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Förtydligande gällande utskott för unga vuxna
Under hösten 2013 beslutades i Regional Samverkansgrupp Psykiatri att
ett utskott skulle startas gällande unga vuxna med psykisk ohälsa eller
risk för psykisk ohälsa. Det hade under de senaste åren genomförts ett
tiotal projekt inom finsamförbunden i Skåne och syftet var att gemensamt
mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne identifiera det
gemensamma åtagandet i dessa projekt för att kunna tydliggöra uppdrag
och ansvar mellan huvudmännen för målgruppen Unga Vuxna.
Utskottet genomförde ett seminarium med inbjudna projektledare från de
olika finsamprojekten samt genomgång av projektrapporter. Resultatet
visade att projekten innefattade ett flertal perspektiv och varianter för att
stödja unga vuxna med risk för ohälsa. Skillnaderna i vad det var för
problem som de olika projekten syftade att lösa var stora vilket förvårade
uppdragets syfte att tydliggöra ansvar och uppdrag mellan huvudmännen.
Vid årsskiftet 2014 valde Region Skåne att i ”Förutsättning för
ackreditering och avtal för Vårdcentral år 2014” införa ett särskilt
uppdrag för Mottagning för unga vuxna som krävde samverkan med
kommun och/eller arbetsförmedling och försäkringskassan.
I utskottet Unga Vuxna konstaterade de utsedda projektledarna att det
saknades fortsatta förutsättningar för att ytterligare tydliggöra uppdraget
utifrån de projekt som hade genomförts tillsammans med att det nya
uppdraget till vårdcentralerna i Skåne gav möjlighet till fortsatt
utveckling i reguljär verksamhet för både Region Skåne och Skånes
kommuner.
Erfarenheterna och slutsatsen att utskottets arbete skulle avslutas
återfördes muntligen till Regional Samverkansgrupp Psykiatri, våren
2014.
Följande erfarenheter och förslag på åtgärder återfördes till
kommunförbundet Skåne och Region Skåne:
-

Det saknas ett forum mellan Region Skåne, kommunförbundet
Skåne, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan på
ledningsnivå för att bevaka utveckling inom bland annat området
Unga Vuxna.

-

Utvecklingen av det särskilda uppdraget gällande Unga Vuxna i
”Förutsättning för ackreditering och avtal för Vårdcentral år
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2014” möjliggör att projekt kan drivas vidare i reguljär drift.
Samtidigt kvarstår många svårigheter genom att otydligheten i
huvudmännens ansvar kvarstår. Ett sätt att garantera långsiktighet
och fortsatt utveckling för unga vuxna med psykisk ohälsa eller
risk för psykisk ohälsa vore om finsamförbunden hade ett mer
långsiktigt åtagande att fortsätta stödja de projekt som övergått i
reguljär verksamhet genom exempelvis gemensam fortsatt
uppföljning. Detta behov har återförts i tjänstemannamöte mellan
Region Skåne och samordnare för finsamförbunden i Skåne.
-

De ingående organisationernas interna regelverk skapar
svårigheter för samverkan i reguljär verksamhet och skapande av
integrerade uppdrag för målgruppen unga vuxna. Exempel på
interna regelverk som skapar svårigheter är exempelvis:
patientavgifter, olika geografiska ansvarsgränser, olika
åldersindelningar m.fl.
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