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Minnesanteckningar Styrgrupp psykiatri sydost den 26 mars 2021
Närvarande:
Dan Kjellsson, Ystad
Stina Lundqvist, Simrishamn
Camilla Andersson, Tomelilla
Camilla Persson, Sjöbo
Eva Gustafsson, Sjöbo
Anna Palmgren, Skurup
Peter Södergren, vuxenpsykiatri, Region Skåne
Ingrid Thörn, barn/ungdomspsykiatri, Region Skåne
Anders Wedin, skola, sydöstra Skåne
Björn Widlund, primärvård RS

Remiss verksamhetsplan
Förtydligande av inkomna frågeställningar:
Samordnaren får i uppdrag att tillsammans med kompetensgruppen och ISAM planera för
aktiviteter 2021 kring brukarrevision, Skåneveckan och återhämtningscaféer.
I planen ska ingå svar på frågorna När? Var? Och vem ansvarar? Dessutom ingår ett uppdrag
i att i samråd med brukarorganisationer, gruppen ovan samt andra nyckelpersoner hitta
aktiviteter och idéer kring hur brukarnas delaktighet och inflytande ytterligare kan stärkas.
Aktiviteterna ska sammanställas av samordnaren i en plan som i rubriker överensstämmer
med verksamhetsplanen så att det blir tydligare för alla engagerade att se vad som kommer
att ske under 2021.
Samordnaren ska också bjuda in brukarorganisationerna och personligt ombud under temat
digitalt utanförskap för att skapa en bild av hur målgruppen påverkas av digitaliseringen av
tjänster – vilka risker finns och vilka åtgärder behöver vidtas? I bilden behöver också framgå
exempel på framgångsrika åtgärder som brukarorganisationerna vidtagit.
Inflytandearbetet ska tydliggöras i verksamhetsplan och aktivitetsplan.
Det sydostgemensamma brukar-/anhörigrådet kommer att ersättas av att varje kommun tar
ansvar för att bjuda in brukarorganisationerna för samtal på lokal nivå.
Förvaltningschef/ Socialchef ansvarar för detta.
Regionens psykiatri fortsätter med de inflytanderåd som redan finns inom vuxen/ barn och
ungdom
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Suicidpreventiv handlingsplan
Det kommer inte tas fram någon sydostgemensam handlingsplan för suicidprevention utan
respektive kommun ansvarar för en lokal plan.

Länsgemensamma PRIO-medel
Projektplaner kring gemensamma projekt ska sammanställas och skickas för beslut till
styrgruppen den 28 maj, underlagen bör vara styrgruppen tillhanda senast en vecka innan
mötet.
Redan identifierade projekt är:
• Samordnad individuell plan: Ett kvalitetsutvecklingsarbete behöver genomföras brett för
att syfte och intentioner med SIP ska bli verklighet och kunden/brukarens delaktighet
ska säkras. Rollerna i mötet är oklara.
Styrgruppen återkommer till frågan om vilken metod som ska användas.
• Utbildning av första hjälpare (MHFA)

Kommunala projekt
•
•

Case management – uppföljning och kontroll av metodtrohet.
Häng med oss ut – underlag med framställan om medel 2022 kan skickas till
styrgruppen.

Pågående arbete
Arbetsgrupp barn och unga samt vuxengrupp ” Vägen till egenförsörjning” fortsätter att
rapportera till Camilla P och Peter S.

Övrigt
Nuvarande samordnare slutar sin tjänst efter sommaren. Styrgruppen beslutar att rekrytera
ny samordnare och enas om annons samt att tjänsten fortsättningsvis kommer att ligga i
Simrishamns kommun under socialchef .

/Eva Gustafsson

