
 

 

 

 

 

 

 

 

Minnesanteckningar styrgruppsmöte för samverkan Psykisk hälsa  
sydöstra Skåne 

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

1. Utse sekreterare 

Carola Teirfolk utses till sekreterare 

2. Föregående minnesanteckningar 

Genomgång av föregående minnesanteckningar 

3. Information från Samverkansutvecklaren 

Arbetsgruppen informerade om den lokala överenskommelsen (LÖK) som varit ute på remiss. Det har 

inkommit många kloka och praktiska tips, dessa tar arbetsgruppen med sig till sitt planerade möte den 5/5. 

Därefter revideras LÖK och lämnas över till styrgruppen. 

Styrgruppen i Häng med oss ut (HMOU) har haft möte och diskuterat hur vi går vidare framåt med fokus på 

gruppen med långvarigt försörjningsstöd. Therese R har erbjudit sig att träffa nyckelpersoner i kommunen 

för att informera. Lämna namn till Carola om ni vill ha besök eller kontakta Therese direkt.. 

4. Gemensam dialog och inbjudan SÖSK HT 22 Backa Barnet? 

Diskussion kring om att sprida Backa barnet till våra SÖSK kommuner. Styrgruppen tycker att det är 

lämpligt att vid en första spridningskonferens (efter sommaren) fokusera på högre tjänstemän och 

beslutsfattare inom kommunerna (skola och socialtjänst), regionen (primärvård, BUP och vuxenpsykiatri) 

samt Polisen. Carola kontaktar Alexandra Hansson i Ystad för planering och genomförande. 

 

https://intra.ystad.se/
https://www.bing.com/images/search?q=tomelilla+kommun&id=4864F99A13F79322247933499E3025EE4EC7CB24&FORM=IQFRBA
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5. Aprilia – verksamhetsbeskrivning – hur går vi vidare? 

Fortfarande oklart kring Aprilias uppdrag och funktion. Förslag från styrgruppen att bjuda in representant 

från Aprilia till styrgruppens möte i april för att ta del av mer information. Carola kontaktar Eva S i Skurup 

gällande detta. 

6. Information från samrådsgruppen barn/unga – LSS deltagande? 

Peter och Camilla P tar med sig frågan igen till Ingela Och Jarkko (sammankallande i Samrådsgruppen) då 

det råder viss oklarhet. Dan K tar också kontakt med avdelningschefsgruppen inom LSS via representant i 

Ystad. Frågan återkommer i april. 

7. Samrådsgrupp Samsjuklighet (vuxna) 

Carola redogjorde för första uppstartsmötet att skapa en vuxengrupp med fokus på samsjuklighet i SÖSK. 

Gruppen har idag representation från de fem kommunerna samt regionens psykiatri. Gruppen behöver 

även representation från primärvården. Carola fortsätter dialogen med Björn W gällande detta. 

Gruppen har sitt nästa möte i slutet av april för att fortsätta arbetet med inriktning och innehåll. 

8. MI hösten 2022 

Styrgruppen önskar fortsatt grundutbildning i MI med tanke på att det tillkommer ny personal, samma 

upplägg som under våren önskas med en grundutbildning och en fortsättningsutbildning. 

Carola kontaktar utbildaren. 

 

9. Ekonomi 

Gällande projektet om Anhörig som resurs i behandlingen, så har styrgruppen tagit del av 

projektbeskrivningen och beslutar att godkänna projektet för 2022 

Kick Off Kompetensgruppen blir aningen dyrare än planerat – styrgruppen godkänner 

HMOU – kan ingå i budgeten även om inte regionen är med som aktiv part. Detta då det uppfyller behov 

hos målgruppen. 

 

10. Övriga frågor 

Frågan kring; hemsjukvård, egenvårdsbedömning och tröskelprincipen. Problem med medicindelning för 

patienter med psykiatriska diagnoser och läkemedel. Varje representant tar upp frågan med MAS i ”sin” 

kommun till nästa möte i april i denna grupp. 

 

11. Nästa möte 29 april på Teams. Juni mötet blir i Simrishamn där vi samtidigt tackar av Stina L, mer 

information kommer. 

 

 

 

//Carola Teirfolk 


