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Yttrande över en skrivelse från Socialnämnden i Nacka om gemensam nämnd inom psykiatrins område
Ärendet
Landstingsstyrelsen ska yttra sig över en skrivelse från Socialnämnden i
Nacka och har överlämnat den till hälso- och sjukvårdsutskottet för beredning.
Skrivelsen innehåller en förfrågan om intresse och möjligheter att inrätta en
gemensam nämnd inom psykiatrins område, med syfte att fullgöra uppgifter
enligt hälso- och sjukvårdslagen samt socialtjänstlagen. Enligt skrivelsen
kan en möjlig start vara att gemensamt utreda förutsättningarna och göra ett
gemensamt underlag för beslut om fortsatt arbete.
Ärendet har beretts i samverkan med Beställaravdelning Söder och också
behandlats i Sjukvårdsberedning Sydost 2005-03-30. Protokollsutdrag bifogas.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsutskottet föreslås besluta
att

föreslå landstingsstyrelsen att som svar på skrivelsen överlämna detta
tjänsteutlåtande samt

att

omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens synpunkter
Frågan om att inrätta gemensamma nämnder inom landstingets olika ansvarområden har tidigare i huvudsak behandlats på ett övergripande plan.
Behovet av samverkan med kommunerna kring vissa patientgrupper har
oftast lösts genom att olika former av samverkansöverenskommelser gjorts.
När det gäller samverkan kring psykiskt funktionshindrade finns t ex sådana
överenskommelser med de allra flesta av länets kommuner och stadsdelar.
Eftersom länet i dag består av 44 kommuner och stadsdelar skulle inrättande
av en rad gemensamma nämnder med eget budgetansvar för landstingets del
innebära en betydande uppsplittring av verksamhet och resurser. Detta hindrar naturligtvis inte att frågan om att ytterligare fördjupa samverkan genom
att inrätta en gemensam nämnd kring en eller flera speciella må lgrupper
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eller uppgifter i vissa fall kan vara relevant men som en generell lösning på
samverkansproblem eller resursbrist fungerar det knappast.
I Nacka kommun ansvarar den psykiatriska kliniken i sydöst för befolkningens behov av psykiatrisk vård. Kliniken har också ansvaret för befolkningen
i ytterligare fyra kommuner i området. Målgrupperna för den föreslagna
gemensamma nämnden skulle enligt skrivelsen utgöras av personer med
psykiska funktionshinder, med missbruk och svår psykisk sjukdom, med
neuropsykiatriska funktionshinder och äldre med psykisk sjukdom. Även
om dessa målgrupper utgör en betydande del av klinikens verksamhet
kommer mycket att falla utanför den föreslagna nämndens ansvarsområde.
I praktiken innebär detta att verksamhet och resurser inom kliniken skulle
behöva avdelas utifrån flera olika kriterier. Erfarenhetsmässigt vet vi att
detta medför omfattande förhandlingar och diskussioner, som kanske i första hand borde ägnas åt utveckling av verksamheten för de föreslagna målgrupperna.
När det gäller Nacka finns i dag, som också redovisas i skrivelsen, flera olika samverkansnivåer mellan kommunen och landstinget, bl.a. mellan beställare, mellan chefer på operativ nivå och mellan handläggare på basnivån.
Dessutom finns nätverk kring vissa målgrupper bl a några av dem som särskilt lyfts fram i kommunens skrivelse, nämligen personer med neuropsyk iatriska funktionshinder och med psykiskt funktionshinder och missbruk. I
dessa nätverk ingår personal från kommun, landsting samt intresseorganis ationer. I övrigt finns också en lokal samverkansöverenskommelse mellan
psykiatrin i landstinget och socialpsykiatrin i Nacka kring bl a gemensam
vårdplanering för psykiskt funktionshindrade.
Däremot har kommunen valt att avstå från samverkan med landstinget på
den politiska nivån, varför någon fungerande samrådsgrupp på denna nivå
inte finns idag.
Landstinget ställer sig naturligtvis positivt till att utveckla och fördjupa samverkan kring de målgrupper som kommunen tar upp i sin skrivelse men föreslår att arbetet i ett första läge koncentreras på att ytterligare utveckla och
aktualisera de samverkansarenor som redan finns på olika nivåer. Först i ett
andra steg bör frågan om inrättande av en gemensam nämnd bli aktuell.
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