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INTERPELLATION
2007-06-07

Interpellation av Peter Andersson (s) om landstingsmajoritetens
ambitioner beträffande psykiatrin i Stockholms län
Den psykiska ohälsan ökar i länet, inte minst i gruppen barn och unga. Det kräver en fortsatt
utbyggd psykiatri som med hög kvalitet kan möta behoven hos befolkningen. Det ställer krav
på större tillgänglighet till vården. De som söker vård inom psykiatrin har rätt att kräva både ett
värdigt bemötande och en god vårdplanering där de själva medverkar. De har rätt till
behandlingsmetoder som utgår från evidens och beprövad erfarenhet. De har rätt att kräva att
kommun och landsting samverkar bättre och att det finns en vårdplats när man behöver. Ska det
kunna fungera bättre krävs att politiken i landstinget tar ansvar för att vidareutveckla och stärka
länets psykiatriska vård.
Vi socialdemokrater lägger i vårt alternativ till budgetdirektiv inför 2008 stort allvar bakom
orden. Vården tillförs mer resurser, också psykiatrin. Det menar vi är mer angeläget än att nu
sänka skattesatsen. Vi vill ge ett uppdrag om att ta fram 10-punktsprogram som ska kunna
erbjuda patienterna den bättre vård som de så rättmätigt kräver av landstinget som
sjukvårdshuvudman. Också i den moderat-dominerade majoritetens förslag nämnd psykiatrin
som särskilt prioriterade områden, vilket borde vara positivt för psykiatrins utveckling.
Verkligheten talar tyvärr ett annat språk. Nyligen har rapporter med granskningar av
tillgänglighet, bemötande, vårdprogrammens roll och implementering samt om det akuta
mottagandet presenterats. Bilden man onekligen får är att rapporterna i sig innehåller en rad
signaler om angelägna förbättringsområden, men att den politiska majoriteten nöjer sig med att
lägga ärendet till handlingarna utan några konkreta ställningstaganden om åtgärder.
Samtidigt kommer nu rapporter från psykiatrin om att nedskärningar ska genomföras.
Uppgifter gör gällande att 12 tjänster inom den öppna psykosvården att försvinna. I Huddinge
försvinner 6 stycken tjänster, i Botkyrka 4,4 tjänster och i Gröndal 1,5 tjänster. Hembesök på
helger och kvällar kommer förmodligen att försvinna helt i Botkyrka som en följd av detta.
Med detta som utgångspunkt finns det all anledning att fundera över de ambitioner den nu
styrande majoriteten har med psykiatrin. Därför vill jag fråga ansvarigt landstingsråd:
-

Vilka initiativ avser du ta för att ge psykiatrin möjligheter att på bästa sätt ge
befolkningen en god vård?

-

Vilka initiativ avser du ta för att möta de problem och brister som beskrivs i
uppföljningsrapporten för allmänpsykiatrin 2006 och i ett antal revisionsrapporter?

-

Vilka effekter kommer de planerade nedskärningarna inom psykiatrin Sydväst att få för
verksamhet och patienter?
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-

Anser landstingsrådet att det är fråga om rimliga besparingar?

-

Kommer liknande neddragningar att genomföras i andra delar av länet?

-

Hur går dessa besparingar ihop med den borgerliga alliansens utlovade satsningar på
psykiatrin?

Huddinge den 7 juni 2007

Peter Andersson (s)

