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Kansliavdelning

Interpellation - Brister i samverkan och långa köer inom
psykiatrin
Besvaras av hälso- och sjukvårdsnämndens vice ordförande Per-Ewert Ohlsson
Björk (C)
Henrik Olofsson (SVG) frågar:


Hur har man löst det problem som finns med bristande samverkan och långa
köer inom psykiatrin då det gäller både barn, unga och vuxna och finns det
tillräckligt med personal?

Svar:
Verksamheterna arbetar aktivt med att minska köerna. Till exempel så har
Vuxenpsykiatrin perioder av så kallade tillgänglighetsveckor, detta innebär att all
verksamhet som inte är kopplad till direkt patientarbete sätts på paus under ett par
veckor för att på det sättet minska köerna. En sådan period startar nu i november.
En positiv trend finns när det kommer till väntan till första besök (där nu över 90
% får tid inom vårdgarantin). Detta är också en högt prioriterad fråga då denna
bedömning behöver göras för att patienten som har behov av specialistvård ska få
tillgång till den. Tid för återbesök och tid till gruppbehandlingar av olika slag har
ökat sedan mars i år och är ett resultat av de prioriteringar som gjorts av Hälsooch sjukvården på grund av Covid-19 pandemin.
Barn- och ungdomspsykiatrin har gjort ett stort jobb och minskat väntetiderna
radikalt till första besök, fördjupad utredning och behandling och har idag över 90
% måluppfyllnad inom samtliga dessa områden. Tid för återbesök har likt
vuxenpsykiatrin ökat sedan i mars.
Psykiatrin samverkar med en mängd olika aktörer och måste prioritera med sina
resurser. Det viktigaste samverkansforumet är så kallad samordnad individuell
plan (SIP) när man samlas olika aktörer kring en patient.
Det finns en brist på ett antal yrkesgrupper nationellt och så även i Region
Gävleborg. Psykiatrin har vakanser och använder sig av hyrpersonal för att kunna
möte det vårdbehov som finns.
Ett arbete pågår även med att se över läkarnas tjänster för att mer kunna möta de
intressen och önskemål de har för att på så sätt göra det mer attraktivt att jobba
inom psykiatrin.
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