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Referat från SiVs årskonferens
med divisionschef Karin Haster som gästtalare om Psykiatrins framtid

Från psykiatrins sida är vi angelägna om en väl fungerande medborgardialog. Vi måste nå våra
patienter på lättare sätt. Tillgängligheten är ett problem. Vi måste anpassa oss till vad omvärlden
kräver av oss. Vår dialog måste omfatta både patienter och anhöriga. Vi behöver ambassadörer i
våra verksamheter.
Så summerade divisionschefen Karin Haster sin analys av hur psykiatrin i Värmland kan
utvecklas, när hon talade inför Sjukvårdspartiets årskonferens på Nya Landstingshuset.
-Vi måste fråga mer för att vet få veta hur vi ska förändra. Det är en grundpelare tillsammans
med ett utvecklande ledarskap som ger oss bra teamarbete. Vi behöver se tydligare till behov, inte
endast till diagnos.
Vi står inför stora utmaningar med den ökande psykiska ohälsan. Därför måste vi göra klart för oss hur
vi behöver fungera i den första linjens kontakter.
-Det är viktigt att arbeta med attityder till psykiska sjukdomar, underströk Karin Haster. Detta kan
bearbetas genom att frågorna lyfts fram i press och offentlig debatt. Vi behöver berätta om de goda
exemplen likaväl som om svårigheterna.
Vi behöver låga trösklar in till våra verksamheter och stödfunktioner. Tillgängligheten har varit och är
ett problem. Trycket på akuta mottagningar har ökat. Vi planerar att sätta in extra kompetenser vid den
psykiatriska akutmottagningen av dessa skäl.
Självmordstalen ligger över riksgenomsnittet i Värmland. I norra Värmland har vi startat en
samverkan med räddningstjänst och kyrkliga verksamheter för att förebygga riskerna för självmord. I
samma anda pågår förberedelser för en speciell utbildning som ska öka vår iakttagelseförmåga kring
företeelser som kan förutse och förebygga självmord.
Fokus på unga
En verksamhet som särskilt riktar sig till kontakt med ungdomar i kris har under några år prövats i
Hagfors. Detta blir nu förebild för hur vi vill utveckla öppna mottagningar i övriga länet.
-Det politiska initiativ som i dagarna tagits för att förbättra tillgänglighet och en genomlysning av
första linjens kontakter har fått ett positivt mottagande bland vår personal, underströk Karin Haster.
Missbruksfrågorna har också stor uppmärksamhet inom psykiatrin.
-Vi vet att vi måste öppna upp bättre för att möta unga vuxna med problem. Vi möter unga som varit
inne i missbruk redan innan tonåren. Vi är oroade över att stödresurserna i skolan har minskat på många
håll. Barnen får ta väldigt mycket ansvar själva.
Frågan engagerade till en diskussion i mötet, som noterade hur viktigt ett bra föräldrastöd är och att
psykologer och kuratorer behöver finnas inom skolan.
Rekrytering av fler medarbetare med specialiserade kunskaper står i fokus, betonade Karin Haster
vidare. Läkarsituationen är förbättrad men fortfarande behöver vi många fler för fast anställning i
synnerhet inom den öppna psykiatrin. Även anställning av specialiserade sjuksköterskor är en angelägen
prioritering, liksom psykologer.
Panelsamtal
Årskonferensen med Sjukvårdspartiet i Värmland hade en särskild upptakt kring partiets egen
satsning på ungdomar. Ordföranden för SiV Ungdom Sebastian Hidén, ledde en workshop där
framtidsfrågorna för partiet stod i fokus.
I ett panelsamtal enligt Skavlan-modell redovisade Malin Larsson från Deje, Oscar Karlsson från
Torsby och Linnea Utterdahl från Säffle intressanta synpunkter på hur unga kan och bör intresseras för
aktivt politiskt arbete. Deras egna erfarenheter från studier och arbete i vården var klara motiv för deras
vilja att påverka förutsättningarna genom politisk medverkan. Därför har de engagerat sig för att starta
SiV Ungdom.
Flera nyval
I valet av styrelse för Sjukvårdspartiet i Värmland blev Marianne Utterdahl, Säffle omvald som
ordförande. Nyvalda blev Lovisa Månsson, Skattkärr, Malin Larsson, Deje och Ingalill Rosell, Säffle.
Omvalda blev Birgitta Sjögren, Torsby, Birgitta Wessmark, Forshaga, Görel Hopman, Kristinehamn och
Maria Skogh, Säffle. I styrelsen kvarstår även Örjan Ström och Erik Jansson, Säffle.
Till valberedning inför valåret 2014 valdes Ingegerd Wikström, Karlstad, Ingegerd Welin Fogelberg,
Säffle och Barbro Molander, Kristinehamn

