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SVAR PÅ INTERPELLATION ANG DROGSCREENING PÅ ALLMÄNPSYKIATRISKA
MOTTAGNINGAR INOM REGION VÄSTMANLAND (RV190227-1)
I en interpellation tar Stephanie Bruksgård (M) upp allmänpsykiatrins drogscreening av sina
patienter. Bakgrunden till interpellationen är att sedan våren 2018 har rutiner för
drogscreening av alla nybesök inom allmänpsykiatrin införts. I interpellationen lyfts även
farhågan att besöken minskat sedan screeningen införts. Följande frågor ställs:
•
•
•
•

Vad är syftet med att drogscreena alla patienter vid nybesök inom allmänpsykiatriska
mottagningar inom Region Västmanland?
Vad kostar alla drogscreenings vid de allmänna psykiatriska mottagningarna?
Anser ansvarigt regionråd att det är rätt att neka patienter vård för uteblivet urinprov?
Anser ansvarigt regionråd att det är bra att patienter men inte personal drogtestas?

Att drogscreena patienterna vid de allmänpsykiatriska mottagningarna syftar till att tidigt göra
vården uppmärksam på om det föreligger någon form av dolt missbruk hos den sökande
patienten. Missbruk som kan vara svåra att upptäcka med andra metoder.
Genom en tidig upptäckt ökar sannolikheten att patienten erbjuds rätt typ av stöd och/eller
behandling och därmed kan få en bättre och mer kvalitativ vård. Utredningar där eventuell
missbruksproblematik inte är känd renderar bli missvisande gentemot patientens tillstånd och
insatserna, medicinska och/eller terapeutiska, som sätts in. Felaktiga insatser ger då ej
önskvärd effekt och kan till och med vara mycket olämpliga för patienten.
Utifrån interpellantens problemformulering, med ökad risk för att fler avbokar sina besök, är
det viktigt att påpeka att undantag från rutinen kan ske. Detta sker även idag.
Det vanligaste sättet att testa är genom ett urinprov där en teststicka som screenar tolv olika
substanser används, denna sticka kostar 48 kronor per styck. Personalkostnader är inte
inräknat i detta, då blir prisbilden mer komplex.
Som redan nämnt, medges undantag från rutinen vilket då alltid dokumenteras. Ingen patient
blir nekad vård utifrån rutinen. Det som kan ske är att patienten inte får vissa läkemedel
förskrivna eftersom läkaren behöver ett medicinskt underlag för att utfärda recept.
Denna drogscreening handlar om att ge patienten rätt vård. Vad gäller drogscreening av
personal kan jag se ett värde i det.
Med detta anser jag interpellationen besvarad.
Barbro Larsson (C)
Regionråd med ansvar för psykiatri
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