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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
Motion 2013:2 av Helene Öberg m.fl. (MP) om att tillsätta en
kommission som utreder Liljeholmens psykiatriska
mottagning
Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg

Ärendebeskrivning
Motionärerna föreslår att en kommission tillsätts som utreder Liljeholmens
psykiatriska mottagning.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Landstingsstyrelsens motivering
Liljeholmens psykiatriska öppenvårdsmottagning har under flera år varit
föremål för den politiska majoritetens särskilda intresse på grund av stora
problem med tillgänglighet och bemötande alltsedan tre mottagningar inom
den psykiatriska kliniken Sydväst slagits samman till en.
Socialstyrelsen har vid en inspektion 30 maj 2011 konstaterat brister som haft
stor påverkan och betydelse för kvalitet och patientsäkerhet. Patientnämnden
(PaN) har under flera år redovisat ett stort antal klagomål på verksamheten.
De politiska organ som är berörda har fått kontinuerlig information om utveckling och åtgärder för att förbättra situationen. Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som drev mottagningen fram till i mars 2013 arbetade aktivt
för att komma tillrätta med de problem som förelåg. En strukturerad plan för
förbättringsarbetet togs fram. Men de långvariga och kvarstående problemen
innebar att den politiska majoriteten till sist beslöt att upphandla den psykiatriska öppenvården för stadsdelarna Hägersten, Liljeholmen, Älvsjö och
Skärholmen.
Liljeholmsmottagningen drivs nu av PRIMA Vuxenpsykiatri. Förbättringar har
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glädjande nog redan konstaterats, bl a har företrädare för de aktuella stadsdelarna framfört att de är mycket nöjda med hur samarbetet utvecklats.
Hälso-och sjukvårdsförvaltningen har ytterligare förstärkt och förbättrat uppföljningen av såväl privat som landstingsdriven verksamhet. En handlingsplan
för uppföljning av den psykiatriska vården har tagits fram. Prioriterade områden för kommande uppföljningar är den nya ersättningsmodellens effekter,
framtagande av patientnära statistik med koppling till resultat och förstärkt
uppföljning av de upphandlade verksamheterna. Medicinska revisioner ska
därtill utvecklas som uppföljningsinstrument och ökat fokus ska läggas på att
följa upp och redovisa resultat i vården. Det är också viktigt att se hur man på
ett tidigt stadium kan använda Patientnämndens granskningar och slutsatser
för att lösa problem i hälso-och sjukvårdens verksamheter.
Landstingsstyrelsen anser att händelseutvecklingen vid Liljeholmsmottagningen är väl kartlagd och att de höjda kvalitetskraven på vårdgivaren och den
förstärkta uppföljningen kommer förhoppningsvis att förhindra att liknande
problem återkommer inom psykiatrin.

Beslutsunderlag
1. Landstingsstyrelsens ojusterade protokollsutdrag den 19 november 2013
§ 227, med S-ledamöternas reservation och MP- och V-ledamöternas
reservation. Protokollet justeras den 2 december 2013.
2. Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 17 september 2013 till
produktionsutskottet
3. Motion 2013:2
4. Produktionsutskottets protokollsutdrag den 1 oktober 2013 § 81 med
S-ledamöternas reservation, MP-ledamotens muntliga reservation och
V-ersättarens muntliga uttalande
5. Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 3 september 2013 § 10
med S-ledamöternas reservation, MP- och V-ledamöternas muntliga reservation
och MP- och V- ledamöternas särskilda uttalande
6. Programberedningen för folkhälsa och psykiatris protokollsutdrag
den 2 september 2013 § 5 med MP- och V-ledamöternas muntliga reservation
7. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 9 juli 2013

Beslutsunderlag 1
Landstingsstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2013-11-19

Datum för justering: 2013-12-02
Datum för anslag:
2013-12-03
--------------------------------------------------------------§ 227
Motion 2013:2 av Helene Öberg m.fl. (MP) om att tillsätta en kommission
som utreder Liljeholmens psykiatriska mottagning
LS 1302-0272
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 23 oktober 2013 med produktionsutskottets
beslut den 1 oktober, yttranden från hälso- och sjukvårdsnämndens den 3 september,
programberedningen för folkhälsa och psykiatri den 2 september 2013 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 17 september 2013.
S-ledamöternas skrivelse den 14 november 2013 med förslag at landstingsstyrelsen
föreslår landstingsfullmäktige besluta att utifrån motionens intentioner genomföra en
översyn av kvalitetssäkringen av psykiatrin i hela Stockholms län, att översynen får i
uppdrag att föreslå förebyggande och kvalitetssäkrande åtgärder för att säkerställa en
långsiktigt god psykiatrisk vård över hela länet, att med detta anse motionen besvarad
enligt S-ledamöternas förslag (bilaga).
MP- och V-ledamöternas skrivelse den 14 november 2013 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen, att därutöver anföra vad MP- och V-ledamöterna föreslagit (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S-ledamöternas förslag
dels bifall till MP- och V-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av S-ledamöterna till förmån för S-förslaget
dels av MP- och V-ledamöterna för MP- och V-förslaget.
--------------------------------------------------------------Vid protokollet
Anna-Britt Weiss
Exp till:
Landstingsfullmäktige
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Landstingsstyrelsen, ärende 33

