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Svar på interpellation 2007:72 av Peter Andersson (s) om
landstingsmajoritetens ambitioner beträffande psykiatrin
i Stockholms län
Peter Andersson (s) har ställt följande frågor till mig om landstingsmajoritetens
ambitioner beträffande psykiatrin i Stockholms län.
1. Vilka initiativ avser du ta för att ge psykiatrin möjligheter att på bästa sätt ge
befolkningen en god vård?
2. Vilka initiativ avser du ta för att möta de problem och brister som beskrivs i
uppföljningssrapporten för allmänpsykiatrin 2006 och i ett antal revisionsrapporter?
3. Vilka effekter kommer de planerade nedskärningarna inom psykiatrin Sydväst att få
för verksamhet och patienter?
4. Anser landstingsrådet att det är fråga om rimliga besparingar?
5. Kommer liknande neddragningar att genomföras i andra delar av länet?
6. Hur går dessa besparingar ihop med den borgerliga alliansen utlovade satsningar på
psykiatrin?
Som svar vill jag anföra följande:
Landstingsmajoriteten anser att psykiatrin i Stockholms län behöver förnyas och
förstärkas. För en väl fungerande psykiatrisk vård krävs en helhetssyn som saknas idag.
Vi vill stärka den första linjens psykiatri, höja vårdkvaliteten och öka resurserna till den
psykiatriska vården.
Som utgångspunkt för förnyelse av psykiatrin i Stockholms län görs nu en översyn av
den psykiatriska vårdens uppdrag, organisation och kostnadsläge. Avsikten är att redan
inför avtalen med de psykiatriska klinikerna nästa år stimulera verksamheterna att ta
emot fler patienter med kortare väntetid och att därvid erbjuda effektiva
behandlingsformer. Därför arbetar vi också med ett nytt ersättningssystem för psykiatrin
som vi planerar införa från nästa år.
Inför avtalen år 2009 kommer nya entreprenörer att ges möjlighet att utföra delar av den
psykiatriska vården i länet för att stimulera konkurrens och kvalitetsutveckling. Det
eventuella behovet av utbyggnad inom vuxenpsykiatrin respektive
barn/ungdomspsykiatrin kommer också att utredas.
I budgeten för 2007 har majoriteten gjort en förstärkning på över 80 mkr till psykiatrin.
Inom ramen för den generella kvalitetssatsningen kommer bl.a. följande punkter att
betonas:

•

Vården av unga vuxna 15-25 år utvecklas genom förbättrad samverkan inom
psykiatrin.

•

Insatserna för personer med psykisk störning och missbruk förbättras.

•

Individuella vårdplaner upprättas för alla patienter med psykisk sjukdom.

•

Stödet förbättras för anhöriga till psykiskt sjuka, i synnerhet barnen.

•

Den psykosociala kompetensen förstärks inom primärvården som utgör den
första linjens psykiatri.

•

Patienternas valfrihet ökas. Ett nytt ersättningssystem ökar dessa möjligheter.

De förändringar som för närvarande görs inom den psykiatriska kliniken Sydväst syftar
till att åstadkomma en effektivare organisationsstruktur och att få innevarande års
klinikbudget i balans. Besparingarna avser i huvudsak administration. Datajournaler
kommer exempelvis att införas och då behövs inte lika många sekreterare. Jag tycker att
dessa åtgärder är rimliga. Det är viktigt att komma ihåg att vi beställer psykiatrisk vård
av en viss omfattning och med ett visst innehåll. Hur vårduppdraget utförs i detalj är ett
ansvar för vårdgivaren.
Förändringar kommer att ständigt att ske inom psykiatrin som inom andra vårdgrenar.
Vissa äldre vårdmetoder måste utmönstras och nya införas. Vårdorganisationen måste
förändras för att möta nya krav. Även om vi tillför nya resurser måste förändringar i
befintlig organisation göras för att möta behoven.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
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