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Interpellationssvar
Stärk den första linjens psykiatri
Interpellanten Hans Jansson (V), ställer följande frågor angående första
linjens psykiatri:
Vad menar du med första linjens psykiatri?
Var och i vilken form ska satsningen ske?
Hur omfattande är den ekonomiskt?
Kommer samverkan att ske med andra delar av samhället?
Om så ska ske med vilka kommer man att samverka?
Om inte, varför inte?

Med första linjens psykiatri menar jag verksamheter och funktioner som
tar emot individer med tidiga tecken på psykisk ohälsa. När det gäller
barn och unga handlar det om primärvården, skolan, elevhälsan och
socialtjänsten. Det betyder att för regionens räkning är det framför allt
barn-och ungdomshälsan (BUH) som tillsammans med primärvårdens
övriga ansvar och uppdrag som utgör första linjens psykiatri.

Skrivningen i mittenstyrets viljeinriktning ”att stärka första linjens
psykiatri” betyder för barn och unga med psykisk ohälsa att utveckla och
tydliggöra uppdraget för BUH. Det är uppenbart att det behövs, eftersom
te x remissvägarna till BUH inte är klarlagda. Det finns inte heller någon
strukturerad samverkan mellan BUH och barn- och ungdomspsykiatrin
(BUP), men det finns önskan mellan de två verksamheterna om att få till
ett sådant samarbete.
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Det råder också oklarheter kring vilket medicinskt ansvar de olika
verksamheterna har gällande barn och ungas psykiska mående.

För att tydliggöra ansvarsfrågan mellan BUH och BUP, förbättra
möjligheterna till samarbete och klargöra remissvägarna mellan
verksamheterna, har ett samverkansdokument tagits fram. Det är just nu ute
på remissrunda inom primärvården och ska diskuteras på nästa Vårdvalsråd.

I förslaget till primärvårdsprogram som regionfullmäktige ska ta ställning till
senare i vår, finns ett uppdrag till Vårdvalsenheten att tillsammans med
företrädare för BUP och primärvården att verka för att BUH tar ytterligare ett
steg framåt vad gäller att utveckla BUHs uppdrag. Inför det arbetet kommer
en utvärdering av BUH att göras avseende deras uppdrag, arbetssätt och
resurser.
Interpellanten ställer frågan om hur omfattande satsningen är ekonomiskt. I
skrivande stund är inte budgeten för 2020 och efterföljande två år fastlagd.
Processen med att arbeta fram budgeten pågår och jag kan i nuläget inte säga
något kring ekonomisk satsning.
Samverkan sker redan i dag i stor utsträckning, framför allt med skolan.
Region Västmanlands nya funktion ”regional elevhälsosamordnare” har i
uppdrag att samordna elevhälsans medicinska insatser i Västmanland för
ökad jämlikhet mellan olika skolor och kommuner. Det huvudsakliga
uppdraget är att vara en förbindelselänk mellan skolhälsovården och
regionens hälso-och sjukvård, att förmedla information och kontakter samt
vara skolhälsovårdens ingång till regionen. En del i uppdraget är att hålla i
nätverk och utbildning för skolsköterskor och skolläkare, att stödja
metodutveckling och kvalitetssäkring.

Regionens elevhälsosamordnarfunkton har hittills identifierat behov som
BUP och elevhälsan arbetar vidare med. Man arbetar för att skapa bättre
kommunikationskanaler mellan elevhälsan och BUP. Nya remissrutiner är på
gång och en rådgivningstelefon dit t ex skolläkare kan vända sig håller på att
införas.
Sedan januari 2010 har Regionen och kommunerna i länet enligt hälso- och
sjukvårdslagen och socialtjänstlagen en skyldighet att ingå skriftliga
överenskommelser om sitt samarbete när det gäller vuxna personer med
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psykisk sjukdom och/eller funktionsnedsättning samt barn och unga med
psykisk funktionsnedsättning och/eller sammansatt social och psykiatrisk
problematik. Syftet med samverkan är att tillgodose behovet av samordnade
insatser för målgrupperna för att uppnå en jämlik och säker vård, bättre
livskvalitet samt för att utveckla och tillämpa hållbara strukturer, metoder
och rutiner över tid.

Ett treårigt, nationellt projekt kallat TSI (tidiga samordnade insatser), som
initierat av Socialstyrelsen och Skolverket, har precis startats upp i
Hallstahammars kommun i form av ett pilotprojekt. Tidiga och samordnade
insatser handlar om att barn och unga ska få stöd i ett tidigt skede om risk för
psykisk ohälsa föreligger. För det krävs en förbättrad samverkan mellan
kommunens och regionens verksamheter. Projektgruppen ska utarbeta en
instruktion för kommunikationsöverföring mellan förskola och skola, mellan
BVC, socialtjänst och elevhälsa. Om piloten faller väl ut, är tanken att
metoden ska implementeras i länet.
Därutöver finns det ytterligare samverkansdokument, t ex mellan
specialistpsykiatrin och kommunerna, med kriminalvården och med andra
regioner i vår närhet. Regionen behöver också bli bättre att ta hjälp av
civilsamhället och intresseföreningar för att sprida kunskap och förståelse
kring psykisk ohälsa.
Med detta anser jag interpellationen besvarad.

Helena Hagberg (L)
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