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Beslutande

Linda Fleetwood (V)
Pierre Edström (L)
Jan Andersson (C)
Martina Andersson (S)
Anne Oskarsson (SD)
Rickard Bäck (S)
Kerstin Lahi (KD)
Monica Ljungdahl (M)
Katrin Stagnell (S)
Olle Hjertqvist (S)

Tjänsteperson

Florence Eddyson-Hägg, § 6
Jessica Grimheden, § 4
Sanna Karlsson, § 4
Mona Lövmo, § 5
Marie Nilsson

ordförande

Justeringen sker digitalt
Paragrafer
1-8

Sekreterare
Marie Nilsson
Ordförande
Linda Fleetwood (V)
Justerare
Jan Andersson (C)

§1
Godkännande av föredragningslistan
Delegation för psykiatrivård godkänner upprättad föredragningslista.

§2
Val av justerare
Delegation för psykiatrivård utser Jan Andersson (C) att jämte ordföranden
justera dagens protokoll.

§3
Protokoll från delegationens sammanträde den 22
november 2017
Beslut
Delegationen för psykiatrivård lägger föregående protokoll till handlingarna.
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Bakgrund
Genomgång av protokoll från föregående sammanträde den 22 november
2017.

§4
Presentation av Sanna Karlsson, nytillträdd BUP-chef
samt information om verksamheten
Beslut
Delegationen för psykiatrivård noterar informationen om barn- och
ungdomspsykiatrins verksamhet till protokollet.
Bakgrund
Sanna Karlsson, nytillträdd chef för barn- och ungdomspsykiatrin samt
Jessica Grimheden, avdelningschef, barn- och ungdomspsykiatrisk
akutavdelning, redovisar om verksamheten.
Jessica Grimheden inleder med att informera om deplyftet, ett pilotprojekt
från Sveriges Kommuner och Landsting, som startade 2014. Deplyftet är ett
projekt för bedömning och psykopedagogisk behandling av depression för
barn och ungdomar. Syftet är att det ska ge klinisk vägledning och fördjupad
kunskap för behandlare inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BuP). Alla
patienter inom BuP screenas vid bedömningssamtal. Utifrån den
bedömningen kan man därefter avgöra graden av depression, för bland annat
suicidrisk, självskadebeteende och risk för våld. Projektet har fallit mycket
väl ut.
Sanna Karlsson informerar om den processkartläggning som genomförts
inom barn- och ungdomspsykiatrin. Det är en kartläggning av patientens resa
genom barn- och ungdomspsykiatrin inom Kalmar och Oskarshamn.
Kartläggningen ska framförallt utmynna i bättre utnyttjade resurser och
resultera i en handlingsplan för att göra verksamheten effektivare. 53 olika
punkter har lyfts fram som ska ses över med både större och mindre
förändringar. Resultatet ska därefter implementeras i verksamheten för att
bland annat göra verksamheten tillgängligare för patienterna.
Barn- och ungdomspsykiatrin i Västervik kommer också att genomföra
kartläggningen och därefter kommer en jämförelse att göras för att se om det
skiljer sig i länet.
Vidare informeras att psykiatrin i Halmstad har infört den så kallade BuPlinjen (BCFPI) som är ett snabbt och effektivt sätt att ta emot sökande till
barn- och ungdomspsykiatrin i Region Halland. Syftet är att barn och
ungdomar med psykisk ohälsa eller risk att utveckla detta snabbare ska få
komma i behandling.
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Vidare informeras om att internetbehandling med KBT (Kognitiv
beteendeterapi) är något som ökar mer och mer och nytt är nu
gruppbehandlingar med KBT.

§5
Information om psykiatrins byggnationer
Beslut
Delegationen för psykiatrivård noterar informationen om psykiatrins
byggnationer till protokollet.
Bakgrund
Mona Lövmo, lokalsamordnare, redovisar de pågående byggnationerna inom
psykiatrin i länet. I Oskarshamn har bygget påbörjats av nya psykiatrilokaler.
Kalmar är på planeringsstadiet och i Västervik har planeringen ännu inte
kommit igång.
Under 2011 tog landstingsfullmäktige ett inriktningsbeslut om att se över
behovet av nya psykiatrilokaler i länet. Utifrån det fick en arkitektfirma i
uppdrag att ta fram en förstudie som presenterades under 2015.
Inför byggnationerna förs diskussioner med medarbetarna inom psykiatrin
och det genomförs workshops med patientföreningar för att ta tillvara på
synpunkter. Se vidare information i bilaga 1, nya byggnationer.
---------------------------------------------------------------------------------------I samband med lunchen får delegationen en guidad tur av ett uppbyggt
visningsrum där man testar olika material, rummets utformning,
säkerhetsaspekter med mera.

§6
Förvaltningsinformation
Beslut
Delegationen för psykiatri noterar informationen om psykiatriförvaltningen
till protokollet.
Bakgrund
Florence Eddyson-Hägg, psykiatridirektör, redovisar om bland annat
verksamhetsplan, bokslut och RCPH (Resurscentrum för psykisk hälsa).
Verksamhetsplan för psykiatrin har tagits fram och bygger på landstingets
styrkort med fokus inom områdena medborgare och kund, verksamhet och
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process, lärande och förnyelse samt medarbetare. Florence Eddyson-Hägg
redovisar ett urval aktiviteter av det som ska göras under året.
Resultatet av genomförd medarbetar- och säkerhetsenkät har presenteras för
verksamheten och härefter förs dialog om vilka frågor som behöver lyftas
och utvecklas.
När det gäller tillgängligheten inom psykiatrin redovisas att till första besök
inom vuxenpsykiatrin fick 80 procent av patienterna inom 30 dagar och till
barn- och ungdomspsykiatrin, fick 90 procent av patienterna tid inom 30
dagar. Däremot ser det sämre ut när det gäller fördjupad utredning och
behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin.
Camilla Freedeke, utvecklingskoordinator, är anställd på
psykiatriförvaltningen för att bland annat starta upp ett Resurscentrum för
psykisk hälsa (RCPH), som är ett arbete inom Sydöstra sjukvårdsregionen.
Det handlar bland annat om jämlik hälsa, jämlik vård och ska resultera i
likvärdig vård i hela landet. Detta görs genom att ta till sig nya metoder, ny
kunskap och framförallt digitalisering. Det kommer att startas upp sex
resurscentrum i landet. Se vidare information i bilaga 2, förvaltningsinformation.

§7
Planering inför kommande möten under 2018
Beslut
Delegationen för psykiatri noterar informationen inför kommande möten
under 2018 till protokollet.
Bakgrund
Delegationssammanträdet den 25 april utökas till och med den 26 april och
förslaget är att delegationen eventuellt åker på studieresa till Örebro.
Programmet skulle innehålla antingen patient- och brukararbete alternativt
IT i vården inom psykiatrin. Florence får i uppdrag att ta kontakt med Örebro
för att se över möjligheten till studiebesök. Övriga ledamöter får dessutom i
uppdrag att se över alternativa program.

§8
Övrigt
En utvärdering av delegationerna ska ske under våren som kommer att ligga
till grund för inför kommande planering av delegationens arbete.
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