
2017-06-13 (videomöte), minnesanteckningar, styrgruppen för 

Socialpsykiatriskt kunskapscentrum i Västerbotten. 

Närvarande: Anita Helgesson (Region Västerbotten, ordf), Roland Bång (repr socialchefsnätverket), 
Torbjörn Olofsson (repr Hjärnkoll Västerbotten), Helena Sjögren (socialpsykiatri, Umeå), Åsa 
Israelsson (socialtjänst, Skellefteå), Håkan Viklund, Hélene Strandberg-Olofsson (Psykiatricentrum 
Västerbotten). Från KunskC: Karl-Anton Forsberg, Mikael Sandlund (sekr), Helena Jokinen, Claudia 
Kerttu. Frånvarande: Gunilla N Larsson, Lena Pettersson. Från KunskC: Marjet Gustavsson, Liz 
Bertholdsson.   

 

#1. Ordf öppnar mötet och hälsar välkomna. 

#2. Mikael utses till sekreterare för mötesnotaten, dagordningen fastställs enl förslag. 

#3. Föregående minnesanteckningar (25/4-17) godkänns utan tillägg eller ändringar. 

#4. Information (K-A, Mikael) ang uppdrag till KunskC i samverkan med Folkhälsoenheten vll, Inst f 
klinisk vetenskap UmU att utföra uppföljningsstudie av MHFA-utbildade personer i länet via 
intervjuundersökning. Avtal är tecknat (omfattar ca 380 tkr). Arbetet ska redovisas senast sista 
december 2017. Kommer att engagera FoU-panelen. 

Information (Mikael, Håkan) ang ansökan till Samordningsförbunden rörande utbildning av Peer 
Supporters. Avvisad av Umeåförbundet (redan intecknade medel), diskuteras inom 
Samordningsförbund Skellefteå-Lycksele. 

Information (Anita, Mikael) ang RCPH (Regionalt Centrum för Psykisk Hälsa). Möte 8 sept med repr 
för SKL. Förmöte den 21 augusti. Kommunerna nu inbjudna. Bifogas bildspel. Blänkare ang mötet gått 
ut, förmedlas via K-A till Psykiatricentrum som inte sett till denna. 

Information (Anita, Helena) ang pågående arbete i samband med ändrad lagstiftning rörande 
utskrivning från heldygnsvård. Intensivt arbete pågår, kommer att fastställas i ACkonsensus 
november 2017 för att gälla fr o m 1/1 2018. 

Information (Anita) ang arbete med att utforma vägledning rörande hälso- och sjukvård i ordinärt 
boende. Diskuteras i LSG den 15 aug. 

#5. KunskC’s framtid/finansiering. Psykiatricentrums ledning (Håkan) har diskuterat frågan utan 
beslut, och önskar bl. a svar på varför ev. nedläggning ska ske redan vid årsskiftet 2017/8, det finns ju 
vissa kvarvarande medel som skulle kunna utnyttjas som lönemedel för del av 2018. Besvaras (K-A, 
Mikael) med att dels sannolikheten för lyckad dockning till andra huvudmän av kärnengagemangen 
inom KunskC (ex. Hjärnkoll, ambassadörsnätverket, FoU-panelen, Peer Supportarbetet, MHFA) 
bedöms öka om vissa medel kan medfölja dessa projekt till deras nya hemvister, dels med att FoU-
arbetets natur är framåtsyftande: man söker externa medel för utförande inom de närmaste åren, 
vilket inte är möjligt utan besked om verksamheten ska fortgå framöver. Dessutom har chefen för 
Näringsliv och samhällsbyggnad inom Region Västerbotten, med hänvisning till bristen på långsiktiga 
beslut om framtida finansiering, stoppat rekryteringen av efterträdare till K-A som avgår med 
pension under juni månad 2017. Psykiatricentrums ledningsgrupp har, i likhet med övriga ägare, 
under våren beretts tillfälle till ägarsamråd med KunskC, men av tidsbristskäl inom Psykiatricentrum 
har man hittills inte sett sig kunna tillvarata den möjligheten. Socialchefsnätverket (Roland) har 
diskuterat frågan och det sammantagna beslutet är att kommunerna inte är beredda öka sin 



