersson, Peter Södergren, Björn Widlund och Eva Gustafsson 

 

# Aktuellt hälsoläge för medborgare i sydöstra Skåne – Micael Von Wowern 

Presentationen skickas ut till styrgruppens medlemmar. 

Andel med nedsatt psykiskt välbefinnande är ökande och något större andel i Skåne jämfört med riket. 

2 av 5 rapporterar oro/ångest, vanligare bland kvinnor än män, vanligare bland unga. Kvinnor mer benägna att söka 

vård, mörkertal bland män.  

Invånare med psykisk ohälsa finns i många av kommunens verksamheter.  Suicidtalen är högre i sydöstra Skåne 

jämfört med riket, vanligare bland män än kvinnor. Suicidförsök eller att vara kvinna och utsatt för övergrepp är 

riskfaktorer. Personer som begär självmord har i hög grad kontakt med socialtjänsten. Dessa tjänstepersoner bör 

vara aktuella för första hjälpen utbildning. 

Strategi för hälsa, Nära vård och Kraftsamling för psykisk hälsa är tre uppdrag som ska bidra till ett mer 

hälsofrämjande samhälle. 

Ramöverenskommelsen klar för beslut i december. 

Rapportering av våra aktiviteter till utvecklingsledare som i sin tur återrapporterar. 

Reflektion från Pete Södergren: Vad ska vi rikta våra insatser på? Vilka begrepp ska vi använda?  

 

# Aktiviteter i samverkan 2017-2020 - Dan Kjellsson 

Presentationen skickas ut till styrgruppens medlemmar 

Utgångspunkt för eftermiddagens plan för verksamheterna framåt. 

 

# Analys enligt PESTEL – Peter Södergren 

Inspel från grupparbetet ska ingå i eftermiddagens arbete. Gruppen på plats försöker identifiera områden som ska 

lyftas in under rubriken AGERA NU! 

Ekonomi: Självförsörjning 

Politik: Analys, kunskap och information till politiken 

Teknik: Digitalt först samt annat för de som behöver 

Socialt: Egenansvar istället för tillgänglig alltid, rätt insats till rätt person i rätt tid, integration, samhällsplanering, 

bostadsbrist.  
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# Ramöverenskommelsen 

Beräknas klar i december. Styrgruppen tar ansvar för att arbeta med den lokala planen, fundera över hur 

brukarinflytande tillgodoses. 

 

# Styrgruppens anteckningar från möte. 

Förslag att göra anteckningarna mera transparanta och tillgängliga för medarbetare, brukare mfl 

Beslut; anteckningar som förs vid möten läggs ut på Ystads hemsida/social omsorg/ psykisk hälsa. 

 

# Verksamhetsplan  

Brukarmedverkan/ inflytandefrågor 

Brukarrevision ska fortsätta. Ansvarig utvecklingsledare 

Kompetensgrupperna ska fortsätta. Syftet med gruppen är att personal från socialpsykiatri och 

brukarrepresentanter tar fram vilka gemensamma aktiviteter som behöver göras och vad som kan vara till nytta för 

målgruppen. Återhämtningscaféer och skåneveckan ska genomföras och utvärderas. Utvecklingsledare inventerar 

vilka deltagare/ funktioner som ingår och rapporterar till styrgruppen. Byte av namn på gruppen bör övervägas.  

I alla aktiviteter som handlar om inflytande ska Regionen och ISAMs delaktighet tydliggöras. 

Suicidprevention 

Handlingsplan för suicidprevention färdigställs. Utvecklingsledaren inventerar vem som arbetar med 

handlingsplanen och presenterar aktuellt läge samt tidsplan och mall för styrgruppen. Återkoppling vid februaris 

styrgruppsmöte 2021.  

Styrgruppen kommer att jämföra huvudmännens handlingsplaner för att identifiera var det finns risk för personer 

att hamna mellan stolarna. 

Första hjälpare, välfungerande och önskvärt att fortsätta – styrgruppen ansvarar för inventering av behov 

 

Sammanhållen vård 

SIP – behov av kvalitetsarbete. Den enskilde är inte informerad, ansvarsdiskussioner mellan befattningshavare, 

otydligt vilka beslut man fattar och hur ansvaret fördelats. Beställningar från en huvudman om vad en annan ska 

göra. SIP används för andra syften än avsett.  

Samla avvikelser för att identifiera var det går snett – utifrån detta göra en gemensam workshop och presentera 

goda exempel.  

Case Management, välfungerande och önskvärt att fortsätta – styrgruppen ansvarar för inventering av behov 

Tidiga insatser 

Barngruppen har satt upp mål och aktiviteter. Vissa delar kan genomföras i den ordinarie verksamheten.  Camilla 

Persson och Peter södergren identifierar vilka aktiviteter som ska göras i samverkan med region – kommun och 

vilka som ska ske inom ramen för styrgruppens ansvar. Presentation första styrgruppsmötet januari 2021 

 

Vägen till egenförsörjning 

Genomgång av kartläggning första styrgruppsmötet 2021.  
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Digitalisering 

Undersöka hur styrgruppen kan bidra till att minska det digitala utanförskapet genom mässor, konkret stöd etc  

 

# Möten 2021 

Möten under 2021 sker den sista fredagen i varje månad under våren i digital mötesform. Dan Kjellsson bjuder in. 

 
Vid anteckningarna Eva Gustafsson 


