Minnesanteckningar styrgruppsmöte för samverkan Psykisk hälsa
sydöstra Skåne
Datum:
Tid:
Plats:

Fredagen den 24 september 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
Björn Widlund, primärvård RS
Carola Teirfolk, samverkansutvecklare psykisk hälsa
Ej närvarande:
Ingrid Thörn, barn/ungdomspsykiatri, Region Skåne
Carina Gustafsson, barn/ungdomspsykiatri , Region Skåne
Christina Nilsson, Capio primärvård, Ystad
Anders Wedin, skola, sydöstra Skåne
Dan Kjellsson, Ystad

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

Genomgång av föregående minnesanteckningar
3. Rapport från Digitaliseringsgruppen – återkoppling från respektive kommun
Simrishamn
•
•
•
•
•
•

Biblioteket har en nyckelroll samt bokbussen
Seniorsurfarskola genom Senior Österlen
Medarbetare lobbar för Digicare
I socialpsykiatrin finns brukare som hållit kurser
Träffpunkten har dator/internet och kan lära ut
Försörjningsstöd (om man är berättigad) bidrag till smartphone

Sjöbo
•
•
•
•

Biblioteket har en nyckelroll
Inte lätt att hitta info om var offentliga datorer finns
Fler kanske behöver utrustas med padda i arbetet
Mässa för seniorer
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•

Försörjningsstöd (om man är berättigad) bidrag till smartphone

Skurup
•
•
•

Tillgång till datorer på biblioteket och IFO
Starta projekt för att köpa in plattor för att lånas ut
Tydligare information om tillgängliga datorer

Tomelilla
•
•
•

Digitala hjälpen på kommunhuset är bemannad
Medarbetare tar med plattor och datorer vid besök
En anställd i socialpsykiatrin som hjälper till med digitala lösningar

Psykiatri, Region Skåne, Kristianstad
•

Patientdatorer finns för inneliggande patienter

4. Ekonomisk ersättning för brukarmedverkan
Styrgruppen har tidigare beslutat om att ersättning inte utgår för deltagande i möte men om styrgruppen
ger ett specifikt uppdrag så utgår ersättning och följer den ersättning som Region Skåne har. Detta hanteras
olika beroende på om det gäller Region Skåne eller kommuner. Beslutet står kvar. Stina L besvarar
frågeställaren.
5. Fördelning och beslut gällande länsgemensamma medel – Familjecentraler, Växa tryggt
Inget beslut idag gällande ekonomisk plan som helhet då det fortfarande finns oklarheter. Sammanfattning
av diskussionen:
Styrka posten ”Barn gör rätt”, ev tillkommer projekt med inriktning förskola. Gällande tidsåtgång för
samordning i Samverkansgruppen barn/unga så tar styrgruppen detta med aktuella chefer till de två
samordnarna genom Anna Palmgren och Camilla Persson.
Justerar ersättning i den ekonomiska planen gällande Familjecentraler i respektive kommun
Växa tryggt – Carola sammankallar Sjöbo, Tomelilla och Ystad till ett gemensamt möte för att dra upp
riktlinjer för att ”bära” Växa tryggt till dess att regionen tar beslut för fortsatt drift.
Backa barnet ok
6. Backa barnet
Beslut att föreslagen ekonomisk plan godkänns utifrån inkommen projektbeskrivning
7. Uppdatering av gemensam webbsida
Carola får uppdrag att ”städa” på vår gemensamma webbsida Psykisk hälsa
8. Information gällande brukarrevisioner
Carola har lyft frågan om kommande brukarrevisioner kan ske via exempelvis NSPH, Skånes kommuner tar
frågan vidare
9. Äldres psykiska hälsa
Information som läggs till handlingarna
10. Lokal överenskommelse (LÖK) arbetsprocess
Carola och Camilla A informerar om första mötet och de tänkta delarna i processen att ta fram en lokal
överenskommelse
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11. Övriga frågor
Till nästa gång:
•
•

Mariamottagningen Ystad
Kompetensgruppen

12. Nästa möte
Fredag 29 oktober 2021 kl 13- 14.30, på Teams.

