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1 Bakgrund 
Region Skånes Regionfullmäktige beslutade 2010 att anta en överenskommelse mellan 
Region Skåne och den idéburna sektorn. Syftet med överenskommelsen är att skapa ett 
långsiktigt hållbart Skåne genom att stärka samspelet mellan den offentliga och idéburna 
sektorn. Härigenom stärks demokratin, delaktigheten ökas och utanförskapet minskas. ”Den 
idéburna sektorn” är ett samlingsbegrepp för organisationer som främjar ett värde, ett mål 
eller en idé som gynnar allmän- eller medlemsintresset men som inte är ekonomiskt 
vinstdrivande eller en del av staten eller en kommun. Det kan röra sig om till exempel ideella 
föreningar, trossamfund eller stiftelser. Målet med överenskommelsen är att synliggöra och 
stärka den idéburna sektorns självständiga och oberoende roll som röstbärare och 
opinionsbildare samt att utveckla möjligheterna för den idéburna sektorn att utgöra en viktig 
aktör inom välfärdsutvecklingen. I linje med denna överenskommelse tecknar hälso- och 
sjukvårdsnämnden denna överenskommelse om idéburet partnerskap med föreningen 
SHEDO.  

2 Parter 
Region Skåne genom hälso- och sjukvårdsnämnden, 291 89 Kristianstad. 
Organisationsnummer 232100-0255. 

Kontaktperson: Bim Soerich, Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning 
bim.soerich@skane.se, 040-675 31 27 

Föreningen SHEDO c/o Anna Jalkling, Stora Slätteke 1246, 28890 Vinslöv. 
Organisationsnummer 802442-4569. 

Kontaktperson: Anna Jalkling, anna.jalkling@shedo.se, 0735-99 44 16 

3 Period för partnerskapet 
Partnerskapet avser perioden 2018-01-01 – 2021-12-31. Överenskommelsen upphör utan krav 
på föregående uppsägning. Överenskommelsen kan förlängas upp till 2 år. Ställningstagande 
till förlängning skall tas 9 månader innan överenskommelsen upphör.  

4 Den idéburna organisationens investering i 
verksamheten 
Föreningen SHEDO är en ideell förening som arbetar med att ge stöd åt drabbade och 
anhöriga, öka kunskaperna på området och verka för en bättre vård för personer med 
självskadebeteende, ätstörningar och psykisk ohälsa. Föreningen SHEDO är ledande på 
området självskadebeteende och ätstörningar och är den enda föreningen i Sverige som 
specifikt arbetar med frågan kring självskadebeteende, samt multipelproblematiken 
självskadebeteende och ätstörningar. 

Föreningen SHEDO investerar i överenskommelsen genom att ge stöd till målgruppen via 
föreningens stödverksamheter och därmed bland annat medverka aktivt i Region Skånes 
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suicidpreventiva arbete, att utveckla professionen som möter målgruppen genom 
målgruppsanpassade utbildningsinsatser samt medverka i Region Skånes kvalitets- och 
utvecklingsarbete inom området. 

Genom föreningen SHEDOs tradition och arbetssätt med volontärer som har egen erfarenhet 
som tidigare drabbade eller anhöriga tillhandahåller SHEDO ett medmänskligt mervärde och 
unikt perspektiv. Överenskommelsen innebär ett utökat och långsiktigt samarbete mellan 
SHEDO och Region Skåne. Samarbete har pågått i strukturerade former sedan 2010 och har 
bland annat bestått av nedanstående insatser. 

- 2010: SHEDO och Region Skåne inleder samarbete kring det gemensamma problemet att 
professionen ansåg sig ha lite kunskap och svårt att bemöta målgruppen samtidigt som 
SHEDO hade unik kunskap som enda föreningen som inriktar sig specifikt på målgruppen. 

