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Så ska Psykiatrin Halland 
bekämpa den psykiska 
ohälsan 2022
Trots stora samhällssatsningar för att bekämpa den psykiska ohälsan ser vi 
att de patienter som söker sig till oss inom Psykiatrin Halland blir allt fler. Vi 
har sett den trenden under ett antal år nu, pandemin exkluderad, både när 
det gäller barn och vuxna. 

Vi ser också att patienttillströmningen är större än befolkningsökningen och 
då är frågan: Vad beror detta på? Det korta svaret är att ingen riktigt vet. I de 
yngre åldersgrupperna finns det dock tecken på att orsakerna till ökningen, 
även om dessa ännu inte är helt fastlagda, har att göra med ungas livsvillkor. 
Mer specifikt i miljöer som rör unga generellt, som skolperioden och inträdet 
till arbets- och vuxenlivet.

En effekt av pandemin har blivit att digitaliseringen påskyndats i en omfatt-
ning vi tidigare inte sett, vilket inneburit att vi fått ompröva våra arbetssätt 
och rutiner. Förändringarna i vår omvärld har också medfört fler samverkans-
partner men även ett förändrat arbetssätt i själva samverkansarbetet. 

Vad som än sker i psykiatrins omvärld kommer vi alltid att prioritera patienter 
med störst medicinskt behov. Detta är också något vi har skyldighet att göra 
enligt hälso- och sjukvårdslagen. Samtidigt måste vi inom Psykiatrin Halland 
göra vad vi kan för att möta samhällets förändringar och de nya behov som 
eventuellt kan uppstå. Som exempel presenterar vi tre strategier som knyter 
an till denna utveckling: 

n Patienterna kommer under 2022 att erbjudas en fortsatt hög tillgänglig-
het såväl digitalt som fysiskt, men vi anpassar detta eftersom begreppet 
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tillgänglighet innebär olika saker för olika patientgrupper. Dessutom 
kommer vi under 2022 att erbjuda ett ökat utbud av nya behandlings-
former. 

n Under 2021 har BUP övertagit ansvaret för första linjens vård genom att 
inrätta två nya mottagningar med beteckningen ”Barn och ungas psykis-
ka hälsa”. Vi ser stora synergieffekter i framtiden utifrån ett samhällsper-
spektiv, bland annat genom kontaktcentret ”En väg in”. Där vill vi arbeta 
för att öka vår samverkan med de halländska kommunerna för att smidigt 
och patientvänlig kunna hänvisa ungdomarna även till socialtjänsten. 

n Vi kommer att fortsätta prioritera vårt kärnuppdrag, att vårda patien ter 
med störst medicinskt behov. Samtidigt är vi en viktig kunskapsbärare  
i samhällsutvecklingen och vi kommer också i möjligaste mån att vara en 
aktiv partner och konsult i olika sammanhang där frågeställningar kring 
den psykiska ohälsan kan kräva våra insatser. 

Lars Gustafsson (kd), ordförande i Region Hallands psykiatrinämnd 
Goran Delic, förvaltningschef, Psykiatrin Halland 

22

 Goran Delic och Lars Gustafsson.
FOTO: ANDERS ANDERSSON