Motion av Helene Öberg (MP) om att tillsätta en kommission som
utreder Liljeholmens psykiatriska mottagning
Socialdemokraterna föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige
besluta:
att

utifrån motionens intentioner genomföra en översyn av kvalitetssäkringen av psykiatrin i hela Stockholms län.

att

översynen får i uppdrag att föreslå förebyggande och kvalitetssäkrande åtgärder för att säkerställa en långsiktigt god psykiatrisk vård
över hela länet.

att

med detta anse motionen besvarad

Att säkerställa kvaliteten på den vård som erbjuds i Stockholms län är en av landstingets viktigaste uppgifter. Inte minst gäller det den psykiatriska vården. Instrumenten för detta är ännu inte tillräckligt skarpa. Inom hela den psykiatriska vården behövs ett ökat fokus på att följa upp och jämföra resultat, samt inte minst, system för
att tidigt identifiera och åtgärda kvalitetsbrister.
Miljöpartiet lyfter i sin motion fram det som hände på Liljeholmens öppenvårdsmottagning. Det finns mycket att lära där både för landstinget som ägare och som beställare. Men Liljeholmen är inte unikt. Vi hade under en lång tid exempelvis upprepade
rapporter om kvalitetsbrister på psykiatrin i Nacka. Där valde landstingets politiska
majoritet en annan väg än att som i fallet Liljeholmen bryta samarbetet med en ägare
de inte tyckte höll måttet. Istället fick samma privata företag förlängt avtal. Värt att
notera är också att upphandlingen av Liljeholmens öppenvårdsmottagning genomfördes samtidigt som flera andra objekt som inte hade den kvalitetsproblematik som
Liljeholmen hade.
Socialdemokraterna har tidigare krävt en framtidskommission för psykiatrin med
syfte att samla den yppersta kompetensen inom psykiatrisk forskning och vård för att
ta ett strategiskt helhetsgrepp för Stockholmsregionens psykiatri. Det finns ännu
stora utvecklingsområden inom psykiatrin som måste ses över och hanteras. Det behövs fler jämförelser mellan likartade verksamheter både inom och utom landstinget,
i både privat och offentlig drift. Med syfte att hitta och överföra nya arbetssätt som
leder till högre kvalitet och mer effektiv användning av skattemedel. Ett mer syste-
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matiserat sätt att använda patientnämndens granskningar bör vara en beståndsdel i
detta, men det behövs utöver detta även andra metoder och instrument.
För landstinget som ägare finns anledning att nogsamt analysera och lära sig av hur
kvalitetssäkringen av den egna verksamheten går till. Men som ytterst ansvarig för
all hälso- och sjukvård i länet vare sig den utförs av privata eller inom ramen för
landstingets egna regi är ansvaret än större. Att styra mot kvalitet och tidigt upptäcka
och åtgärda brister i all landstingsfinansierad verksamhet är nödvändigt.

FÖRSLAG TILL BESLUT
LANDSTINGSSTYRELSEN
Miljöpartiet de gröna
Vänsterpartiet

Datum 2013-11-19
LS 1302-0272

Ärende nr: 33

Yttrande över motion 2013:2 av Helene Öberg (MP) om att
tillsätta en kommission som utreder Liljeholmens
psykiatriska mottagning
Miljöpartiet föreslår landstingsstyrelsen föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att

bifalla motionen

att

därutöver anföra

Vi ser allvarligt på de missförhållanden som har uppdagats och som
har pågått under en lång tid. Det måste utredas hur vi får bättre
verktyg att få ordning på den egna verksamheten. Liljeholmens
Psykiatri blir ett bra exempel på en verksamhet som hade behövt det i
ett mycket tidigare skede.
Det är också tydligt att förvaltningen delar vår bild av problematiken.
Det är inte rimligt att vi inte ska kunna åtgärda en allvarlig situation
inom den egna verksamheten på annat sätt än genom en
privatisering genom upphandling.

