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Motion 2015:19 av Birgitta Sevefjord (V) om psykiatrins hus
Miljöpartiet och Socialdemokraterna bifaller motionen mot bakgrund av
att landstinget behöver satsa betydligt mer på psykiatrin, och inte minst på
psykatrins lokaler i allmänhet.
Det är oerhört centralt att processen med uppbyggnaden av en modern och
samordnad psykiatri påskyndas. Det är också viktigt att psykiatrin placeras
i anslutning till och samordnas mer med den somatiska vården, då många
som lider av somatiska sjukdomar utvecklar psykisk ohälsa och många
med psykiska sjukdomar också lider av somatiska besvär.
Om det är så att byggprocessen av psykiatrins hus inte kan påskyndas på
grund av Stockholms stads detaljplanearbete för Stadshagen så behöver
landstinget ta hand om de egna befintliga psykiatriska lokalerna fram till
2024.
Psykiatrins lokaler har under allt för lång tid getts lägsta prioritet.
Lokalerna på St Görans sjukhus, Löwenströmska, BUP akuten och de små
enheterna i södra länet är allt för nedgångna, vilket är anmärkningsvärt.
Den som lider av psykisk ohälsa och psykisk sjukdom är i stort behov av
lokaler som skapar trygghet, en viss hemmakänsla och som är
ändamålsenliga. Många studier visar på att arkitekturen och den fysiska
miljön påverkar vår psykiska hälsa. Psykatriska avdelningar behöver också
placeras eller utformas så att det finns natur i anslutning till vården.
Faktorer som skapar en bra fysisk miljö är ljus och värme, textilier och
färger, växter, bekväma möbler, öppna ytor och ljusinsläpp, platser för
lugn och ro med också samtalsrum och plats för arbetsstationer. Locum
och Stockholms läns sjukvårdsområde har tagit fram ett konceptprogram
för lokaler för god vård inom psykiatris heldygnsvård som lyfter fram
dessa faktorer. Det är av högsta vikt att detta program inom kort
implementeras i våra verksamheter.
Tyvärr saknas just dessa självklara delar på flera av våra psykiatrienheter
idag. Ett exempel är BUP akutens enheter där barn heldygnsvårdas.

