1 (2)
Landstingsstyrelsens förvaltning
Ägarstyrning

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2007-04-18

Handläggare:
Marianne Rudholm

Landstingsstyrelsen

Rapport 21/2006. Det lokala akuta mottagandet av patienter med psykiska besvär
Ärendet
Landstingsrevisorerna har överlämnat rubricerade rapport till landstingsstyrelsen för yttrande. Rapporten har också lämnats till Stockholms läns
sjukvårdsområde och till hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att

som yttrande över rapporten åberopa detta tjänsteutlåtande samt

att

omedelbart justera beslutet

Förvaltningens synpunkter
Syftet med granskningen, som genomförts hösten/vintern 2006 i sydöstra
och nordvästra delen av länet, har varit att undersöka om det finns förutsättningar en akut psykiatrisk vård på lika villkor över länet. Bl a har ett
25-tal verksamhetschefer, vårdcentralschefer, beställare m fl intervjuats.
Revisorerna konstaterar bl a
•
•
•
•

Bilagor

att det saknas tillräckliga förutsättningar för att kunna ge lokal akut
psykiatrisk vård på lika villkor
samverkan mellan psykiatri och primärvård fungerar dåligt i praktiken, bl a på grund av vakanser
knappt hälften av de tillfrågade menar att den lokala psykiatrin inte
klarar av att ta hand om akut psykiskt sjuka dygnet runt
drygt hälften av de intervjuade anser att primärvården inte klara att
ta sitt första linjeansvar för personer med akuta psykiska besvär
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•

det finns risk att vissa patientgrupper hamnar mellan stolarna, bl a
ungdomar och äldre

Revisorerna anser att problemen i det lokala akuta mottagandet inte har
uppmärksammats tillräckligt av beställarna och SLSO. I rapporten specificeras under respektive avsnitt den kritik som riktas mot respektive huvudman. I det förslag till yttrande som kommer att föreläggas hälso- och sjukvårdsnämnden vid sammanträdet den 24 april 2007 redovisar HSN:s förvaltning under respektive punkt de åtgärder som beställarna vidtagit alternativt planerar att vidta med anledning av revisorernas kritik.
På motsvarande sätt redovisar SLSO i sitt förslag till sin styrelse de synpunkter och åtgärder som vårdgivarna vill lyfta fram i ärendet.
Landstingsstyrelsens förvaltning har för sin del ingenting ytterligare att
tillägga utan hänvisar till dessa båda yttranden i ärendet.
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