Minnesanteckningar Regional Samverkansgrupp
Psykiatri den 2015-12-17
Närvarande:
Soerich Bim, Anna Burston, Christel Norrud, Harald Wilhelmsson, Pontus Eriksson, Ricardo
Espinoza, Sven-Olof Johansson, Micael von Wowern, Åke Malmén, Jan Lanzow-Nilsson,
Ingrid Gustafsson, Emelie Sundén
Gäst; Petra Björne
Ramöverenskommelsen Psykiatri
Skrivningen om Casemanagement (sid 16) i ramöverenskommelsen granskas på mötet.
Gruppen har inga synpunkter på texten.
En helhetsöversyn av ramöverenskommelsen bör göras efter det att staten kommer med
besked om vad som ska hända efter PRIO satsningen avslutas.
IFS önskar också mera fokus på tillämpningen av ramöverenskommelsen.
Ramöverenskommelsen Missbruk/Beroende
Utskottet (Marcela Adamsson, Mikael Bogarve, Peter Sonnsjö, Sig-Britt Arvidsson, Johnny
Käll, Kristina Ek, Karina Stein, tre brukarrepresentanter, Emelie Sundén, Drago Stojkovic)
Utskottet har haft två möten under hösten. På det senaste diskuterades överenskommelsen
utifrån det nya direktivet kring spelberoende. Utskottet behöver se över de dessa delar och
göra ett tillägg kring spelberoende.
Hälso- och sjukvårdsavtalet
Det görs en fördjupad ekonomisk analys av innehållet i avtalet. Man har gemensamt
finansierat en konsult med uppdrag att göra en fördjupad ekonomisk analys.
Arbetet kommer bland annat att presenteras vid en hearing den 14 januari. Tidsplanen är att
KFSKs styrelse rekommenderar kommunerna att teckna avtalet 26 februari. Avtalet beräknas
träda i kraft 1 september 2016.
Gruppens sammansättning och fortsatta arbete
Kommunerna representeras av;
Nösk; Marie Olsson-Taxén, Barn & unga, chef & Christel Norrud, vuxna, expert vuxna
Sösk; Stina Lundkvist, socialchef & Micael von Wowern, expert
Mellersta; Inger Fröman, Chef, barn och unga & Kristin Obad
Sektionschef LSS och vuxen
Nordväst; Åke Malmen och Margareta Sturesson Verksamhetschef
IoF/Funktionshinderverksamhet
Malmö; Jan Lanzow Nilsson och Richard Vroland avdelningschef IoF
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Region Skåne;
Vuxenpsykiatrin representeras av Katarina Viebke.
BUP; organisationen för BUP har ändrats och representationen i gruppen är ej klart.
Primärvård; representationen är ej klar
För koncernkontoret; Bim Soerich v b Marcela Adamsson vid missbruksfrågor, Sandra
Hedberg, barn- och ungdomsfrågor
Brukarföreningarna; återkommer med två namn/representanter i januari
Rapport från Casemanagement utskottet
Christel N och Anna B rapporterar från utskottet. Rapporten/”kokboken” är skickad till
deltagarna/RSP
Utskottet föreslår Regional Samverkansgrupp Psykiatri besluta;
• att nytt uppdrag kring utbildning/fortbildning och handledning delas ut,
• att Kommunförbundet Skånes logga ersätter nordöstra Skånes kommuners loggor i
utbildningsmaterialet utifrån Integrerad psykiatri, samt
• att frågan kring utvärdering diskuteras vidare.
Kommunerna ställer sig positiva att en gemensam utbildning/CM tas fram i samverkan med
Region Skåne.
Region Skånes begrepp ”fast vårdkontakt” diskuteras. Olika åsikter kring huruvida ”fast
vårdkontakt” är att jämställas med kommunernas CM, se Meddelandeblad från Socialstyrelsen
nr 9/2012.
Länk: http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18864/2012-1021.pdf
IFS föredrar att benämningen CM används av alla, att inte ha två begrepp för samma sak.
Christel har kontaktat/samtalat med CEPI kring utvärdering av CM. Kan vi i samarbete med
CEPI få fram ett gemensamt utvärderingsinstrument med fokus på brukaren som kan gälla för
hela Skåne. D.v.s. är det möjligt att följa effekter av CM som påverkar förändringar hos
brukares behov av insatser och stöd kanske också i kombination med vilka ”vinster” som
kommer till verksamheten.
Beslut;
Utskottet får i uppdrag att
• se över möjligheterna till gemensam utbildning/fortbildning och handledning
• arbeta vidare med frågan kring utvärdering.
Övriga beslut;
• Det framtagna materialet i nordöstra Skåne blir Skånegemensamt och publiceras på
hemsidan www.kfsk.se/rps
• Utskottet förstärks med Micael von Wowern och Region Skåne ser över sin
representation. Christel sammankallar utskottet. Emelie efterhör om KFSKs FOU
strateg Nicolina Fransson kan delta avseende utvärderingen.
• ”Kokboken” diskuteras vidare vid nästa möte.
Vårdprogram Psykos
Hur arbetar vi gemensamt utifrån det regionala vårdprogrammet psykos?
Frågan bordläggs till nästa möte då det saknas representanter från Division Psykiatri vid
dagens möte.

