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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Fortsatt satsning för breddinförande av integrerad beteendehälsa i
primärvård
Bakgrund

Socialstyrelsen beviljade Region Östergötland 1 362 208 kronor i statsbidrag
under 2018 (SoS Dnr 9.1-16237/2018). Medlen tilldelades
Primärvårdscentrum för att inleda arbetet med att införa ett ändrat arbetssätt
för omhändertagandet av personer med psykisk ohälsa i primärvård enligt
IBH (integrerad beteendehälsa). Modellen som b.la. bygger på korrekt
triagering vid första kontakten och korta interventioner, ska bidra till ökad
tillgänglighet och trygghet för patienter med psykisk ohälsa.
Under hösten 2018 inleddes arbetet på fyra pilotvårdcentraler.
Breddinförandet av IBH till Region Östergötlands vårdcentraler kräver tid
och resurser eftersom det innebär att ett nytt arbets- och förhållningssätt ska
implementeras på enheterna och alla medarbetare berörs. Genom
utbildningsinsatser till medarbetarna och aktiv handledning i det vardagliga
arbetet på vårdcentralen, av samtalsbehandlare med god erfarenhet av
modellen, ska omställningen fortsatt genomföras.
Primärvårdscentrum ska som projektägare, under perioden 2019-2020,
erbjuda samtliga vårdcentraler i Region Östergötland, oavsett driftform, att ta
del av införandet av IBH.

Ärende

Därför föreslås en fortsatt satsning av projektmedel till Primärvårdscentrum
motsvarande maximalt tre miljoner kronor, under perioden 2019-2020, för att
genomföra omställningen till det nya arbetssättet enligt IBH på länets
vårdcentraler. Primärvårdscentrums uppdrag omfattar såväl vårdcentraler i
egenregi, som de i privat driftform. Ersättningen utbetalas månadsvis efter
uppkomna kostnader. Uppföljning sker genom rapportering till
ledningsstaben i samband med DÅ och ÅR. Vid ÅR 2020 ska en separat
slutrapport inlämnas.
Region Östergötland BESLUTAR
a t t tillföra Primärvårdscentrum maximalt 3 000 000 kronor under 20192020 för att i projektform genomföra omställningen till arbetssättet enligt
IBH på länets samtliga vårdcentraler.
Lena Lundgren
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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Beslutet expedieras till:
Produktionsenhetschef Primärvårdscentrum
Produktionsenhetschef Närsjukvården i Finspång
Verksamhetschef Johannelunds vårdcentral
Verksamhetschef och ägarrepresentant Geria vårdcentral
Verksamhetschefer och ägarrepresentant Helsas vårdcentraler
Verksamhetschef och ägarrepresentant Trädgårdstorgets vårdcentral
Verksamhetschef och ägarrepresentant Capio Berga vårdcentral
Verksamhetschef Vårdcentralen Mirum
Camilla Paananen
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