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Regionfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 27 september 2017
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 117

Motion om självinskrivning inom psykiatrin
RV 170662

Ingvar Nordén (KD) föreslår i en motion inkommen 2017-03-27 att regionfullmäktige
ger regionstyrelsen i uppdrag att utreda möjlighet för patienter med psykisk sjukdom
att få göra självinskrivningar, samt att utifrån utredningen starta försöksverksamhet.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till regionstyrelsen för yttrande, RF
2017-04-19 § 34 f).
Regionstyrelsens yttrande
Idag finns ett pågående arbete med avsikt att skapa två platser för självvald
inläggning inom vuxenpsykiatrin i Region Västmanland, varav en plats inom
psykosvården (nya avdelning 97) och en plats i allmänpsykiatrin (avdelning 94).
Platserna tillskapas inom ramen för befintlig budget. Förhoppningen är att platserna
kan vara i funktion efter årsskiftet under våren 2018. I nuläget pågår en
omvärldsbevakning där information samlas in. En arbetsgrupp har bildats med
uppdrag att ta fram en plan för hur platserna kan organiseras och driftas. I detta
arbete kommer även brukar- och anhörigföreningar få möjlighet att bidra.
Utveckling och innovation är viktigt för att möta framtida utmaningar. En del i detta
är att utveckla och anpassa arbetssätt och metoder efter bästa möjliga evidens och
möta de krav på anpassad, tillgänglig och kvalitativ vård som brukare och patienter
har rätt att förvänta sig.
Diskussionen om vårdplatser för självvald inläggning i psykiatrin har pågått under en
längre tid inom förvaltningen Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet och
har funnits med som en bärande tanke ända sedan beslutet om Lövhaga
behandlingsenhets nedläggning fattades hösten 2015. Självvald inläggning innebär en
kortare inläggning som sker på patientens initiativ för att stabilisera sitt mående. Idén
om självvald inläggning kommer från Nederländerna, där självinläggning har använts i
många år med goda resultat. Målgruppen för självvald inläggning är patienter som
tidigare varit i kontakt med psykiatrin och som har diagnoser som till exempel
självskadebeteende och ätstörnings- eller psykosproblematik. Självinläggning går till
så att ett kontrakt skrivs mellan patient och sjukvård som reglerar ansvar och
insatser.
På flera platser i landet har man infört eller testar att ha platser för självvald
inläggning i psykiatrin, till exempel inom Region Skåne och i Stockholms läns
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landsting. Flera fördelar med självvald inläggning har kunnat påvisas, såväl för
patienterna som för psykiatriverksamheterna. För psykiatrin visar statistik att
inläggningsdagarna minskar om verksamheten har tillgång till platser för självvald
inläggning. Behovet av heldygnsvård och tvångsåtgärder minskar. Självvald inläggning
har också visat att medarbetarnas tilltro till patientens förmåga att hantera sin
sjukdom ökar. För patienten innebär möjligheten till självvald inläggning mer
egenmakt och ökat inflytandet över sin vård. I Region Skåne genomförs en studie för
att utröna om självvald inläggning kan användas som en krishanteringsstrategi, att
förebygga allvarliga självskador och självmord genom att kunna erbjuda hjälp i ett
tidigare skede.
I ärendet yttrar sig
Ingvar Nordén (KD) och Hans Jansson (V).
I ärendet yrkar
Hans Jansson (V) bifall till regionstyrelsens förslag till beslut.
Ingvar Nordén (KD) bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande finner att det under överläggningen framställts två yrkanden. Ordförande
ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att fullmäktige beslutat i enlighet
med regionstyrelsens förslag till beslut.
Fullmäktiges beslut enligt regionstyrelsens förslag
1.

Motionen anses besvarad.

Reservation
Helena Hagberg, Lars Aldefors, Ida Lindh, Anita Lilja-Stenholm och Bengt-Åke Nilsson
samtliga (L),
Birgitta Andersson, Barbro Larsson, Magnus Ekblad och Gustaf Eriksson samtliga (C),
Malin Gabrielsson, Joakim Widell och Ingvar Nordén samtliga (KD),
reserverar sig till förmån för Ingvar Nordéns yrkande.
Paragrafens slut -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vid protokollet

Andreas Engstedt, mötessekreterare

Justerat 2017-10-04

Glenn Andersson

Maria Dellham

Ordförande

Justerare
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Malin Gabrielsson
Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla
2017-10-04 intygas:

Rätt utdraget intygas 2017-10-04

Andreas Engstedt
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