- 2011-12: Framtagning av strategisk plan 

- 2013-14: Framtagning av SHEDO:s Anhörigutbildning 

- 2014-15: Framtagning av Färdighetslistan som app 

- 2015-16: Kunskapsspridningsprojektet 

- 2016-17: Framtagning av chatt kring självskadebeteende och ätstörningar 

5 Region Skånes investering i verksamheten 
Region Skåne investerar i överenskommelser om idéburet offentligt partnerskap med syfte att 
bibehålla en långsiktig relation med de ingående organisationerna. Dessa organisationer har 
byggt upp ett förtroende och en tillit inom de mest utsatta målgrupperna som till stor del 
utgörs av personer med nedsatt autonomi vilket möjliggör att hälso- och sjukvårdsbehoven 
hos dessa medborgare kan bli tillgodosedda. Detta i sin tur bidrar till en förbättrad hälsa i 
samhället.  

Överenskommelsens ekonomiska omfattning är 1 100 000 kronor 2018 som Region Skåne 
finansierar, dessutom bidrar Region Skåne med kostnader för språktolkservice om tolk 
beställs via Region Skånes tolkförmedling. Finansieringen sker genom att SHEDO fakturerar 
Region Skåne två gånger per år. 

5.1 ERSÄTTNINGENS JUSTERING 

Uppräkning av Region Skånes del av finansieringen sker årligen från 2019 och framåt enligt 
modellen nedan.  

• 70 % justeras med hänsyn till förändringar i SCB:s arbetskostnadsindex, AKI juni-
juni, för tjänstemän (preliminära indexserier med januari 2008 som basperiod), 
redovisade för näringsgren P-S enligt SNI 2007.                                         

• 15 % justeras med hänsyn till förändringar i SCB:s konsumentprisindex, KPI juni-
juni, (totalindex med 1980 som basår).                                    

 



 

• 15 % är fast.                     

6 Värdegrund för partnerskapet 
Partnerskapet ska bygga på respekt för parternas olika förutsättningar, öppenhet och en dialog 
som karakteriseras av ömsesidig tillit, lyhördhet och förståelse. Det ska finnas acceptans för 
kritik samt transparens och långsiktighet i samarbetet.  

7 Målgrupp 
Målgruppen för denna överenskommelse är: 

- Drabbade av självskadebeteende och/eller ätstörningar. 

- Anhöriga/närstående till personer som drabbats av självskadebeteende och/eller ätstörningar. 

- Personal som i sitt arbete eller uppdrag möter målgruppen. 

8 Uppdrag 
Hälso- och sjukvården i Region Skåne ska vara personcentrerad, jämlik, säker, hälsoinriktad, 
tillgänglig, kunskapsbaserad och effektiv. Verksamheten ska utgöra ett komplement till andra 
utförare av hälso- och sjukvård. De insatser som möjliggörs genom denna överenskommelse 
om idéburet offentligt partnerskap sker inom det ansvar Region Skåne har enligt nuvarande 
ansvarsfördelning med andra huvudmän såsom kommun eller stat och innebär således ingen 
inskränkning i andra huvudmäns ansvar. 

Verksamheten ska arbeta aktivt hälsoinriktat och sjukdomsförebyggande, med att förebygga 
självmord samt synliggöra målgruppen och dess behov.  

I uppdraget ingår följande tre områden: 

Att ge stöd till målgruppen via föreningens stödverksamheter och därmed bland annat 
medverka aktivt i Region Skånes suicidpreventiva arbete 

SHEDO erbjuder stöd till drabbade och anhöriga genom föreningens jourmail, chatt och 
anhörigutbildning. Dessa stödverksamheter är ett lättillgängligt sätt för målgruppen att få stöd 
och blir ofta också ett komplement till andra stödinsatser. Förutom att vara ett komplement 
blir föreningens stödinsatser ofta också en länk för målgruppen vidare till andra stöd- eller 
vårdinsatser. Verksamheten ska bidra stödjande och förebyggande och därmed medverka 
aktivt till att förebygga självmord. Överenskommelsen innebär samordning och utveckling av 
föreningens stödfunktioner. Föreningens chatt och anhörigutbildning har möjliggjorts genom 
tidigare samarbeten mellan SHEDO och Region Skåne.  

Den uppskattade potentiella räckvidden är upp till 880 unika individer och 2 400 unika 
stödtillfällen per år. 