finansieringsgrad i KunskC, samtidigt som KunskC’s hittillsvarande insatser bedöms som viktiga inte 
minst för ”grupp-8-kommunerna”, vilket Heléne håller med om och påpekar att psykisk ohälsa är ett 
växande problem i inlandet. Vissa kommuner inom ”8-gruppen” kan tänka sig ökad finansieringsgrad, 
men villkorar detta med motsvarande ökade satsning från psykiatrins sida. Man uppfattar allmänt att 
FoU-frågan ”hänger i luften” inför regionkommunbildningen. Socialcheferna i ”R8” har lämnat en 
skrivelse till PKD, där behovet av en "samverkans- och stödstruktur för kunskapsutveckling i länet för 
socialtjänst och angränsande hälso-- och sjukvård” och att  LSG beslutat om uppdrag till extern 
konsult under processen att bilda Regionkommun 2019-01-01, FoUVälfärd liksom KunskC nämns i 
uppdragsbeskrivningen. Socialcheferna är överens om att ”ta ett steg framåt” och medverka till 
tillkomsten av en dynamisk FoU-miljö, man avser ta över styrning och ledning av FoU för socialtjänst 
och angränsande hälso- och sjukvård inklusive socialpsykiatri. Detta vill man göra i samverkan med 
brukarrörelsen. Roland önskar även diskussion med verksamhetschefen vid Psykiatricentrum. 
Hjärnkoll (Torbjörn) framhåller att bruksrörelsen i länet är beredd och önskar biträda vid samt utföra 
flera kärnuppdrag inom KunskC’s nuvarande verksamhetsområde. Håkan påpekar att 
brukarsamverkan sker inom flera arenor, att KunskC inte är den enda arenan där sådan samverkan 
förekommer. 

Beslut (1): KunskC som organisation läggs ned per den 31 december 2017 (enligt förslag presenterat 
vid styrgruppens föregående möte, den 25/4).  

Bakgrund till beslut: KunskC aviserade för 2.5 år sedan att den sedan 1999 oförändrat gällande 
finansieringsgraden från de betalande ägarna (1 kr/inv för psykiatrin, och 2 kr/inv för kommunerna) 
var otillräcklig och måste justeras för att långsiktigt borga för hållbar verksamhet. 
Socialchefsnätverkets sammantagna beslut, liksom Psykiatricentrums icke-beslut i kombination med 
frånvaron av hittillsvarande bilaterala kontakter mellan huvudmännen under den 2.5 år långa period 
som frågan nu varit aktuell, betyder sammanfattat att den grund av samförstånd uttryckt i form av 
samägande av brukarstyrd socialpsykiatriskt inriktad länsgemensam FoU som KunskC vilat på, inte 
längre existerar. Eftersom FoU-verksamhet endast är meningsfull då den bedrivs på ett fortlöpande 
levande mandat av sina ägare, finns skäl för att nu avsluta den nästan 20-åriga epoken med ett 
samägt Socialpsykiatriskt kunskapscentrum i länet. 

Beslut (2): arbetet inom KunskC inriktas under andra halvåret 2017 mot att finna lösningar för 
fortsatt offensivt arbete i annan organisering, respektive med att ”adoptera bort” till andra 
organisationer, insatserna inom kärnområdena (anges i de föregående minnesanteckningarna). Vid 
styrgruppens nästa (och sista) möte (se #7) ska förslag till beslut rörande fortsatt aktivitet inom dessa 
områden presenteras, i förekommande fall innefattande förslag till finansiella transfereringar, för 
vart och ett av de angivna kärnområdena. KunskC ska därutöver färdigställa och rapportera 
utvecklingsarbeten utifrån ingångna avtal, men inte ingå några nya överenskommelser lokalt, 
regionalt eller nationellt.  

#6. Övriga frågor. Inga övriga frågor. 

#7. Nästa/sista möte för styrgruppen (möjlighet till videouppkoppling):  2017.10.02, kl 13.00 – 15.00. 
För de medlemmar i styrgruppen som väljer att delta med fysisk närvaro i Umeå inbjuds efter mötet 
till enkelt samkväm tillsammans med KunskC’s intressenter, samverkanspartners och nuvarande och 
tidigare anställda. Vid samkvämet kommer 18 år av regional FoU på det socialpsykiatriska området 
att sammanfattas i en anspråkslös form. 

#8. Ordf avslutar mötet och tillönskar alla en skön sommar. 


