
 

 

 

  

 

 

Möte med Kompetensgruppen 2019-03-20  

(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 
Lena Andersson   Inflytandeombud Simrishamn 

 

Mötet inleddes med en kort presentationsrunda. 

 

Föregående mötesprotokoll gicks igenom. 

  

Diskussion förs kring ”Information” för patienter/brukare. Det behövs tillgång till broschyrer 

och dylikt och det behövs bredare information från professionella för att möta individuella 

behov så att valmöjlighet skapas och då också möjlighet till inflytande. Stöd kan behövas för 

att kunna tillgodogöra sig informationen. 

 

Genomgång av vilken information som finns/behövs i verksamheterna ska göras och vi ska 

titta på vilken information förutom Informationsguiden som är viktig att ha. Maria informerar 

om att Informationsguiden kommer i uppdaterad version efter 4/4.  

 

Maria informerar om att kontrollera vad ”bokbussarna” i de olika kommunerna kan erbjuda. 

Vissa bussar har bland annat tillgång till datorer och skrivare. 

 

Vidare diskuteras Inflytandedagarna 2020 där Maria S berättar att 4 tillfällen planeras. 

Brukardag, anhörigdag och personaldag som sammanfattas i en gemensam dag. 

Kompetensgruppen kommer att vara delaktig i planeringen av dagarna. 

 

Rätten att klaga och att delge brister som uppmärksammats är en viktig del om förändring 

ska möjliggöras. Här diskuteras även kring vikten av att veta till vem man vänder sig så att 

kommunikationsvägarna blir tydliga. Organisationsskiss och tydlighet efterfrågas. Länk till 

klagan som rör psykiatrin: https://www.skane.se/Halsa-och-vard/Regler-och-rattigheter-i-

varden1/Om-du-inte-ar-nojd-med-varden/ 

Kommunerna har information om synpunktshantering på respektive hemsida. Maria S visar 

ett förslag på hur man kan rapportera vid uppmärksammade brister och systemfel. Maria vill 

gärna ha återkoppling på detta förslag. 

 

Visa vägar 7 maj i Stockholm: Anmälan att medverka lämnas till Maria S som kommer att 

maila ut sista datum inom kort. Maria kommer även att kolla kostnader för mat samt eventuellt 

studiebesök till Uppsala. 

 

SAMSAS- dagen blir 14 maj på hotell Svea i Simrishamn. Mer information kommer via mail 

inom kort. 

 

 

https://www.skane.se/Halsa-och-vard/Regler-och-rattigheter-i-varden1/Om-du-inte-ar-nojd-med-varden/
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Återhämtningscafé i Tomelilla startar 28 mars och därefter 25 april, 28 maj och avslutning 

med utvärdering blir hos Maria i Järrestad i juni. Vid första caféträffen 28 mars kommer Marie 

och Maria att hålla en kort inledning kring tanken med återhämtningscafé. 

 

Psykiatrins handlingsplan: Inflytandearbetet i psykiatrin definieras i en årlig handlingsplan. 

Inflytandearbetet i samverkan med kommunerna definieras i en handlingsplan för sydöstra 

Skånes kommuner i samarbete med psykiatrin. Inflytandeplanen för sydöstra Skåne samt 

Inflytandeplanen för psykiatrin bifogas minnesanteckningarna. 

 

Utskick: När vi i sydost har olika aktiviteter ska Maria S skicka ut materialet i ”pappersform” 

till deltagarna i Kompetensgruppen 

 

Skåneveckan för psykisk hälsa, vecka 41: Marlene återrapporterar från mötet i Lund 15 

mars. Årets tema är ”tolerans och öppenhet” och färgerna är regnbågens. I år trycker man 

extra på samarbetet så inte för många aktiviteter kommer på samma tidpunkt. Det finns en 

”samordnare” för östra Skåne som ska bistå lite extra och det är Jessica Svensson. Jessica 

kommer att höra av sig kring sin roll i detta.  

 

Rapport från verksamheterna: 

 

Psykiatrin: Utbildning på gång kring att patienten ska få ta en tydligare del kring sin egen 

planering samt en förbättring av bland annat mina planer för ökad förståelse för varje aktörs 

agerande.  

 

Sjöbo: Från nu ska boendestödet samt Marlene var med vid månadsmöten på öppna 

verksamheten. Gitte kollar upp om det blir Stigmakonferens i Skåne även i år. 

 

Tomelilla: Utbildning med tema ”Etik och Moral” som Diakonin håller har börjat. 

Uppskattades och fortsättning följer. Planering inför Återhämtningscafét pågår och 

fikabeställning mm ska göras. 

 

Ystad: Basgruppen har öppet nu på onsdagar ojämn vecka, kvällstid. Detta är på försök och 

ska utvärderas. Träffarna har olika tema och man försöker framför allt nå de ensamma. Man 

vänder sig till besökarna på Basgruppen, Karl X11 samt Träffpunkten. 

 

Mötet avslutas med reflektioner. Vi överenskommer att tidsåtgången för återrapportering från 

föregående möte ska vara kortare och att alla läser igenom minnesanteckningarna före mötet. 

Alla i Kompetensgruppen ska arbeta för att uppmuntra brukare och andra att komma till 

Återhämtningscafé i Tomelilla. Vi hoppas på många besökare och att det kan spridas till alla 

kommuner i förlängningen.  

 

Nästa möte i Kompetensgruppen  

24 april klockan 13.00 – 15.30 på kooperativet Bredvid i Tomelilla 

Välkomna! 

 

För protokollet 

Marie och Maria 


