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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.
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