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Landstingsstyrelsen

Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 25/04 Nyttjandet av externa he ldygns-/slutenvårdsplatser inom allmänpsykiatrin och rapport 26/04 Det akuta mottagandet inom psykiatrin
Föredragande landstingsråd: Birgitta Sevefjord

ÄRENDET
Landstingsrevisorerna har överlämnat rapport ”Nyttjandet av externa heldygns/slutenvårdsplatser inom allmänpsykiatrin” och rapport ”Det akuta mottagandet inom psykiatrin”, till landstingsstyrelsen för yttrande.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

Ingela Nylund Watz

Birgitta Sevefjord
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING
Landstingsrevisorerna, revisorgrupp 1, har den 14 december 2004 överlämnat rapport
25/04 ”Nyttjandet av externa heldygns-/slutenvårdsplatser i allmänpsykiatrin” och rapport
26/04 ”Det akuta mottagandet inom psykiatrin”, till landstingsstyrelsen för yttrande, att
särskilt begära in landstingsstyrelsens kommentarer när det gäller hur landstingsstyrelsen i
sin roll som politiskt ansvarig beställarnämnd, ska följa och försäkra sig om kvaliteten och
effektiviteten i de granskade verksamheterna.
Sammanfattningar över rapporterna bifogas (bilagor).

Utskottsbehandling
Hälso- och sjukvårdsutskottet har den 15 mars 2005, enligt landstingsdirektörens förslag, avgett yttrande över rapport 25/04 ”Nyttjandet av externa heldygns-/slutenvårdsplatser inom allmänpsykiatrin” (bilaga).
M-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag att bifalla landstingsdirektörens
förslag med följande tillägg.
”Att upphandlingen kännetecknas av snårighet beror till en avsevärd del på att psykiatrin
saknar ett samlat huvudmannaskap. När både stat, landsting och kommun är delaktiga vet
inte den ena handen vad den andra gör. Stockholms läns landsting bör därför verka för
landstingets avskaffande vilket i psykiatrins fall skall ersättas med en enda huvudman.”

Hälso- och sjukvårdsutskottet har den 15 mars 2005, enligt landstingsdirektörens förslag, avgett yttrande över rapport 26/04 ”Det akuta mottagandet inom psykiatrin” (bilaga).
M-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag att bifalla landstingsdirektörens
förslag med ändringen att det andra stycket ska ha följande lydelse.
”Minskningen av antalet akutbesök inom psykiatrin sedan sammanslagningen av Huddinge
och S:t Göran bottnar av allt att döma inte i någon minskad efterfrågan. Tvärtom bör denna
gren i psykiatrin förstärkas, något som också kommit till uttryck i Alliansens budgetar.
Vi delar revisionskontorets synpunkt om behovet av tillgänglighetsrapportering. Vi tar därför denna synpunkt som vår egen”.
Fp- och kd-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag ”att hälso- och
sjukvårdsutskottet på kommande sammanträde ges en ordentlig redovisning om det akuta
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omhändertagandet inom psykiatrin inklusive en redogörelse över hur nuvarande brister kan
åtgärdas.
Det framkommer av revisionsrapporten att stor osäkerhet finns vad gäller det akuta omhändertagandet inom psykiatrin. Stora variationer inom länet, otydliga riktlinjer och en för
patienterna knölig organisation är bilden som ges. För att hela hälso- och sjukvårdsutskottet ska kunna bilda sig en bild över läget och tänkbara åtgärder vore det bra att avsätta tid
för detta på nästa sammanträde”.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 6 april 2005.