Beslutsunderlag 2
Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsens förvaltning
Landstingsdirektörens
stab
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produktionsutskott
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Motion 2013:2 av Helen Öberg (MP) om att tillsätta en
kommission som utreder Liljeholmens psykiatriska
mottagning
Ärendebeskrivning

Helen Öberg (MP) har lämnat en motion om att tillsätta en kommission som
utreder Liljeholmens psykiatriska mottagning.
Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 17 september 2013
Motion 2013:2
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 3 september 2013 med
S-ledamöternas reservation och
V- och MP-ledamöternas särskilda uttalande
Programberedningen för folkhälsa och psykiatris protokollsutdrag den 2
september 2013 med
MP- och V-ledamöternas muntliga reservation
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 9 juli 2013
Förslag till beslut

Produktionsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning
Helen Öberg (MP) har lämnat en motion om att tillsätta en kommission som
utreder Liljeholmens psykiatriska mottagning i syfte att föreslå förebyggande
och kvalitetssäkrande åtgärder för att förhindra att problem liknande dem
som förekommit vid mottagningen när det gällt tillgänglighet m.m.
återkommer. Av hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande framkommer att
mycket arbete för att fördjupa och förbättra uppföljningen av den
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psykiatriska vården redan har skett med utgångspunkt i de erfarenheter som
gjorts utifrån problemen på Liljeholmens psykiatriska mottagning.
Bakgrund
Helen Öberg (MP) har lämnat en motion om Liljeholmens psykiatriska
öppenvårdsmottagning. Mottagningen har under några års tid haft problem
avseende bland annat tillgängligheten och flera anmälningar om
mottagningen har inkommit till patientnämnden. Den psykiatriska
öppenvården i Liljeholmen drivs nu av extern leverantör. Motionären önskar
att landstinget skall lära av de problem som varit och arbeta med intern
Icvalitetssäkring. I motionen föreslås att landstingsfullmäktige skall tillsätta
en särskild kommission som granskar händelseutvecklingen på Liljeholmens
psykiatriska mottagning. Kommissionen föreslås få i uppdrag att föreslå
förebyggande och kvalitetssäkrande åtgärder för att förhindra att liknande
problem återkommer.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har lämnat ett yttrande.
Överväganden
Av hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande framgår att utvecklingen på
Liljeholmens psykiatriska mottagning har följts mycket noga under flera år.
Berörda politiska organ har fått information kontinuerligt. Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen har succesivt utvecklat uppföljningen av den
psykiatriska vården, bland annat med utgångspunkt i de erfarenheter som
gjorts i samband med problemen på mottagningen i Liljeholmen.
Den mer fördjupade uppföljningen av den psykiatriska vården görs bland
annat i syfte att tidigare kunna uppmärksamma eventuella problem och
säkerställa att de rättas till skyndsamt. Arbete pågår också med att, på ett
mer strukturerat sätt, använda patientnämndens rapporter för att förbättra
och utveckla vården. Det finns planer på att använda medicinska revisioner
mer i uppföljningen av den psykiatriska vården för att ytterligare fördjupa
och bredda uppföljningen.
Stockholms läns sjukvårdsområde, som tidigare drev Liljeholmens
psykiatriska öppenvårdsmottagning, arbetade aktivt för att komma tillrätta
med de problem som förelåg. En strukturerad plan för förbättringsarbetet
togs fram. Bland annat förbättrades telefontillgängligheten genom
installation av ett nytt telefonsystem. Läkarbemanningen höjdes och
samverkan med kommunerna utvecklades. Ansvariga för verksamheten
rapporterade hur förbättringsarbetet fortlöpte vid ett sammanträde med
landstingsstyrelsens produktionsutskott.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden skriver i sitt yttrande att de problem som
fanns vid Liljeholmens psykiatriska mortagning är väl kartlagda och att den
förstärkning som har gjorts av uppföljningen av den psykiatriska vården
kommer att säkerställa att liknande problem inte uppstår igen.
Med hänvisning till ovanstående samt hälso- och sjukvårdsnämndens
yttrande föreslår förvaltningen att motionen kan anses besvarad.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.
Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till
miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör
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Beslutsunderlag 3
Stockholms läns landsting
miljöpartiet ém gröna i|j

