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Svar på skrivelse från S, MP, V, M, FP, KD och C om
kartläggning av behovet och tillgången till första
linjens psykiatri i Stockholms län
Ärendebeskrivning
I en skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår S, MP, V, M, FP,
KD och C att en kartläggning ska genomföras av behovet och tillgången på
första linjens psykiatri i Stockholms län. I ärendet redovisas förslag till
avgränsning och innehåll i denna kartläggning.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-05-23
Skrivelsen från S, MP, V, M, FP, KD och C
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att genomföra en
kartläggning i enlighet med förslagen i ärendet

att

anse skrivelsen besvarad.

Förvaltningens motivering till förslaget

I skrivelsen föreslås att en kartläggning sak genomföras av tillgången
på första linjens psykiatri i primärvården samt att denna ska ställas i
relation till det förväntade vårdbehovet i länets stadsdelar och
kommuner.
Första linjens psykiatri omfattar vårdinsatser för personer med
psykisk ohälsa inkluderande behandling av beroendeproblematik
som ges inom länets husläkarverksamhet, barnhälsovård,
mödrahälsovård och primärvårdsrehabilitering. Till det kommer
också de insatser som ges av länets ungdomsmottagningar. Första
linjens psykiatri ska inte kräva vuxenpsykiatrins eller barn- och
ungdomspsykiatrins specialistkompetens.
Huvuddelen av de insatser som utförs inom första linjens psykiatri
tillhandahålls i dag av länets husläkarmottagningar. Förvaltningen
föreslår därför att kartläggningen avgränsas till de insatser som ges
inom detta verksamhetsområde.
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På länets husläkarmottagningar medverkar läkare, psykologer,
socionomer, distriktssköterskor med flera i arbetet med att fullfölja
uppdraget första linjens psykiatri. I alla husläkarmottagningars
uppdrag ingår att tillhandahålla psykosociala insatser och dessa ska
bedrivas av personal med särskild kompetens. Kompetenskraven
förtydligas i förfrågningsunderlaget för husläkarverksamheten. I nu
gällande förfrågningsunderlag anges att personal som ska utföra
insatserna ska vara socionom med lägst basutbildning i psykoterapi,
legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut eller annan
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med lägst basutbildning i
psykoterapi. Huvudelen av husläkarmottagningarnas uppdrag inom
första linjens psykiatri tillhandahålls av nämnda personalkategorier
och därför föreslås att kartläggningen i första hand avgränsas till
dessa. Ett grundläggande krav i husläkarverksamhetens
förfrågningsunderlag är att mottagningen ska bemannas med
specialist i allmänmedicin. Därutöver kan husläkarmottagningens
läkarbemanning kompletteras med andra specialistläkare såsom
specialist i psykiatri. Förvaltningen föreslår att kartläggningen även
belyser i vilken utsträckning denna specialistkompetens i dag finns
som del i tillgången på första linjens psykiatri.
I skrivelsen föreslås att kartläggningen ska belysa omfattningen av
resurser för den första linjens psykiatri satt relation till det
förväntade vårdbehovet i länets stadsdelar och kommuner.
Förvaltningen föreslår att resultatet från kartläggningen ställs i
relation till det socioekonomiska behovsindexet Care Need Index
(CNI) som är anpassat till att bedöma vårdbehoven inom
primärvården och som finns framtaget för varje kommun/stadsdel i
länet. Vidare föreslås att kartläggningen belyser hur samverkan med
specialistpsykiatrin fungerar och det aktuella utbud av vårdgivare
med tilläggsavtal avseende barn och unga med psykisk ohälsa.
Kartläggningen föreslås även inkludera en sammanfattande
bedömning och analys av tillgången på första linjens psykiatri inom
husläkarverksamheten.
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Kartläggning av behovet och tillgången till första linjens
psykiatri i Stockholms län
Att bygga upp en välfungerande första linjens psykiatri inom primärvården
har sedan länge varit en gemensam politisk målsättning. Tyvärr nås vi ofta
utav signaler om att situationen är långt ifrån tillfredställande.
Landstingsrevisorerna har tidigare pekat på bristande samordning mellan
husläkarmottagningarna och den specialiserade psykiatrin och att resurserna
fördelas ojämnt mellan olika kommuner och stadsdelar inom länet.
Utifrån detta menar vi att Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Att

ge Hälso- och sjukvårdförvaltningen i uppdrag att genomföra
en kartläggning av tillgången på första linjens psykiatri i
primärvården samt att detta skall ställas i relation till det
förväntade vårdbehovet i såväl stadsdelar som kommuner i
länet.
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