
2017.10.04, Mikael Sandlund, Minnesanteckningar styrgruppen Socialpsykiatriskt kunskapscentrum i 
Västerbotten, sammanträde 2017-10-02. 

Närvarande/Umeå: Anita H (ordf), Torbjörn O, Helén S-M, Helena S. Deltagande/video: Lena P, Håkan L. 
Personal: Mikael S (sekr), Karl-Anton F, Liz B, Marjet G. Chef NoS/VR: Jonas L. Anmält förhinder: Roland B, 
Åsa I. 

Information: referenser till bilaga 1 – 8 nedan hänför sig till bilagorna till kallelsen till dagens möte. 

#1. Ordföranden öppnar mötet. 

#2. Till sekreterare utses Mikael. 

#3. Minnesanteckningarna från föregående möte (2017-06-13) godkändes utan ändringar. 

#4. Dagordningen godkändes efter komplettering med ”ordningsfråga” anmäld av Jonas och behandlas 
omedelbart under denna #. Region Västerbottens ambition är att fortsätta verksamhet inom sakområde 
socialpsykiatri på nuvarande nivå i avvaktan på Regionkommunbildningen som f.n. planeras. 
Socialchefernas nätverk har uttryckt att en Regional Samverkans- och Stödstruktur (RSS) för socialtjänst 
näraliggande hälso- och sjukvård samt sakområde socialpsykiatri bör tillskapas, vars verksamhet ska 
inrymmas i RV/Regionkommuns ordinarie budget. En översyn av alla samverkanskonstellationer mellan 
landstinget och länets kommuner inom området ”hälso- och sjukvård” på lokal och regional nivå ska 
genomföras inför bildandet av en Regionkommun i Västerbotten 2019-01-01. I översynen ingår bland 
annat FoU Välfärd och KunskC. Översynen genomförs av en extern konsult.  

KunskC’s styrgrupp saknar mandat för beslut som berör kostnader, personal och verksamhet! Jonas har 
trätt in som ansvarig chef för länsdelssamordnarna. Torbjörn uttrycker förståelse för att ”man vill vänta” 
när stora förändringar väntar. Helena uppfattar detta som positivt. Lena och Håkan välkomnar en 
fortsättning med bibehållen verksamhet inom de prioriterade områdena, däribland ”brukarkontakter” 
och avser bibehålla nuvarande finansieringsnivå (1 kr/inv) under 2018 under förutsättning av att samtliga 
kommuner bibehåller sin finansieringsnivå (2 kr/inv) under samma period. Denna ”trekrona” har varit 
oförändrad sedan 1999. Jonas anser sig ha starka skäl tro att det för kommunernas del förhåller sig på 
det sättet. Anita poängterar att det behövs såväl ett ”klokt innehållsligt ledarskap” med inriktning på att 
vidareutveckla innehållet i sakområde socialpsykiatri och ett gott chefs- och ledarskap som skapar 
trygghet och kontinuitet för medarbetarna. 

#5. Hälsocoach-konceptet. Rekommendation till beslut: framtida synergier ska beaktas, inte minst vad 
avser vll’s hälsosatsning 2020 samt Premium II (Umeå). Vad avser förslag enligt bilaga 3 ska Karl-Anton 
närmare efterhöra Föreningarnas Hus’ inställning, då denna förening är ursprunglig ägare till konceptet, 
vilket sedan utan skriftliga överenskommelser överlåtits på KunskC. 

#6. FoU-panelen av egenerfarna. Styrgruppen uttalade samfällt att FoU-panelen är en bra idé, och att 
den med hög prioritet ska bibehållas och tillförsäkras tryggad framtid vad avser fortsatt och utvecklad 
verksamhet. Därmed rekommenderas erbjudandet av övertagande av ansvaret för FoU-panelen som 
framgår av bilaga 4 samt av minnesanteckningar från möte med representanter för Inst f Socialt arbete/ 
Umeå Centrum för Funktionshinderforskning (Veronica Lövgren, Urban Markström, 2017-09-25). 
Torbjörn framhåller att UmU i mångt och mycket är en underutnyttjad resurs på det socialpsykiatriska 
verksamhetsområdet. Karl-Anton kommer, som konsult, att fram till årsskiftet arbeta kvar med panelen 
som huvuduppdrag. Om vederbörande beslutsfattare finner att det finns anledning att gå vidare med 
erbjudandet från UmU om övertagande vid årsskiftet, bör detta arbete göras med skyndsamhet för att 



FoU-panelen ska kunna fortsätta sitt arbete och inte skingras. Ledtiderna för beslut inom UmU’s 
administration måste beaktas. 

