Datum: 2018-03-22

Minnesanteckningar från möte i Regional Samverkansgrupp Psykiatri
(RSP)
Deltagare: Bim Soerich, Ingrid Gustafsson, Katarina Hartman, Kerstin Lindell, Louise Roberts, Marie
Taxén, Micael von Wowern, Peter Sonnsjö, Pontus Eriksson, Rikard Vroland och Åsa Lindberg.
Mötesdeltagarna hälsades välkomna till Malmö och dagens möte. Emelie Sundén är sjuk och kan
inte närvara. Tidigare utskickad dagordning presenterades och accepterades. På dagordningen
återfanns följande punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ramöverenskommelsen – innehåll och struktur
Dialogmöte 11 april & analyser & handlingsplaner (PRIO)
Suicidprevention; Kerstin Lindell
Region Skånes riktlinje ”Förbättrad somatisk hälsa för personer med allvarlig psykisk
sjukdom; Kerstin Lindell
Brytarplatser – resultat av kommunernas inventeringar
Mariamottagningar; Katarina Hartman & Linda Welin
Mina planer
Utskott
a. Barn och inga
b. Missbruk
c. Case Management

1) Ramöverenskommelsen – innehåll och struktur
Arbetet med revidering av ”Ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Skånes
kommuner gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har
eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa” pågår. Se bifogat bildspel. Hittillsvarande arbete har haft
fokus på att justera hänvisningar som behöver uppdateras till nya, nu gällande, lagar, förordningar,
riktlinjer etc. När överenskommelsen togs fram följdes dåvarande krav men enligt lag (HSL och SoL)
är det egentligen inget krav på att överenskommelsen ska omfatta ”barn och ungdom som har eller
riskerar att utveckla psykisk ohälsa”, utan enbart ”personer med psykisk funktionsnedsättning.
Den skånska överenskommelsen från 2015, som svarar mot punkt b ovan, ”Ramöverenskommelse
mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande samarbete avseende personer med
missbruks- och beroendeproblem” är också under revidering. Missbruksutskottet, som ansvarar för
revideringen, är på god väg med arbetet.
Någon Skånegemensam överenskommelse för barn och unga som vårdas utanför det egna
hemmet, finns ännu inte. Gruppen är bredare än RSP:s ansvarsområde och frågan om vem/vilka
som ska ansvara för framtagande av en sådan överenskommelse är lyft till central
tjänstemannaberedning.
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Gruppen diskuterade för- och nackdelar med att ha de befintliga ramöverenskommelserna för
personer med missbruks- och beroendeproblem respektive personer med psykisk
funktionsnedsättning i ett och samma dokument. Slutsatsen var att det viktigaste är att
överenskommelserna är synkroniserade.
Bims specifika frågor till gruppen angående överenskommelsen om personer med psykisk
funktionsnedsättning;
•

Ska vi i Skåne ändå ha med ” barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk
ohälsa” eller ska vi begränsa oss till ”barn och ungdom med psykisk funktionsnedsättning”,
d.v.s. det som är krav enligt lag?

Gruppens resonemang: Genom att avgränsa till ”barn och ungdomar med psykisk
funktionsnedsättning” riskerar man att tappa det preventiva perspektivet för de unga, å andra
sidan borde detta kanske gälla oavsett ålder. Möjligen skulle man kunna ha en skrivning om vikten
av detta perspektiv som omfattar hela överenskommelsen, inte bara de unga.
•

Är det samma grupper med särskilt behov av samverkan, som nu ingår i
överenskommelsen, som även efter revidering ska omfattas?