MOTION
2013-01-19

Ankom
Stockholms läns landsting
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Motion av Helene Öberg (MP) om att tillsätta en kommission som
utreder Liljeholmens psykiatriska mottagning
Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö och Skärholmen har ca 130 000 invånare och
en växande befolkning. Befolkningen kommer framförallt att öka i HägerstenLiljeholmen framöver. Inom nuvarande geografiska område finns en hög
prevalens för psykisk sjukdom. Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i
Liljeholmen täcker området, och har de senaste åren haft problem med
tillgänglighet och bemötande.
Delvis hänger det samman med en sammanslagning som genomfördes för ett
par år sedan. Tre mindre mottagningar integrerades och lokaliserades vid
gemensam lokal vid Liljeholmen. Omställningen har bidragit till att det varit
svårt att upprätthålla den tillgänglighet och kvalitet som patienter kunnat
förvänta sig.
Både Socialstyrelsen och landstingets Patientnämnd har varit involverade i
patientsäkerhetsfrågor rörande mottagningen.
De flesta klagomålen till Patientnämnden har rört tillgänglighet och brister i
administrativa rutiner. Förvaltningens bedömning har varit att antalet
klagomål är på en relativt hög nivå jämfört med andra enheter. Trots
påstötningar från Patientnämnden har problemen kvarstått.
Socialstyrelsen genomförde en inspektion och ställde ett flertal tydliga krav på
åtgärder som verksamheten är skyldiga att åtgärda och redovisa.
I november 2011 beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att upphandla
verksamheten som ett sätt att lösa de problem som fmns där. Nu driver Prima
verksamheten med hopp om att det ska bidra till att lösa de problem
mottagningen dragits med.
De problem som mottagningen haft att hantera har varit flera. Problemen har
pågått under längre tid. Problemen har drabbat patienter och säkert inte
lämnat medarbetarna opåverkade. Trots inspektioner från Socialstyrelsen och
krav på redovisning av åtgärder från Patientnämnden, så har vi i vår egen
organisation inte förmått hantera de problem som mottagningen haft. Vi har
istället valt att hoppas att en extern part kan lösa problemet åt oss. I det
aktuella fallet kan det vara rätt lösning.
Samtidigt kräver det inträffade en särskild analys. Vad var det som skapade
problemen? Varför kunde de bestå under så långt tid? Vidtog vi rätt åtgärder?
Om vi inte gjorde det, varför inte? Om vi hamnar i en liknande situation igen,
vad gör vi då? Behöver vi införa nya rutiner för att undvika liknande problem?
Har de berörda haft tillräckligt med mandat för att finna lösningar på de
utmaningar de ställts inför?

Stockholms läns landsting
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miljöpartiet de gröna

Det kan inte vara så att i den stora organisation som Stockholms läns
landsting är, så saknas handlingsförmåga att i ett tidigt skede hantera
problem som uppstår som allvarligt hotar patientsäkerheten och förtroende
för oss som huvudman.
Tillgänglighet har varit ett prioriterat område för majoriteten, så där borde
mottagningen haft de verktyg de behövde för att kunna göra ett bra jobb.
Administrativa rutiner behöver man inte uppfinna nya för varje mottagning,
våra verksamheter borde kunna lära av varandra. Det borde definitivt inte
vara så att bristande administrativa rutiner i kombination med bristande
tillgänglighet skapar så stora problem att upphandla. Då riskerar hela vården
att privatiseras utan någon annan grund än att det finns problemområden i
verksamheten. Vi måste parallellt med att vi förbättrar mångfalden av
utbudet genom att ta in privata utförare också arbeta med intern
kvalitetssäkring.
Landstingsfullmäktige föreslås besluta
att

tillsätta en särskild kommission som granskar händelseutvecklingen på Liljeholmens psykiatriska mottagning.

att

kommissionen får i uppdrag att föreslå förebyggande och
kvalitetssäkrande åtgärder för att förhindra att liknande
problem återkommer.

Marie Åkesdotter

/

Tomas Eriksson

Agnotha Boström
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Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsen
Produktionsutskottet
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kommission som utreder Liljeholmens psykiatriska mottagning
L S 1302-0272

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 17 september 2013
Motion 2013:2
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 3 september 2013 med
S-ledamöternas reservation och V- och MP-ledamöternas särskilda uttalande
Programberedningen för folkhälsa och psykiatris protokollsutdrag den 2
september 2013 med MP- och V-ledamöternas muntliga reservation
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 9 juli 2013
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsdirektörens förslag
dels bifall till socialdemokraternas förslag
dels miljöpartiets förslag om bifall till motionen.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att
utskottet antagit landstingsdirektörens förslag
Produktionsutskottet beslutade föreslå landstingsstyrelsen föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Reservationer mot produktionsutskottets beslut anfördes
dels av S-ledamöterna till förmån för S-förslaget
dels av MP-ledamoten för MP-förslaget
V-ersättaren lät anteckna att han, om han hade haft rösträtt, skulle ha
röstat för bifall till motionen
Exp

