
Minnesanteckningar för samverkan mellan föreningen Hjärnkoll och 
Vuxenpsykiatrin i Västerbotten. 2020-01-30 

 

Närvarande: Birgitta, Brittis, Lage, Thorbjörn, Helene, Kerstin samt inbjuden gäst Åsa Matero 

 

- Vi välkomnar Åsa Matero, processledare för område Psykisk hälsa, till vårt möte. Vi 
har  inbjudit henne för att få aktuell information från hennes arbete samt i syfte att 
skapa god möjlighet till dialog, 

 

• Information från Åsa Matero, processledare  
Hon berättar om grunderna i det uppdrag som hon nu har. Det handlar bl.a. om 
Kunskpsstyrning, utveckling och spridning, säkra bästa kvalitet överallt, implementera 
osv. 
Kunskapsstyrningen kopplas till Vård -och insatsprogram. 
Man vill minska på skillnader i regionen samt påverka att det nu tar för lång tid att 
implementera kunskap. 
Hon beskriver att ”man ska inte göra mera- bara mera tillsammans” 
Det som tidigare benämndes standardiserat vårdförlopp kallas nu Personcentrerat 
och sammanhållet vårdförlopp. (fokus ligger nu mer på vad och när något ska ske) 
 
Man ska undersöka om patienter får ”lika vård” i ”rätt tid” i hela landet. Här ska man 
använda viktiga mätpunkter som kommer att användas nationellt. 
 
Viktig fråga är t.ex. hur ser vi till att vi är programtrogna? 
 
Ersättningsregler för brukare som deltar på olika nivåer är en viktig fråga som lyftes 
under träffen. Det är något som är viktigt att brukarföreningarna har kunskap om. 
 
Vi fortsätter att kommunicera framöver och hittar bra metoder för att samverka. 
 
Viktigt att kommunikationer går rätt väg och att vi kommunicerar via Åsa Matero när 
det gäller RPO-frågor odyl. Vi bör sträva efter klara kommunikationsvägar och 
transparens och det bör finnas tydlighet och styrning gällande beslutsvägar, uppdrag 
mm. I syfte att minska risken för att arbetet ska bli för ”spretigt” och då riskera att 
tappa fokus och fart. 
 

• Genomgång av läget för Stadsbidrag och den återrapportering som psykiatrin gjort 
gällande de aktiviteter som utförts under år 2019. 
 



• Kort samtal om Peer Support. Där är vi överens om att det är viktigt att vi nu får ett 
besked för att få starta processen. Den kommer ändå att ta rätt så lång tid. 
 
 

• Vi lyfter frågan om hur vi kan utveckla vårt samarbete/ vår samverkan mellan 
Brukarorganisationer och Psykiatri. När vi nu har regelbundenhet i träffar så finns 
möjlighet att förbättra och utveckla vilket vi kommer att ha god nytta av. Vi funderar 
vidare på möjligheter till utveckling och frågan återkommer på kommande möten. 
 

• Nästa planerade mötestid är 23/4 kl. 10.00 -12.00 

 

Mötet avslutas 

 

Tack för ert engagemang! 

 

Lena Pettersson 


