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Förslag till dagordning 

  
1. Föregående protokoll 

 
2. Styrgruppen  

Uppföljning av styrgruppsmöte 22/1. Micael har sänt ut protokoll. Micael berättar att styrgruppen 
ska träffas för fördelning av Prio pengar. Arbetsgrupp.  

 
Arbetsgrupp. Micael berättar om överenskommelsen. Förslag till en hjälp är på väg. Ev checklista för 
lokala planet. Den lokala måste vara väldigt tydlig. Den länsövergripande mer övergripande. Fokus på 
vårt gemensamma ansvar. Tankar på vem som ska vara med i arbetsgrupp för den lokala 
överenskommelsen. Delat beslutsfattande bordlades frågan. Försäkringskassa och 
Arbetsförmedlingen bjuds in till samrådsgrupp vid behov. Representation från regionen och 
primärvården. 

 
3. Aktivitetsåret 2020 
4. Uppföljning/effekter av genomförda/pågående PRIO-aktiviteter. Samtal om utvärdering av HMOU 

och hur uppföljning med brukarna. Frågeställning till Skurup och Simrishamn om de kommer att delta 
och representanter vet ej. Priopengar Totalt 1,7 miljarder. Fördelas till regionen 110 miljoner, 
kommunerna 300 miljoner. Tillsammans 2,8 miljoner i Sösk region och kommun. Cirka 15% mindre 
pengar. Styrgruppen samtala om hur medlen ska användas och fördelas. 

 
Prio medel fortsätta arbeta långsiktigt med handlingsplaner. Pratar också om mobila lösningar, ex 
mobila team. Kunskapsbaserad sjukvård och socialtjänst. Bla lanseringskonferens depression och 
ångest 26 mars. Via de kommunala priopengar. I Stockholm. Helst åka samma dag. På väg 
standardiserade vårdförlopp. Ute på remiss om schizofreni. Bygger på nationella riktlinjerna. Arbetar 
vi strukturerat en högre kvalité. Beskrivet en patientresa i vårdförloppet, vad förväntas av patienten. 
Vård och insatsprogammen bra att titta på. Vi behöver veta vad vi kan tillhandahålla. Förslagsvis att vi 
och våra kolleger bekantar oss med programmen. Söker via nationellt vård och insatsprogram.  
 
Länsgemensamma pengar. 66 miljoner. Skapa mer sammanhållen vård för personer. Även pengar till 
stärka brukarinflytande. 200 miljoner till att stärka det suicidförebyggande arbetet. Arbete med 
handlingsplaner. Tillkommit 150 miljoner till ungdomssidan.  
 



Sid 2 (2) 

Vår aktivtetsplan är ej prissatt. Micael reflekterar över HMOU. Hur står vi oss till målen i 
projektplanen. Stöd till återhämtning. Hur vi ska veta vad som är effektfullt, hur har det stött 
återhämtningsresan.  
 
SiP utbildning erbjuds.  
Uppdrag psykisk hälsas hemsida mycket bra att hämta.  
 
Micael tar upp att vi ska använda oss avvikelser kring uppföljningar.  

 
5. Fortsatt arbete 

Aktivitetsplanen, genomgång av förslag till aktivitetsplan som är sänd till styrgruppen.  
 

6. Inflytandearbete 
Förslag - Forum för inflytandefrågor, Kompetensgruppen. På vilket sätt ska möjlighet till utveckla 
inflytande och delaktighet. Hur förankrar kompetensgruppen i kommunerna och röd tråd in till 
kommunerna. Frågor om informationsvägar. Pia skriver återkoppling.  
Samsas dagarna. Planeras i vår. 
Inflytandedagar. Dialog om Samsas dagar och inflytandedagar och om det går att synkronisera. 
Lokala brukarforum, de egna forumen. 
Patientforum öppenvården i Ystad. Sätt att ta upp synpunkter med samtalsledare. 
 
Brukarrevision Frågor om brukarrevision i sin verksamhet. Flertalet har hållit uppföljning och planeras 
under året. 
Bisam: frågor till och från Bisam 
Genomgång av brukar- och anhörigråd protokoll.   
 

 
7. Avvikelser från samverkansöverenskommelsen 

Fråga om närvaro av regionens primärvården. Avvikelser från SiP:ar ska tas upp. Samtal om hur 
kommunerna får in avvikelserna, och de kan komma samrådsrepresentanten till känna för att lyftas  
på mötet.  
 

8. Kommande samrådsmöte: 30/4, 10/9, 19/11 
 

9. Övriga frågor 
 

10. Mötet avslutas 
 

 
 

Välkomna 

/Anders och Pia 
 


