INTERPELLATIONSSVAR
Bitr. sjukvårdslandstingsrådet

2007-04-12

LS 0703-0270

Birgitta Rydberg (fp)

Svar på interpellation 2007:22 av Håkan Jörnehed om tillgången till
somatisk sjukvård för gruppen psykiskt funktionshindrade.
Håkan Jörnehed (v) har ställt följande frågor till mig om hälsokontroller och
somatisk sjukvård för gruppen psykiskt funktionshindrade.
1. Avser du ta initiativ till en kartläggning av hur psykiskt
funktionshindrades tillgång till somatisk sjukvård fungerar i SLL?
2. Om du svarar ja på fråga 1 och kartläggning visar på stora brister, vilka
åtgärder avser du då vidta för att förbättra situationen?
3. Är du beredd att arbeta vidare med förslaget om en kostnadsfri årlig
hälsokontroll för personer som är långtidssjukskrivna för psykisk hälsa?
Som svar vill jag anföra följande:
Många patienter inom den psykiatriska vården har en nedsatt kroppslig hälsa
och ökad dödlighet i bl a hjärt- och kärlsjukdomar. I en del fall får dessa
patienter otillräcklig somatisk vård och tandvård.
Den psykiatriska vården har i uppdrag att stödja dessa patienter så att de får
sina behov av somatisk vård tillgodosedda genom ett samarbete med
primärvård, somatisk specialistvård och tandvård. Detta är reglerat i
uppdragsbeskrivningen och i vårdöverenskommelser.
Alla patienter måste mötas med respekt när de beskriver sina kroppsliga besvär
och det är inte acceptabelt om så inte sker. En del patienter inom den
psykiatriska vården berättar i olika undersökningar att de upplever att de inte
blir tagna på allvar eller blir trodda när de tar upp sina somatiska besvär.
Tandproblem och övervikt är vanliga biverkningar av psykofarmaka som inte
uppmärksammas tillräckligt inom psykiatrin. Många patienter behöver också
hjälp i form av råd om kost och motion. Det är dock tveksamt om en
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kostnadsfri årlig hälsokontroll skulle förbättra den somatiska vården för
psykiskt sjuka.
För att få till stånd förbättringar kommer uppföljningarna under år 2007 om
somatisk vård för psykiatriska patienter att skärpas. Målrelaterade ersättningar
är knutna till om dessa mål uppfylls.
Fysisk aktivitet på recept kan användas inom sjukvården som
behandlingsalternativ för att förebygga och behandla sjukdom. För närvarande
pågår ett projekt inom landstinget (FYSS) med syfte att stödja att detta
kommer till stånd. Psykiatrin deltar i projektet.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
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