Välkomna till styrgruppsmöte för samverkan i sydöstra Skåne
Datum:
Tid:
Plats:

Fredagen den 27 augusti 2021
kl 13.00 – 14.30
Teams

Närvarande:
Stina Lundqvist, Simrishamn
Camilla Andersson, Tomelilla
Eva Gustafsson, Sjöbo
Anna Palmgren, Skurup
Peter Södergren, vuxenpsykiatri, Region Skåne
Camilla Persson, Sjöbo
Anders Wedin, skola, sydöstra Skåne
Björn Widlund, primärvård RS
Carola Teirfolk, samverkansutvecklare psykisk hälsa
Ej närvarande:
Dan Kjellsson, Ystad
Ingrid Thörn, barn/ungdomspsykiatri, Region Skåne
Carina Gustafsson, barn/ungdomspsykiatri , Region Skåne
Christina Nilsson, Capio primärvård, Ystad

Dagens agenda
1. Utse sekreterare
Carola Teirfolk utses till sekreterare
2. Föregående minnesanteckningar

Genomgång av föregående minnesanteckningar
3. Rapport från Digitaliseringsgruppen
Rapporten har skickats ut inför dagens möte – reflektioner?
Gruppen diskuterar och kommer fram till följande:
•
•
•

Prioritera förslagen
Inventera i den egna kommunen/olika föreningar vilka delar som redan finns, vilka som behöver
synliggöras mer, vilka som saknas och är väsentliga att de finns
Försöka göra likartat i kommunerna

Återkopplas på styrgruppens möte i september
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4. Inventering av befintliga grupper
•

•
•

•
•
•
•

Brukarrevisionernas uppdrag, Carola samordnar detta under hösten 2021. Carola tar med frågan
om brukarrevisorernas framtida organisation till samverkansmöte med övriga Skånes kommuner
för att höra hur de gör och återkommer med rapport till styrgruppen på mötet i september.
Kompetensgruppen – Carola får uppdrag att initialt följa gruppen och fånga upp behov av
förbättringar, återrapportera till styrgruppen i december 2021.
Brukarföreningar – diskussion kring hur brukarföreningar bäst används, Sjöbo har ganska nyligen
gjort en inventering av vilka föreningar som finns i området. Varje kommun måste se hur detta bäst
hanteras och i vilka sammanhang.
Kommunsamverkan Skåne – Carola deltar för SÖSK
RSP – Carola deltar för SÖSK
MHFA – varje kommun har koll på sina Första hjälpare och hur de fortsätter sitt uppdrag efter
utbildning
Suicidprevention – varje kommun tar fram sin handlingsplan därefter stämmer vi av i styrgruppen.

5. Kompetensgruppen och dess representation
Diskussion kring Kompetensgruppen och dess representation – Carola är med under hösten och
återkopplar till styrgruppen i december.
6. Delrapport samrådsgruppen barn/unga
Diskussion kring delrapporten
7. Fördelning och beslut gällande länsgemensamma medel
Den utsända listan till dagens möte var inte aktuell, Simrishamn tar med sig frågan och försöker upprätta
en aktuell lista tillsammans med ekonom.
Diskussion kring växa tryggt och familjecentraler, och fördelning av vad som är länsgemensamt och
kommunvis
Beslut tas på styrgruppens möte i september.
8. Introduktion/Information i kommunerna för Carola
Carola behöver introduktion i respektive kommun, kontakta Carola för att planera in datum.
9. Övriga frågor
Lokal överenskommelse ska tas fram, Carola hör med ersättaren för regionen i gruppen, Carina Gustafsson.
10. Nästa möte
Fredag 24 september 2021 kl 13- 14.30, på Teams.

