
Minnesanteckningar från mötet 25/3 kl.  10.00 – 12.00 

Samverkan Psykiatri - Hjärnkoll 

Deltagare: Lena Pettersson, Anna Fällman, Torbjörn Olofsson, Lage Grankvist, Brittis Malm, Kerstin 
Eliasson, Birgitta Johansson. 

 

Vi går igenom minnesanteckningarna från förra mötet och lägger de till handlingarna. 

 

Samsjuklighetsutredningen: 

Torbjörn lyfter att det finns många iakttagelser i utredningen.  

Vilka av bristerna finns här hos oss i Västerbotten? 

Finns det någon specifik person som har ansvar för att titta på dessa?  

I Skellefteå är det beroendesidan som detta berör men bör lyftas i ledningsgruppen för psykiatrin 
men också i denna konstellation.  

Torbjörn ger förslaget om att lyfta denna fråga till alla som berörs, polis, kommuner/socialtjänst och 
andra aktörer. 

I Skellefteå finns Missbruksrådet, (polis, socialstjänst och psykiatri) som jobbar med gemensamma 
frågor. Där lyfts ofta frågan om prioritering, stigmatisering etc.  

Finns det någon representant från brukarorganisation i Missbruksrådet. 

Ett Missbruksråd för Unga är under uppstart i Skellefteå.  

Verksamheter och Hjärnkoll granskar utredningen från sitt perspektiv och tar med tankar och frågor 
till nästa möte. 

 

Patientråd: 

Information från Torbjörn. 

Mårten Jansson, NSPH, har deltagit för att redogöra för vilka olika nivåer brukarsamverkan sker. 

Ska Patientrådet fortleva? Stanna upp för att utreda struktur, kommunikation och ordning?  

Frågan bör gå tillbaka till arbetsgruppen för ett gemensamt beslut och därför bör frågan tas med till 
nästa patientrådsträff innan beslut om hur gruppen ska gå vidare, eller inte gå vidare eller ta en paus. 

Vad kommer i så fall att hända under pausen?  

 

Peer Support: 

Arbetet går vidare. Utbildningen kommer att ske under hösten -21. Utbildningsgrupp för Norra länen  

 



BUP: 

Kerstin Eliasson, informerar om läget på Bup. Bup har haft ökad remiss-in under 2020. 

En Väg In, kontaktcenter startar 7/4. Samarbete mellan Bup och primärvård. Viktigt för att stärka upp 
samverkan mellan PV och Bup. En styrgrupp  

Alla remisser ska gå till remiss-centrat samt att alla kan ringa dit för att få kontakt.  

BCFPI- intervju  sker direkt via telefon och då avgörs det var ärendet bör hamna. Bup, primärvård. 

Skellefteå kommun har visat intresse att vara med men i startskedet är det enbart regionen. 

Tidsbokning sker under telefonsamtalet till rätt enhet.  

Styrgruppen är gruppen Bup-primärvård som finns sedan tidigare är styrgrupp även för detta. 

Brukarsamverkan har haltat inom BUP och finns som en utvecklingspunkt. 

Vårdnadshavare är centrala på BUP och är ungdomen över 16 år kan den neka att information 
lämnas ut till anhöriga.  

Det finns ingen rak kö-tid utan allt prioriteras utefter behov.  

Föräldrautbildningar samt något enstaka enskilt samtal. Krävs det fler samtal hänvisas vidare, ofta till 
primärvården.  

BUP i VLR ligger kvar på ”jumbo-plats”.  

Det kan, till viss del, bero på olika sätt att rapportera in och hur flödet ser ut.  

BUP har länge arbetet med digitala alternativ i S Lappland och under pandemin har även den 
utvecklingen skett i Umeå och Skellefteå.  

Övergångar mellan BUP och vuxenpsykiatrin kan vara svår. Ett samarbete pågår för att förenkla 
övergång och försöker skapa bra övergångar.   

 

Överenskommelsen: 

Det har funnits möjlighet att söka medel för uppskjuten vård, minska köbildning. 

Det finns delar som har fått stå tillbaka, t.ex. NPF, under pandemin.  

Ansökningar har gjorts och arbetet pågår för att förbereda sig för vad som kommer efter pandemin. 

Umeå har ansökt och fått beviljat om fler behandlingstimmar. 

Bup har fått beslut om att ett antal utredningar, 45 st, ska få skickas iväg externt p.g.a.  köerna som 
uppstått under pandemin. 

Hur ser bemanningen ut i de psyko-sociala teamen på sjukstugorna i S Lappland.  

Ska vi göra en gemensam ansökan? Svårt att veta vad vi ska söka för. 

En samtalslinje för kontakt dygnet runt. Går det att bygga upp den befintliga möjligheten till 
telefonkontakt för hela dygnet.  

 



SIP: 

Hur jobbar psykiatrin med SIP och utvecklingen av SIP?  

Det jobbas och diskuteras mycket om hur vi jobbar med det, hur vi utvecklar det och inte glömmer 
bort att det är patientens plan och inte verksamhetens plan. 

Ett kontrollarbete pågår om hur SIP används och hur utvecklingen ser ut i länet. 

SIP-frågan tas med till nästa möte. 

 

Övriga frågor: 

Hur ser brukarsamverkan ut i bygget av nya Psykiatrihuset, NUS. 

Frågan är lyft till Ulrika Linder som är projektledare. Hon vill ha kontakt med brukarorganisation men 
var finns den frågan nu?  

Kerstin Eliasson, BUP, informerar om att en enkät finns för barn/ungdomar/anhöriga att svara på 
ang. det nya Psykiatrihuset.  

 

Nästa möte: 

Tisdag 1/6 kl. 09.00 – 11.00 

 

 

 

 

 


