
 

 

 

 

 

 

 

 

Minnesanteckningar styrgruppsmöte för samverkan Psykisk hälsa  
sydöstra Skåne 

 
Datum:  Fredagen den 25 februari 2022 
Tid:  kl 13.00 – 15.00 
Plats:  Teams 
 
Närvarande: 
Jeannette Lindroth, Simrishamn  
Eva Gustafsson, Sjöbo 
Dan Kjellsson, Ystad 
Anna Palmgren, Skurup 
Camilla Andersson, Tomelilla 
Camilla Persson, Sjöbo 
Anders Wedin, skola, sydöstra Skåne 
Carola Teirfolk, samverkansutvecklare psykisk hälsa 
 
Ej närvarande: 
Carina Gustafsson, barn/ungdomspsykiatri, Region Skåne 
Peter Södergren, vuxenpsykiatri, Region Skåne  
Christina Nilsson, Capio primärvård, Ystad 
Cecilia Nilsson, Capio primärvård Skurup 
Björn Widlund, primärvård Region Skåne 
 
 

1. Utse sekreterare 

Carola Teirfolk utses till sekreterare 

2. Föregående minnesanteckningar 

Genomgång av föregående minnesanteckningar 

3. Information från Samverkansutvecklaren 

Information från Regional Samverkan Psykiatri (RSP) gällande bl.a återuppstart av utskott barn/unga, dialog 

om länsgemensamma medel (att båda huvudmännen ska ingå), en digital väg in för barn och unga är under 

utredning på regionen och efterfrågar intresse från kommunerna.  

Skåneveckan planeras v 41 och hålls ihop av Studieförbundet Vuxenskolan i samverkan med Region 

Skåne/Regional utveckling. 

Svarsdatum för den utskickade lokala överenskommelsen (LÖK) är den 11/3 och förslag är att styrgruppen 

samlas en dag under våren för att ta avstamp i överenskommelsen och dess fortsatta implementering. 

4. Överenskommelse om länsgemensamma medel 2022  

Fördelningen av de länsgemensamma medlen är beslutad och medlen kan nu rekvireras. För vår delregion 

är summan 4.534.637:- (2022) och dessa är fördelade (liksom förra året) på tre områden: 1. Insatser för att 

skapa goda förutsättningar för samverkan för personer med samsjuklighet. 2. Patienter och brukare som 
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aktiva medskapare av vården och omsorgen – en mer personcentrerad vård. 3. Ett stärkt suicidpreventivt 

arbete. 

5. HMOU 2022  

Både förslag till struktur och organisation samt ekonomiskt underlag diskuterades av styrgruppen liksom 

målgrupp för HMOU under 2022. 

Styrgruppen beslutade att anta hela förslaget (då det behövs en tydlig struktur) samt den ekonomiska 

planen som innebär att gamla PRIO medel kommer att användas för personalkostnader och driften dvs 

inköp, bilersättning mm ersätts av respektive kommun. Inriktningen för 2022 blir personer med långvarigt 

försörjningsstöd och de tidigare grupperna i HMOU med fokus på socialpsykiatri hanterar respektive 

kommun i sin ordinarie verksamhet. 

Samverkansutvecklaren kommer att kalla styrgruppen för HMOU till möte. 

6. Brukarrevision 2022  

Styrgruppen diskuterade inkomna förslag gällande brukarrevisioner från Kompetensgruppen och 

revisorerna själva. 

Styrgruppen beslutade att respektive kommun tar beslut om brukarrevisioner och dess innehåll, detta med 

anledning av att brukar- och anhöriginflytande ska ligga på kommun och verksamhetsnivå inte på SÖSK 

nivå. 

7. Ersättning för brukarmedverkan  

Styrgruppen behöver ta med sig från till respektive kommun för att höra hur det bäst kan hanteras. Vi får ta 

detta vidare till nästa styrgruppsmöte. 

8. Utbildningar 2022 

Efter diskussion beslutade styrgruppen följande: 

• Ingen MHFA utbildning under 2022 

• MI utbildning inbokade med en grundutbildning och en fortsättningsutbildning under våren, samt 

önskemål om ytterligare en fortsättningsutbildning under hösten -22. Carola skickar ut till 

styrgruppen om fördelning av platser. 

• Gällande CM utbildning så ser behovet lite olika ut i respektive kommun. En inventering av 

metodtrogenhet behöver göras likaså gällande spetskompetens. Respektive kommun meddelar 

samverkansutvecklaren om kontaktpersoner som har kunskap om CM kompetens i kommunen. 

9. Information från samrådsgruppen Barn/Unga  

Nytorpsmodellen utbildning är i gång och Carola Teirfolk och Jarkko Bäckwall är processledare för utsedda 

kontaktpersoner i respektive kommun. Utbildningen löper under hela terminen med ett booster tillfälle 

under hösten. 

10. Ekonomi – budget för 2022 

Förslag till budget lades fram för diskussion. För att göra budgetplanen ännu tydligare kom förslag om att 

ange vilka punkter som är beslutade och vilka som är tagna som ett rambeslut. 

 
11. Övriga frågor 

Lokala BRÅ i Simrishamn undrade gällande Backa Barnet i Ystad och skulle vilja ha mer information om 
erfarenheten så här långt. Alexandra Hansson i Ystad har kunskapen om Backa Barnet i Ystad. 

 
12. Nästa möte 25 mars 2022 – agenda kommer att skickas ut måndag den 21/3 och Dan Kjellsson kommer 

att leda mötet då Jeanette Lindroth inte är närvarande. 
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Vid anteckningarna 

 

//Carola Teirfolk 


