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

Fredagen den 29 oktober 2021
kl 13.00 – 14.30
Teams

Närvarande:
Stina Lundqvist, Simrishamn
Jeannette Lindroth, Simrishamn (tf. socialchef jan-mars 2022)
Camilla Andersson, Tomelilla
Eva Gustafsson, Sjöbo
Camilla Persson, Sjöbo
Björn Widlund, primärvård Region Skåne
Carina Gustafsson, barn/ungdomspsykiatri , Region Skåne
Anders Wedin, skola, sydöstra Skåne
Cecilia Nilsson, Capio primärvård Skurup
Dan Kjellsson, Ystad
Ulrika Persson, Skurup (ersätter Anna Palmgren på dagens möte)
Carola Teirfolk, samverkansutvecklare psykisk hälsa
Ej närvarande:
Peter Södergren, vuxenpsykiatri, Region Skåne
Ingrid Thörn, barn/ungdomspsykiatri, Region Skåne
Anna Palmgren, Skurup
Christina Nilsson, Capio primärvård, Ystad

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

Genomgång av föregående minnesanteckningar
3. Information från Samverkansutvecklaren
•
•
•

Uppdragets innehåll presenteras för styrgruppen
Information om de lokala handlingsplanerna och nu pågående nätverk för suicidprevention
Rapport från Regional Samverkan Psykiatri (RSP)

4. Informationsguiden
Diskussion om hur den ska hanteras framöver och om den behövs då kommunerna har mycket god
information på sina hemsidor. Den är svår att hålla uppdaterad då den är detaljrik. Beslut om att lyfta
frågan till Personliga ombud.
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5. MiniMaria Ystad
Finsam fortsätter att bistå ekonomisk under första halvåret 2022 sedan ska detta vara integrerat med
ordinarie verksamhet för Mariamottagningar i Skåne. Camilla Persson informerade om att Samverkansavtal
är på gång lokalt.
6. Ekonomisk ersättning för brukarmedverkan specifik PO Ystad
Tidigare beslut om att inte ersätta för brukarmedverkan i olika arbetsgrupper står fast.
7. Fördelning Växa Tryggt (Sjöbo, Tomelilla, Ystad)
Efter diskussion vid förra styrgruppsmötet så har Ystad, Tomelilla och Sjöbo haft ett Teamsmöte med
Samverkansutvecklaren för att se hur Växa Tryggt kan fortsätta i någon form. Det ser lite olika ut i
kommunerna men anpassas efter lokala förutsättningar. Varje kommun (av dessa tre) har inkommit med
underlag till styrgruppen för Växa tryggt gällande resterande 2021 och kommande 2022.
8. Ekonomi - Fördelning och beslut gällande länsgemensamma medel
Samverkansutvecklaren informerar om de beslutade gemensamma utvecklingsområden som regionen och
Skånes kommuner tagit i Ramöverenskommelsen. De är:
•
•
•
•
•

Kroppslig hälsa
Samsjuklighet psykisk hälsa och missbruk/beroende
Personer med missbruk och beroende av spel om pengar
Integrerade verksamheter och arbetssätt
Suicidprevention

Styrgruppen beslutar enligt gällande ekonomiska plan för 2021 samt ett inriktningsbeslut för 2022, under
förutsättning att statliga medel beslutas enligt intentioner i överenskommelsen.
Styrgruppen behöver ha en klar och tydligt kommunicerad process om hur medel äskas och fördelas.
9. SIP barn/unga (Camilla Andersson, Tomelilla)
Diskussion kring svårigheter gällande SIP system och Mina Planer.
10. Fortsätta utbildningssatsning MI 2022?
Styrgruppen har tidigare tagit beslut om att följande satsningar inom kompetensutveckling ska gälla:
• Motiverande samtal (MI)
• Första hjälpen psykisk ohälsa (MHFA)
• Youth Aware of Mental health (YAM)
• Nytorpsmodellen
• Case management (CM)
11. Hur vill styrgruppen ha brukarrevisionens rapport presenterad?
Styrgruppen beslutade att brukarrevisionens rapport skickas in i god tid innan decembermånads
styrgruppsmöte. Därefter tar styrgruppen del av rapporten skriftligt.
12. Övriga frågor
• Varje kommun funderar över om det ska startas en vuxengrupp för psykisk hälsa och
missbruk/beroende, detta tas upp på mötet i december.
• Kort presentation om hur arbetet går med lokala överenskommelsen (LÖK)
13. Nästa möte
Fredag 17 december 2021 kl 13- 14.30, lokal meddelas.

