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Landstingsstyrelsen

Motion 2003:63 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om överföringsteam efter rättspsykiatrisk vård
Föredragande landstingsråd: Birgitta Sevefjord

ÄRENDET
Motionärerna föreslår avtal om överföringsteam för patienter efter den rättspsykiatriska
vården, att vissa patienter inom den psykiatriska vården ska kunna åläggas skyldighet att
delta i vårdåtgärder i öppen vård.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att anse motionen besvarad.

Den öppna allmänpsykiatrin kan ha svårt att erbjuda patienter som skrivs ut från den rättspsykiatriska vården adekvat vård och behandling. Många av dem är dömda till psykiatrisk
vård och behandling och saknar motivation att efter frisläppandet uppsöka allmänpsykiatrin.
Vissa av de rättspsykiatriska patienterna har också så komplexa vårdbehov – ofta i kombination med aggressivt beteende – att de har särskilt svårt att få tillgång till, och kunna ta del
av, erbjudna fortsatta vård- och behandlingsåtgärder.
Därför har en översyn av landstingets rättspsykiatriska vård påbörjats. Översynen gäller
dels den slutna vårdens planering, dimensionering och organisation dels uppbyggandet av
en specialiserad öppenvårdsresurs för patienter som skrivs ut från den rättspsykiatriska
slutenvården. För den slutna vården planeras bland annat byggandet av en helt ny byggnad
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för rättspsykiatrisk vård och behandling som skall ersätta nuvarande barack. Investeringsmedel finns reserverade i budget.
Den specialiserade öppenvårdsresursen skall i första hand ha som målgrupp vissa LRVpatienter (dvs dömda till vård), klienter inom kriminalvårdens frivård med behov av öppen
psykiatrisk vård, psykiskt sjuka missbrukare med drogrelaterad farlighet, särskilt vårdkrävande patienter inom allmänpsykiatrin, ofta med missbruk, personlighetsstörningar och hotfullt och aggressivt beteende. Medel finns reserverade i budget för år 2005.
Gemensamt för personerna tillhörande ovan beskrivna målgrupp är bland annat att de har
ett komplext vårdbehov och att samtidiga insatser från flera vårdgivare bedöms nödvändiga
för positivt behandlings- och vårdresultat. Därför är den inom landstingets medicinska programarbete framtagna fokusrapporten ”Behandling av personer med komplexa vårdbehov
p g a psykisk störning och missbruk” ett viktigt underlag i det pågående uppbyggnadsarbetet av den specialiserade öppenvårdsenheten. Arbetet med rapporten har letts av en projektgrupp inom Beroendecentrum i Stockholm och har skett i samråd med sakkunniga representanter för allmänpsykiatri, behandlande rättspsykiatri, kommunernas socialtjänst samt
kriminalvård/frivård. Synpunkter har inhämtats från brukarorganisationerna RSMH, Brukarföreningen/riks för (för opiatberoende patienter), KRIS och från olika organisationer
som arbetar med hemlösa. Rapportens förslag håller på att integreras i det reguljära arbetet
och särskilda medel har avsatts i budget för år 2005.
När det gäller det i motionen väckta förslaget om att vissa patienter inom den psykiatriska
öppenvården skall kunna åläggas skyldighet att delta i vårdåtgärder pågår diskussioner
kring sekretess- och tvångsfrågor hos regeringens särskilda psykiatrisamordnare och det
övervägs förslag att införa tvång att sköta sin medicinering för personer som tidigare vårdats inom rättspsykiatrin. Detta kräver dock en lagändring.

Ingela Nylund Watz

Birgitta Sevefjord

Anders Lönn

Stockholms läns landsting
Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2005-01-12

3
LS

0310-2604

ÄRENDET OCH DESS BEREDNING
Birgitta Rydberg m fl (fp) har i en motion (bilaga), väckt den 7 oktober 2003 föreslagit
landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att föreslå Beställarkontor Vård att
träffa avtal om överföringsteam för patienter efter den rättspsykiatriska vården, att skriva
till regeringen och föreslå att vissa patienter inom den psykiatriska vården ska kunna åläggas skyldighet att delta i vårdåtgärder i öppen vård.

Utskottsbehandling
Hälso- och sjukvårdsutskottet har den 15 juni 2004, enligt landstingsdirektörens förslag,
avgett yttrande (bilaga).
M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag att bifalla motionen.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 12 januari 2005.

