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Motion nr 8-2015 från Marianne Normark (FP) m.fl. Psykiatrisk akutbil
avstigmatiserar psykisk ohälsa. Motionsyttrande HSN
Motionärerna yrkar på att det ska införas ett försök med psykiatrisk akutbil i
Västerbottens läns landsting.
Det är ovanligt att polishandräckning begärs för att hämta personer som bedöms
vara psykiskt sjuka. I första hand kommer patienten själv, ibland tillsammans med
anhöriga och ibland tillsammans med personal eller stödpersoner från kommunen.
Klinikerna gör också hembesök när någon larmar att en person är försämrad och
behöver snabb kontakt.
Det finns rutiner som anger att polishandräckning bara kan begäras när personen i
fråga uppges vara våldsam eller vägrar att följa med till vårdinrättningen. Polishandräckning begärs också när en person bedöms vara farlig för sig själv eller annan och
kliniken inte kan få kontakt med personen på kända adresser och därför inte vet var
personen befinner sig.
Vårdpersonal i en så kallad akutbil får inte tillgripa tvångsåtgärder i öppenvård. Det
kan innebära att det blir en fördröjning som kan vara allvarlig om inte polis är på
plats och till exempel kan gå in i en persons lägenhet om det behövs.
Redan idag har psykiatriska klinikerna uppsökande verksamhet. Vid ett par av klinikernas mottagningar arbetar de enligt en särskild modell som innebär att medarbetarna varje morgon rapporterar vilka patienter som för dagen är i behov av synnerligen akuta insatser. Dessa patienter prioriteras. Även läkare gör hembesök där det
är angeläget. Under första halvåret 2015 gjordes närmare 3000 hembesök till 630
unika patienter.
Bedömningen är att en psykiatrisk akutbil inte är den satsning som på bästa sätt
skulle gagna tidigt omhändertagande av patienter med psykisk ohälsa av följande
skäl:
 Det är oftast bättre att personal som redan känner patienten söker upp eller
kontaktar patienten vid akut försämring.
 Akutbilen har begränsningar eftersom vårdpersonal inte får tillgripa tvångsåtgärder.
 Det finns en risk att akutbilen kommer att användas för problem som ligger
utanför psykiatrins ansvar. Det är många gånger avsaknad av sociala insatser
som påverkar måendet. Det kan i sin tur leda till akuta psykiatriska bekymmer och
försämring som leder till inläggning på jourtid. Det är därför viktigt att kommunens
socialtjänst också har akutbemanning utanför kontorstid.
Mot bakgrund av det som ovan anförts föreslås att landstingsfullmäktige avslår
motionen.
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