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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Motion 2007:1 av Dag Larsson m fl (s) om införande av
trygghetskvitto inom psykiatrin
Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg

Ärendet
Motionärerna föreslår att förhandlingar upptas med länets kommuner i syfte
att reglera samarbetet kring att ett trygghetskvitto införs inom psykiatrin.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Motionen belyser hur viktigt det är att informationsöverföring stärks. Detta
har varit en viktig aspekt som även lyfts fram i den översyn av psykiatrin
som skedde under 2007. Översynen har lett till förtydliganden i vårdavtalen
med sektorsklinikerna.
I uppdragsbeskrivningen för psykiatrin finns från 2008 ökade krav att
samverka med vårdgrannar och underlätta för kommunerna att klara sitt
uppdrag genom bättre samplanering innan utskrivning sker. Delaktighet för
patienten och vid behov med anhöriga är en viktig del av psykiatrins uppgift
för att skapa en sömlös vård när fler parter måste samordna sig t.ex
psykiatri-socialtjänst-försäkringskassa.
Det finns krav i en föreskrift utfärdad av Socialstyrelsen hur informationsöverföring ska ske. Men utöver föreskriftens krav kan landsting och
kommuner ytterligare utveckla hur man lokalt vill skapa goda arbetssätt som
ökar tryggheten för individen när man byter vårdform

Bilagor
1 Motion 2007:1
2 Landstingsdirektörens tjnsteutlåtande
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Inom Stockholms Stad införs snart trygghetskvitto inom äldreomsorgen/äldrevården. Vi kommer noga följa detta arbete och se vilka slutsatser
som kan dras av det och om detta går att införa inom den psykiatriska
vården.
I samarbetet med kommunförbundet i Stockholms län har förts diskussioner
om att uppdatera överenskommelsen från 1995 då psykiatrireformen trädde i
kraft. I detta sammanhang är det lämpligt att föra in frågan om hur
trygghetskvitto inom psykiatrin bör utformas.

Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 3 september 2008.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 16 september 2008.

Vid behandlingen i landstingsstyrelsen yrkades bifall dels till landstingsrådsberedningens förslag, dels till s-, v- och mp ledamöternas förslag

Landstingsstyrelsens beslut fattades utan omröstning.

S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag att
bifalla motionen.

Mp-ledamoten antecknade följande särskilda uttalande:
”Miljöpartiet anser att motionen ska bifallas, då trygghetskvitto är ett bra
verktyg för att säkerställa att individen får den vårdplan som han/hon har rätt
till.”

Ärendet och dess beredning
Dag Larsson m fl (s) har i en motion (bilaga), väckt den 16 januari 2007,
föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att
trygghetskvitto inom psykiatrin omgående ska införas, att uppdra åt hälsooch sjukvårdsnämnden att uppta förhandlingar med länets kommuner i syfte
att reglera samarbetet kring ett sådant trygghetskvitto.
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Yttranden har inhämtats från landstingsdirektören, hälso- och
sjukvårdsnämnden. Stockholms läns sjukvårdsområde har avstått från att
yttra sig.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 10 oktober 2007 (bilaga)
föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att anse
motionen besvarad enligt direktörens utlåtande.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 20 november 2007, enligt
förvaltningens förslag, avgett följande yttrande.
”Motionen avser förslag som kommer att hanteras inom ramen för den
psykiatriöversyn som förvaltningen via beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden den 18 juni 2007 fått i uppdrag att genomföra.”
S- och v-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag att bifalla
motionen.
Mp-ersättaren antecknade följande särskilda uttalande.
”Miljöpartiet de Gröna anser att motionen ska bifallas, då trygghetskvitto är
ett bra verktyg för att säkerställa att individen får den vårdplan som han/hon
har rätt till.”
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Bilagor
Motionen
Inom psykiatrin framstår det som särskilt viktigt att reglera hur övergången
mellan olika vårdformer ska säkerställas. Det handlar om att reglera hur
samverkan ska ske mellan sjukvårdens olika delar och/eller gentemot
socialtjänsten för att trygga enskilda patienters rätt till en god och säker
vård. För psykiskt sjuka patienter handlar det också om att samordna
planeringen av dennes fortsatta vård och omsorg vid överföring från en
vårdform till en annan.
Vad som kan hända om informationsöverföringen till socialtjänsten och
hälso- och sjukvården inte fungerar har vi sett en del tragiska exempel på.
Det synes som väldigt viktigt att bekräftelse och kvittering av mottagen
information lämnas, ställningstagande görs till huruvida företrädarna för de
olika vårdnivåerna ska mötas för planering. Frågan måste också avgöras om
personliga möten bör ske mellan berörda parter där patienten och i vissa fall
dennes närstående deltar.
För att underlätta vårdplaneringen och informationsöverföringen har det
under den föregående mandatperioden införts ett internetbaserat informationssystem, Webcare, som utvecklats gemensamt mellan landstinget och
kommunerna. Hittills har Webcare införts när det gäller planeringen för
patienter i behov av äldreomsorg. Systemet är uppbyggt så att patienten får
en kopia av utskrivningsmeddelandet från slutenvården där det bland annat
framgår uppgifter om vårdtiden på sjukhus, behandlande läkares namn,
behovet av fortsatta vårdinsatser och beslutet om vårdform och vårdinsatser
efter utskrivningen. Detta kan sägas vara ett trygghetskvitto för både
patienter, anhöriga och vårdpersonal som visar på vilka åtaganden som finns
mellan de inblandade aktörerna.
Mot bakgrund av en del tragiska händelser inom psykvården finns det all
anledning att på motsvarande sätt erbjuda ett trygghetskvitto vid utskrivningar från psykiatrisk slutenvård till olika mellanvårds- och öppenvårdsformer. Alla som skrivs ut ska erbjudas ett kvitto (dokumentation) på hur
den fortsatta vårdplaneringen och samverkan mellan kommun och landsting
ska se ut. Detta är en viktig insats för att säkerställa vården för psykiskt
sjuke.

