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§ 154/19

Dnr LS2019-0050

Förbättring av barn och ungas psykiska hälsa
Beslut
Regionstyrelsens beslut
1. Slutrapporten gällande förbättring av barn och ungas psykiska hälsa
läggs till handlingarna enligt bilaga.
2. Regiondirektören får i uppdrag att genomföra de i slutrapporten
föreslagna åtgärderna avseende 2019.
3. 7,2 miljoner kronor avsätts till att genomföra de i slutrapporten
föreslagna åtgärderna avseende 2019. Medel tas ifrån riktade
statsbidrag, överenskommelsen inom området psykisk hälsa 2019.
Bilaga § 154/19
Ärendebeskrivning
Enligt regionplan och budget 2019–2021 har Regionkontoret i uppdrag att
säkerställ vårdkedjorna mellan Region Uppsalas verksamheter gällande patienter
med psykisk sjukdom och psykisk ohälsa. Ett väl fungerande samarbete mellan
Region Uppsala och länets kommuner är en förutsättning för en väl fungerande
vårdkedja för barn och unga. Regionkontoret ska därför, i samarbete med
berörda förvaltningar och med länets kommuner, förstärka tidiga insatser för
barn och ungas psykiska hälsa.
Utskottet för hälso- och sjukvård beslutade 2019-02-12, § 10/19, att ge hälsooch sjukvårdsdirektören i uppdrag att utreda och komma med förslag som
förbättrar vården på primärvårdsnivå rörande barn och ungas psykiska hälsa.
Med detta ingångsvärde ska också en översyn av hela vårdkedjan göras i syfte att
öka tillgängligheten till vård. Utredningen ska ske inom ramen för Effektiv och
nära vård 2030. Vidare beslutades att en lägesrapport ska lämnas till utskottet för
hälso- och sjukvård i maj och en slutrapport i augusti 2019. Slutrapporten ska
innehålla förslag om genomförande som kan påbörjas i början av 2020. Förslag
om genomförande ska tas med i beredningen av regionplan och budget för 2020
inför beslut i fullmäktige i juni 2019 och eventuellt i tilläggsbeslut i november
2019. Utredningen leds av Kerstin Evelius, tidigare nationell samordnare för
området psykisk hälsa.
En lägesrapport presenterades för utskottet för hälso- och sjukvård den 2019-0604, § 32/19.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

39 (50)

Regionstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-08-27

Den slutrapport som lämnas innehåller rekommendationer och förslag med en
kortsiktig tidsplan, 2019–2022.
Regionstyrelsen föreslås ge regiondirektören i uppdrag att genomföra de i
slutrapporten föreslagna åtgärderna avseende 2019. En lägesrapport avseende
pågående och genomförda åtgärder enligt föreslagna åtgärder för 2019 lämnas
vid utskottets sammanträde i november, då även en genomförandeplan för 2020
ska föreslås. I lägesrapporten ska även ingå en redovisning av hur de ekonomiska
medlen har använts.
Kostnader och finansiering
För att genomföra föreslagna åtgärder avseende 2019 föreslås att avsätta 7,2
miljoner kronor. Medel tas ifrån riktade statsbidrag, överenskommelsen inom
området psykisk hälsa 2019.
Beredning
Ärendet har beretts i utskottet för hälso- och sjukvård som för egen del beslutade
att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdra gatt återkomma till utskottet med
en lägesrapport för 2019 och genomförandeplan för 2020.
I beredningen har information, erfarenhet och synpunkter inhämtats från,
Utskottet för hälso- och sjukvård
Olika politiska grupper inom Region Uppsala
Samrådet Hälsa, stöd, vård och omsorg (samrådet HSVO)
Närvårdens politiska styrgrupp i Uppsala kommun
Tjänstemannaledningen Hälsa, stöd, vård och omsorg (TML HSVO)
Skolledare
Primärvårdsforum
Länsbarnombudet
Mödra- och barnhälsovårdspsykologerna
Barn- och ungdomspsykologerna (Samtalsmottagningarna)
Barn- och ungdomspsykiatrin
Barnsjukhuset
Habiliteringen
Ungdomsmottagningen Uppsala
Tjänstemän inom effektiv och nära vård
Andra berörda tjänstemän inom Region Uppsala
Pillerpodden
Attention
Ärendet är berett i utskottet för hälso- och sjukvård.
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Yrkanden
Regionstyrelsens ordförande Erik Weiman (M) yrkar bifall till föreliggande
förslag.
Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande
förslag.
Kopia till
Sjukhusstyrelsen
Vårdstyrelsen
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