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Kunskapsbaserad och jämlik vård SOU 2017:48
Stort utbud av kunskapsstöd som behöver bättre styrning
Många aktörer och blygsamt genomslag
Bättre stöd för professionerna att arbeta med ny kunskap
Huvudmännens utredning
Förslag om nationella programområden
Resurscentran
Samordningsområden – Kvalitetsregister, uppföljning/analys, patientsäkerhet
m.m

Vad är målet?
Målet är ytterst att skapa bättre förutsättningar för en jämlik psykisk
hälsa genom att evidensbaserade insatser ges på ett likvärdigt sätt
i landet och.
Detta ska ske genom att
 den som möter patient, klient, brukar har den kunskap de
behöver för att ge rätt bemötande och insats (omsorg, vård, stöd,
behandling, rehabilitering) som motsvarar personens behov
 Personen själv har nödvändig kunskap för att kunna vara
delaktig i beslut om sin egen vård eller stöd
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PRELIMINÄRT ARBETSMATERIAL
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Aktuellt
• Arbetet med att skapa Regionala resurscentra i enlighet med
överenskommelsen 2017 kraftigt försenat konsekvenser för 2018
• Alla landsting skrivit på ett avtal och flera rekvirerat de 6 miljoner per
sjukvårdsregion som finns fördelat. Diskussioner om hur pengar kan
föras över årsskiftet
• Tydlig signal om mindre pengar till nästa år men ok att använda 2017
års pengar 2018. Diskussioner om hur detta kan göras

• Västra Götaland använder sin tidigare samverkansstruktur, Norra
regionen i gång har tillsatt projektledare (testar konsulthjälp o verktyg
för inventering av resurser), Stockholm inledande diskussioner om stöd
o på gång
• Programområde psykisk hälsa igång, arbetsgrupper

En sammanhållen struktur för kunskapsstyrning (Dnr: 15/06658)
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Arbetsgrupper/
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Ledningsgrupp för de olika områdena
- Sex av de tolv ledamöterna i ledningsgruppen nomineras av respektive sjukvårdsregion (blev tillfälligt Nätverket för
styrning och ledning inom psykiatrin utom Södra)
- Två ledamöter vardera nomineras av SKL:s socialchefsnätverk, nätverket för regionala
samverkans- och stödstrukturer (RSS) samt Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning i socialtjänsten
(NSK-S).

Landstingens representanter

Kommunal representation

- Florence Eddyson-Hägg, Landstinget Kalmar
- Lise-Lotte Risö-Bergerlind, Västra
Götalandsregionen
- Håkan Gadd, Region Jämtland Härjedalen
- Elin-Love Rosengren, Region Gävleborg
- Maria Hägerstrand, Stockholms läns
landsting
- Elizabeth Aller, Landstinget i Blekinge

- Marica Gardell, Region Gotland (socialchefsnätverket)
- Elisabeth Kantor, Enköpings kommun (socialchefnätverket)
- Claes Wiridén, Karlskrona kommun (NKS-S)
- Charlotte Dahlbom, Nynäshamns kommun (NSK-S)
- Jessika Ek, Skaraborgs kommunalförbund (RSS)
- Annika Nordström, FoU Välfärd Västerbotten (RSS)
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En sammanhållen struktur för kunskapsstyrning (Dnr: 15/06658)
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Införandeprojekt i Norra hälso- och sjukvårdsregionen
UPPDRAG FRÅN NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND

 Projektet syftar till undersöka och kartlägga nödvändiga förutsättningar för att
etablera ett fungerande RCPH för drift i norra regionen.
 Genomföra en lokal inventering för kunskapsutbyte
 Skapa en organisation som fungerar för kommuner och landsting och för brukare
 Diskussion om vilken funktionsnivå ett RCPH ska ha samt arbetsmetoder
 Uppdrag: Inventera det sjukvårdsregionala behovet och strukturen, utforma
uppdraget för RCPH Norr, föreslå bemanning, finansiering, lokalisering, hur ska
samverkan ska med intressenter
 Slutförslag senast 30 april 2018