Med anledning av ovanstående föreslår vi landstingsfullmäktige besluta
att trygghetskvitto inom psykiatrin omgående ska införas
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att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att uppta förhandlingar med
länets kommuner i syfte att reglera samarbetet kring ett sådant
trygghetskvitto.

Stockholm den 11 januari 2007

Dag Larsson

Catarina Agrell

Kemo Ceesay

Anna Lena Östman
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Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Förvaltningens synpunkter
Enheten för Ägarstyrning och Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO)
har indirekt och direkt deltagit i senaste årens utveckling av det internetbaserade informationsverktyg som heter WebCare. Systemet har visat sig
fungera väl inom äldreomsorgen och applikationer för andra delar av hälsooch sjukvården är både naturliga och självklara.
Systemet är uppbyggt så att patienten får en kopia av utskrivnings- meddelandet från slutenvården där det bland annat framgår uppgifter om vårdtiden på sjukhuset, behandlande läkares namn, behov av fortsatta vårdinsatser och beslut om insatser från olika huvudmän efter utskrivningen.
En arbetsgrupp med representanter från psykiatrin, kommunerna och ITverksamheten har startat under våren 2007 och förhoppningen är att kunna
lansera ett system för psykiatrin under 2008. Man har då med automatik det
som motionären efterfrågar, nämligen ett trygghetskvitto, även inom psykiatrin.
SLSO ville dessutom utöka användningsområdet till att inte bara gälla
kommunikation mellan psykiatrisk öppen- och slutenvård utan även göra det
möjligt att använda systemet för att kommunicera mellan olika vårdgrenar
både i öppen- och slutenvård samt med socialtjänsten i staden och
kranskommunerna.
I arbetsgruppen ingår representanter för olika psykiatriska kliniker och
Beroendecentrum, två systemförvaltare för WebCare från IT-avdelningen
inom landstingsstyrelsens förvaltning och representanter från KSL och några
kommuner.
I början av september 2007 hade arbetsgruppen en workshop med TietoEnator, som är leverantör av WebCare, för att utröna i vilken mån systemet
går att anpassa till gruppens önskemål. SLSO har fått ett preliminärt besked
att det är möjligt, men inväntar mer detaljer kring tidsåtgång och kostnad.
Tanken är inte att tillskapa ett speciellt system för psykiatri och beroendevård utan att alla användare ska finnas i samma system och kunna
kommunicera med varandra. Först när tidsåtgången och kostnaden för
anpassningen finns beräknad kan vi ta ställning till ett eventuellt införande
av WebCare för psykiatri och beroendevård. Införandet i sig kommer också
att kräva tid och resurser som dock förhoppningsvis betalar sig på sikt, i
form av smidigare informationsöverföring mellan olika instanser och
förbättrad vårdplanering i synnerhet kring patienter med komplexa vårdbehov.
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Om införandet enligt ovan blir möjligt kommer även psykiatri och beroendevård att kunna skriva ut ”trygghetskvitton” i samband med utskrivning från
slutenvården med början någon gång under 2008.

