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Förvaltningsnamn  

Avsändare   

Svar på interpellation från Inga Jonasson, 
Vänsterpartiet – Tystnad om handlingsplanen 
för psykiatrin 
I interpellation från Inga Jonasson, Vänsterpartiet ställs frågor om 

handlingsplanen för psykiatrin i länet – ”Ett föredöme inom svensk psykiatri”. 

 

Utifrån denna handlingsplan tillsattes i mars 2011 en projektgrupp med uppdraget 

att ”Utarbeta en ledningsplan för psykiatrin för att uppnå målet. Uppdraget ska 

kännetecknas av att vi prövar oss fram till nya lednings- och arbetssätt.” 

 

Rapportering från projektet sker fortlöpande till sjukvårdens ledningsgrupp. 

Projektledaren har under det gångna året redovisat det pågående arbetet för hälso- 

och sjukvårdsutskotten i Värnamo och Jönköping. Landstingsstyrelsen fick 

rapport om projektet i juni 2012. Projektet har hittills i stort sett följt tidplanen och 

kommer att slutredovisas 2013-02-28. 

 

Tidsmässigt har arbetet i viss mån påverkats av Cosmic-införandet under våren 

2012, då utbildningsinsatser relaterade till systembytet prioriterades. Cosmic-

införandet har lett till förenklad uppföljning. Dessutom förbättras 

patientsäkerheten i och med att patientens journal är tillgänglig i både öppen och 

sluten vård. 

 

Utvecklingen inom psykiatrin sker inom många områden och på flera plan. 

Med stöd av så kallade baskompetens-pengar bedrivs exempelvis samverkan med 

länets kommuner inom områdena äldres psykiska hälsa, kroppslig hälsa/metabol 

risk hos personer med svår psykisk sjukdom samt närstående- och 

brukarinflytande.  

 

Planer finns på fortsättning av arbetet via riktade statsbidrag 2012-2013. Översyn 

av öppenvårdsteamens arbete pågår med bland annat uppföljning av produktivitet 

och åtgärder för att minska återbud. Flera länsövergripande arbetsgrupper är igång 

och en målsättning är att i allt större utsträckning bedriva länsövergripande 

utveckling och att skapa jämlik vård och behandling var man än bor. 
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Nationellt har det hänt en del inom psykiatriområdet sedan handlingsplanen togs. 

Ett exempel är satsningen på nationella kvalitetsregister inom psykiatriområdet 

och utbildning i genombrottsmetodiken under rubriken ”Bättre vård mindre 

tvång”. 

 

Behandlingsmöjligheter vid posttraumatiskt stressyndrom finns i viss utsträckning 

i länet, men för att upprätthålla kompetensen krävs ett stort patientunderlag. 

Kompetensen finns därför i regionen med möjlighet att remittera till 

flyktingmedicinskt centrum. 

 

I enlighet med förslag i handlingsplanen har resurserna för ätträning fördelats i 

länet. Ätträningsverksamheten i Jönköping har följaktligen dragits ner eftersom 

uppdraget minskat och bemannas nu av en specialistsjuksköterska med kompetens 

inom området. Övriga sjukvårdsområden har byggt/bygger upp motsvarande 

kompetens. Resultatet av resursfördelningen ska utvärderas under 2013. 

 

Bemanningsproblematiken inom psykiatrin består framför allt i brist på läkare. 

Länets kliniker har planer för läkarrekrytering och använder en viss del av avsatta 

medel för det ändamålet. 
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