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•

Överenskommelse mellan staten och SKL om psykisk hälsa

Bim & Emelie
Se bifogat bildspel.
Överenskommelsen innehåller mer pengar 2018 i jämförelse med 2017. Från statens
sida planerar man för fortsättning 2019 och 2020.
Diskussion kring medel för att stimulera brukarmedverkan i överenskommelsen.
Region Skåne tar fram en sammanställning avseende pågående aktiviteter med
brukarmedverkan.
Region Skånes Länsgemensamma handlingsplan för suicidprevention. Handlingsplanen
har tagits fram av Region Skåne. Förslagen omfattar även kommunala verksamheter,
framförallt skola och elevhälsa. Uppdraget bygger på Folkhälsomyndigheten föreslagna
ansvarsfördelning. Region Skåne satsat 5 mkr per år fram till 2022. Handlingsplanen
kommer att beslutas i Regionstyrelsen 2018-02-08. Kerstin Lindell håller samman detta
arbete. Här finns länk till handlingsplanen i beslutsförslaget;
https://www.skane.se/Public/Protokoll/Regionstyrelsen/2018-0208/Handlingsplan%20för%20suicidprevention%20i%20Skåne/Handlingsplan%20Suici
dprevention%20i%20Skåne.pdf
Diskussion kring den ökade efterfrågan av vård och stöd på alla nivåer avseende barn
och unga med psykisk ohälsa. Hur kommer man in tidigt och hur arbetar man
tillsammans på smarta sätt?
Det finns en mindre samrådsgrupp mellan Region Skåne och Kommunförbundet
Skåne kring satsningen på Ungdomsmottagningarna.
SIP, hur fungerar det?
Arbetar vi på samma sätt i Skåne? Hur ser kvalitén ut på SIParna? Lagen om samverkan
vid utskrivning är ny. Inom den somatiska vården är man igång och utbildar kring SIP
och kvalitén i SIP.
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•

Överenskommelse om samarbete i fråga om barn och unga som vårdas utanför det
egna hemmet

Emelie
Hur följer BUP med vid placeringar utanför egna länet?
Det är oklart vilket forum som ska ta fram en sådan överenskommelse. Emelie och
Louise lyfter detta till Tjänstemannaberedningen till Centralt Samverkansorgan.
•

Planering av arbetet utifrån överenskommelsen om psykisk hälsa

Bim & Emelie
En tidsplan har tagits fram. Gruppen är överens om att Bim och Emelie arbetar vidare
med överenskommelsen och rapporterar till gruppen. Arbetet kommer att förankras i
Tjänstemannaberedningen till Centralt Samverkansorgan.
22 mars RSP
Mars månad, Möte med brukarföreningarna
11 april
Halvdagsmöte i Lund
23 maj RSP
Första presentationen & inspel
28 augusti RSP
Sista chansen för inspel
4 oktober RSP
Sista dragning. Dokumenten är klara
31 oktober KLART
4 december RSP
11 april planeras en halvdag för att samla alla delregionala grupper som finns. Alla
deltagare i RSP ansvarar för att bjuda in sina respektive deltagare. En inbjudan kommer
att gå ut under vecka 7.
Kan vi hitta några gemensamma områden som alla kan arbeta tillsammans i den
skånegemensamma handlingsplanen?
•

Revidering ramöverenskommelsen

Bim & Emelie
Revidering pågår. Det finns ny lagstiftning att ta med och det finns en del texter som
behöver revideras. Återkoppling vid nästa Regional Samverkansgrupp Psykiatri.
•

Utskott;

Barn och unga
Marie och Inger deltog i utskottet. Sammantaget upplevde de att utskottet hade för många
deltagare och att det saknades tydlighet kring uppdraget.
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Om utskottet ska finns kvar behöver uppdraget vara tydligt och avgränsat.
Förslagsvis kan man arbeta vidare utifrån de framtagna nyckelindikatorerna- kan man
arbeta vidare med dessa?
Beslut; Vi avvaktar tills efter webbsändningen 15 februari då vi förhoppningsvis har mer
information om vad som förväntas av oss i överenskommelsen.
http://play.quickchannel.com/Qc/create/mainshow.asp?id=65hzer
Missbruk
Utskottet arbetar vidare med att uppdatera överenskommelsen bland annat avseende
spelberoende.
Case Management
Det finns ett framtaget förslag på utbildning inom Casemanagement. Integrerade psykiatri
med tillägg av styrkeanalys.
Beslut; Kommunförbundet Skåne tar fram ett förslag på utbildning som kan erbjudas både
kommuner och Region Skåne.
Övriga frågor;
•
•

Spelberoende; var sker behandlingen, var är vägen in? Frågan lyfts till
Missbruksutskottet.
Maria Mottagningar i Mellersta Skåne. Det går inte att få fram någon lokal genom
Regionfastigheter. Hur kan man komma vidare med detta? Ärendet är aktuellt hos
Regionservice.

Till nästa möte;
•
•
•
•

Överenskommelsen
Ramöverenskommelsen
Suicidprevention
Avstämning SIP och Mina Planer

Vid anteckningarna
Emelie
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