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Motion av Birgitta Rydberg m fl (fp) om överföringsteam
efter rättspsykiatrisk vård
Patienter med svårare psykiatriska störningar och som är dömda till
rättspsykiatrisk vård enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) vårdas vid
särskilda vårdenheter. I Stockholms län finns en enhet på Huddinge sjukhus med
48 vårdplatser. Stockholms läns landsting har även avtal om 60 vårdplatser på
Karsuddens sjukhus utanför Katrineholm. Vid Löwenströmska sjukhuset finns en
avdelning som är godkänd för sluten vård av vård av kriminalvårdens intagna.
Dessutom finns rättspsykiatriska kliniker i Sundsvall, Säter, Vadstena och Växjö.
Under år 2002 vårdades 285 patienter vid enheten på Huddinge sjukhus. Dessa
patienter har både en kriminell och en psykiatrisk belastning. Hos hälften av
patienterna finns såväl alkohol som narkotika som en komplicerande faktor. En
fjärdedel av patienterna lider av personlighetsstörning. Andra har en kombination
av schizofreni, autismspektrumstörningar och missbruk. Nästan samtliga patienter
får medicin (neuroleptika) mot psykotiska skov eller personlighetsstörningar.
När patienterna vårdats färdigt på den rättspsykiatriska kliniken överförs några till
hemsektorn inom psykiatrin och vissa till kriminalvården. Under år 2002
överfördes 74 patienter till hemsektorn från Huddinge sjukhus.
För att den fortsatta vården ska fungera måste den planeras noggrant. Det måste
ske i nära samverkan mellan den rättspsykiatriska vården och sektorsklinikerna.
De rättspsykiatriska klinikerna måste vara en resurs till sektorsklinikerna och ge
råd och stöd om hur den fortsatta vården ska läggas upp.
För att den öppna vården ska fungera kräver patientens sjukdom att vården drivs
i strikta former med fortlöpande uppföljning. Eventuellt måste en lagändring göras
så att krav kan ställas på patienten att han t ex måste komma till mottagningen
varje dag för medicinering. Om inte detta fungerar kan patienten återgå till sin
destruktiva livsföring.

2 (2)

För att överförningen från sluten rättspsykiatrisk vård till öppen vård ska fungera
anser vi att särskilda överföringsteam måste inrättas. Teamet ska planera den
fortsätta vården innan utskrivningen. Personal från rättspsykiatriska vården och
öppenvården ska samarbeta om den fortsatta vården. Personal från den
rättspsykiatriska vården ska även fungera som stöd och rådgivare till
öppenvårdspersonalen. Patienter som tidigare skrivits ut ska tillfälligtvis kunna
erbjudas vård vid rättspsykiatriska enheter (sviktplatser).
Landstingsfullmäktige föreslås 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.
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