#7. Utbildningsuppdraget, inklusive MHFA-samordning. Efterfrågan är f.n. hög på MHFA-utbildningar, 
under KunskC’s administration har ca 300 personer från en bred paljett av organisationer och huvudmän 
utbildats hittills under 2017. LSG uppdrog under 2014 åt KunskC att samordna MHFA inom länet. KunskC 
har därefter sammankallat nätverk för instruktörer, samt samordnat beställningar. Då det finns MHFA-
instruktörer inom flera ägarorganisationer inom KunskC bör dessa erbjudas möjligheter att ge 
utbildningar även utanför den egna organisationen. Det finns en rad utbildningskoncept som en följd av 
KunskC arbete (uppdrag från LSG) med utbildningspaketen inom PRIOsatsningens fortbildningspaket. 
Förslaget enligt bilaga 4 är inte behandlat inom styrgruppen (motsv) för FoU Välfärd (FoU-rådet*).  

*FoU rådet består av tre socialchefer och en landstingsrepresentant för närvarande primärvårdsdirektören. Sedan början på 
2016 har  FoU rådet utgjort en referensgrupp som har haft möten med FOU-välfärds chef. Syftet med dessa möten har varit att 
utveckla kopplingen mellan kommunerna och FOU-välfärd. Målet är att stärka kommunerna och delvis landstinget i att utveckla 
den evidensbaserade praktiken inom Socialtjänst och näraliggande Hälso- och sjukvård, och att så likvärdiga förutsättningar som 
möjligt ges till invånarna i hela länet. Länssamordningsgruppen i Västerbotten utgör styrgrupp och beslutar om verksamhetsplan 
för FOU-välfärd). 

”Utbildningsuppdraget” förväntas bli kvar inom länsdelssamordning av det socialpsykiatriska 
sakområdet. 

#8. Peer Support. Förslaget enligt bilaga 6 rekommenderas av styrgruppen, och är avhängigt beslut inom 
Psykiatricentrum Västerbotten. Psykiatricentrum Västerbotten önskar ytterligare information, som kan 
efterhöras exempelvis via Psykiatridivisionen Region Skåne (som anställer peer supporters), Region 
Västra Götaland, och/eller via Marjet som ingår i ledningsgruppen för det nationella peer support-
uppdraget. Psykiatricentrum rekommenderas vidare utse ansvarig person eller arbetsgrupp för 
införandet av peer support, då hittillsvarande försök att informera och diskutera frågan stupat på 
tidsbrist hos ledningsfunktionerna. 

#9. Socialpsykiatrisk samordning inom R8-området. Det regionala socialchefsnätverket har diskuterat 
förslag enligt bilaga 7, och man önskar fortsatt samordning på det socialpsykiatriska sakområdet. Man 
har gjort skrivelse till ledningen för Region Västerbotten med önskan om att en RSS (Regional 
Samverkans och Stödstruktur för socialtjänst, näraliggande hälso- och sjukvård samt sakområde 
socialpsykiatri) snabbt ska tillskapas med direkt finansiering från Region Västerbottens ordinarie budget 
och där de samordningsuppgifter som beskrivs i bilaga 7 ska ingå. 

#10. Delaktighetsuppdraget. Styrgruppen konstaterar att uppdragsbeskrivningen enligt bilaga 8 
innehåller en relevant beskrivning av arbetsområdet och den påtagliga utvecklingen på området. 
Styrgruppen har enligt #4 ovan inte mandat att fatta beslut enligt förslag i bilaga 8. Torbjörn rapporterar 
från Länsföreningen Hjärnkoll att man identifierar ett fortsatt behov av administrativt stöd (ges idag via 
köp av tjänst från KunskC, länsdelssamordnare Marjet), förutsättes fortsätta . 

#11. Ordföranden Anita avtackas med blomma från KunskC’s personal för väl utfört uppdrag idag och 
under de senaste fem åren. 

#12. Mötet avslutas, inga nya möten för styrgruppen planerades. 

 