Landstingsstyrelsen

(i)

Jill

Hälso- och sjukvårdsnämnden
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SAMMANTRÄDESDAG
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Bilaga 5

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
Socialdemokraterna

Förslag till beslut
2013-09-03
HSN1302-0269

Ärende 10
Ang "Motion av Helene Öberg (MP) om att tillsätta en kommission som
utreder Liljeholmens psykiatriska mottagning"

Att säkerställa kvaliteten på den vård som erbjuds i Stockholms län är en av
landstingets viktigaste uppgifter. Inte minst gäller det den psykiatriska
vården. Instrumenten för detta är ännu inte tillräckligt skarpa. Inom hela den
psykiatriska vården behövs ett ökat fokus på att följa upp och jämföra
resultat, samt inte minst, system för att tidigt identifiera och åtgärda
kvalitetsbrister.
Miljöpartiet lyfter i sin motion fram det som hände på Liljeholmens
öppenvårdsmottagning. Det fmns mycket att lära där både för landstinget
som ägare och som beställare. Men Liljeholmen är inte unikt. Vi hade under
en lång tid exempelvis upprepade rapporter om kvalitetsbrister på psykiatrin
i Nacka. Där valde landstingets politiska majoritet en annan väg än att som i
fallet Liljeholmen bryta samarbetet med en ägare de inte tyckte höll måttet.
Istället fick samma privata företag förlängt avtal. Värt att notera är också att
upphandlingen av Liljeholmens öppenvårdsmottagning genomfördes
samtidigt som flera andra objekt som inte hade den kvalitetsproblematik
som Liljeholmen hade.
Socialdemokraterna har tidigare krävt en framtidskommission för psykiatrin
med syfte att samla den yppersta kompetensen inom psykiatrisk forskning
och vård för att ta ett strategiskt helhetsgrepp för Stockholmsregionens
psykiatri. Det finns ännu stora utvecklingsområden inom psykiatrin som
måste ses över och hanteras. Det behövs fler jämförelser mellan likartade
verksamheter både inom och utom landstinget, i både privat och offentlig
drift. Med syfte att hitta och överföra nya arbetssätt som leder till högre
kvalitet och mer effektiv användning av skattemedel. Ett mer systematiserat
sätt att använda patientnämndens granskningar bör vara en beståndsdel i
detta, men det behövs utöver detta även andra metoder och instrument.
För landstinget som ägare fmns anledning att nogsamt analysera och lära sig
av hur kvalitetssäkringen av den egna verksamheten går till. Men som
ytterst ansvarig för all hälso- och sjukvård i länet vare sig den utförs av
privata eller inom ramen för landstingets egna regi är ansvaret än större. Att
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styra mot kvalitet och tidigt upptäcka och åtgärda brister i all
landstingsfinansierad verksamhet är nödvändigt.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar Socialdemokraterna att Hälso- och
sjukvårdsnämnden föreslår till landstingsfullmäktige besluta:
Att

utifrån motionens intentioner genomföra en översyn av
kvalitetssäkringen av psykiatrin i hela Stockholms län.

Att

översynen får i uppdrag att föreslå förebyggande och
kvalitetssäkrande åtgärder för att säkerställa en långsiktigt
god psykiatrisk vård över hela länet.

Att

med detta anse motionen besvarad
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Ankom
Stockholms läns landsting

Justerat

Filippa Reinfeldt (M)
Dag Larsson (S)

Anslagsdatum

2013-09-03

§ 10 Yttrande över motion 2013:2 av Helene Öberg (MP) om att
tillsätta en kommission som utreder Liljeholmens
psykiatriska mottagning
HSN1302-0269
Ärendebeskrivning

Landstingsstyrelsen har begärt att Hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra
sig över motion om att tillsätta en kommission som utreder Liljeholmens
psykiatriska mottagning. I motionen föreslår Helene Öberg (MP) att en
särskild kommission tillsätts som får till uppgift att granska
händelseutvecklingen på Liljeholmens psykiatriska mottagning. Dessutom
ska kommissionen ge förslag till förebyggande och kvalitetssäkrande
åtgärder för att förhindra framtida problem inom andra delar av psykiatrins
verksamhet.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2013-07-09
Motion 2013:2 av Helene Öberg (MP)
Yrkanden

