Stockholms läns landsting

INTERPELLATION
2008-10-02

Interpellation av Dag Larsson (s) om köer och missnöje inom
psykiatrin
Psykisk hälsa är en välfärdsfaktor. En väl fungerande, och med övriga vård- och
omsorgsverksamheterna integrerad, psykiatri kan på många sätt sägas vara ett mått på hur vårt
välfärdssamhälle fungerar.
Tyvärr är det så att fler numera är missnöjda med psykiatrin. Antalet anmälningar till
Patientnämnden när det gäller psykiatrisk vård har ökat med 28 procent i år. Anmälningarna
som handlar om ofullständig eller felaktig behandling har ökat med hela 70 procent.
Köerna till behandling ökar. Från april till maj i år ökade köerna inom allmänpsykiatrin från
1170 till 1388 personer, en ökning med 248 personer. Av dessa hade 376 personer väntat mer
än vårdgarantins 30 dagar. Så många som 120 personer hade väntat mer än 90 dagar.
På samma sätt som tidigare borde närsjukvården kunna spela en viktig roll när det gäller
psykosociala insatser vid psykisk ohälsa. Samtidigt visar den första kartläggningen av Vårdval
Stockholm att inga insatser gjorda under första kvartalet i ett stort antal kommuner/stadsdelar,
bland annat Kungsholmen, Tyresö, Nykvarn, Upplands Bro och Nynäshamn.
De psykiskt sjuka är ofta en röstsvag grupp och därför har vi politiker ett extra ansvar att värna
deras intressen på alla nivåer. Att uppfylla och försvara vårdgarantin inom psykiatrin torde vara
en av de viktigaste delarna i detta ansvar.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga ansvarigt landstingsråd:
• Vilka slutsatser drar du, i egenskap av ansvarig för beställningen av psykiatrisk vård, av
att antalet anmälningar till Patientnämnden ökar?
• Vilka åtgärder avser du att vidta för att minska köerna inom psykiatrin?
• När planerar du att vidta åtgärder för att stärka vårdgarantin inom psykiatrin?

Stockholm den 2 oktober 2008
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