Datum: 2016-05-10

Regional Samverkansgrupp Psykiatri 2016-05-10
Närvarande: Harald Wilhelmsson, Christel Norrud, Marie Olson Taxén, Linda Welin,
Rickard Vroland, Ingrid Gustafsson, Stina Lundqvist, Micael von Wowern, Pontus
Eriksson, Emelie Sundén, Bim Soerich, Katarina Viebke, Inger Fröman, Åsa Lindberg och
Margareta Sturesson

Presentationsrunda
PRIO Kommunmöten i April – Hur blev det? Fortsatta processen
På de delregionala mötena under första veckan av april träffade vi ca 150 personer. 29 av
33 kommuner deltog. Emelie och Bim håller på att sammanställa det material som kom
fram under mötena. Emelie och Bim visade den struktur på analys och handlingsplan som
planeras. Emelie skickar ut utkastet till gruppen.
Möte med brukarorganisationerna planeras till den 31/5 eller 14/6, Harald och Pontus
återkommer med en tid då båda organisationerna kan delta under dessa dagar. Den 23/8
ska ett slutligt utkast kunna presenteras för RSP. Diskussion kring om den regionala
handlingsplanen kräver politiska beslut i kommuner och Region, det finns inget sådant krav
från Socialdepartementet. Emelie undersöker om det är aktuellt att förankra i Centralt
samverkansorgan.

Rapport från äldreutskottet
Micael von Wowern och Jeanette Heilmann rapporterade vad äldreutskottet kommit fram
till för rekommendationer, se bifogat bildspel. Rapporten publiceras på www.kfsk.se/rsp
under Äldreutskottet. Alla tar hem och förankrar rapporten.

Rapport från tvisteutskottet
Fyra ärenden gällande kostnadsfördelning då personer varit långvarigt placerade på HVBhem. Det saknades SIP i tre av fallen, det framgick inte tydligt vad patientens vilja var.
Utskottet gav rekommendation om rimlig fördelning av kostnad. Ett nytt ärende är på väg
in.

Vårdprogram psykos
De olika verksamhetsområdena har kommit olika långt med implementeringen och
kommer även fortsättningsvis att ske delregionalt. I delar kommer samverkan med
kommuner att ske lokalt. Diskussion kring begreppet Case Manager och fast vårdkontakt. I
Nordost kommer man att troligen att anordna en gemensam konferens.

Utskrivningsguiden
Charlotte Löve och Linda Nordström berättade om Utskrivningsguiden, ett projekt som
finansieras av medel från Allmänna Arvsfonden. Charlotte och Linda har erfarenhet som
anhörig respektive närstående till personer med psykisk ohälsa. Se bifogat bildspel . En
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gemensam referensgrupp ska tillskapas. Förslag på namn till referensgrupp mailas till
Emelie och Bim. Avrapportering planeras i slutet på året till RSP.

Utskott Barn och Unga
Ska ett utskott startas? Vem ska i så fall ingå? Om ett sådant utskott ska tillskapas måst
uppdraget vara tydligt. Ett tänkbart uppdrag är att samla in alla pågående projekt och
satsningar inom barn och unga. Mycket arbete pågår ute i kommunerna avseende lokala
avtal kring barn och unga. Frågan bordläggs till nästa möte.

Fortsättning Mina planer
Rutinbeskrivningarna är uppdaterade på vårdgivarwebben
Finns en skrivbar PDF om man inte kommer in i mina planer/ reservrutin.
Om man använder manuell rutin för SVPL psykiatri finns den ”Gamla” blanketten kvar
Annars ska man använda den som finns i Mina planer, Problemet är att inte alla kommuner
har organisation för att ta emot information i Mina Planer. Det är viktigt att psykiatrin
stämmer av med respektive kommun om man har möjlighet att ta emot information i Mina
Planer.
Mina planer kommer förhoppningsvis att uppdateras med fyra fält specifikt för psykiatrin;
Riskbedömning/riskhantering
Tidiga tecken på återinsjuknande
Krisplan
Medicinska/psykiatriska stödbehov
Man kommer även att se till att icke legitimerad personal ska kunna godkänna en
SIP/SVPL i Mina Planer. 10 oktober kommer en ny version av Mina Planer och i
samband med detta kommer mer information.

Övriga frågor
Division psykiatri undersöker tillsammans med SHEDO om man har möjlighet att starta
en högspecialiserad enhet för personer med självskadebeteende. Psykiatrin önskar en
kommunrepresentant för samverkan i frågan, Katarina återkommer i frågan.

Kommande möten
23/8 13.30-16.00: Dockplatsen 26 Malmö, Lokal Fryken
4/10 13.30-16.00: Kommunförbundet Skåne, Gasverksgatan 3A plan 4, Lund,
6/12 13.30-16.00: Dockplatsen 26 Malmö, Lokal Fryken
Vid anteckningarna
Bim Soerich och Emelie Sundén
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