Gruppen resonerar och finner att det vore bra om ordet ”boende” i gruppbeskrivningen ”Barn
placerade i boende utanför föräldrahemmet” togs bort. I övrigt svårt att bedöma. Kan finnas
fördelar att använda samma gruppindelning som i Region Skånes strategiska plan.
Bim meddelar att Emelie och hon fortsätter att gräva för att hitta underlag som stödjer arbetet med
att förtydliga vad som gäller avseende ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i
andra boendeformer än ordinärt boende.
2) Dialogmöte 11 april
Vad gäller dialogmötet den 11 april så har inbjudan gått ut men eftersom Emelie, som hanterar
anmälningarna, är sjuk så är det oklart hur det hittills ser ut med anmälningarna. Bim och Emelie
återkommer om det saknas personer och om de behöver hjälp med kompletteringar.
3) Suicidprevention, se bildspel.
Kerstin Lindell berättade att nu finns en fastställd handlingsplan för suicidprevention.
Regionstyrelsen har, som högsta beslutande organ, fattat beslut om att avsätta 5 miljoner kronor
per år under 5 år (2018-2022).
Folkhälsomyndigheten (FHM) har tagit fram ett nationellt handlingsprogram för att förebygga
suicid. Handlingsprogrammet utgår från nio åtgärdsområden, varav några har ett
befolkningsperspektiv och några ett individperspektiv. På regional nivå är det landstingen som har
ansvar för att ta fram regionala planer. På lokal nivå år det varje
verksamhets/myndighets/kommuns ansvar att integrera det skånegemensamma arbetet i sitt eget
arbete.
Kerstin meddelar också att en samordnare för arbetet med handlingsplanen är under anställning
och kommer vara på plats inom snar framtid. När samordnaren är på plats kommer kontakter börja
knytas.
4) Region Skånes riktlinje ”Förbättrad somatisk hälsa för personer med allvarlig psykisk
sjukdom”, se bilaga.
Denna riktlinje avser personer med allvarlig psykisk sjukdom men det poängteras att överdödlighet,
och översjuklighet, också finns hos personer med annan funktionsnedsättning (inklusive
intellektuell funktionsnedsättning). Riktlinjen är inte fastställd ännu, remissrunda pågår.
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Gruppen diskuterar kring remissrutiner; hur ska man hantera de personer som tillhör målgruppen
men som ej går till psykiatrin? Annat bekymmer rör avgift för hälsokontroll (gäller även tandvård).
Patientavgiften för årlig hälsokontroll uppfattas begränsa målgruppens vilja att delta.
5) Brytarplatser
Inget att rapportera ännu, inventering pågår fortfarande. Återkommer på nästa möte.
6) Mariamottagningar
Katarina har med sig två frågor;
• Enhetliga namn?
• Enhetlig kommunikation utåt?
Gruppen diskuterar och finner att det både är rimligt och önskvärt med såväl enhetliga
namnbeteckningar som enhetliga webbsidor. Då Region Skåne är en part i samtliga verksamheter
bör igenkänning finnas. RSP föreslår att kommunikationsansvarig inom Psykiatri Skåne kontaktar
verksamhetsansvariga på respektive ort (Mariamottagningarnas ledningsgrupp) och tillsammans
med dem ensar informationen samt hanterar namnfrågan.
7) Mina planer
Louise berättar att planering pågår för att ansluta fler användare till Mina planer. Först på tur står
de privata öppenvårdspsykiatriska mottagningarna. I början av maj kommer de 11 privata LAROmottagningarna (läkemedelsassisterad opiatbehandling) och 7 privata allmänpsykiatriska
mottagningarna erbjudas utbildning i regelverk och IT-stöd. Konfigurering i Mina planer sker i direkt
anslutning till utbildningen och därefter kan de medverka i Mina planer (då krävs ej längre
faxkommunikation med dessa verksamheter).
I övrigt pågår kontinuerligt arbete med rättningar i Mina planer. Nästa release kommer i slutet av
april. Fokus i det utvecklingsarbete som skett under senare tid har legat på den
sekretessproblematik som bl.a. lyfts av Malmö stad. Det lösningsförslag som har arbetats fram
kommer att kunna användas av fler än Malmö stad. Kort beskrivet är lösningen en ”låsning”. En
viss enhet kan låsas så att bara de individer som är behöriga i enheten kan ta del av de ärenden
som hör till enheten och vice versa inte kan ta del av övriga ärenden som huvudmanne n hanterar.
Lösningen ska nu testas i testmiljö och sedan prövas i Malmö stad. Dialog pågår mellan
Systemförvaltningsgruppen för Mina planer och Malmö stad, och förhoppningsvis kan lösningen
börja fungera i praktiken någon gång i maj. Systemförvaltningsgruppen kommer att avisera mer
exakt när lösningen kommer att vara klar och nuvarande användning av fax mellan Malmö stad och
Region Skåne (ffa psykiatrin) kan upphöra och ersättas med kommunikation i Mina planer. För
Region Skånes verksamheter innebär ”låslösningen” ingen förändring. Ärendet går precis som förut
till kommunens centrala inkorg och distribueras vidare till rätt enhet/verksamhet. En anvisning om
hur andra kommuner som vill ta del av ”låslösningen” ska gå tillväga, och vilka förberedelser som
krävs, kommer att tas fram och kommuniceras via Kommunförbundet Skåne.
8) Inget från utskotten denna gång.
Nästa möte den 23/5 13.30-16 på Kommunförbundet i Lund, 4 vån
Därefter 28/8, 2/10 (OBS! Byte av dag) och 4/12.
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