§ 5 (HSV 21-001)

Ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom området
psykisk hälsa
Styrelsens beslut
Styrelsen rekommenderar de skånska kommunerna att ingå ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom
området psykisk hälsa under förutsättning att motsvarande beslut tas i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd.
Ramöverenskommelsen sänds till samtliga kommuner för ställningstagande.
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Ramöverenskommelse gällande fyra
målgrupper inom området psykisk hälsa
Förslag till beslut
Presidiet föreslår styrelsen besluta
att rekommendera de skånska kommunerna att ingå ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom
området psykisk hälsa med Region Skåne under förutsättning att motsvarande beslut tas i Region Skånes
hälso- och sjukvårdsnämnd.
att översända till samtliga kommuner för ställningstagande.

Sammanfattning av ärendet
Ramöverenskommelse gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har
eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och ramöverenskommelse gällande personer med missbruks- och
beroendeproblematik, har reviderats gemensamt av Region Skåne och Skånes Kommuner och sammanförts
till en gemensam ramöverenskommelse där även samverkan gällande barn och unga som vårdas utanför det
egna hemmet inkluderats.
Ramöverenskommelsen fastställer parternas gemensamma avsikt att bedriva och utveckla samarbete för att
bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för målgrupperna. Samarbete ska ske med individen i
centrum. Ramöverenskommelsen ska ligga till grund för lokala överenskommelser. Ambitionen vid
revideringen har varit att göra ramöverenskommelsen mer användarvänlig samt att spegla de förändringar i
lagstiftningar som skett under de senaste åren.
Ramöverenskommelsen innebär ingen förskjutning av ansvar.
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Ärende
Regioner och kommuner är enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, (16 kap 3 §) och Socialtjänstlagen, SoL, (5
kap 1d, 8a, 9a §§) skyldiga att ha överenskommelser om samarbete för vissa målgrupper. Dessa målgrupper
är:
1. personer med psykisk funktionsnedsättning,
2. personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel,
dopningsmedel eller spel om pengar, och
3. barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.
Region Skåne och kommunerna i Skåne har sedan 2013 ramöverenskommelse gällande personer med
psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och
sedan 2015 ramöverenskommelse gällande personer med missbruks- och beroendeproblematik. Dessa
ramöverenskommelser har nu reviderats gemensamt av Region Skåne och Skånes Kommuner och
sammanförts till en gemensam ramöverenskommelse där även samverkan gällande barn och unga som
vårdas utanför det egna hemmet inkluderats.
Den fjärde aktuella målgruppen är barn upp till 18 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa eller
psykisk funktionsnedsättning. För denna målgrupp finns inget lagkrav på att ingå överenskommelser men
2013 när ramöverenskommelsen som inkluderar målgruppen ingicks fanns incitament via den statliga
satsningen PRIO psykisk ohälsa att målgruppen skulle ingå. Region Skåne och Skånes Kommuner ser ingen
anledning att i denna överenskommelse exkludera målgruppen, särskilt med tanke på det arbete som
behöver ske hos huvudmännen i och med att barnkonventionen blivit lag 2020.
Ramöverenskommelsen fastställer parternas gemensamma avsikt att bedriva och utveckla samarbete för att
bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för målgrupperna. Samarbete ska ske med individen i
centrum. Ramöverenskommelsen ska ligga till grund för lokala överenskommelser. Ambitionen vid
revideringen har varit att göra ramöverenskommelsen mer användarvänlig samt att spegla de förändringar i
lagstiftningar som skett under de senaste åren. Till exempel inkluderas personer med missbruk och beroende
av spel om pengar i denna överenskommelse. Att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa är en
viktig del av samarbetet. Förebyggande arbete innebär inte endast att undvika framtida sjuklighet, utan även
att undvika att ett tillstånd förvärras. I arbetet med att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa
ingår även att arbeta med somatisk hälsa och levnadsvanor för målgrupperna.
Ramöverenskommelsen gäller från och med 2021-06-01 och tills vidare med 18 månader uppsägningstid.
Ramöverenskommelsen kommer att vara en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet vilket omfattar
ansvarsfördelningen inom de områden där de skånska kommunerna och Region Skåne har ett delat hälsooch sjukvårdsansvar.
Regional samverkansgrupp psykiatri, en partssammansatt grupp som utsetts av Region Skåne och Skånes
Kommuner och som även har representation från brukar- och anhörigorganisationer, har utgjort
referensgrupp i arbetet.
Skånes Kommuners socialchefsråd har informerats om ramöverenskommelsen och har inkommit med
synpunkter på denna vilka beaktats i dokumentet.
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Tjänstemannaberedning till Centralt Samverkansorgan har fått information om ramöverenskommelsen 4
december. Tjänstemannaberedningen beslutade att Ramöverenskommelsen skickas ut till Centralt
Samverkansorgan med förhoppning om att Centralt Samverkansorgan ska ställa sig bakom
överenskommelsen.
Centralt Samverkansorgan har informerats om ramöverenskommelsen 11 december. Centralt
Samverkansorgan ställer sig bakom att rekommendera Skånes Kommuners styrelse att rekommendera
kommunerna att anta ramöverenskommelsen samt att Region Skåne behandlar ramöverenskommelsen i
Hälso- och sjukvårdsnämnden.
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