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VÄLKOMMEN TILL EN 

Länsövergripande dialog 
Projektet Uppdrag Psykisk Hälsa, på SKL, bjuder in till länsövergripande dialog. Skicka 

gärna inbjudan vidare till personer som mötet kan vara relevant för. 

 

Datum 8 september 2017, kl. 10-15 (kaffe och smörgås serveras från kl. 9.30) 

Plats Umeå Folkets Hus, Vasaplan Umeå 

Målgrupp Landstings- och kommundirektörer, chefer, verksamhetsutvecklare och 
utförare från psykiatri, primärvård, socialtjänst, skola, FoU-miljöer samt 
brukarorganisationer och politiker inom landsting/region och kommun. 

Kostnad Gratis 

Anmälan Anmäl dig på denna länk: https://goo.gl/forms/8a134MUD70Ssg2Dg1 senast den 1/9 

Frågor  ann.lund@skl.se / 072-569 88 17 

 

 

Under 2017 påbörjas arbetet med bildande av regionala resurscenter för kunskapsutbyte 

inom området psykisk hälsa (RCPH). Arbetet bygger på befintliga strukturer och 

inkluderar alla vårdnivåer inom regioner/landsting, kommunala utförare och brukares 

medverkan.  

Syftet med mötet är att 

 presentera aktuell information om strukturen för kunskapsutbyte och 

programområde psykisk hälsa 

 tydliggöra regionala resurscenters roll och syftet med strukturen 

 ge berörda aktörer enhetlig information om arbetet 

 gemensamt se hur förutsättningarna för ett regionalt resurscentra hos er ser ut 

Vi vill gärna samla aktörer över huvudmannagränserna (mellan landsting och kommuner) 

och över länsgränserna för att främja samarbetet.  
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På programmet: 

1. Presentation om strukturen för kunskapsutbyte och planering framöver 

2. Vilka behov hos er bör strukturen svara mot på regional och lokal nivå (till 

exempel analys, tillgängliggöra och implementera nya metoder samt uppföljning)? 

3. Vilka förutsättningar finns för att inrätta ett regionalt centrum hos er? 

4. Arbetet med länsgemensamma handlingsplaner (som landsting och kommuner i 

respektive län ska rapportera in inom ramen för Överenskommelsen psykisk ohälsa 

2017) som ett exempel på område där ett framtida resurscentra skulle kunna utgöra 

ett stöd (datainsamling, analys, implementering och uppföljning) 

 

Under 2016 genomförde Uppdrag Psykisk Hälsa en inventering av befintliga 

stödstrukturer på länsnivå, inventeringen är en bas för diskussion för punkt 2 och 3 ovan. 

 

Mer detaljerat program kommer i augusti. 

 

Från SKL kommer projektchef Ing-Marie Wieselgren och ytterligare handläggare att 

medverka. För frågor kontakta ann.lund@skl.se  
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