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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Motion 2003:62 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att tillsätta
en psykiatrikommission
Föredragande landstingsråd: Birgitta Sevefjord

Ärendet
Motionärerna föreslår att en psykiatrikommission tillsätts med uppgift att
utreda hur ”farliga” patienter inom psykiatrin tas omhand och vid behov
föreslå förbättringar.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att avslå motionen.

I motionen föreslås att landstingsfullmäktige skall tillsätta en psykiatrikommission som skall granska och kontrollera hur landstingets psykiatriska
profession tar hand om och behandlar farliga patienter. Det är ett föga
konstruktivt förslag.
Istället för särskild granskning och kontroll av professionens verksamhet är
det bättre att bedriva ett konstruktivt och kontinuerligt utvecklingsarbete.
Inom landstingets medicinska programarbete i psykiatri har under våren
2004 utarbetats en särskild fokusrapport ”Behandling av personer med
komplexa vårdbehov på grund av psykisk störning och missbruk”. I rapporten lämnas förslag på hur vården skall kunna förbättras för dessa personer. En
del av dem som har komplexa vårdbehov är också kriminella och våldsbenägna, d v s vad som i dagligt tal kallas för farliga. Rapportens förslag
håller på att integreras i det reguljära arbetet inom landstingets psykiatri och
missbruksvård – i samverkan med länets kommuner och Stockholms stads-
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delsnämnder. Särskilda medel för landstingets arbete har avsatts i budget för
år 2005.
Vidare har en översyn av landstingets rättspsykiatriska vård påbörjats.
Översynen gäller dels den slutna vårdens planering, dimensionering och
organisation, dels uppbygga ndet av en specialiserad öppenvårdsresurs för
patienter som skrivs ut från den rättspsykiatriska slutenvården. För den
slutna vården planeras bland annat byggandet av en helt ny byggnad för
rättspsykiatrisk vård och behandling som skall ersätta nuvarande barack.
Investeringsmedel finns reserverade i budget.
Den specialiserade öppenvårdsresursen skall i första hand ha som målgrupp
vissa LRV-patienter (dvs dömda till vård), klienter inom kriminalvårdens
frivård med behov av öppen psykiatrisk vård, psykiskt sjuka missbrukare
med drogrelaterad farlighet, särskilt vårdkrävande patienter inom allmänpsykiatrin ofta med missbruk, personlighetsstörningar och hotfullt och
aggressivt beteende. Medel finns reserverade i budget för år 2005.

Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 12 januari 2005.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 25 januari 2005.

Vid behandlingen i landstingsstyrelsen yrkades bifall dels till landstingsrådsberedningens förslag, dels till m-, fp- och kd- ledamöternas förslag.

Landstingsstyrelsens beslut fattades utan omröstning.

M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig:
”Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att bifalla
motionen.
Under senare år har några allvarliga händelser inträffat med psykiskt sjuka
inblandade. Ofta har våld utövats mot tredje man. Det är den grupp psykiskt
sjuka som kan vara farliga för sig själva och andra som varit inblandade. För
att minska riskerna att sådana händelser ska inträffa i framtiden behöver
denna grupp ett bra och säkert omhändertagande inom vården. Det krävs
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särskilda och strikta rutiner. Ett nära samarbete behövs också med andra
myndigheter och organisationer.
För att kartlägga hur dessa ’farliga’ patienter tas om hand inom den
psykiatriska vården föreslås att en särskild psykiatrikommission inrättas.
Kommissionen ska bl a granska om dessa patienter får en bra vård, om de
hamnar ’mellan stolarna’ hur samarbetet fungerar mellan olika vårdgivare,
hur öppenvården fungerar m m. Arbetet bör bedrivas skyndsamt och
kommissionen bör presentera en rapport snarast. Med ledning av uppgifter i
rapporten kan vid behov åtgärder för att förbättra situationen vidtas. Om det
behövs lagändringar bör kommissionen föreslå det. Landstinget ska då föra
fram sådana förslag till regeringen.”

