
 

 

 

 

 

 

 

 

Välkomna till styrgruppsmöte för samverkan i sydöstra Skåne 
 
Datum:  fredagen den 18 juni 2021 
Tid:  kl 13.00 – 15.00 
Plats:  Ystads saltsjöbad och via teams 
 
Närvarande: 
Dan Kjellsson, Ystad 
Stina Lundqvist, Simrishamn 
Camilla Andersson, Tomelilla 
Eva Gustafsson, Sjöbo 
Anna Palmgren, Skurup 
Peter Södergren, vuxenpsykiatri, Region Skåne 
Micael von Wowern, Utvecklingsledare punkt 1-4 
 
Ej närvarande: 
Camilla Persson, Sjöbo 
Ingrid Thörn, barn/ungdomspsykiatri, Region Skåne 
Anders Wedin, skola, sydöstra Skåne 
Björn Widlund, primärvård RS 
Christina Nilsson, Capio primärvård, Ystad 
 

Dagens agenda 

1. Utse sekreterare 

Anna Palmgren utses till sekreterare 

2. Föregående minnesanteckningar 

Inga synpunkter 

3. Psykiatriuppdraget över tid ett slutord från Micael 

Avtackning av Micael.  

Micael reflekterar över sitt kommunövergripande SÖSK uppdrag som varat i 17 år. 

4. Digitalisering 

Gruppen (personliga ombud och brukarorganisationer) ska lyssna på erfarenheter och idéer från 

Helsingborg som kommit långt i frågan. Därefter ska gruppen återkomma med prioritering och förslag på 

utformningen av det vidare arbetet i frågan till styrgruppen 27/8.  

5. Häng med oss ut 

Stina berättar att det finns lite otydligheter kring projektet Häng med oss ut och dess fortsättning. 

Brukarrevisionen har i uppdrag att genomföra intervjuer med de som varit/är delaktiga i projektet och 

utifrån det skriva en rapport bland annat om hur målen för projektet har uppnåtts, vad man upplevt som 

positivt och vad som har gjort skillnad för den enskilde. Frågan behandlas på styrgruppsmöte den 17 

december. 
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6. Kompetensgruppen och ISAM medverkan 

Stina lyfter att hon fått frågan varför ISAM är med i kompetensgruppen. Det konstateras att 

Kompetensgruppen är ett forum för representanter från kommunerna. Diskussioner förs kring hur ISAM för 

frågorna vidare inom Regionen. Frågan ska lyftas igen vid nästa möte.   

7. Övriga frågor 

Diskussion förs om delegering över vårdgränser samt vikten av att Vårdcentralernas ansvar och delaktighet. 

Det kan konstateras att det kan bli problematiskt när specialistvården vänder sig direkt till kommunen och 

primärvården inte är inkopplad. Frågan är om detta är förenligt med HS-avtalet. Kommunernas medicinskt 

ansvariga sjuksköterskor kommer att arbeta vidare med frågan.  

Styrgruppsmöte i augusti hålls digitalt medan mötet i september planeras som fysiskt möte.  

Ställer in mötet den 26:e november. 

8. Nästa möte 2021-08-27 

- Digitalisering 

- Carola får uppdrag av inventering av olika grupper 

- Fördelning och beslut om projekt som bekostas av länsgemensamma medel 

 

 

 

 

 

 

 


