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Yttrande över revisionsrapporten Det akuta omhändertagandet inom
psykiatrin
Ärendet
Landstingsstyrelsen ska yttra sig över rapporten och har överlämnat den till hälsooch sjukvårdsutskottet för beredning
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsutskottet föreslås besluta
att

föreslå landstingsstyrelsen besluta att yttra sig enligt förvaltningens synpunkter
i det här tjänsteutlåtandet samt

att

omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens synpunkter
Inledningsvis kan sägas att Beställarkontor Vård finner att Revisionskontorets rapport ger en mycket bra beskrivning av det akuta mottagandet inom psykiatrin.
Revisionskontoret finner att länsakuten fungerar väl, fyller en viktig funktion samt
att verksamheten blivit mer rationell med ett lägre antal besök än tidigare då det
fanns två enheter med länsövergripande ansvar – en vid Huddinge sjukhus och en
inom S:t Görans sjukhusområde. Syftet med att koncentrera de två tidigare enheterna
har i den delen uppnåtts.
Revisionskontoret menar att Beställaren överlåtit till produktionen att utforma det
lokala akuta omhändertagandet inom ramen för sektorernas basansvar, vilket lett till
stora lokala variationer. Samtliga beställare är överens om att det akuta omhändertagandet i första hand skall ske lokalt i patientens närmiljö där patienten i regel är känd
och direkt kan tas omhand av personal som känner patienten. Beställaren har i hela
länet uppdragit till respektive sektor att utveckla det akuta omhändertagandet på lokal nivå, men inte angett hur. Behoven ser inte lika ut över länet och att utforma hur
omhändertagandet ska se ut är en fråga för produktionen. Olikheterna kompletteras
idag av länsakutens uppdrag att ta emot de patienter som en sektor för tillfället inte
kan ta om hand lokalt. I den nya uppdragsbeskrivningen för allmänpsykiatri som
tagits fram under hösten 2004 ges samma uppdrag till samtliga sektorer, vilket kommer att leda till likhet i alla beställningar. Beskrivningarna och utgångspunkterna för
det akuta omhändertagandet skiljer sig då inte längre åt. Vården skall dock fortfarande organiseras utifrån lokala behov, men olikheterna får inte bli för stora. Beställaren
ser allvarligt på revisionskontorets fråga huruvida patienterna får tillgång till akut
psykiatrisk vård på lika villkor och kommer att hörsamma revisorernas synpunkter
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och ta fram en samlad rapportering över utvecklingen av det akuta omhändertagandet.
Beställarkontor Vård delar revisionskontorets synpunkter att ersättningssystemet inte
är tillfredsställande. Hur länsakuten ska ersättas är en mycket komplicerat fråga som
varit föremål för många och långa diskussioner under flera års tid. Olika modeller
har prövats, men ingen har fallit väl ut.
Beställaren har medvetet valt att låta ansvaret för det akuta omhändertagandet vara
en del i basåtagandet. Syftet är bland annat att skapa incitament för att utveckla det
akuta omhändertagandet istället för att nyttja dyr vård på länsakuten. Länsakuten ska
inte vara en fri nyttighet.
Verksamheten vid länsakuten är dyr och under 2003 ålades inte sektorerna att stå för
länsakutens kostnadstäckning. Detta resulterade i att Norra Stockholms Psykiatri
(NSP), som då drev verksamheten, belastades med länsakutens underskott. Avtalet
2004 syftar till att ge länsakuten möjlighet att som egen resultatenhet kunna fullfölja
uppdraget. Inför tecknandet av 2004 års avtal bildades flera grupper för att försöka
hitta vägar att enas kring länsakutens ersättning, vilket resulterade i att man inom
produktionen själv fattade beslut om hur kostnaderna för länsakuten skulle debiteras.
Länsakutens verksamhet planeras nu att åter läggas samman med Norra Stockholms
Psykiatri (NSP) och internt inom produktionen ser man över hur den interna debiteringen ska lösas under 2005. Beställaren kommer inte att i avtalet ange någon ersättningsmodell.
Revisionskontoret tar upp problemet med att det finns tre akutmottagningar i samma
hus, vilket har lett till att patienter kan få vänta på vård på upp till tre ställen. Länsakuten, beroendeakuten och den lokala akuten vid Norra Stockholms psykiatri finna
alla tre i samma hus på S:t Görans sjukhusområde. Beställaren har uppmärksammat
problemet och påtalat det för SLSO som nu planerar en återföring av länsakuten till
NSP. Ytterligare samordning mellan psykiatrin och beroendeakuten när det gäller det
akuta omhändertagandet avseende jourlinjer är under översyn.
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