
 
 

 
Svar på interpellation ”Anställ ny yrkesroll inom psykiatrin” från Linda Fleetwood (V)  
 
Linda Fleetwood tar upp en viktig fråga nämligen hur vi kan stötta en utsatt patientgrupp och 
minska stigmat kring psykiatrisk vård. Peer support används på flera andra håll i landet för 
att stödja och lotsa andra patienter i sitt tillfrisknande. Hon vill därför veta hur den nya 
majoriteten, i form av Länsunionen, kommer att se till att även Region Kalmar län kan ta till 
vara på erfarenheterna från närliggande regioner och hur vi själva skulle kunna inrätta en ny 
yrkesroll, i form av peer support, inom psykiatrin. 
 
Låt mig till att börja med konstatera att det inte är första gången som Vänsterpartiet lanserar 
denna tanke. Den fanns med både i partiets budgetförslag i höstas (dock utan finansiering) 
samt som en del i en nyligen inlämnad motion till regionfullmäktige.  
 
Psykiatriförvaltningen arbetar aktivt med att patienters och närståendes medverkan och 
delaktighet, inte bara i den direkta vården utan också i förvaltningens beslutsprocesser. 
Under föregående verksamhetsår diskuterades brukarrevisioner som ett viktigt verktyg för ett 
ytterligare patient- och närståendeinflytande. Detta planeras att genomföras med start under 
2019. 
 
I januari 2018 genomförde förvaltningen studiebesök bland annat vid psykiatrin i 
Malmö/Trelleborg för att efterhöra erfarenheter runt standardiserat vårdförlopp i Skåne. 
Studiebesöket gjordes gemensamt inom Regionalt Medicinskt Programområde, RMPO, i 
sydöstra sjukvårdsregionen. I samband med studiebesöket delgavs också en presentation 
där personer med egen erfarenhet arbetar vid den affektiva mottagningen. En modell för en 
”unik personlig process” för återhämtning presenterades, vilken ska komplettera den kliniska 
processen. Den tidigare delegationen för psykiatrivård genomförde också en studieresa till 
Västra Götaland under föregående mandatperiod där vi fick arbetssättet kring peer support 
presenterat.  

 
Vi i Länsunionen är alltid öppna för att pröva nya vägar för att öka kvalitén i hälso- och 
sjukvården, i det här fallet inom psykiatrin. Länsunionen har därför avsikt att fördjupa sig 
ytterligare i frågan om peer support. Som jag tidigare nämnde ingår förslaget att inrätta peer 
support som en del i en motion från Vänsterpartiet. Därför vill jag inte föregripa behandlingen 
av denna motion. I det arbetet ska bland annat behov, kostnader, nyttoeffekter, eventuella 
risker samt erfarenheter från andra regioner som infört modellen, beaktas. 
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