
Vi letar projektledare för etablering av Regionalt Resurscentrum/regionalt 
programområde för Psykisk Hälsa (RCPH). 
 
 
I överenskommelsen om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa för 2017 mellan staten 
och Sveriges kommuner och Landsting (SKL) anges att (högst) sex stycken Regionala Resurscentra för 
Psykisk Hälsa ska etableras under 2017. Regionala Resurscentrum samlar gemensamma stödresurser 
som ska bidra till strategiskt och långsiktigt förbättringsarbete inom området psykisk hälsa, och är en 
del av en struktur för ökat kunskapsutbyte inom området psykisk hälsa (inklusive psykisk ohälsa och 
psykisk sjukdom).  
Etableringen av Regionalt Resurscentrum ska ses som en del av hälso- och sjukvårdshuvudmännens 
samlade struktur för kunskapsstyrning (dnr 17/02686). Inom den samlade strukturen för 
kunskapsstyrning etableras både ett nationellt programområde och hälso- och sjukvårdsregionala 
programområden för psykisk hälsa. Regionala Resurscentrum kommer att härbärgera de regionala 
programområdena för psykisk hälsa. Regionala Resurscentrum kan också vara en del i den struktur 
för kunskapsspridning som finns i kommunernas Regionala samverkans och stödstruktur (RSS) för 
kunskapsspridning. 
Regionala Resurscentrum skall var för sig och i samverkan skapa förutsättningar för gemensamma 
strategier för kunskapsutveckling och implementering i syfte att nå en minskad psykisk ohälsa och en 
ökad jämlikhet för befolkningen vad gäller psykisk hälsa. Det övergripande målet för Regionala 
Resurscentrum är att stärka och stödja kunskapsutbyte genom arbete på alla vårdnivåer och i alla 
berörda verksamheter gällande utveckling av, kunskap om och följsamhet till nationella riktlinjer, 
vårdprogram och insatsprogram samt utvärdering av gemensamma resultat. 
Såväl landsting som kommuner omfattas av Regionala Resurscentrumsarbetet. En viktig aspekt är att 
säkerställa att patienter/klienter och närstående är delaktiga i arbetet 
 

För att nå målet med ett väl fungerande RCPH som i förlängningen skapar mervärde för medborgarna 
och upplevs som ett reellt stöd för kommunernas och landstingets arbete måste ett antal 
förutsättningar klaras ut och ett antal frågor besvaras. Avsikten är att genom detta 
”etableringsprojekt” klara ut dessa förutsättningar. 
 
 
Projektledaren måste ha djup och bred kunskap om hur såväl landsting som kommunal verksamhet 
avseende behovsområdet psykisk hälsa fungerar. Vidare måste denne ha stor erfarenhet av att leda 
projekt och erfarenhet av samverkan/samarbete med patient-brukare och anhöriga och 
motsvarande organisationer. Ytterligare önskvärda kompetenser är ett aktuella nätverk inom 
området och sakkunskaper inom området psykisk hälsa.  
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Styrgruppen för etableringsprojektet RCPH. 


