
 

 

 

 

 

 

 

 

Minnesanteckningar styrgruppsmöte för samverkan Psykisk hälsa  
sydöstra Skåne 

 
Datum:  Fredagen den 17 december 2021 
Tid:  kl 13.00 – 14.30 
Plats:  Teams 
 
Närvarande: 
Stina Lundqvist, Simrishamn 
Jeannette Lindroth, Simrishamn (tf. socialchef jan 2022) 
Eva Gustafsson, Sjöbo 
Björn Widlund, primärvård Region Skåne 
Anders Wedin, skola, sydöstra Skåne 
Dan Kjellsson, Ystad 
Peter Södergren, vuxenpsykiatri, Region Skåne 
Anna Palmgren, Skurup 
Carola Teirfolk, samverkansutvecklare psykisk hälsa 
 
Ej närvarande: 
Camilla Andersson, Tomelilla 
Ingrid Thörn, barn/ungdomspsykiatri, Region Skåne 
Christina Nilsson, Capio primärvård, Ystad 
Camilla Persson, Sjöbo 
Carina Gustafsson, barn/ungdomspsykiatri , Region Skåne 
Cecilia Nilsson, Capio primärvård Skurup 
 
 

1. Utse sekreterare 

Carola Teirfolk utses till sekreterare 

2. Föregående minnesanteckningar 

Genomgång av föregående minnesanteckningar 

3. Information från Samverkansutvecklaren 

• Aprilla/Famsam – styrelsen beslutade att Carola T får uppdraget att ta in en verksamhetsberättelse 

till styrgruppen 

• Metodboken HMOU – utskick till samtliga i styrgruppen (den finns ej digitalt) 

• Rapport från Regional Samverkan Psykiatri (RSP) 

• PRIO medel rapportering framflyttad till 1/3-22, information har gått ut till samtliga 

kontaktpersoner. Troligen samma summa för länsgemensamma aktiviteter nästa år som i år. 

4. Brukarrevisionsrapport HMOU 

Rapporten från brukarrevisionen är mottagen av styrgruppen, diskussion kring hur HMOU ska gå vidare. 

HMOU är nu infört i socialpsykiatri och förslag att fokusera på gruppen missbruk/beroende samt de med 

långvarigt försörjningsstöd. Carola T tar med till styrgruppen för HMOU. 

https://intra.ystad.se/
https://www.bing.com/images/search?q=tomelilla+kommun&id=4864F99A13F79322247933499E3025EE4EC7CB24&FORM=IQFRBA
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5. Kompetensgruppens uppdrag 

Enligt minnesanteckningar den 3/5-21 är Kompetensgruppens uppdrag följande: 

Deltagare är utsedd av lokal ledning med mandat och möjlighet att delta på mötena inkl 
återhämtningscafé och vara språkrör/länk mellan det lokala och det sösk-gemensamma.  
Hålla samtal/dialog i den lokala verksamheten samla synpunkter, tankar, erfarenheter och föra dem 
vidare till Kompetensgruppen.  
Kompetensgruppen verkar för att brukares inflytande och deras behov av stöd till återhämtning 

utvecklas i sydöstra Skånes kommuner och psykiatri. 

Styrgruppen beslutade att inflytandesamordnare (ISAM) Region Skåne leder Kompetensgruppen 

tillsammans med utsedd kommunkontakt. Exempelvis vårterminen; ISAM tillsammans med Ystad, 

höstterminen tillsammans med Tomelilla osv. Detta gynnar ett reellt brukarinflytande då det finns 

brukare och personal med från respektive kommun. 

6. Ekonomisk ersättning för brukarmedverkan   

Carola har skickat ut Region Skånes riktlinjer för brukarmedverkan till styrgruppen som exempel. Diskussion 

kring ersättning för brukarmedverkan i olika grupper, styrelsen beslutade att Carola får i uppdrag att 

återkomma med förslag hur det skulle kunna se ut i våra kommuner. 

7. Informationsguiden 

Styrgruppen beslutade att avsluta Informationsguiden från och med 1 januari 2022. Den ska således tas 

bort från kommunernas hemsidor. 

8. Information från samrådsgruppen Barn/Unga 

Peter informerade från gruppen om exv. Nytorpsmodellen och dess implementering samt att gruppen 

behöver stöd för de arbetsgrupper som finns. Carola kontaktar Ingela och Jarkko som är samordnare för 

vidare information.  

Gruppen behöver också utöka representationen gällande LSS  

Styrgruppen tackade för informationen 

9. Ev. inrättande av samrådsgrupp missbruk/beroende och psykisk hälsa 

Styrgruppen beslutade att Carola tar med frågan till den grupp som ev skulle kunna bildas och skapa en 

uppdragsbeskrivning för en samrådsgrupp. 

10. Ekonomi - Fördelning och beslut gällande länsgemensamma medel 

Det har inkommit en justering av den ekonomiska planen för Backa Barnet, Ystad. Styrgruppen godkände 

den reviderade planen. 

11. MI våren 2022, inbokat steg 1 och steg 2  
 
Styrgruppen godkände planen gällande inplanerad MI utbildning under våren. Steg 1 i april och steg 2 i 
maj. Styrgruppen önskade mer av steg 2 under hösten 
 

12. Övriga frågor 
 

Carola informerade om att arbetet med den lokala överenskommelsen gått bra och utskick av förslag till 
styrgruppen görs i januari för att tas upp till diskussion på styrgruppens möte i januari 
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13. Vårterminens möten 

Carola skickar ut inbjudan till vårterminens möte för styrgruppen, önskan från gruppen var att utöka tiden 

till klockan 15. Carola bjuder in till Teamsmöte i första hand och varefter så tas beslut om ett ev. fysisk 

möte ska prioriteras 

 

 

Vid anteckningarna 

 

//Carola Teirfolk 


