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Minnesanteckning från Regional
Samverkansgrupp Psykiatri 2019-05-07
Närvarande: Bim Soerich, Inger Fröman, Johanna Gundel Svensson, Linda Welin, Marie
Taxén, Per Torell, Åsa Lindberg, Katarina Hartman, Johan Greco, Rikard Vroland, Petra
Vogt, Emelie Sundén, Bim Soerich
Dagens gäster; Kerstin Lindell
Mötesdeltagarna hälsades välkomna till Malmö och dagens möte. Tidigare utskickad
dagordning presenterades och accepterades. På dagordningen återfanns följande punkter:
1. Revidering av ramöverenskommelsen, sammanslagning med ramöverenskommelse
missbruk och beroende samt överenskommelse barn som placeras utanför hemmet
Emelie berättade om utskottets arbete med revidering av ramöverenskommelsen. Utskottets
förslag är att slå ihop de två befintliga ramöverenskommelserna och att inkludera en ny
målgrupp (barn som placeras utanför det egna hemmet). Avsnittet om HVB kostnadsansvar
är komplicerat och målgruppen barn som placeras är ny och behöver gås igenom mer.
Ramöverenskommelsen bör ange en huvudinriktning samt ange en gemensam strävan. Det
kan vara möjligt att komplettera ramöverenskommelsen med tillämpningsanvisningar,
exempelvis avseende barn som placeras utanför egna hemmet.
Utskottet har låtit sig inspireras av VGR:s ramöverenskommelse som upplevs som tilltalande
och lättläst. Här finns VGR: ramöverenskommelse.
2. Vård och insatsprogram Schizofreni; andra VIPar som är på gång
Kerstin Lindell berättar om det nya nationella Vård- och insatsprogrammet (VIP) för
schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. VIP schizofreni är det första av fem program
för området psykisk hälsa som tas fram. VIP vänder sig till all personal i nära vård, inklusive
förskola, skola och elevhälsa. Se bifogad presentation.
Inom den specialiserade psykiatriska verksamheten i Skåne sprids programmet via linjen och
man har utbildat superanvändare. På kommunsidan planerar Kommunförbundet Skåne att
skicka ut i ett paketerat format till kommunerna. Kommunerna i Södra sjukvårdsregionen
finns representerade i tre av de fem pågående VIP:arna; ADHD, Schizofreni och missbrukoch beroende. Socialchefsrådet i Skåne har beslutat att inte utse deltagare till
ångest/depression och självskadebeteende.
Länk till Vård- och insatsprogrammet (VIP) för schizofreni och schizofreniliknande tillstånd
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3. GAP- analys, återrapportering av gjord inventering
En grupp har gått igenom Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och
schizofreniliknande tillstånd och sammanställt de centrala rekommendationerna, ca 30
rekommendationer, i en tablå. Denna tablå har sänts ut till division psykiatri, de stora privata
aktörerna i Region Skåne och till kommunerna. Se presentation. I presentationen betyder
”ja” att det finns GAP mellan verkligt läge och vad riktlinjerna anger. Den framtagna analysen
kan användas som underlag för fortsatt gemensamt utvecklingsarbete.
4. Information, utredning vårdval inom psykiatrins områden
Information om att Region Skånes avdelning för hälso- och sjukvårdsstyrning har fått i
uppdrag att utreda vårdval inom psykiatrins område.
5. Nätverk för Case-management
Carin Nilsson, Helsingborg och Marie Gassne, Region Skåne, har lyft frågan om ett nätverk
för Case-management. Gruppen är positiv till ett sådant nätverk. Emelie håller kontakten
med Carin och Marie och återkommer med inbjudan.
6. Utskottens arbete
Missbruksutskott: Det två planerade konferenserna i september har många deltagare så anmäl
er så snart som möjligt om ni vill vara med;
https://kfsk.se/konferens/kurs-konferens/lansdialog-om-handlingsplan-mot-missbrukoch-beroende-13-29-ar/
https://kfsk.se/konferens/kurs-konferens/natverkstraff-barn-familjer-med-missbruk/
Utskott för barn- och unga: Utskottet saknar representant från sydväst, hade varit bra med
LSS-perspektiv. (Pernilla Lindberg från Vellinge är ny representant) Utskottet har arbetat
med att föra in ett tydligare barnperspektiv samt med texter kring barn och unga i
ramöverenskommelsen och fortsätter sitt arbete med att sammanställa pågående
samverkansuppdrag. Sammanställningen kommuniceras vid nästa möte.
Tvisteutskottet: Inga nya tvister anmälda sedan sist.
Utskott för revidering av ramöverenskommelse: Se punkt 1.
7. Lägesrapport Nationell Överenskommelse
Det går framåt men långsamt framåt. SKL tror att det blir regeringsbeslut i början på maj
och på SKL i mitten på maj, det gäller flera överenskommelser. Det senaste förslaget till
överenskommelse innebär att samma summa går ut för arbetet med analys och
handlingsplaner som förra året. Medlen för ”ändamålsenlig och effektiv primärvård”
försvinner. Förstärkning av de områden som gäller barn och unga. Totalt sett blir det mer
pengar än förra året till Skåne. Det finns signaler på att redovisningen ska ske i mars 2020
istället för oktober 2019.
Ett nytt område gällande personer som har behov av insatser från flera huvudmän ingår i
överenskommelsen. 17 miljoner till Skåne som Region Skåne och Skånes kommuner ska
komma överens om hur de ska fördelas/vem som ska rekvirera, för insatser som syftar till
att stärka samverkan, stödja användningen av samverkansöverenskommelser och
samordnad individuell plan (SIP).
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Tankar kring att dessa medel kunde användas för att stödja utvecklingen inom Barnahus,
förberedande arbete med funktionsförmåga efter placering på HVB, kom upp som förslag
liksom IPS, ESL, Mariamottagningar och flera av områdena med GAP enligt analysen som
Kerstin föredrog. Inventeringsmall skickas ut tillsammans med minnesanteckningarna.
8. Övriga frågor
Inger har varit på ett möte på Center för våldsbejakande extremism, CVE, och väcker
frågan om särskilda kontaktvägar inom BUP för barn till återvändare. Linda Welin berättar
att man inom BUP har man riggat för att kunna ta hand om dessa ungdomar med hög
kompetens och tillgänglighet. Ingången är via En väg in, som för alla barn. Önskemål från
Region Skåne att kommunerna tydliggör kontaktväg inom kommunen vid dessa tillfällen.
Konsultativt stöd till förskola/skola diskuteras, Linda tar med sig frågan.
9. Kommande mötestider
2019-08-29 13:30-16:00
Kommunförbundet Skåne, Gasverksgatan 3A, Lund
2019-11-13 kl. 13.30-16.00
Kommunförbundet Skåne, Gasverksgatan 3A, Lund
Vid anteckningarna Bim Soerich
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