INTERPELLATION (M) - Psykiatrin
Till ansvarigt regionråd Jan Lahenkorva (S)
Det finns mycket att säga och tycka om den svenska psykiatrivården av idag. Det är allmän
kännedom att alltsedan psykiatrireformen genomfördes 1995 så har personer som lever
med psykisk ohälsa fortfarande svårt att få god, adekvat vård, i rätt tid. Reformen syftade till
att psykiskt sjuka individer skulle komma närmare resten av samhället genom att integreras.
Nu, i efterhand, vet vi att det har lett till en form av nedmontering av psykiatrivården. De
som betalar det yttersta priset är alla de otaliga patienter som inte får adekvat vård, eller
vård överhuvudtaget, samt, alla de medarbetare som är verksamma inom psykiatrin. Det kan
många gånger tyckas som en omöjlig uppgift att få till en trygg och tillgänglig psykiatrivård.
I dagarna kom ett beslut från IVO Region Gävleborg tillhanda, i den utdelas skarp kritik mot
vuxenpsykiatrin vid Gävle sjukhus. I utredningen konstaterar IVO att:







Omvårdnadspersonal har brustit i att tillhandahålla sakkunnig och omsorgsfull vård.
Man har brustit i att ge trygg och omsorgsfull vård i samband med ECT-behandling.
IVO inte kan bedöma om verksamheten har behandlat patienter i enlighet med god vård, då
journalhanteringen brustit.
Man har använt sig av repressalieliknande tvångsåtgärder, vilket inte heller är i enlighet med
god vård.
Tvångsåtgärder inte bedömts av läkare innan, samt, att dessa inte alltid har dokumenterats
på ett korrekt sätt.
I samband med fasthållning av patient har inte något ställningstagande gjorts. Man har också
en mångtydig tolkning av begreppet fasthållning.

Ovan punkter är allvarlig kritik och visar på tydliga brister inom psykiatrin på Gävle sjukhus.
Med anledning av ovan ställer jag därför följande frågor:
1. Vilka konkreta insatser genomför man för att säkerställa att ytterligare patienter inte utsätts
för, det av IVO beskrivna, bristerna i framtiden?
2. Anser regionrådet att de förbättringar högsta chefen för vuxenpsykiatrin beskriver i media
som tillfredsställande för att säkerställa att inte upprepande felbehandlingar av patienter
sker?
3. Vad tänker du som ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden göra för att förhindra att
liknande situationer uppstår framgent?
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