1 (1)
Datum

Förtroendevalda

2019-02-13

SVAR PÅ INTERPELLATION ANG MOBILT OMHÄNDERTAGANDE INOM PSYKIATRIN
(RV190234-1)
Hans Jansson (V) har ställt en interpellation angående mobilt omhändertagande inom
psykiatrin. Ett ämne som varit föremål för diskussion tidigare.
Jansson nämner själv i interpellationen att det skulle handla om maximalt två utryckningar i
veckan och det är inte försvarbart att ha dygnet runt beredskap för det. Vilket också var en av
anledningarna till att den motion som ställdes under förra mandatperioden avslogs. Så frågan
är, precis som anges i interpellationen, inte ny men problematiken kring omhändertagande
kvarstår. Interpellanten skriver vidare att en förstärkning av den mobila familjeläkarenheten
med kompetent psykiatrisk personal skulle kunna vara en mer realistiskt och effektiv metod än
det som behandlats tidigare i form av en psykiatri-ambulans.
Frågorna Hans Jansson vill ha svar på besvaras enligt följande:
Anser du att det behövs en möjlighet till akut/mobilt omhändertagande även för
psykiatriska patienter?
Det finns till viss del redan idag eftersom Mobil familjeläkare kan utfärda vårdintyg vilket
brukar vara till psykiskt sjuka människor. Under våren 2017 utarbetades ett utvecklingsförslag
angående den Mobila familjeläkarenheten där psykiatrin pekades ut som en möjlig
samverkanspartner. En bedömning gjordes att man med psykiatrisk kompetens skulle kunna
förhindra inläggning/akutbesök hos ett antal patienter. Dock behövdes flera frågor klargöras
innan en samverkan kunde bli aktuell. Uppenbarligen har det inte hänt något sedan dess vilket
är beklagligt. Jag noterar att interpellanten är den som hade ansvar för psykiatrin våren 2017
och antar att han då inte tyckte detta var en viktig fråga eftersom frågan stannade av. Om det
finns möjlighet att stärka upp omhändertagandet av våra psykiatriskt sjuka människor genom
att utveckla den Mobila familjeläkarenheten så ställer jag mig positiv till det.
Kommer du att agera för att se till att denna lösning, eller någon liknande blir verklighet?
Då det redan har gjorts ett arbete i denna fråga så kan jag be att ansvariga för verksamheten
att se över frågan och redogöra för ett förslag som vi kan arbeta vidare med.
Om ja, när då?
Jag tänker inte ge något datum eftersom jag vill se förslaget först.
Med detta anser jag interpellationen besvarad.
Barbro Larsson (C)
Regionråd med ansvar för psykiatrin
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