Överenskommelse 2015 – 2020 om samarbete mellan landstinget och
länets kommuner för insatser till personer med psykisk
funktionsnedsättning. Handlingsplan september 2015 – december 2016

Parter
 Målgrupp
 Värdegrund
 Innehåller handlingsplan 2015-2016
10 mål i samverkan till 2020
 1 Lokalt samarbete
 2 Kompetensutveckling
 3 Samordnad individuell plan (SIP)


Överenskommelse om samarbete mellan landstinget och länets kommuner för
insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning











4 Boende och fritid
5 Sysselsättning och
arbetslivsinriktad rehabilitering
6 Hjälpmedel
7 Samverka med brukarföreträdare
8 Somatisk hälsa
9 Inventering av målgrupp och dess
behov
10 Uppföljning och giltighet

Överenskommelse mellan staten och SKL om stöd till riktade insatser inom
området psykisk ohälsa 2013
Grundkrav 1
Personer med psykisk funktionsnedsättning - ÖK om insatser

Målgrupp Barn, unga och vuxna med psykisk
funktionsnedsättning

Mål och gemensamma utgångspunkter för parterna

Rutiner för samarbete kring SIP (HSL 3f§ och SoL 2 kap 7§)

Ansvarsfördelning o samordning är tydlig

Tvister – hur ska de lösas

ÖK och handlingsplan ska vara politiskt beslutad och samverkad
Grundkrav 2
Barn och unga – psykisk ohälsa

Webbaserad information – gemensamma info-platser VLLkommuner

Överenskommelse mellan staten och SKL om stöd till riktade insatser inom
området psykisk ohälsa 2013
Prestationskrav – psykisk funktionsnedsättning

Registrera i psykiatriska kvalitetsregister för ny- och
återbesök (100 mkr till landstingen) där:
1. Minst 70% av patienterna i PsykosR, Bipolär och BUSA har fått
årlig läkemedelsuppföljning
2. Minst 70% av patienter i PsykosR har erbjudits hälsofrämjande
insatser enligt registret.

1.
2.


1.

(50 mkr till landsting) som minskar behovet av tvångsvård
och tvångsåtgärder genom att.
Följa upp handlingsplan som upprättades under 2014 och
upprätta ny handlingsplan
Organisationer som företräder patienter, brukare och närstående
ska få lämna synpunkter på uppföljningen
(150 mkr till kommuner) som gör inenveteringar
Högs 4 års intervaller - analys med fokus på boende, SIP och
sysselsättning, genomfört uppföljning av handlingsplan 2014

Överenskommelse mellan staten och SKL om stöd till riktade insatser inom
området psykisk ohälsa 2013
Prestationskrav – barn och unga (0 – 24 år)

Tillgänglighet – minst 90% första besök för bedömning
inom 30 dagar BUP (50 mkr till landsting)





1.
2.

3.

Tillgänglighet – minst 80% har påbörjat fördjupad
utredning inom 30 dagar BUP (50 mkr till landsting)
(80 mkr till landsting) som rapporterar antalet
nybesök/månad för förstalinje-verksamheter (primärvård)
(100 mkr till kommuner och 50 mkr till landsting) som
Upprättar SIP enl 2 kap. 7§ SoL resp 3f§ HSL) upp till 17 års
ålder (kommuner) 70 % delaktighet i planering o uppföljning
Ange antalet SIP som upprättats för målgruppen upp till 17 år
som placerats i HVB-hem, familjehem och särskilda ungdomshem
enl SoL och enlig LVU (kommuner)
SIP enligt samma § för barn och unga upp till 24 år (VLL)