Info från Region Skåne
Suicidprevention
Hälso- och sjukvårds avd. har fått 2 Mkr för ett suicidpreventivt arbete. I uppdraget ligger att
vända sig brett utåt mot samhället i suicidpreventivt syfte. Man avser bl a att sprida ”SPIS”,
som är ett webbaserat program. KFSK som testat ”SPISS” tycker att programmet är bra även
ur ett kommunalt perspektiv. Fler förslag på aktiviteter kan lämnas till Bim S.
Strategisk plan
Ett uppdrag att revidera den strategiska planen för psykiatrin/Region Skåne
6 prioriterade områden ingick. Region Skåne önskar bjuda in kommuner, primärvård och
brukarorganisationer till dialogmöten i februari. Inbjudan kommer att skickas till RSP.
Äldres psykiska hälsa
Utskottet arbetar vidare och avser vara klara att rapportera på kommande RSP
den 15 mars 2016.
Utskottet undrar hur RSP önskar få uppdraget/slutprodukten presenterad?
Uppdraget var en kunskapsinventering men under arbetes gång i utskottet har
utskottet stött på olika exempel på framgångar och brister, som bägge bör uppmärksammas.
RSP föreslår att utskottet inhämtar synpunkter från primärvården. Presentationen bör omfatta
en kunskapsöversikt och påpekanden/rekommendationer på områden som bör
uppmärksammas mer.
Inskrivna inom LSS PK1-3 blir också äldre, hur tar vi hand om dessa? Hur ser kunskapsläget
ut?
PRIO 2015 och framtid
Bim S och Emelie S rapporterar och visade ett bildspel kring resultatet av grundkrav och
prestationsmål 2015 och medföljande Stimulansmedel. Se bifogat bildspel.
2016 – ”förhandstips”
Inför 2016 vet vi att en överenskommelse mellan staten och SKL diskuteras. Det finns inte
mer konkret information i dagsläget.
PRIO satsningen har utvärderats av Vårdanalys. Länk till vårdanalys rapport.
http://vardanalys.se/Global/Rapporter%20pdf-filer/2015/Psykisk%20h%c3%a4lsa%20%20ett%20gemensamt%20ansvar.%20L%c3%a4rdomar%20fr%c3%a5n%20PRIO%20och%
20tidigare%20statliga%20satsningar%20sedan%201995.pdf
Information Nominering till Programråd - ”Barn och ungas psykiska hälsa”
Micael, som ingår i Strategigruppen/SKL informerar. Förfrågan har skickats ut till
kommunrepresentanterna om representation har skickats ut.
Nominerade från Skåne/kommun till Programråd ”Barn och ungas psykiska hälsa”
1. Marie Olsson-Taxén, verksamhetschef inom verksamhetsområdet barn och unga i
Hässleholms kommun. Marie är tillfrågad och har tackat ja.
2. Agneta Ekner Carlsson, skolchef Kristianstad kommun
3. Malmö stad har eventuellt en person men har haft önskemål om mer information
Micael samordnar detta och har fortsatt kontakt med Christel och Jan.

Nätverk - LSS/Psykiatri personkrets 1
Rapport/information av Petra Björne, FoU Malmö, som visade ett bildspel
Bildspel bifogas.
Det finns ett nätverk som tidigare varit knutet till KFSKs FOUi Skåne. För närvarande saknas
en tydlig struktur för hur nätverkets arbete kan få ett tydligare sammanhang.
Målgruppen behöver lyftas och det finns behov av gemensam kunskapsutveckling.
Hur går vi vidare? Hur når vi ut med denna info och kunskap?
Beslut:
• Emelie skickar ut namn till alla på vilka som finns i nätverket och alla funderar över
hur gruppen kan utökas.
• Nästa RSP tas frågan upp till beslut om vilka som ska ingå i gruppen samt utskottets
uppdrag
Här finns länkar med tips från Petra;
Socialstyrelsen om utmanande beteenden
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-12-3
Malmö stad om utmanande beteenden
Forskningsöversikt
http://malmo.se/download/18.d8bc6b31373089f7d980009214/1383649115843/Utmanande
+beteenden.+Utmanade+verksamheter_PBj%C3%B6rne.pdf#search='utmanande+beteende
n
Studiecirkelmaterial
http://malmo.se/download/18.5f3af0e314e7254d70ecb85d/1449156210006/Utmanande+be
teende+PK1+cirkelledare_141211.pdf#search='utmanande+beteenden
Övrig information

Första Hjälpen till psykisk hälsa
Kommunförbundet Skåne anordnar kurser i Första hjälpen till psykisk hälsa för äldre;
http://kfsk.se/blog/kurs-konferens/2-dagars-utbildning-forsta-hjalpen-till-psykisk-halsaaldre/
samt instruktörsutbildning;
http://kfsk.se/blog/kurs-konferens/instruktorsutbildning-forsta-hjalpen-till-psykisk-halsaaldre-5-dagar/
Rapport från vårdanalys avseende nationella riktlinjer;
http://www.vardanalys.se/Global/Rapporter%20pdffiler/2015/L%C3%A5ng%20v%C3%A4g%20till%20patientnytta%20%20en%20uppf%C3%B6ljning%20av%20nationella%20riktlinjers%20inverkan%20p%C3%A
5%20v%C3%A5rden%20i%20ett%20decentraliserat%20system.pdf
Möten våren 2016
Tisdag 15 mars kl. 13.30–16.30
Tisdag 10 maj kl. 13.30–16.30
Vid anteckningarna Micael von Wowern/ Emelie Sundén

