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Regional Samverkansgrupp Psykiatri ansvarar för:

• 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

Regional Samverkansgrupp 
psykiatri



Regional Samverkansgrupp Psykiatri 

sammanträder tre gånger per termin.

Gruppen utser arbetande utskott som 

återrapporterar till Regional 

samverkansgrupp Psykiatri



Bim Soerich & Louise Roberts, 

Region Skåne 

Katarina Hartman,Psykiatri

Skåne 

Linda Welin, BUP

Ingrid Gustafsson , AKO

Sten Tyrberg, AKO

NSPH Skåne 

IFS 

Emelie Sundén & Carina 

Lindkvist, KFSK

Inger Fröman, Lund 

Jessica Rosenberg-Öberg, Bjuv 

Johan Greco, Vellinge

Micael von Wowern, Ystad 

Pernille Brabrand, Helsingborg 

Peter Sonnsjö, Kristianstad 

Rikard Vroland, Malmö 

Åsa Lindberg, Malmö

Stina Lundquist, Simrishamn

Marie Taxén, Hässleholm 



Missbruk och beroende

Casemanagement

Barn och unga 

Äldre

SIP

Psykisk ohälsa hos personer med intellektuell funktionsnedsättning 

och/eller autism

Unga vuxna

Tvångsvård

Maria Mottagningar

Utskott



RSP utgör referensgrupp till arbetet med 

analyser och handlingsplaner kopplade till 

den statliga överenskommelsen kring 

psykisk hälsa

2016 togs första analys och handlingsplan 

fram

Analyser och handlingsplaner



2016

26 mkr till kommunerna

17 mkr till Ungdomsmottagningarna

59 mkr till Region Skåne

2017

33 mkr till kommunerna

17 mkr till Ungdomsmottagningarna

53 mkr till Region Skåne

2018

46 mkr till kommunerna

17 mkr till Ungdomsmottagningarna

115 mkr till Region Skåne

Pengar…. 



• Insatser för att förbättra hälsan hos personer med allvarlig och 

komplicerad problematik

• Primärvård och första linjen

• Insatser för att förbättra barn och ungas psykisk hälsa

• Brukarsamverkan

• Insatser för att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga i 

gruppen asylsökande och nyanlända

• SKL:s utvecklingsstöd till huvudmännen

• Strukturer för kunskapsutveckling och kunskapsstyrning



För att behålla stimulansmedlen ska 

kommuner och landsting senast den 31 

oktober 2018 inkomma med en 

redogörelse för aktuell analys, målsättning 

och handlingsplan samt en redovisning av 

hur de resurser som erhållits 2017- 2018 

har använts.

Vad krävs för att behålla 
stimulansmedlen?



• Uppdelad beskrivning av hur 2018 års stimulansmedel används.

• Aktuell gemensam revidering av analys och handlingsplan med kortsiktiga mål (ett 

år) och långsiktiga mål (fem år).

• Resultatuppföljning och redovisning av 2016 och 2017 års handlingsplaner utifrån 

de fem fokusområdena. 

• Redogörelse för uppskattade behov och volymer av insatser i primärvården samt 

en redogörelse av satsningar som planeras inom primärvården de kommande 

åren.

• Redogörelse för hur barn och unga får hjälp i länet samt en handlingsplan för hur 

tillgängligheten ska förbättras eller bibehållas utifrån analys av data i 

Väntetidsdatabasen. 

• En gemensam analys av länets insatser för att förebygga ohälsa, förbättra 

skolresultat, ta hand om barn med behov av sammansatt stöd och resultat av 

specialistinsatser ska ingå.   

• En separat länsgemensam redovisning av hur 2018 års medel använts för att 

förstärka ungdomsmottagningarnas arbete för ökad psykisk hälsa samt en plan för 

det fortsatta arbetet. 

Redovisningen ska innehålla



• Samarbetet beträffande personer med psykiska 

funktionsnedsättningar regleras sedan 2013 i en 

ramöverenskommelse. Varje kommun ska teckna 

lokala överenskommelser med Region Skåne.

• Se bilaga 5: ”Ramöverenskommelse om samverkan 

mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande 

personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn 

och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk 

ohälsa”.

Åtagande kring personer med 
psykisk

funktionsnedsättning



De personer som periodvis eller mer permanent har stora 

svårigheter att ta sig till både somatiska och psykiatriska 

öppenvårdsmottagningar på grund av psykisk och/eller 

intellektuell funktionsnedsättning, snarare än rent fysiska 

hinder, kan betraktas som mest sjuka och ska kunna 

erbjudas stöd från denna teambaserade vårdform med 

samma krav på samordnad individuell planering som 

gäller för övriga som omfattas av vårdformen.

Utveckling av teambaserad 
vårdform för de mest sjuka



5.3 Samordnad vårdplanering, SVPL  

Vårdplanering i samband med att 

personen är utskrivningsklar från psykiatrisk 

slutenvård regleras i dokument 

”Samordnad vårdplanering – Rutiner vid 

samordnad vårdplanering i samverkan 

mellan Kommunförbundet Skåne och 

Region Skåne” gällande från 1 mars, 2007. 

Revidering Ramöverenskommelse



Kontakt med SKL

Tvister uppkommer endast avseende detta

15. Ansvar för boende, sociala 
insatser och hälso- och sjukvård i 
andra boendeformer än ordinärt 

boende 



Reglerades tidigare genom statlig 

överenskommelse.

Nu finns inget krav, men medel för 

brukarsamverkan som utbetalas till Region 

Skåne. 

Svårighet att få representativitet mellan 

olika föreningar

Brukarsamverkan


