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Närvarande: Harald Wilhelmsson, Christel Norrud, Marie Olson Taxén, Linda Welin,
Madeleine Hellström, Rickard Vroland, Jan Lantzow Nilsson, Ingrid Gustafsson, Stina
Lundqvist, Micael von Wowern, Pontus Eriksson, Emelie Sundén, Bim Soerich och
Katarina Viebke

Presentationsrunda och gruppens uppdrag
Gruppens uppdrag finns formulerat i Ramöverenskommelsen;




Samordning och utveckling på regional nivå avseende personer med psykisk
funktionsnedsättning samt barn och unga som har eller riskerar psykisk ohälsa.
Revidering av ramöverenskommelsen
Rådgivning till parterna vid tvister

Fyra tvister mellan Region Skåne och Lunds kommun ska hanteras av tvisteutskottet direkt
efter dagens möte. Återrapportering kommer att ske efter att tvisteutskottet har hanterat
ärendena.

Överenskommelsen Psykisk hälsa 2016
En Skånemall för inventering för kommunerna har skickats ut och sista datum är
20160316. Det kommer att hållas delregionala möten under första veckan i april. Här finns
tider och lokaler. http://kfsk.se/socialtjanst/vard-ochomsorg/socialpsykiatri/kommunmoten-prio-2016/
Diskussioner om politiska beslut kring hur medel ska disponeras och hur detta förhåller sig
till en eventuell tjänstemannaproducerad analys och handlingsplan? Det finns inga krav från
staten på politiska beslut och varje kommun äger sin egen process. Det är viktigt med
långsiktigt tänkande och förbättrad samverkan mellan kommuner och landsting.

Vårdprogram psykos, integrerade verksamheter, Case Management
kokbok.
Region Skånes Vårdprogram för Psykos är klart och ska bara layoutas. Diskussion kring
hur vårdprogrammet ska implementeras och spridas, förslag på gemensamma
föreläsningar/workshop. Vårdprogrammet skickas ut med minnesanteckningarna och blir
punkt på mötet i Maj avseende eventuell planering för gemensamma workshops.
Under 2015 har det pågått ett projekt med integrerade verksamheter där Christel Norrud
tillsammans med Karin Thorell och Gunilla Cruce ingått. Projektet har erbjudit utbildning i
ACT och F-ACT och det finns nu 13 team på gång där kommunerna är med i större eller
mindre omfattning. Förhoppningsvis kan projektet kunna fortsätta under 2016 men det
kommer att behövas medel för utvecklingsarbetet som exempelvis
programtrohetsmätningar i samarbete med universitetet. Det finns andra initiativ inom
området integrerade verksamheter på olika håll i Skåne, bland annat inom
missbruksområdet. Flera FINSAM-projekt/ansökningar pågår.
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Case Management kokboken antas med tillägget ”vård och stödsamordnare” som
förklarande titel. En utbildningsinsats till primärvården efterfrågas, Ingrid Gustafsson och
Christel Norrud kontaktar varandra kring detta. Pontus Eriksson föreslår ett större
utbildningspaket till primärvården.
Pontus Eriksson berättar om projektet Utskrivningsguiden och föreslår dragning på nästa
möte.

LSS Personkrets 1
Det finns sedan tidigare ett nätverk och den nuvarande representationen har bifogats
inbjudan. Behöver säkra samverkan mellan huvudmännen kring denna målgrupp och
samarbeta kring hur vård och omsorg kan förbättras. Även primärvård, habilitering, BUP
skulle behöva ingå i ett nytt utskott. Katarina Viebke tar med sig frågan om utökad
representation och återkommer.

Information om psykiatriupphandlingar i Region Skåne
Bim Soerich informerar om pågående psykiatriupphandlingar. De tre största upphandlade
psykiatriavtalen i Region Skåne löper ut. Aleris Lund, INM Malmö och Södermottagningen
Helsingborg. Omfattning är ca 100mkr/år och avtalen löper ut mellan april till oktober
2017. Man genomför en upphandling som kommer att resultera i tre avtal. Region Skåne
har pratat med brukarorganisationerna och diskussioner pågår med nuvarande leverantörer.
Division Psykiatri och vårdcentralerna kommer att vidtalas för synpunkter. Det finns
tankar kring att ha ett mer flexibelt sätt att upphandla. Möjlighet till innovation och
föränderlighet.
Hur ska öppenvården samverka med slutenvården? Hur ska samverkan med kommunerna
underlättas? Den geografiska placeringen blir som tidigare och man eftersträvar minst två
leverantörer. Områdesansvaret är komplicerat pga. nya patientlagen etc.
Hur sker samråd med kommunerna? Samråd sker inom ramen för den strategiska planen
och PRIO möten som kommer att ge underlag till upphandlingen.

SIP/SVPL
Tomas Wester, Kommunförbundet Skåne informerar om Mina Planer. Se bifogat bildspel.
2007 påbörjades Kravarbetet för upphandling av en utveckling av digitalt stöd för SVPL.
2008 kom ny lagstiftning avseende Öppen Psykiatrisk tvångsvård och det togs då fram ett
specifikt material för psykiatrin. Detta gick parallellt med utvecklingen av IT stödet för
SVPL. Nya formulär för vårdplaner med bland annat särskilda villkor togs fram.
Det finns ingen samverkansgrupp i psykiatri för Mina Planer. Det har framkommit tre
invändningar mot att psykiatrin ska använda Mina Planer;
1. Vårdplanerna innehöll inte de fält som man behöver. Detta löses genom fritext.
2. Man ville kunna välja bort Primärvården vilket man nu kan.
3. Man ville även kunna lägga till Psykiatrins öppenvård vilket man nu kan.
Sommaren 2015 skulle psykiatrin börja använda Mina Planer men det blev inte så. Alla
avdelningar och psykiatriska mottagningar finns i systemet och alla kommuner har tillgång
till systemet. Ingen skillnad från somatisk vård.
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Mina planer har handlats upp och ny leverantör utvecklar ett nytt Mina planer nya systemet
skulle gå igång våren 2016 men det blir nog snarare hösten. Ny betalningsansvarslag
kommer att ställa nya krav.
Kallelserna till kommunen kommer till vård- och omsorg och inte till socialtjänsten vilket
ställer krav på kommunerna att bygga upp nya rutiner för detta. Mycket information trillade
mellan stolarna när man försökte införa det våren 2015. Nya målgrupper för mottagande av
SVPL-ärende måste identifieras inom kommunen. Troligt är att många av dessa idag inte
har SITHS-kort. SITHS-kort innebär en engångskostnad och sedan kostnad för certifikat.
Det är tydligt att det finns behov av mer information i frågan, men det är rätt tidpunkt för
utbildning just nu eftersom det är för mycket osäkert i frågan.

Övriga frågor
Frågan om nytt utskott kring barn och unga flyttas till Majmötet.
Emelie berättar om PRIO-satsningen på Ungdomsmottagningar. En samverkansgrupp har
etablerats och haft ett första möte. Ett andra möte är planerat till 4:e maj.

Nästa möte
2016-05-10 kl. 13.30-16.30
Kommunförbundet Skåne, plan 4 http://kfsk.se/om-oss/hitta-till-oss/
På dagordningen;







Utskott Barn och Unga
Vårdprogram Psykos; Implementering i Skåne
Utskrivningsguiden
PRIO kommunmöten i april - hur blev det?
Äldreutskottet – rapport från utskottet
Fortsättning Mina Planer

Vid anteckningarna
Bim Soerich och Emelie Sundén
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