
 

 

 

 

 

 

 

 

Minnesanteckningar styrgruppsmöte för samverkan Psykisk hälsa  
sydöstra Skåne 

 
Datum:  Fredagen den 29 april 2022 
Tid:  kl 13.00 – 15.00 
Plats:  Teams 
 
Närvarande: 
Eva Gustafsson, Sjöbo 
Dan Kjellsson, Ystad 
Anna Palmgren, Skurup 
Camilla Andersson, Tomelilla 
Carina Gustafsson, barn/ungdomspsykiatri, Region Skåne 
Peter Södergren, vuxenpsykiatri, Region Skåne  
Jeannette Lindroth, Simrishamn  
Anders Wedin, skola, sydöstra Skåne 
Carola Teirfolk, samverkansutvecklare psykisk hälsa 
 
Ej närvarande: 
Christina Nilsson, Capio primärvård, Ystad 
Camilla Persson, Sjöbo 
Björn Widlund, primärvård Region Skåne 
 
 

1. Utse sekreterare 

Carola Teirfolk utses till sekreterare 

2. Presentation av Aprilia, Anna Johansson och Viktoria Jonsson deltar via Teams 

Viktoria Jonsson från Skurups kommun deltog i dagens styrgruppsmöte och presenterade Aprilias 

verksamhet. Vi bjuder in Aprilia för en återkoppling under hösten. 

3. Föregående minnesanteckningar 

4. Information från samverkansutvecklaren  

• Information om spridningskonferens för Backa barnet, två datum i oktober föreslogs styrgruppen 

som låter ansvariga välja datum. 

• Information om kartläggning gällande CM i kommunerna, det ser olika ut och svårt att 

vidmakthålla, det behövs ett omtag. Samverkansutvecklaren får i uppdrag att ta med frågan igen 

till kommunerna för att se hur vi kan gå vidare.  

• Återkoppling från RSP 

• Återkoppling från Kick off i Kompetensgruppen 

• Rapport från SKR om PRIO 2021 

• Info från samrådsgrupp Samsjuklighet som haft sitt andra möte, dock fortfarande utan 

primärvårdsrepresentation. Tips att vända sig till rehabkoodinatorerna som finns på varje VC. 

 

https://intra.ystad.se/
https://www.bing.com/images/search?q=tomelilla+kommun&id=4864F99A13F79322247933499E3025EE4EC7CB24&FORM=IQFRBA


 
Sid 2 (2) 

 

 

5. Återkoppling från respektive kommun (MAS) gällande medicindelning mm för patienter med psykiatriska 

diagnoser i kommunen 

Diskussion i styrgruppen som önskar att MAS gruppen reder ut problematiken och ger förslag till lösning 

samt ur ett primärvårdsperspektiv. Återkoppling till styrgruppen under hösten. 

6. MI hösten 2022  

Boka en MI grundutbildning till hösten och en fördjupning vinter/vår 

7. Information från samrådsgruppen Barn/Unga - LSS representanter i Samrådsgruppen Barn/unga – Peter 

S, Camilla P och Dan K återkopplar 

• Två personer föreslås ingå i samrådsgruppen barn/unga med LSS perspektiv. Lena Parkhagen från 

Skurup på chefsnivå och en handläggare från Ystad. Detta meddelas samordnarna i 

samrådsgruppen. 

• Finns önskemål att ha en liknande introduktionsdag för rektorsgruppen som man haft för 

nyanställda inom ramen för samrådsgruppen barn/unga 

• Anders W önskar att samverkansutvecklaren deltar i möte gällande utvärdering av 

Nytorpsmodellen den 8/6 i Ystad 

8. Ersättning om brukarmedverkan – återrapportering från respektive kommun – hur ska vi gå vidare? 

• Styrgruppen beslutade 2020-08-19 att ekonomisk ersättning endast utgår om ett specifikt uppdrag 

lämnas till brukar-eller anhörigrepresentant att utföra. Beslutet förtydligades av styrgruppen 2020-

09-25: "Beslut fattas att det är styrgruppen som avgör när ersättning ska utgå: ersättning för extra 

insatser i form av utredningsarbete, framtagande av texter eller dylikt på förfrågan av styrgruppen 

utgår med 193:-/timme. Överenskommelse angående uppdraget och dess omfattning ska ske innan 

arbetet påbörjas. Eventuellt förändrat uppdrag eller omfattning under arbetets gång ska 

kommuniceras mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren." 

• Styrgruppen beslutade idag att beslutet från 2020-09-25 fortsatt gäller. 

 

9. Ekonomi 

• Styrgruppen beslutade om att öka budgeten gällande introduktion då två dagar kommer att 

genomföras under 2022 

• Styrgruppen beslutade att inga medel utgår för arbetet gällande den lokala suicidpreventiva 

handlingsplanen, endast för aktiviteter som är gemensamma med fokus på suicidprevention. 

 

 

10. Övriga frågor 

 

11. Nästa möte 17 juni 2022 fysiskt i Simrishamn mer information kommer (mötet den 20 maj ställs in då fler 

anmält förhinder) 

 

 

 

//Carola Teirfolk 


