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PRIO

Emelie och Bim rapporterar hur arbetet med PRIO planeras för 2017. Se PRIOpresentationen från SKL.
Arbetet med uppföljning och revidering inför 2017 kommer bland annat att ske via
webbenkät med frågor till kommuner och verksamheter.


Utskott Barn och Unga

Det kan finnas behov av en referensgrupp för PRIO-arbetet med barn och unga under
2017 eftersom det förmodligen ska göras en fördjupad analys och handlingsplan för
barn och unga. RSP är försiktigt positiva till att tillskapa en sådan grupp och i så fall
gärna med förskola, skola, BVC, skolhälsovård. Viktigt att det anknyter till befintliga
strukturer och att det kopplar till det nationella arbetet med handlingsplanen för den
sociala barn och ungdomsvården som utgår från SKL.
Emelie tar på sig att efter att överenskommelsen klubbats, inventera vad som kommit
fram i PRIO-dialogmötena förra våren och eventuellt vad kommunerna lämnat in i sina
handlingsplaner till SKL om vad de planerar göra under 2017. Emelie och Bim tar fram
förslag till uppdrag till ett eventuellt nytt utskott.

-

Rapport från utskotten

CM-utskottet återkommer med ett utkast till utbildningsupplägg. Christel fortsätter
kvar som sammankallande tills utbildningsuppdrag finns framtaget.
Äldre-utskottet har avslutats men Kommunförbundet Skåne fortsätter arbetet med
att konkretisera det rapporten kom fram till.
Missbruksutskottet arbetar bland annat med frågor kring kostnader för LVM-intyg,
kostnader för avgiftning på HVB hem, avgiftning inför LVM placering och inför
LARO-behandling, kö till SIS. Division Psykiatri berättar att en kartläggning pågår
inom området och att de kommer att lyfta in frågan om avgiftning i denna. Region
Skåne kommer att bjuda in till en hearing med syfte att utveckla missbruks och
beroendevården i Skåne. Utskottet får i uppdrag att inventera vilka uppgifter från
kommunerna som skulle behövas till kartläggningsarbetet och i övrigt
utvecklingsarbete och tar fram enkät till kommunerna.
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utskott psykisk hälsa hos personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller
autism rapporterar i särskild punkt.
Övriga utskott är vilande.


Utskrivningsguiden

Se presentation. Pontus berättar att projektet fått en ny projektledning sedan senaste
presentationen. Referensgrupp/styrgrupp har nu dragit igång. Under kartläggningen har
det framkommit att man vill arbeta inte bara med utskrivningsguiden utan också med
en återhämtnings-guide.


Rapport från utskott psykisk hälsa hos personer med intellektuell
funktionsnedsättning och/eller autism.

Jenny Hellstrand och Emelie presenterar utskottets rapport som tidigare skickats ut till
RSP. Se presentation.
Synpunkter från RSP:
-

Mycket bra perspektiv i rapporten.
Tydligare att det gäller vuxna över 18 år.
Nämnandet av VUB-teamets roll
Ska rapporten hanteras som en Handlingsöverenskommelse och i så fall förankras
med privat och offentlig primärvård.


Satsning på suicidpreventivt arbete i Region Skåne

Fyra kunskapsdagar har genomförts i Skåne, ca 600 personer deltog från landsting och
kommuner. SPISS finns tillgängligt för kommuner, primärvård och idéburna sektorn.
Lund har gjort en utvärdering av SPISS för kommunerna där det framkommer att det
finns ett stort behov av utbildning och kunskap kring suicidprevention.


Övriga frågor

Vårdprogram psykosvård
Harald framför ett förslag: Katarina föredrog tidigare i år ett utkast till vårdprogram för
Psykiatri Skåne gällande personer med psykossjukdom. Harald föreslår att vi tillsätter
ett utskott där vårdprogrammet arbetas igenom och kompletteras med kommunernas
insatser. Katarina berättar att vårdprogrammet kommer att revideras under 2017 och
öppnar för att kommunerna skulle kunna involveras i den revidering som ska göras.
Tanken är att vårdprogrammet då ska bli regionalt. Kommunerna tittar på
vårdprogrammet inför nästa möte och då tar vi upp frågan om intresse finns för att
ingå i revideringsarbetet. Katarina skickar länken till senaste versionen.


SIP

Fortfarande problem med att kommuner inte kan ta emot kallelser till SIP inom
psykiatri. Projektledare från psykiatrin tillsammans med KFSK har möte kring SIP
imorgon. Emelie ger en nulägesrapport till RSP i samband med mötesanteckningarna.
Många kommuner är på gång att använda Mina planer även inom psykiatrin.
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Kommande Mötesdatum

14 februari kl. 9.00-12.00, Kommunförbundet Skåne, Lund (ev. dragning av
folkhälsoenkäten barn och unga)
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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