Ärendet och dess beredning
Birgitta Rydberg m fl (fp) har i en motion (bilaga), väckt den 7 oktober
2003 föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att
tillsätta en psykia-trikommission med uppgift att utreda hur ”farliga”
patienter inom psykiatrin tas omhand och vid behov föreslå förbättringar.

Utskottsbehandling
Hälso- och sjukvårdsutskottet har den 31 augusti 2004, enligt landstingsdirektörens förslag, avgett följande yttrande.
”I motionen föreslås att en särskild psykiatrikommission tillsätts för att
granska hur ’farliga’ patienter tas om hand inom psyk iatrin, vilken vård de
erbjuds och om samarbetet fungerar mellan olika vårdgivare m.m.
I kommissionen bör ingå personer från olika delar av vården och representanter för samverkande myndigheter/organisation-en. Motionärerna önskar
att en rapport snarast presenteras med en analys av den nuvarande
situationen och förslag till förändringar.
Inom det medicinska programarbetet i psykiatri har under våren 2004 tagits
fram en särskild fokusrapport om behandling av personer med komplexa
vårdbehov p.g.a. psykisk störning och missbruk. En särskild grupp inom
denna målgrupp utgörs enligt rapporten av patienter med kriminalitet och
våldsbenägenhet, d v s vad man i dagligt tal kan kalla farliga.
I rapporten redovisas bl a kartläggning av målgruppens storlek, nuvarande
vårdutbud och samverkansproblem och andra problem i nuvarande vård-
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strukturer. Med utgångspunkt från denna kartläggning redovisas sedan olika
strategiförslag för att förbättra vården för målgruppen.
Arbetet med rapporten och dess utformning har letts av en projektgrupp
inom Beroendecentrum Stockholm och skett i samråd med sakkunniga
representanter för allmänpsykiatri, behandlande rättspsykiatri, socialtjänst
samt kriminalvård/frivård. Synpunkter har inhämtats från brukarorganisationerna RSMH, Brukarföreningen/Riks (för opiatberoende patienter), KRIS
och från olika organisationer som arbetar med hemlösa.
Den fortsatta hanteringen av fokusrapportens förslag sker integrerat med
arbetet inom nu pågående LRV-översynen.
Med hänvisning till ovanstående anser förvaltningen att det för närvarande
inte föreligger något behov av en särskild psykiatrikommission.”
M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag att
bifalla motionen.
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Bilaga
Motionen
Psykiskt sjukdom är ett handikapp och psykiskt sjuka måste ges stöd för att
kunna leva i samhället. För att det ska fungera behövs väl fungerande öppenvårdsenheter. Det ställer krav på ett nära samarbete mellan kommunens
omsorg och landstingets sjukvård. Med en god omsorg klarar flertalet
psykiskt sjuka att vistas i eget boende i samhället. Något som är positivt för
den enskilde och för samhället.
Det finns dock en grupp psykiskt sjuka som kan vara farliga för sig själva
och andra. För att klara av att ge denna grupp ett bra och säkert omhändertagande krävs särskilda och strikta rutiner. Ett nära samarbete behövs med
kommunens omsorgsorganisation, missbrukarvården, socialpsykiatrin,
polisen m fl.
Vi föreslår att en särskild psykiatrikommission tillsätts för att granska hur
”farliga” patienter tas omhand inom psykiatrin. Erbjuds de en bra vård?
Hamnar dessa patienter ”mellan stolarna”? Fungerar samarbetet mellan olika
vårdgivare? Kan dessa patienter vårdas i öppen vård? Finns det anledning att
föreslå ändringar i gällande bestämmelser och la gstiftning?
I kommissionen bör ingå personer från olika delar av vården och representanter från samverkande myndigheter /organisationer. Utredningen bör
bedrivas skyndsamt och en rapport bör presenteras snarast. Rapporten bör
innehålla en analys av den nuvarande situationen och förslag till förändringar.

Vi föreslår landstingsfullmäktige besluta
att tillsätta en psykiatrikommission med uppgift att utreda hur ”farliga”
patienter inom psykiatrin tas omhand och vid behov föreslå förbättringar.

Stockholm den 7 oktober 2003

För Folkpartiet liberalernas landstingsgrupp

Birgitta Rydberg

Maria Wallhager

Andres Käärik

