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Folkhälsorapporten Barn och unga Birgit Modén

Se bifogad presentation. Rapporter finns tillgängliga på
http://beslutstod.skane.se/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=Accesspoint%2FF
olkh%C3%A4lsostatistik%20Sk%C3%A5ne.qvw&host=QVS%40rspapp035&anonym
ous=true.
Om specifika körningar önskas går det att kontakta Region Skåne. Det kommer att
göras specialstudier utifrån stress i skolmiljön.


PRIO 2017

Bim och Micael rapporterade från PRIO-nätverksmöte 7/2 samt möte om
kunskapsstyrningsstruktur 10/2.
SKL ska ta fram gemensamma indikatorer för barn och unga 0–24 år till kommunerna
och landstingen den 1 mars. De har ännu inte analyserat handlingsplanerna för 2016,
men dessa kommer att analyseras av en forskningsgrupp i Umeå, detta ska vara klart
sista mars då SKL ska rapportera till departementet. SKL hade en tanke att kunna hitta
indikatorer från handlingsplanerna vilket man inte har kunnat göra. SKL har tagit fram
en bruttolista på indikatorer utifrån de fem fokusområdena, dessa ska processas vidare.
Få av dessa var indikatorer med beröring på kommunerna.
Överenskommelsen liknar förra årets överenskommelse och man tänker sig ett
liknande upplägg under 2018.
Vad ska göras 2017?
•
Revidera analys och handlingsplan
•
Fördjupad analys och handlingsplan barn och unga 0–24 år och innefattar
även ungdomsmottagningar.
SKL erbjuder workshops kring hur man kan arbeta med den fördjupade analysen kring
barn och unga.
SKL har 60 mkr för utvecklingsarbete inom ramen för Uppdrag psykisk hälsa, de
fortsätter med samma utvecklingsområden som förra året. SKL har dessutom fått 45
mkr för att skapa en infrastruktur för kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa
där man tänker sig en organisation utifrån regionvårdsnämnderna liknande den
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organisation som finns för de regionala cancercentra. SKL kommer att ge medel till
regionvårdsnämnderna och skriva avtal avseende detta. 10 mkr av de 45 mkr är
öronmärkta för kommunsamverkan. Kunskapsstödet är särskilt riktat till
primärvårdsnivån.
Diskussion kring behov av mer forskning och utveckling. Region Skåne har ett
Vetenskapscentrum för Klinisk Psykiatri, VKP. VKP är en enhet inom Division
Psykiatri som samarbetar med verksamhetsområde FoU i Skånevård Sund och Lunds
universitet. Syftet är att på ett effektivt sätt underlätta samarbetet mellan Lunds
universitet och sjukvården inom Division Psykiatri för att ge dagens patienter vård av
hög kvalitet samt att utveckla sjukvården för morgondagens patienter. Man har byggt
upp ett nätverk med kontakter med varje verksamhetsområde.
Genombrottsprojekt barn och unga; BUP i Skåne är med i två projekt i år. Båda
projekten handlar om patientens väg i vården.
SKL har gjort en översyn över sina nätverk 2015–2016. Det finns ett nätverk för
styrning och ledning i psykiatrin. För närvarande saknas nätverk kring primärvården.
Nya betalningsansvarslagen;
Det bristande förtroendet mellan huvudmännen har blivit tydligt i inkomna remissvar.
Rättspsykiatrin och den vanliga psykiatrin ingår i lagförslaget. Tidigare har man aviserat
att psykiatrin skulle gå in i ett senare skede men i det nuvarande lagförslaget går alla
verksamheter in från 1/1 2018 men det kommer att finnas en back-up lösning under
2018 som innebär att om inte kommunen och landstinget kommer överens om annat
gäller 30 dagar under 2018 och 3 dagar från 1/1 2019. Detta då det rent juridiskt inte är
möjligt att ha två samtidiga lagstiftningar.
RSP beslutar att skapa ett utskott för Barn och unga som bland annat ska utgöra
bollplank för att ta fram en fördjupad analys och handlingsplan inom området barn och
unga 0-24 år. Nominera in till Bim senast 2017-02-28. En fråga som kom upp vilken
kan hanteras i handlingsplan för 2017 var problemet med att ge likvärdig vård då vissa
kommuner inte ingår i t ex ungdomsmottagningar och unga-vuxnamottagningar.
RSP är överens om att lägga upp årets PRIO-arbete i enlighet med Emelies och Bims
förslag som även presenterades vid förra mötet.


SVPL Barn och unga Mina planer.

Det har framkommit att många kommuner har svårt att ta emot information genom
Mina Planer och särskilt vad det gäller barn och unga. Kommunförbundet Skåne
kommer att göra ett särskilt utskick till kommunerna avseende detta.


Vårdprogram Psykos

Katarina informerade om att det vårdprogram som tagits fram av division psykiatri ska
revideras och göras regionalt. Man vill gärna ha med kommunerna i arbetet. I Region
Skånes expertgrupp psykiatri ingår kommunrepresentant. När man tagit fram
dokumentet ska RSP utgöra remissinstans.
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Upphandling av specialiserad öppenvårdspsykiatri

Region Skåne har upphandlat tre stora öppenvårdspsykiatriska verksamheter, en i
Malmö, en i Helsingborg och en i Lund. INM fortsätter bedriva vård i Malmö,
Psykiatripartners fortsätter i Helsingborg och tar också över avtalet i Lund efter Aleris
Psykiatri. Stort fokus i de nya avtalen på flexibilitet och mellanrummen mellan olika
vårdnivåer för att undvika att patienter hamnar emellan stolarna i vårdens övergångar.


Övriga frågor

CM-utskottet kommer till mötet i Juni för att presentera utbildningsupplägget för gruppen
samt informera om genomförda programtrohetsmätningar.


Kommande mötesdatum

20 april kl. 9.00-12.00, Region Skåne, Dockplatsen 26, Malmö
8 juni kl. 13.30-16.00, Kommunförbundet Skåne, Lund
Vid anteckningarna
Bim Soerich och Emelie Sundén
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