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Motion från Inga Jonasson, Vänsterpartiet  
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  Landstingsfullmäktige  

Motion – Fördjupa kunskapen om 
öppenvårdspsykiatrin   
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, Vänsterpartiet: 

 

att landstingsstyrelsen tar fram direktiv för en fördjupad granskning av den 

psykiatriska öppenvården, 

 

att granskningen även omfattar primärvårdens psykosociala team, 

 

att utvecklingsprogrammet för psykiatrin kompletteras, med förslag på de 

åtgärder och resurser till öppenvårdspsykiatrin som den fördjupade granskningen 

visar att det finns behov av.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har avgivit yttrande och föreslår att 

motionen är besvarad.  

 

Förslag till beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  

 

att motionen är besvarad.  

 

LANDSTINGSSTYRELSEN  

 

 

 

Håkan Jansson   Agneta Jansmyr 

Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektör  

 

 

 

 

 

 



 

YTTRANDE  

2012-03-07 LK11-0106 

  

 

     

     

     

     

     

   

   

  Landstingsstyrelsen  

Angående motion – Fördjupa kunskapen om 
öppenvårdspsykiatrin 
 

I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet  

 

- att landstingsstyrelsen tar fram direktiv för en fördjupad granskning av den 

psykiatriska öppenvården.  

 

- att granskningen även omfattar primärvårdens psykosociala team 

 

- att utvecklingsprogrammet för psykiatrin kompletteras, med förslag på de 

åtgärder och resurser till öppenvårdspsykiatrin som den fördjupade granskningen 

visar att det finns behov av.  

 

Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet för yttrande.  

 

Utredningen av vuxenpsykiatrin i Landstinget i Jönköpings län ”Ett föredöme 

inom svensk psykiatri- utvecklingsplan för vuxenpsykiatrin i Jönköpings län” 

belyser bemanning, produktion/ besök per dag, antal patienter etcetera.  I 

utredningen kartläggs resursförbrukningen av sluten respektive öppen vård 

fördelat på kommuner, och kostnaden redovisas bland annat per tusen invånare i 

respektive länsdel.  

  

I kartläggningen av resursförbrukningen redovisas respektive kommuns andel av 

det totala antalet läkarbesök, sjukvårdande behandlingar och andra åtgärder som 

utfärdande av intyg, telefonsamtal och utfärdande av recept. De registrerade 

besöken har viktats ihop där läkarbesöken har fått vikten 1,0 och övriga besök och 

åtgärder har fått vikten 0,4. 

 

Precis som för den slutna vården hade det varit önskvärt att man haft en mer 

rättvisande värdering av de olika vårdinsatsernas innehåll. Något som inte var 
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möjligt att genomföra när studien genomfördes. Ett öppenvårdsbesök kan vara ett 

hembesök som tar en halv dag i anspråk eller en uppföljning av läkemedel som tar 

mindre än 20 minuter att genomföra.  Jämförelse av produktivitet (kostnad per 

prestation) genomfördes därför inte, varken av sluten eller av öppenvård. 

Bemanning redovisas dels i faktiskt antal årsarbetare, dels i årsarbetare per 1000 

invånare.  

 

Utredningen var framtidssyftande och presenterade en rad förslag för utveckling 

av vuxenpsykiatri i sluten- och öppenvård förslagen gällde såväl organisation som 

uppdrag och innehåll av vården. Detta har lett fram till att en ledningsplan för att 

uppnå målet ”att bli ett föredöme i Sverige och erbjuda invånarna med psykisk 

ohälsa den bästa vården oavsett var man bor i länet”.  

 

1. Tydliggöra länsspecialistfunktionerna och deras uppdrag 

2. Utnyttja den gemensamma styrkan för att driva utvecklingsfrågorna 

och sprids goda idéer. 

3. Säkra kompetensförsörjningen på kort eller lång sikt. 

4. Säkra kontinuiteten mellan öppen och sluten vård. 

5. Förbättra uppföljningen och säkra ”God vård”. 

6. Skapa de bästa förutsättningarna för utveckling av psykosvården. 

7. Kvalitetssäkra tidiga bedömningar och diagnostisering.  

8. Utbildning, handledning och konsultationer. 

9. Ta vara på möjligheterna till effektivisering. 

10. Utveckla kommunikationen med patienterna. 

11. Förbättra den fysiska miljön. 

12. Förbättra vårdens innehåll på vissa punkter. 

13. Utveckla samarbetet med brukare och vårdgrannar. 

14. Avsätt budgetmedel för fortsatt utveckling.  

 

En projektgrupp ansvarar framtagandet av handlingsplaner och åtgärdsförslag för 

respektive målområde. De 14 målområdena är fastslagna är i budget 2012 och 10 

miljoner kronor avsattes för genomförandet. Nya arbetssätt införs successivt från 

och med september 2011, och en slutrapport över åtgärder och nya arbetssätt ska 

redovisas februari 2013. Pågående åtgärder som specifikt eller delvis berör 

öppenvårdspsykiatrin finns inom samtliga målområden förutom de som gäller den 

fysiska miljön, och de övergripande målen om budgetmedel samt utveckling av 

samarbete med vårdgrannar och brukare.  

