Protokoll för Samverkansnämnden för sydöstra
sjukvårdsregionens presidium

Tid och plats

10 januari 2018, kl. 13.00–13.15
videomöte

Beslutande

Anders Henriksson (S), ordförande
Mats Johansson (S), vice ordförande
Maria Frisk (KD), vice ordförande

Tjänstepersoner

Susanne Yngvesson Strid
Göran Atterfors
Karl Landergren
Moa Rosholm
Elin Lindskog
Gunnita Augustsson

Sekreterare

Moa Rosholm

Ordförande

Anders Henriksson (S)

Justerare

Mats Johansson (S)

Paragrafer 1-4

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionens presidium

Sammanträdesdatum

2018-01-10

Datum då anslaget sätts
upp

2018-01-12

Datum då anslaget tidigast
tas ned

2018-02-03

Förvaringsplats för
protokollet

Protokollet finns tillgängligt på landstingets/regionernas diarium

Justerandes sign

ProSale Signing Referensnummer: 492327

§1
Godkännande av föredragningslistan
Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionens presidium godkänner
föredragningslistan för sammanträdet.

§2
Val av justerare
Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionens presidium utser Mats
Johansson (S) att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
Justeringen sker digitalt.

§3

Diarienummer SVN 2018-1

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni
och schizofreniliknande tillstånd
Beslut
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionens presidium ställer sig
bakom remissvaret till Socialstyrelsen avseende nationella riktlinjer för vård och
stöd vid schizofreni och schizofrenilikande tillstånd.
Bakgrund
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och
schizofrenilikande tillstånd är under revidering. Sydöstra sjukvårdsregionen
fick i mitten av november 2017 ta del av remissversionen på de
rekommendationer som föreslås gälla som stöd och styrning.
Samverkansnämnden beslutade den 1 december 2017 att uppdra åt presidiet
att yttra sig över Socialstyrelsens remiss som ska vara besvarad senast den
15 januari 2018.
Samverkansnämnden är positiv till att nationella riktlinjer utarbetas för
handläggning av vanliga och allvarliga sjukdomstillstånd. Riktlinjen kommer
att vara ett stöd för den fortsatta utvecklingen av vården för personer med
schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Samverkansnämnden ställer sig
positiv till att några av rekommendationerna fokuserar på den somatiska
hälsan hos patientgruppen.
Rekommendationerna i de nya riktlinjerna medför att sjukvårdsregionen
generellt måste ta höjd för utbildningsinsatser, ökade volymer och ökade
kostnader. Kompetensförsörjning är en annan utmaning både inom första
linjen och specialistpsykiatrin. Samverkansnämnden står bakom de centrala
rekommendationerna.
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Varje huvudman har fortsatt ansvar att avsätta tid för att ta fram en fördjupad
konsekvensanalys tillika plan kopplat till landstingets/regionernas
övergripande plan- och budgetarbete. Gällande de områden som berör
samverkan med kommunerna tas beslut inom ramen för respektive läns
inarbetade samverkansstrukturer.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 20 december 2017.
2. Konsekvensbeskrivning Nationella riktlinjer för vård och stöd vid
schizofreni och schizofreniliknande tillstånd daterad den 18 december
2017.

§4
Övriga frågor
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionens presidium beslutar att
tacka ja till förfråga från Socialstyrelsen angående mötet den 7 mars. Mötets
syfte är att föra en dialog om samverkansformerna i Socialstyrelsens nya
uppdrag att pröva en arbetsprocess för nivåstrukturering av den
högspecialiserade vården. Presidiets ledamöter bjuder in en företrädare från
respektive opposition att delta.
Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionens presidium beslutar att
genomföra ett extra presidiemöte den 5 februari för att besluta om nationella
riktlinjer levnadsvanor.

På mötet den 5 mars kommer presidiet även att diskutera fokusområden och
prioriteringar för de kommande åren.
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