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Svar på interpellation - Psykiatrin
Besvaras av hälso- och sjukvårdsnämndens vice ordförande Joakim Westlund (C)
Ann-Charlotte Granath (M) frågar:


Vilka konkreta insatser genomför man för att säkerställa att ytterligare
patienter inte utsätts för, det av IVO beskrivna, bristerna i framtiden?



Anser regionrådet att de förbättringar högsta chefen för vuxenpsykiatrin
beskriver i media som tillfredsställande för att säkerställa att inte upprepande
felbehandlingar av patienter sker?



Vad tänker du som ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden göra för att
förhindra att liknande situationer uppstår framgent?

Svar:
Först vill jag påpeka att psykiatrin är ett prioriterat område i hälso- och
sjukvårdsnämndens årsplan. Det betyder att den politiska majoriteten anser det
angeläget att psykiatrin i länet utvecklas och att verksamheten därför redan fått
uppdraget att prioritera arbetet med detta.
De konkreta åtgärder och insatser verksamheten vidtagit under senare år för att
säkerställa att vården är av god kvalitet och i enlighet med lagar och föreskrifter är
bland annat:








Journalgranskningar av tvångsvården.
Utbildningsinsatser och workshops för läkare kopplat till både till
tvångsvårdslagstiftningen och tillämpningen av densamma, samt baserat
på avvikelser och IVO-ärenden.
En rutin för Omvårdnadsåtgärder vid tvångsvård, den beskriver andra
yrkeskategoriers ansvar vid både tvångsvård och tvångsåtgärder.
En återkommande heldag om tvångsvård och tvångsåtgärder ingår i
introduktionen för all omvårdnadspersonal (Innehåll – reell kunskap, etik,
bemötande och scenarioövningar).
Uppföljning av åtgärden ”Uppföljande samtal efter tvångsåtgärd” (i vårt
lokala styrkort på enhetsnivå).
Avvikelser, internutredningar, IVO-ärenden och Lex Maria-anmälningar
av särskild vikt eller innehåll presenteras på samtliga arbetsplatsträffar
inom hela verksamhetsområdet för lärande.
Rutiner och arbetssätt justeras med utgångspunkt i identifierade brister och
risker. Detta har även föranlett att Vuxenpsykiatrin på eget initiativ
förfinat definitioner vad gäller målgrupper och ansvarsfördelning.
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Utöver detta så pågår ständiga arbeten på enheterna med att konkretisera och
operationalisera värdegrunden så att den skall kunna kännas igen i vårdvardagen
och mötet med patienten och närstående, d.v.s. vad innebär eller hur märks
professionalism på den här enheten i den här situationen.
Det är viktigt att beakta att det fortfarande är sannolikt att det kommer begås icke
önskade händelser i vården då vi verkar i mycket komplexa och svåra situationer,
avsikten är självklart att dessa ska bli färre. Samtidigt är det än viktigare att när
det uppstår fel, eller brister, att dessa observeras och hanteras omedelbart eller i så
nära anslutning till det inträffade som bara är möjligt.
Ledningen för hälso- och sjukvårdsnämnden följer detta arbete och kommer även
framgent följa utvecklingen inom psykiatrin för att säkerställa att vidtagna
åtgärder får önskad effekt. Det är däremot viktigt att betona att det är
verksamheten som måste avgöra vilka åtgärder som bör användas i specifika
situationer och för att komma till rätt med specifika problem.
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