 



 

Att utveckla professionen som möter målgruppen genom målgruppsanpassade 
utbildningsinsatser. 

SHEDO bidrar till kompetensutveckling bland annat genom de utbildningsinsatser föreningen 
driver riktad mot personer som i sitt arbete eller uppdrag möter målgruppen. 
Utbildningsuppläggen är målgruppsanpassade och bygger på såväl självupplevda erfarenheter 
som faktadelar och har framtagits i samarbete mellan SHEDO och forskare vid psykologiska 
institutionen på Lunds universitet. SHEDO har kontinuerligt sedan 2013 utbildat 
professionella från olika målgrupper runt om i Sverige och även haft ett fördjupat samarbete 
med Region Skåne kring kunskapsspridning. Förutom ren kompetensutveckling bidrar 
föreningens utbildningsinsatser också till att minska fördomar och stigmatisering. 

Den uppskattade potentiella räckvidden är upp till 1 600 personer via utbildningsinsatser och 
konferenser per år. 

Att medverka i Region Skånes kvalitets- och utvecklingsarbete inom området. 

SHEDO är den enda föreningen i Sverige som är specialiserad på självskadebeteende och 
multipelproblematiken kring självskadebeteende och ätstörningar och bidrar också till 
utveckling på området genom deltagande i olika utvecklingsarbeten. SHEDO är en uppskattad 
aktör inom området psykisk ohälsa och arbetar ofta genom att uppmärksamma goda nationella 
och internationella exempel samt forskning på området. SHEDO samverkar med kommuner 
och landsting och kommer framöver fortsatt bidra till Region Skånes olika kvalitets- och 
utvecklingsarbeten, samt medverka till att Region Skånes verksamheter ska ges möjligheter 
att ligga i framkant inom området. SHEDO kommer därmed fortsätta vara en viktig strategisk 
part i detta ständiga pågående utvecklingsarbete. 

I kvalitets- och utvecklingsarbetet ingår informationsspridning via föreningens framtagna 
material samt medverkan i Region Skånes utvecklingssatsningar på området. Den uppskattade 
potentiella räckvidden är upp till 4 000 unika mottagare av material. 

8.1 ALLMÄN INFORMATION OM UPPDRAGET 

SHEDO förbinder sig att följa de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.  

9 Samverkan 
SHEDO samverkar med relevanta delar av hälso- och sjukvården, kommunala verksamheter 
och andra aktörer samt med den idéburna sektorn. Genom denna samverkan utvecklas också 
insatser för målgruppen. 

10 Utvärdering och uppföljning 
Föreningen SHEDO arbetar systematiskt och har en tradition av att dokumentera, föra 
statistik, följa upp och utvärdera föreningens interna och externa arbete. Arbetssättet kommer 
användas inom ramen för denna överenskommelse. 

 



 

Parterna är överens om att en till två gånger årligen informera varandra om verksamhetens 
utveckling och innehåll. Ansvar för att kallelse sker till sådan uppföljning faller på Region 
Skåne. Organisationen upprättar årligen en verksamhetsplan och vid årets slut en årsberättelse 
som redogör för verksamheten under föregående år med uppföljning av plan. 
Verksamhetsplanen ska innehålla aktiviteter och målsättning för året.  

11 Marknadsföring 
Parterna ska i de situationer som är lämpliga, beskriva att verksamheten och de insatser som 
utförs, sker genom ett idéburet offentligt partnerskap parterna emellan.  

12 Omförhandling och uppsägning 
Parterna är överens om en långsiktig intention i partnerskapet men kan när som helst under 
perioden påkalla nya förhandlingar alternativt säga upp överenskommelsen. Om tvister 
uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog mellan parterna. Vid uppsägning gäller 9 
månaders uppsägningstid. 

Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var 
sitt. 

Ort/datum:     Ort/datum: 

 

Anna Jalkling   Anna-Lena Hogerud 

Ordförande, SHEDO Ordförande, Hälso- och  
 sjukvårdsnämnden, Region Skåne 
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