1 Ordförandens (M) förslag för M-, FP-, KD- och C-ledamöterna om bifall
till förvaltningens förslag
2 Helene Öbergs (MP) förslag med instämmande av Håkan Jörnehed (V)
om bifall till motionen
3 Dag Larssons (S) förslag (bilaga 5) för S-ledamöterna om bifall till
att utifrån motionens intentioner genomföra en översyn av
kvalitetssäkringen av psykiatrin i hela Stockholms län
att översynen får i uppdrag att föreslå förebyggande och
kvalitetssäkrande åtgärder för att säkerställa en långsiktigt god
psykiatrisk vård över hela länet
att med detta anse motionen besvarad.
Propositionsordning

Inför beslut ställer ordföranden proposition på yrkandena. Hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
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Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag

att

omedelbart justera beslutet.

Reservationer

Helene Öberg (MP) reserverar sig mot beslutet.
Håkan Jörnehed (V) reserverar sig mot beslutet.
S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Särskilt uttalande

Helene Öberg (MP) och Håkan Jörnehed (V) lämnar ett särskilt uttalande
(bilaga 6).
Vid protokollet
Lisbeth Ekebom
Rätt utdraget intygas
Lisbeth Ekebom
Expedieras till:
Akten
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Bilaga 5

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
Socialdemokraterna

Förslag till beslut
2013-09-03
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Ärende 10
Ang "Motion av Helene Öberg (MP) om att tillsätta en kommission som
utreder Liljeholmens psykiatriska mottagning"

Att säkerställa kvaliteten på den vård som erbjuds i Stockholms län är en av
landstingets viktigaste uppgifter. Inte minst gäller det den psykiatriska
vården. Instrumenten för detta är ännu inte tillräckligt skarpa. Inom hela den
psykiatriska vården behövs ett ökat fokus på att följa upp och jämföra
resultat, samt inte minst, system för att tidigt identifiera och åtgärda
kvalitetsbrister.
Miljöpartiet lyfter i sin motion fram det som hände på Liljeholmens
öppenvårdsmottagning. Det finns mycket att lära där både för landstinget
som ägare och som beställare. Men Liljeholmen är inte unikt. Vi hade under
en lång tid exempelvis upprepade rapporter om kvalitetsbrister på psykiatrin
i Nacka. Där valde landstingets politiska majoritet en annan väg än att som i
fallet Liljeholmen bryta samarbetet med en ägare de inte tyckte höll måttet.
Istället fick samma privata företag förlängt avtal. Värt att notera är också att
upphandlingen av Liljeholmens öppenvårdsmottagning genomfördes
samtidigt som flera andra objekt som inte hade den kvalitetsproblematik
som Liljeholmen hade.
Socialdemokraterna har tidigare krävt en framtidskommission för psykiatrin
med syfte att samla den yppersta kompetensen inom psykiatrisk forskning
och vård för att ta ett strategiskt helhetsgrepp för Stockholmsregionens
psykiatri. Det finns ännu stora utvecklingsområden inom psykiatrin som
måste ses över och hanteras. Det behövs fler jämförelser mellan likartade
verksamheter både inom och utom landstinget, i både privat och offentlig
drift. Med syfte att hitta och överföra nya arbetssätt som leder till högre
kvalitet och mer effektiv användning av skattemedel. Ett mer systematiserat
sätt att använda patientnämndens granskningar bör vara en beståndsdel i
detta, men det behövs utöver detta även andra metoder och instrument.
För landstinget som ägare fmns anledning att nogsamt analysera och lära sig
av hur kvalitetssäkringen av den egna verksamheten går till. Men som
ytterst ansvarig för all hälso- och sjukvård i länet vare sig den utförs av
privata eller inom ramen för landstingets egna regi är ansvaret än större. Att
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styra mot kvalitet och tidigt upptäcka och åtgärda brister i all
landstingsfinansierad verksamhet är nödvändigt.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar Socialdemokraterna att Hälso- och
sjukvårdsnämnden föreslår till landstingsfullmäktige besluta:
Att

utifrån motionens intentioner genomföra en översyn av
kvalitetssäkringen av psykiatrin i hela Stockholms län.

Att

översynen får i uppdrag att föreslå förebyggande och
kvalitetssäkrande åtgärder för att säkerställa en långsiktigt
god psykiatrisk vård över hela länet.

