
 

 

 

  

 

 

Möte med Kompetensgruppen 2019-02-06  

(Löderupssalen, Nya Rådhuset, Ystad) 

 

Närvarande:  

Gitte Kraft, Marléne Karlsson   Sjöbo Socialpsykiatri   
Helene Jörgensen, Jennifer Holmquist, Christina Lindsjö  Ystad Socialpsykiatri  
Anna-Lena Lindevall, Roland förhinder  Tomelilla Socialpsykiatri 
Maria Samuelsson   BISAM 
Marie Gassne    Inflytandeansvarig Psykiatri sydöst 
Emma Nilsson    Inflytandeombud Psykiatri Ystad 
Johan Fahlström, Lena Andersson  Inflytandeombud Simrishamn 

 

Mötet inleddes med en presentationsrunda. 

 

Föregående mötesprotokoll 2018-11-15 gicks igenom. Förra mötet sammanfattades i 

följande punkter/områden som viktiga för kommande års arbete i Kompetensgruppen  

 Information 

 Rättigheter och skyldigheter 

 Stigmatisering 

 Dessa områden ingår även i den gemensamma Inflytandeplanen 2017-2020. 

 

Förslag från Kompetensgruppen om aktiviteter utifrån identifierade förbättringsområden: 

 Återkommande Inflytandedag/dagar för hållbar utveckling av Inflytande/delaktighet ur 

ett brukarperspektiv 

 Antistigmakonferens 2019 

 Studiecirklar 

 Information (inbjudna gäster till verksamheterna) 

 

Maria berättar kort vad styrgruppen har för funktion och det framkommer önskemål om 

organistaionsskiss eller dylikt för att lättare kunna se vad som finns och vem som gör vad. 

På hemsidorna är svårt att navigera sig fram till denna information. Ystad har en form av skiss 

(se länken nedan). Psykiatrin är inne i en förändring av struktur och därför finns ingen aktuell 

organisationsskiss just nu. Psykiatrin är sedan årsskiftet en förvaltning, ”Förvaltningen för 

psykiatri och habilitering” och lyder inte under Skånevård Sund längre. 

https://www.ystad.se/globalassets/dokument/soc/social-omsorg-organisation.pdf 

 

Rapport från verksamheterna: 

Ystad: Anna Hull har föreläst kring tema ”fysisk aktivitet” på Basgruppen, Träffpunkten samt 

på Karl X11 sysselsättningsverksamhet. Biblioteket har informerat och det finns planering för 

att bjuda in flera intressanta aktörer. Deltagare från Basgruppen har haft dialog med politiker 

på politikermöte. Behov av information ”uppifrån” från enhetschef önskas för att förstå 

sammanhang och veta vad och hur man kan påverka i olika sammanhang. Stöd av BISAM 

via fysiska besök har uppskattats (Ewa 2018) och att Maria fortsätter med detta. 

 

Tomelilla: Utbildning i ”Etik och moral” ska hållas i församlingshemmet under våren. Detta 

utifrån ett samarbete med kyrkans diakonverksamhet. Anhörigträff planeras i samarbete med 

anhörigstödet i Tomelilla där även BISAM är inbjuden. Politiker ska bjudas in till 

verksamheten. 

https://www.ystad.se/globalassets/dokument/soc/social-omsorg-organisation.pdf


 

Psykiatrin: Emma Nilsson är nytt inflytandeombud från Ystad. Psykiatrins ombud ska träffas 

med ISAM för planering men just nu är alla inne i en organisationsförändring som tar mycket 

energi och tid. Brukarrevision pågår i Simrishamn och i Ystad finns planer för patientforum 

öppenvård. Arbetet med inflytandeplaner för 2019 pågår och 2018 års arbete är utvärderat. 

 

Sjöbo: Har byggt upp en informativ hemsida kring anhörigstöd och information för personer 

med psykisk ohälsa. https://www.sjobo.se/omsorg-och-stod/anhorigstod/anhorig-till-nagon-

med-psykisk-ohalsa.html  

 

BISAM: Maria träffade idag kommunikatör och webansvarig för www.ystad.se. Diskussionen 

handlade om att kommunicera ut Informationsguiden till allmänheten och framförallt var 

information om BISAM, annat stöd för psykisk hälsa mm generellt ska ligga och se ut.  

Beslut: En grupp har workshop med kommunikatören och extern konsult. Förslag: BISAM, 

Joakim och Cleo från Basgruppen Ystad och Marlene från Sjöbo. 

 

Återrapportering från spridningskonferensen (Marie och Maria) för 

Återhämtningsguiden i Lund www.aterhamtningsguiden.se . Diskussioner förs kring 

begreppet återhämtning och vikten av att hitta egna verktyg som stöd i detta. I 

kompetensgruppen finns erfarenhet av ”Ett självständigt liv” (ESL) och ”Ett sundare liv”. Ann-

Louise Göransson i Kristianstad har jobbat länge med Ett sundare liv och Marie ska kontakta 

henne och bjuda in under våren till Basgruppen/Rebus i Ystad. Länk till ESL- manualerna: 

https://eslda.se/esl-manualer/ 

Beslut: Vi ska undersöka möjligheten att starta ett ”Återhämtningscafé” (modell Danmark) 

som en pilot i sydost. Tomelilla blir först ut och Anna-Lena kollar Café Kryddan, redan befintlig 

caféverksamhet. Kompetensgruppen bildar därpå en arbetsgrupp för att ta fram strukturen för 

caféträffarna. BISAM är sammankallande. 

 

Återrapportering från Peer Support- konferensen i Stockholm (Anna-Lena och Anki 

Hildmar var där). Det finns önskemål om Peer Supporters ute i verksamheterna och 

förhoppningar om att utbildningar kan komma i gång under året. Önskemålet finns även med i 

Inflytandeplanens aktiviteter för sydöstra Skåne.  

https://www.nsph.se/konferenser/framtidskonferens-for-peer-support/ 

 

Konferens ”Visa vägar” 7 maj i Stockholm och Kompetensgruppen är inbjudna att åka dit 

enligt Micael von Wowern. OBS: Intresse lämnas till Maria. Innehållet ser du här: 

https://www.nsph.se/konferenser/visa-vagar-2019/ 

 

Avslutar med ”Rundan”. Alla framhåller det positiva med gruppen, att psykiatrin är med och 

att brukarnas kompetens tas tillvara. Brukarmedverkan är centralt och det är bra om 

verksamheterna som saknar, bör så snart som möjligt utse representanter och gärna också 

reserver. 

 

Nästa möte i Kompetensgruppen 

Onsdag 20 mars 2019 kl 13–15.30 i Ystad, Löderupssalen, Nya Rådhuset, Österports torg. 

 

Kontaktlista för Kompetensgruppen ska upprättas. Kallelser, anteckningar mm ska bifogas 

som kopior till cheferna. Chefer är självklart inbjudna att medverka. Meddela gärna i god tid 

din medverkan. 

 

För anteckningarna  

Marie och Maria 
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