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Motion nr 18-2015 från Carin Hasslow (L). Regionalt kunskapscentrum för
psykiatri. Yttrande
Inom Sveriges kommuner och landstings regi finns ett nationellt nätverk för styrning
och ledning av psykiatrin som har i uppdrag att utveckla den psykiatriska hälso- och
sjukvården. Nätverket består av ledande tjänstemän från alla landstingen och
regioner med chefs- eller ledningsansvar inom den psykiatriska specialistvården. Via
nätverket får psykiatrin i landstinget bland annat tillgång till nya riktlinjer och
satsningar på nationell nivå. Där ges också möjlighet att lyfta viktiga frågor och
påverka vilka frågeställningar som bör lyftas till departementsnivå. Nätverket bidrar
också med inspiration från andra landsting och verksamheter.
Inom vuxenpsykiatrin finns även ett samarbete i Norra regionen. Representanter för
vuxenpsykiatrin från de fyra landstingen träffas två gånger per år. Ungefär 30-40
personer på ledningsnivå närvarar och samarbetar övergripande kring olika
utvecklingsfrågor.
Vid de psykiatriska klinikerna i länet pågår ständigt utvecklings- och
förbättringsarbete där nya evidensbaserade riktlinjer och nationella kunskapsstöd
ligger till grund för implementering av nya arbetsformer och behandlingsmetoder.
Utvecklingsarbete sker inom befintlig verksamhet, också på länsnivå, och innebär
medverkan från chefer och medarbetare. Den länssamordning som pågår idag
fokuserar på evidensbaserade metoder som grund för nya arbetssätt och
produktions- och kapacitetsplanering.
Psykiatrin har ett nära samarbete med enheten för psykiatri vid Umeå universitetet
som innebär möjlighet till stöd och hjälp i samband med uppföljning och utvärdering.
Dessutom pågår ett antal kliniska forskningsprojekt och fler kommer att påbörjas
under året. Universitetet är också representerat i ledningsgruppen inom psykiatrin.
En formalisering av verksamhets- och kompetensfrågor innefattar förutom
företrädare för de psykiatriska klinikerna även företrädare för enheten för psykiatri
vid Umeå universitetet.
Primärvården ansvarar för första linjens psykiatri och är en viktig del i den
psykiatriska vården. Det pågår ett arbete med att se över hur samverkan mellan
primärvården och de psykiatriska klinikerna kan stärkas. I primärvårdens
hälsocentraler och sjukstugor har förstärkningar gjorts med flera yrkeskategorier som
arbetar med psykisk ohälsa.
I länet finns Socialpsykiatriskt kunskapscentrum som har sin bas i Region
Västerbotten och kommunerna. I kunskapscentret ingår socialpsykiatrin men även
psykiatrin och särskilt stöd och habilitering, liksom brukarorganisationerna. Fokus
ligger på patienter och brukare med stora psykiska funktionshinder som i många fall
har kontakt med alla eller flera av verksamheterna. Det pågår just nu en översyn av
förutsättningarna för kunskapscentrumet.
Det finns ämnesbaserade expertråd som en del av landstingets organisation för
kunskapsstyrning. Sådana råd inrättas för vissa stora patientgrupper med syfte att
skapa en god, kostnadseffektiv och jämlik vård i hela länet. Organisationsformen
behöver utvärderas innan fler råd inrättas. Därefter finns en avsikt att se över om det
ska inrättas ämnesbaserade expertråd inom det psykiatriska området.
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Behovet av att stärka kunskapsstyrningen inom det psykiatriska området är
uppmärksammat i landstinget och nationellt. Det pågår idag arbete med att stärka
kunskapsutvecklingen inom psykiatrin på olika nivåer.
Förslag
Mot bakgrund av vad som ovan anförts föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden att
landstingsfullmäktige fattar följande beslut:
Motionen avslås.
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