Att

med detta anse motionen besvarad

6/2013
§ 10

(5)

Hälso- och sjukvårdsnämnden
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

5(5)
SAMMANTRÄDESDAG
2013-09-03

Bilaga 6

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
Miljöpartiet de Gröna
Vänsterpartiet

Särskilt uttalande
2013-09-03
HSN1302-0269

Ärende 10

Yttrande över motion 2013:2 av Helene Öberg (MP) om att tillsätta en
kommission som utreder Liljeholmens psykiatriska mottagning

Vi ser allvarligt på de missförhållanden som har uppdagats och som har
pågått under en lång tid. Det måste utredas hur vi får bättre verktyg att få
ordning på den egna verksamheten på andra sätt. Liljeholmens Psykiatri blir
ett bra exempel på en verksamhet som hade behövt det i ett mycket tidigare
skede.
Det är också tydligt att förvaltningen delar vår bild av problematiken. Det är
inte rimligt att vi inte ska kunna åtgärda en allvarlig situation inom den egna
verksamheten på annat sätt än genom en privatisering genom upphandling.
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Programberedning 3
- Folkhälsa och psykiatri

PROTOKOLLSUTDRAG
SAMMANTRÄDESDAG
2013-09-02

Justerat

Birgitta Rydberg (FP)
Johan Sjölander (S)

§ 5 Yttrande över motion 2031:2 av Helene Öberg
(MP) om att tillsätta en kommission som utreder
Liljeholmens psykiatriska mottagning
HSN 1302-0269
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att Hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra
sig över motion om att tillsätta en kommission som utreder Liljeholmens
psykiatriska mottagning. I motionen föreslår Helene Öberg (MP) att en
särskild kommission tillsätts som får till uppgift att granska
händelseutvecklingen på Liljeholmens psykiatriska mottagning. Dessutom
ska kommissionen ge förslag till förebyggande och kvalitetssäkrande
åtgärder för att förhindra framtida problem inom andra delar av psykiatrins
verksamhet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2013-07-09
Motion 2013:2 av Helene Öberg (MP)
Yrkanden
Ordföranden Birgitta Rydberg (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Marie Åkesdotter (MP) och Åsa Brunius (V) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande Birgitta Rydberg (FP) ställer proposition på yrkandena och
finner att programberedningen beslutar i enlighet med förvaltningens
förslag.
Beslut
Programberedningen beslutar att i enlighet med förvaltningens förslag
föreslå Hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta
att

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag

att

omedelbart justera beslutet.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) och Åsa Brunius (V) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
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Deltar inte i beslutet

Johan Sjölander (S), Ing-Marie Elfström (S) och Kemo Ceesay (S) deltar
inte i beslutet.

Vid protokollet

Helena Johansson
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Handläggare:

Hälso- och s j u k v å r d s n ä m n d e n
2013-09-03, P 10

Andreas Falk

HSN 1302-0269

Ankom
Stockholms läns landsting
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Yttrande över motion 2013:2 av Helene Öberg (MP) om
att tillsätta en kommission som utreder Liljeholmens
psykiatriska mottagning
Ärendebeskrivning

Landstingsstyrelsen har begärt att Hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra
sig över motion om att tillsätta en kommission som utreder Liljeholmens
psykiatriska mottagning. I motionen föreslår Helene Öberg (MP) att en
särskild kommission tillsätts som får till uppgift att granska
händelseutvecklingen på Liljeholmens psykiatriska mottagning. Dessutom
ska kommissionen ge förslag till förebyggande och kvalitetssäkrande
åtgärder för att förhindra framtida problem inom andra delar av psykiatrins
verksamhet.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2013-07-09
Motion 2013:2 av Helene Öberg (MP)
Ä r e n d e t s beredning

Ärendet har beretts i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag

att

omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens motivering till förslaget

