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KALLELSE – Övergripande konsultteam (ÖKT)  
Datum: 13 november  
Tid: 9.00–11.30 (fika serveras 8.45-)  
Plats: Blekegatan 1/ soc Utkiken rum 315  
 

Kallade:  
*Jeanette Tillgren, Barn o familj, Ystad 
Mats Bengtsson, Barn o Ungdom, Simrishamn 
*Nicke Olofsson, Råd- och stödenh. Sjöbo 
*Eva Svanström, Barn o familj, Skurup  
Isabell Ahl, Individ och familj Tomelilla 
*Fredrik Höglund, Resursenheten, Tomelilla 
Marianne Landgren, Elevhälsan Simrishamn 
Kristina Stern, Barn och elevhälsan Ystad         
*Jeanette Horst,  Enhetschef Första Linjen       

*Ingela Mårtensson, Centrala elevhälsan Skurup 
*Kerstin Mårtensson, LSS  
*Ann-Sofie Leufstedt, BoU, Region Skåne 
*Carina Gustafsson, BUP, Region Skåne 
*Jarkko Bäckwall, Första linjen, Region Skåne 
*Sara Boström, BHV Capio, Novakliniken 
*Micael von Wowern, utv.ledare sösk

 
Förslag, dagordning 
1) Nya deltagare/ÖKT – presentation 

Presentation av mötets deltagare. 
 

2) Information från/till styrgrupp  

a) PDSA cyklar, se bifogade dokument. Planering av fortsatt arbete 

Var är vi i arbetet med våra förändringsidéer? 

Kort bakgrund till arbetet med förändringsidéerna. Behöver dessa kompletteras? Utmaningar i 

hur detta ska kunna genomföras i praktiken. Arbetsgrupp kan behöva tillsättas med 

representation av rektorer. Elevhälsocheferna utgör arbetsgrupp tillsammans med ytterligare en 

representant från skolan från respektive kommun och från regionen. Namn på representanter 

skickas till Ingela Mårtensson. Gruppen behöver sammankallas snart. 

Punkten 4 i förändringsidé PDSA cykel 1 behöver förtydligas med att den modell som ska tas 

fram är en bas. PDSA cykel 2 löper parallellt med cykel 1 under en period. 

Diskussion om representation i styrgruppen från skolan för att lyckas med förankringen. Frågan 

tar samordnarna med till styrgruppen. 

b) Presentation 29/11 

Samrådsgrupperna träffar styrgruppen för att presentera det arbete som är planerat. Tyvärr är 

många i gruppen bokade på annat denna dag. Framfört till styrgruppen att det är synd att denna 

dag inte gick att flytta. 

 

c) Återkoppling från konferens ”Problematisk skolfrånvaro” 

Representanter från kommuner och region var på gemensam konferens. Från denna utbildning 

har det formulerats en aktivitet som ska genomföras utifrån uppsatt mål. Aktiviteten blir att ta 

fram en kartläggningsmodell som används i alla kommuner. Utgång från Nytorpsmodellen en 

skattningsmodell där alla parter utgår från samma frågeställningar. Intensiva givande dagar. 

 

3) Samverkansöverenskommelsen 

a) Revidering av ram överenskommelse, barn och unga med psykisk ohälsa 

Ram överenskommelsen kommer sannolikt att bli färdig i början av nästa år. 
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b) Lokal överenskommelse (Ann-Sofie L) 

Arbetet är pausat utifrån att ny ram överenskommelsen ska antas. 

a) Nätverksträff – barn i familjer med missbruk  
Punkten utgick då Mats Bengtsson var frånvarande. 
 

4) Utveckling/Uppföljning/Utbildning/Information 
a) YAM  

Instruktörs utbildning vecka 4 2020 för två representanterna från respektive kommun förutom 
Sjöbo som redan gått. 

b) Första hjälpen psykisk hälsa 
Styrgruppen har bestämt att vi får köpa in kursen för att utbilda instruktörer ca 16. Micael har 
skickat ut förfrågan om intresse. Utbildningen är under 4 dagar. Instruktörer blir behöriga för alla 
tre målgrupperna ungdom/vuxen/äldre. Viktigt att tydlig göra hur kompetensen ska användas. 
Vad har jag för uppdrag efter genomförs utbildning? Bra att göra upp en plan för användande av 
utbildningen i respektive kommun.  
Finns webbaserad utbildning suicid prevention som är väldigt bra, länk 
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/webb/spiss---suicidprevention-i-
svensk-sjukvard/ 
 

c) Samverkan ÖKT – Aprilia/Famsam (Eva S) 
Syftet med gruppen är att arbeta med blivande föräldrar med psykisk ohälsa, riskgraviditeter. 
Arbetet går sakta framåt. Nytt namn för gruppen är Familjesamverkan Aprilia. Har enats om att 
göra gruppen mindre för att göra gruppen mer operativ. Har inventerat kring vilka 
föräldrautbildningar som erbjuds i kommunerna. Samtal har förts om hur vi i samverkan kan göra 
för att föräldrautbildningarna ska leva vidare. Vuxen habiliteringens perspektiv har tappats i 
denna omorganisation. Arbete fortsätter med att ta fram en gemensam presentationsbroschyr. 
Gruppen träffas vid två tillfällen/termin. Kopplingen mellan gruppen och ÖKT sker genom Eva 
Svanström framöver. 
 

5) Presentationer 
a) Presentation av Skottlandsmodellen Alexandra Hansson (folkhälsostrateg Ystad kommun). 

Presentation av modellen och hur denna genomförs i Skottland, se bifogad presentation. 
Gränslös samverkan. Bygger på mind-set som är känt av alla. 
 

6) Övrigt 
a) Filmtips https://vimeo.com/361814694?sfns=mo 
b) Styrgruppen behöver redan nu sätta datum för mötesdagar 2020 för samverkansträffar med 

samverkansgrupperna. 
c) Föräldrastödsinsatser som genomförs i kommunerna sammanställs av Eva Svanström som 

skickar ut underlag som sedan fylls i av alla. Av inventeringen framgår vilka behov som finns fram 
till och med 2022. 
 

7) Kommande möte 2020 
a) 5 februari 9.00–11.30 presentation Kerstin Mårtensson LSS verksamheten 
    15 april 9.00–11.30 
    9 september 9.00–11.30 
    18 november 9.00–11.30 

 
 
Ingela Mårtensson  Jarkko Bäckwall 
Samordnare ÖKT  samordnare ÖKT 
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