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2017 blev minst sagt ett händelserikt år för PRIMA. Under sommaren fick vi efter en 
lång, rättslig process slutligt besked om att PRIMA Nordost skulle övergå till annan 
vårdgivare i mars 2018. 

Det var ett tråkigt besked för såväl medarbetare 
som patienter. Omgående påbörjades ett 
omfattande arbete för att göra övergången så 
enkel och lätt som möjligt för PRIMAs patien-
ter och självklart också för de medarbetare 
som skulle följa med till den nya vårdgivaren. 

Parallellt med arbetet med övergången 
ställde vi in siktet på att hitta nya möjligheter 
och roliga utmaningar. Idéerna var många 
och några kommer att förverkligas under 
2018. Det känns fantastiskt att engagemanget 
hos medarbetare och chefer är så stort! 

Utvecklingen på PRIMA står verkligen 
aldrig stilla. Hela tiden arbetar vi för att 
ytterligare förbättra kvaliteten i vården och 
sätter nya, ännu högre, mål. Att ligga i fram-
kant och att vara en förebild för den bästa 
psykiatriska specialistvården kräver mycket 
av PRIMAs chefer och medarbetare. Ständigt 
pågår kvalitetsarbeten och nya evidensbase-
rade metoder och forskningsrön diskuteras. 

För mig känns det därför extra roligt att 
PRIMA aktivt fortsätter att stödja forskning. 
Under 2017 beslutade PRIMAs styrelse om 
att ytterligare 1 miljon kronor skulle delas ut 
i forskningsanslag.  På sidan 6 berättar Elias 
Arnér, som är läkare, professor i biokemi  
– och framför allt ordförande i PRIMA 
Evidensråd – om hur viktigt det är med 
forskning och hur essentiellt det är för forsk-
ningen att vårdföretag engagerar sig och 
också hjälper till med finansieringen. Han 
berättar också om hur det är att arbeta som 
forskare – det verkar inte helt enkelt!

Hur viktig forskningen än är så har våra 
medarbetare en mycket stor del i det som 
gör att PRIMA verkligen gör skillnad. Ann 
Reinebo Robertsson berättar, på sidan 12, om 
att PRIMAs arbete alltid utgår från patienterna 
och att på PRIMA finns en kultur och en tillit 
som präglar hela verksamheten. ”Vi litar på 
varandra”, säger Ann och det tycker jag är ett 
väldigt högt och fint betyg på både chefer 
och medarbetare. Med tillit och trygghet som 
bas föds nya idéer och förbättringsarbetet 
blir ständigt pågående och naturligt. Och det 
kommer verkligen våra patienter tillgodo. 

På PRIMAs mottagning i Handen har en 
riktig omstart skett i och med att PRIMA 

fick fortsatt förtroende att 
driva verksamheten! En-
gagemanget och viljan att 
hjälpa våra barn och unga 
är otrolig. Föreläsningar, 
grupper och ”känsloskola” 
är några exempel på vad 
PRIMA Handen erbjuder 
och nya projekt startas hela 
tiden. Just nu är det verk-
ligen extra intressant med 
det projekt som startats där 
vi använder virtuell teknik! 

Inger Gynning berättar 
om detta och mycket mer, 
på sidan 8, och kommen-
taren ”Här är det aldrig 
tungrott och konservativt” 
sammanfattar verkligen 
stämningen på PRIMA 
Handen!

Det är alltid viktigt för 
oss att förstå och påminnas om hur våra pa-
tienters och anhörigas situation kan se ut för 
att vi ska kunna tillhandahålla det allra bästa 
stödet och den bästa vården. I reportaget 
på sidan 10 kan ni läsa om hur det är, och 
har varit, ur mamma Karins perspektiv. Hur 
familjens vardag påverkas av att ha ett barn 
som är annorlunda och om hur situationen 
kan bli lite lättare med rätt hjälp och stöd. 
Skildringen väcker många tankar.

Till sist vill jag bara nämna att PRIMA 
sammanställt sin första hållbarhetsrapport.

Hållbarhetsarbetet är viktigt och det blir 
extra tydligt när man inser att det är enormt 
omfattande – allt från miljö till sociala och 
etiska frågor! En betydelsefull del av hållbar-
hetsarbetet är just det sociala ansvarstagandet. 
I PRIMAs hållbarhetsrapport beskrivs bland 
annat hur PRIMA jobbar med att sätta fokus 
på barn som anhöriga för att de ska få rätt 
stöd och åldersanpassad information när 
en förälder drabbas av psykisk ohälsa. Ett 
mycket viktigt och behjärtansvärt arbete som 
i förlängningen hjälper barnet att hantera 
svåra situationer i livet och undvika egen 
psykisk ohälsa som följd. Ett arbete som 
verkligen gör skillnad!
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