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Gemensam nämnd inom psykiatrins område
Nacka kommun har gjort en förfrågan till Landstingsstyrelsen i Stockholms
län om intresset och möjligheterna till att inrätta en gemensam nämnd inom
psykiatrins område, med syfte att fullgöra uppgifter enligt hälso- och
sjukvårdslagen samt socialtjänstlagen. Stockholms läns sjukvårdsområde har
ombetts yttra sig över denna skrivelse.
Inledningsvis kan konstateras att de legala förutsättningarna för bildande av
en gemensam nämnd föreligger på det sätt som uttrycks i skrivelsen från
Nacka kommun.
I skrivelsen framförs att man kan uppnå såväl ekonomiska som
kvalitetsmässiga fördelar genom samarbete i en gemensam nämnd vilken
anses motsvara de samverkansbehov som finns hos huvudmännen men som
samtidigt tillåter att huvudmannaskapet och det politiska inflytandet ligger
kvar hos parterna. Till exempel kan ansvaret för inriktning, mål och drift av
verksamheten ligga kvar hos huvudmännen. Samverkan genom en gemensam
nämnd möjliggör även att personalen kan vara anställd av respektive
huvudman. Förutsättningarna för en samsyn och ett gott samarbete mellan
huvudmänne n anses kunna öka genom bildande av ett offentligrättsligt
samverkansorgan med en gemensam politisk organisation. Vidare sägs att en
samverkan i denna form förutsätter att en överenskommelse har träffats om
vilka behörigheter och befogenheter nämnden ska ha samt att en
grundförutsättning är att huvudmännen är överens om hur man ser på bl.a
prioriteringar, resursanvändning, ledning och styrning, kvalitetsutveckling,
samverkansformer och organisationsutveckling.
Sjukvårdsområdet instämmer naturligtvis i att samverkan mellan
huvudmännen är en mycket viktig fråga, inte minst inom psykiatrins område,
och en avgörande förutsättning för att kunna bereda medborgarna en god vård
och ett gott omhändertagande. Goda exempel på en utvecklad samverkan
mellan huvudmännen finns på flera håll i länet. Det finns dock en stor
utvecklingspotential inom detta område.
Vad skrivelsen från Nacka kommun tar sikte på är en gemensam politisk
nämnd mellan huvudmännen. Skrivelsens ambitioner vad gäller samverkan
antyder att politisk samverkan främst sökes mellan medelsdisponerande
organ, för landstingets del nämnd med beställarmandat.
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Stockholms läns sjukvårdsområde står under ledning av en politiskt utsedd
men opolitisk styrelse med ställning som nämnd i kommunallagens mening.
Styrelsen disponerar några av de samverkansområden som anges i skrivelsen.
Andra samverkansområden, som t.ex. behovsbedömning och
medelstilldelning, disponeras av annan politisk nämnd, Hälso- och
sjukvårdsutskottet. Denna styrmodell, med beställarnämnd och styrelse för
den landstingsdrivna produktionen komplicerar möjligen bildandet av en
gemensamt politiskt samverkansorgan som bl.a ska behandla frågor kring
ledning och styrning samt organisationsutveckling.
Från sjukvårdsområdets sida talar också utvecklingen av vårdkonceptet
närsjukvård emot ett gemensamt samverkansorgan. Samverkan mellan lokala
vårdaktörer och mellan olika huvudmän och organisationer är själva kärnan i
detta vårdkoncept. Stockholms läns sjukvårdsområde är en vårdaktör i
närsjukvården. Sjukvårdsområdet har organiserat sin vårdorganisation så att
en utvecklad samverkan möjliggörs och underlättas. En indelning i
närsjukvårdsområden har genomförts. I ledningen för varje
närsjukvårdsområde står en närsjukvårdschef vars huvuduppgift är att, utifrån
patientperspektivet, utveckla samverkan mellan de vårdenheter, vårdgrenar
och vårdgrannar som finns i området. Den allmänpsykiatriska vården, liksom
beroendevården, barn- och ungdomspsykiatrin samt habiliteringsverksamheten, ska ingå i denna vårdmodell med samverkan runt patienten
över specialitetsgränser och huvudmannaskapsgränser. Att bryta ut
vårdgrenen psykiatri i en begränsad geografi och för denna del tillsätta ett
särskilt styrningsorgan bedöms motverka en utveckling av denna vårdmodell.
Från Stockholms läns sjukvårdsområde förordas således en fortsatt satsning på
och utveckling av närsjukvården med syfte att utveckla en prestigelös och
friktionsfri samverkan mellan kommunens, landstingets och privata vårdgivare
för att effektivt tillgodose vårdsökandes behov.
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