 

Det pågår arbete både övergripande i länet och ute på respektive klinik. Det 

omfattar översyn av hur resurser användas, kompetensbehov, och vilka eventuella 

nya patientgrupper som kan förväntas tillkomma. Översyn sker också av nya 

behandlingssätt t.ex. internetpsykiatri, komplementära behandlingsformer, och hur 

patienter kan involveras i vårdutveckling. Fördjupade utredningar görs av 

traumavården och den neuropsykiatriska verksamheten under 2012.  
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Det finns arbetsgrupper inom ramen för arbetet med ledningsplanen men 

klinikerna arbetar också lokalt med sina specifika frågor/problem.  En del i 

lednings-planarbetet är att sträva efter mer länsövergripande arbete i utvecklingen 

av vården.  

 

Utskottet kan konstatera att utvecklingsplanen för psykiatrin har resulterat i att ett 

omfattande utvecklingsarbete har tagit sin början. Arbetet berör såväl både öppen- 

och slutenvårdspsykiatri och samma sak gäller för den utredning som låg till 

grund för utvecklingsplanens förslag. En utökad studie av öppenvårdspsykiatrin 

skulle riskera att pågående utvecklingsarbete avstannar. Utskottet anser därför inte 

att en sådan utredning skulle vara till nytta för psykiatrin i sluten- eller öppenvård.  

 

Med anledning av detta förslår utskottet att fullmäktige beslutar  

 

- att motionen ska anses vara besvarad.  

 

 

 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUTSKOTTET JÖNKÖPING 

 

 

 

Urban Blomberg   Charlotte Jerkelund  

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

 

 

 





 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping  
§§ 8-18  
Tid: 2012-03-07, 10:00 -16:50 
 

 

Plats: Odontologiska institutionen, konferensrum 

Kompassrosen 

§8  
 

LK11-

0106 

 

Motion - Fördjupa kunskapen om öppenvårds-

psykiatrin  

I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, 

vänsterpartiet  

 

- att landstingsstyrelsen tar fram direktiv för en fördjupad 

granskning av den psykiatriska öppenvården.  

 

- att granskningen även omfattar primärvårdens psykosociala 

team. 

 

- att utvecklingsprogrammet för psykiatrin kompletteras, 

med förslag på de åtgärder och resurser till 

öppenvårdspsykiatrin som den fördjupade granskningen 

visar att det finns behov av.  

 

Motionen har remitterats till Hälso- och sjukvårdsutskottet 

Jönköping för yttrande.  

 

Vid beredningen av motionen har utskottet bland annat 

träffat företrädare för öppenvårdspsykiatrin, och psykiatriska 

kliniken Ryhov samt projektledare för utvecklingsplan för 

vuxenpsykiatrin. Efter beredning i utskott och 

planeringsgrupp har ett förslag till yttrande tagits fram.  

öppenvårdspsykiatrin.  

 

 

 

Inga Jonasson (V) yrkar bifall till motionen.  

Ordföranden yrkar bifall till planeringsgruppens 

yttrandeförslag och att motionen ska anses vara besvarad.  

 

Utskottet beslutar: 

 

- att yttra sig i enlighet med planeringsgruppens förslag att  

motionen ska anses vara besvarad.  

 

Inga Jonasson (V) reserverar sig till förmån för eget 

yrkande. 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping  
§§ 8-18  
Tid: 2012-03-07, 10:00 -16:50 
 

 

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 

 

Urban Blomberg Inga Jonasson  

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Charlotte Jerkelund 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Landstingsstyrelsen  §§ 85-121 

Tid: 2012-06-12, kl 13:00-17:05 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

§ 93 

Dnr 

LK11-

0106 

Motion – Fördjupa kunskapen om öppenvårdspsykiatrin 

I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, 

Vänsterpartiet: 

 

att landstingsstyrelsen tar fram direktiv för en fördjupad 

granskning av den psykiatriska öppenvården, 

 

att granskningen även omfattar primärvårdens psykosociala 

team, 

 

att utvecklingsprogrammet för psykiatrin kompletteras, med 

förslag på de åtgärder och resurser till öppenvårdspsykiatrin 

som den fördjupade granskningen visar att det finns behov av.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping har avgivit yttrande 

och föreslår att motionen är besvarad.  

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  

 

att motionen är besvarad.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige 

 

Vid protokollet 

Siw Kullbergh 

Justeras 

 

Håkan Jansson  Agneta Johansson  

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

Lena Sandqvist   


