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Interpellation av Johan Sjölander (S) till ansvarigt
landstingsråd angående utflyttningen av psykiatrin
Framtidens hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar. Delar av de förändringar
som vi står inför och de förändringar som är nödvändiga för att vården ska vara
anpassade efter de förutsättningar vi förväntas stå inför inom den närmsta framtiden,
redovisas också i rapporten kring Framtidens Hälso- och sjukvård.
Byggandet av NKS innebär att vi inom några år kommer att stå rustade med ett
toppmodernt sjukhus av högsta klass. Exakt vad som ska rymmas inom dess väggar
och i vilken utsträckning är dock inte helt klart. Uppenbart är dock att en större andel
av vårdplatserna kommer att flytta ut från akutsjukhusens korridorer till mindre
avancerade enheter, där förutsättningarna att bedriva den typen av vård ska vara lika
bra eller bättre jämfört med i dagsläget.
Det finns en oro kring hur bland annat psykiatrins verksamheter kommer att
hanteras i en liknande process och förändring. Vårdbehovet kräver sällan
akutsjukhusets resurser men närheten till dess kompetens är inte heller att förakta
eller förringa. Vi vet att miljön har stor betydelse för patientens tillfrisknande och
hänsyn måste tas till rummet och upplevelsen av vårdmiljön när vi formar framtidens
hälso- och sjukvård.
Även stora och omvälvande förändringar kan göras relativt fort om alla är med på
vad som ska göras, förstår varför och tror på den framtida lösningen. Det är därför
avgörande att tillräcklig tid avsätts för planeringen och genomförandet gällande
utflyttningen av psykiatrin från våra akutsjukhus. Det finns även fler aspekter än den
direkta närheten till akut somatisk vård att ta hänsyn till. För att bibehålla en god
kompetensförsörjning inom psykiatrin och upprätthålla en god evidensbaserad vård
är det viktigt att det fortsatt finns ett samband mellan forskningen och vårdmiljöerna.
Utgångspunkten måste nu vara att se till att de anstående förändringarna görs utifrån
idéen att vi har en chans att göra verksamheternas innehåll än bättre och mer
patientsäkert. Stora förändringar kräver dock att alla berörda parter involveras och
informeras under processens gång. Att engagera personalen samt patient- och
anhörigorganisationer i förändringarna kring den psykiatriska vården i Stockholms
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län är förmodligen det bästa sättet att dämpa eventuell oro och säkerställa att bästa
möjliga lösning faktiskt också blir resultatet av förändringarna. Med en öppen
process där berörda parter känner sig delaktiga i förändringen skapar vi en långsiktigt
hållbar miljö för både personal och patienter
Med anledning av ovanstående vill jag fråga ansvarigt landstingsråd:
•

Kan du garantera att processen kommer att vara öppen?

•

Har tillräcklig tid avsatts för att rymma dialog och information kring
processen?

•

Vilka initiativ kommer du att ta för att dämpa eventuell oro för dessa
förändringar?

•

Hur säkerställer vi vårdkvaliteten i denna process?

•

Hur säkerställer vi den framtida kompetensförsörjningen och forskningen
inom psykiatrin?
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