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§ 58
Regionuppdrag - Vård vid depression och ångestsyndrom
Diarienummer HS 2016-00007
Beslut

1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkänner regionuppdrag vård vid
depression och ångestsyndrom med tillhörande handlingsplan.
2. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen avsätter 11,4 mnkr av 2018 års statsbidrag
för psykisk hälsa för åtgärder enligt handlingsplanen i regionuppdraget.
Sammanfattning av ärendet

Regionuppdraget avser att omhänderta rekommendationerna i de reviderade
nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom. Många
rekommendationer ligger i linje med 2010 års nationella riktlinjer och mycket av
åtgärderna i regionuppdragets handlingsplan handlar om att fullfölja eller
implementera redan påbörjade satsningar. De viktigaste åtgärderna återfinns inom
områdena: ökad tillgång till rekommenderad psykologisk behandling,
kompetensförsörjning/utbildning/kompetenshöjande insatser, framtagande och
implementering av regionala styrdokument, effektiva vårdprocesser inklusive
vårdsamverkan, uppföljning och analys av rekommendationer och åtgärder samt
satsningar för att förbättra den somatiska hälsan hos personer med psykisk ohälsa.
Åtgärderna gäller alla åldersgrupper och berör i stor utsträckning primärvården
men även specialistpsykiatrin. Regionuppdraget kompletteras av åtgärder
beskrivna inom ramen för regional utvecklingsplan för barn &
ungdomspsykiatrin. Transkraniell magnetstimulering (rTMS) är en ny
behandlingsmetod för medelsvår till svår depression som redan är under
implementering i Västra Götaland genom ordnat införande.
Beredning

Regionuppdraget med handlingsplan har utarbetats i en arbetsgrupp med representanter
från berörda sektorsråd, avdelningar inom Koncernkontoret och brukarorganisationerna.
Synpunkter på förslag till regionuppdrag har inhämtats via remissförfarande.
Ärendet har beretts i Program- och prioriteringsrådet (PPR) den 15 december 2017.
Förhandling enligt MBL § 11 har avslutats i enighet med arbetsgivarens förslag
den 12 februari 2018. Vårdförbundet har inkommit med synpunkter på regionuppdraget.
Psykiatriberedningen informerades om regionuppdraget den 8 december 2017
och har behandlat ärendet den 21 februari 2018.
Beslutsunderlag
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Regionuppdrag med tillhörande handlingsplan
Psykiatriberedningens beslut 2018-02-21, § 7
Synpunkter från Vårdförbundet 2018-02-12
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