Problemen på Liljeholmens psykiatriska öppenvårdsmottagning, som är en
del av psykiatriska kliniken Sydväst, har varit kända genom
Patientnämndens granskningar och rapporter. Efter 2008 ökade antalet
klagomål på mottagningen och enligt Patientnämnden kunde problemen
främst förklaras av de förändringar som skett i samband med att tre
psykiatriska mottagningar slagits samman.
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Under 2009 inkom det 44 ärenden med totalt 51 klagomål och under de
första månaderna 2010 inkom 38 ärenden med totalt 49 klagomål.
Ärendena berörde tillgänglighet och behandling samt bristande
administrativa rutiner och juridiska frågor. Socialstyrelsen har även vid
inspektion 30 maj 2011 konstaterat brister som haft stor påverkan och
betydelse för kvalitet och patientsäkerhet.
Under perioden då Patientnämnden och Socialstyrelsen granskat
verksamhetens klagomål så har ett flertal av styrande politiska organ av
hälso- och sjukvården i Stockholms landsting informerats om bristerna för
att kunna vidta nödvändiga åtgärder genom krav och upprättande av
handlingsplaner. Landstingsstyrelsen, Produktionsutskottet, Hälso- och
sjukvårdsnämnden med dess Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö samt
Programberedningen för folkhälsa och psykiatri har informerats.
Patientnämnden har tillskrivit den psykiatriska mottagningens ägare
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) med begäran av redovisning av
förbättringsåtgärder. Under våren 2012 genomförde dessutom SLSO en
riskanalys avseende patientsäkerhet. SLSO redovisar i ett svar till
Patientnämnden i slutet november 2012 åtgärder som vidtagits för att
förbättra situationen.
En läkare i beredskap anställdes för att klara förnyelse av recept på ett
patientsäkert sätt och andra akuta åtgärder. Förstärkningar gjordes på
ledningssidan genom inhyrning av enhetschefer med huvuduppdrag att
effektivisera rutiner, patientflöden, samordning mellan teamen, uppföljning
av aktuella patienter och bättre information till personalgruppen. Hyrläkare
anställdes motsvarande fyra heltidstjänster, vilket förbättrade
läkarbemanningen. Dessutom fick kurator ett särskilt uppdrag att utveckla
och stärka samverkan med stadsdelarna. Telefontillgängligheten
förbättrades genom byte av telefonsystem.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i oktober 2011 att upphandla den
psykiatriska öppenvården för stadsdelarna Hägersten, Liljeholmen, Älvsjö
och Skärholmen med avtalsstart våren 2013. Förfrågningsunderlaget antogs
av Hälso- och sjukvårdsnämnden den 24 april 2012.
En viktig orsak till beslutet om upphandling var de långvariga och
kvarstående problemen med tillgänglighet och bemötande på Liljeholmens
psykiatriska öppenvårdsmottagning.
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I förfrågningsunderlaget skärptes kraven på att första besöket ska ske hos
en psykiatrisk specialistläkare samt kraven på vilka kompetenser som ska
finnas anställda i verksamheten. Tydliga krav på leg läkare specialist i
psykiatri, leg psykoterapeut, leg psykolog, leg sjuksköterska med
specialistutbildning i psykiatri, leg arbetsterapeut och leg sjukgymnast
ställdes.
Idag är situationen vid Liljeholmsmottagningen sådan att nyrekrytering av
personal har skett i stor utsträckning. Antalet patienter ökar vid
mottagningen och det inkommer cirka 100 remisser i veckan från andra
vårdgivare.
För att ytterligare stärka och förbättra hälso- och sjukvårdsförvaltningens
uppföljning av offentliga och privata utförare, så togs i slutet av 2011 fram
en "Handlingsplan för systematisk uppföljning och granskning av vården
2012 för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen". Handlingsplanen identifierar
ett antal aktiviteter för att utveckla och förbättra uppföljningen.
Den övergripande handlingsplanen uppdrar också till respektive avdelning
och enhet på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen att ta fram nedbrutna
handlingsplaner som ska rapporteras till respektive chefscontroller.
Enheten för psykiatri har under våren 2013 arbetat fram en handlingsplan
för uppföljning av den psykiatriska vården.
Prioriterade områden för kommande uppföljningar inom psykiatriområdet
är nya ersättningsmodellens effekter, framtagande av patientnära statistik
med koppling till resultat och förstärkt uppföljning av de upphandlade
verksamheterna.
Tanken är att dessutom utveckla användandet av medicinska revisioner
som uppföljningsinstrument samt att i ökad utsträckning fokusera på att
följa upp och redovisa resultat i vården.
Intressant att arbeta vidare med är också delar av de slutsatser som dras i
Patientmaktutredningens slutbetänkande (2013:44) "Ansvarsfull hälso- och
sjukvård". Utredningen pekar på behovet av att kommuner och landsting
blir bättre på att systematiskt strukturera och använda information om
klagomål som inkommit till patientnämnderna för att förbättra och
utveckla vården.
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I det fortsatta arbetet med att utveckla hälso- och sjukvårdens systematiska
uppföljning finns det därför anledning att återkomma till frågan hur
patientnämndernas granskningar utifrån patienternas klagomål i ett
tidigare skede kan användas för att åtgärda problem som uppstår i hälsooch sjukvårdens verksamheter.
Förvaltningen bedömer att händelseutvecklingen vid Liljeholmens
mottagning är väl kartlagd och att den förstärkta uppföljningen kommer att
förhindra att liknande problem återkommer inom psykiatrin.

Catarina Andersson Forsman
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Olle Olofsson
Avdelningschef
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