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Redan i vår skulle stora delar 
av slutenvårdspsykiatrin i 
Stockholms läns landsting 
börja flyttas ut från akutsjuk-
husen. Men nu har planerna 
ändrats, och flytten stop-
pats. Det hänger ihop med att 
vissa av Karolinskas sjukhus-
byggnader i Solna nu plane-
ras få vara kvar.

Utflyttningen av psykiatrin 
fanns med i den så kallade 
Framtidsplanen för hälso 
och sjukvården, som antogs 
av landstingsfullmäktige i 
juni 2011. Förslaget väckte 
oro och protester från både 
anställda och patient och an
hörigorganisationer (se LT nr 
45/2011).

Nu har det kommit en uppda
terad version av framtidspla
nen, som stryker ett streck 
över hela utflyttningen. Den 
psykiatriska vård som bedrivs 
i anslutning till akutsjukhus 
behöver för närvarande inte 

omlokaliseras, konstateras 
det.

Kritiken mot flyttplanerna 
handlade bland annat om ris
ker med att skilja psykiatri 
från somatisk vård. Men om
svängningen beror mer på 
rena lokalfrågor, säger Hen
rik Gaunitz, 
som är plane
ringschef och 
ansvarig för 
programkon
toret på Häl
so och sjuk
vårdsförvalt
ningen:

– Det visa
de sig att det 
inte finns lokalmässiga behov 
att flytta ut psykiatrin. Puss
let går att få ihop ändå.

Omflyttningarna i fram
tidsplanen hängde samman 
med bygget av Nya Karolinska 
Solna, NKS, ett högspecialise
rat universitetssjukhus som 
ska ersätta Karolinska univer
sitetssjukhuset i Solna – men 

naktuellt
äldrevård

Omsvängning i Stockholm:

Stopp för utflyttning  av psykiatrin

en patient ska komma in på 
korttidsboende utan bi
ståndsbedömning och de tar 
till sig det. Vid behov kan vi 
också direktinlägga på sjuk
hus. Vi kan nu också ringa en 
fredageftermiddag och få en 
säng och ett vak för någon, 
det hände inte förut, säger 
Christina Pettersson.

– Vi har allt mer vunnit 
kommunpersonalens förtro
ende jämfört med i början då 
de ibland kunde vara skeptis
ka, säger Ulla Andin.

Svante Lifvergren ser klara 
fördelar med det mobila tea
mets arbetssätt som han kall
lar »nätverkslogik«. Han är 
trött på den »processjuka 
som sköljer in över sjukvår
den, där alla ska bli som To
yota«, som enbart är anpas
sad för strömlinjeformad, 
planerad vård. Där ska allt gå 
snabbt, säkert och med sam
ma bemötande. Men för kro
niskt sjuka fungerar det inte, 
framhåller han.

– För dem råder en helt an
nan värdelogik. Här är det 
viktigt att patienten känner 
sig trygg, stabil och mår bra. 
Saker får ta tid, säger Svante 
Lifvergren och fortsätter:

–  Att ha en central kon
taktpunkt, ett nummer man 
kan ringa, för patienter och 
anhöriga är ju väsensskilt 
från hur övrig vård fungerar. 

Det mobila teamet bygger 
upp ett viktigt nätverk av 
kontakter.

Dagen för teamet avslutas 
med två besök på äldreboen
det Skogsgläntan och ett be
sök på korttidsboendet Gale
asen i Lidköping. Ett av dem 
rör en döende hjärtsjuk man 
som kräver komplicerad pal
liativ vård från teamet. Det 
andra är hos Rut Johansson, 
87 år, som har smärtor av det 
jättelika trycksår hon fått. 
För ett halvår sedan blev hon 
tvungen att amputera båda 
benen på grund av kritisk 
ischemi; till detta kommer 
diabetes och stroke. Det är 
inget som bekymrar henne 
nämnvärt, de pigga ögonen 
glittrar när Ulla och Siv kom
mer.

– Nu får vi sätta på kaffet 
och så har jag ju ordnat en 
sockerkaka, säger Rut Jo
hansson.

Under den närmaste tim
men avhandlas smärtläke
medlen, avvecklande av 
trombosprofylax, anemi, av
vecklande av parenteral nu
trition och borttagande av 
CVK. Men också matlust, 
sockerkaksrecept och sömn. 
En vanlig dag på jobbet för 
teamet.

Agneta Borgström
frilansjournalist

Upprop i Dalarna för         fler allmänläkare
Primärvården i Dalarna behö-
ver förstärkas med 85 all-
mänläkare, samtidigt som 
stora pensionsavgångar vän-
tar under det närmaste årti-
ondet. I ett upprop slår nu 
156 läkare i Dalarna larm om 
situationen.

– Vi har redan i dag ett allvar
ligt problem med underbe
manning och rekryterings
svårigheter och det kommer 
att bli ännu värre om ingen
ting radikalt görs, säger Gun
nar Svärd, distriktsläkare i 
Kvarnsveden utanför Bor
länge.

Uppropet, som växt fram i 
samverkan mellan SFAM och 
Distriktsläkarföreningen, 
har skrivits under av STläka
re och i stort sett samtliga 
specialister i allmänmedicin i 
Dalarna. 

– Vi vill lyfta fram fakta för 
politiker och landstingsled
ning, inte minst de enkätun
dersökningar som vi gjort 
inom allmänläkarkåren, sä
ger Gunnar Svärd.

– Fakta är att det redan i 
dag råder brist på distriktslä
kare. Omräknat till heltid är 
vi endast runt 100 doktorer 
och för att nå det nationella 
bemanningsmålet en doktor 
per 1 500 invånare skulle vi 
behöva vara 185 heltidsarbe
tande läkare.

Dalarnas allmänläkare pekar 
också på ålderstrukturen 
inom primärvården. 70 pro
cent av allmänläkarna är föd
da på 1940 och 1950talen 
och inom fem år väntas 35 
doktorer gå i pension.

– I uppropet har vi formu
lerat några krav på föränd

Henrik Gaunitz 

Distriktssköterskan Siv Jonsson har haft många stödjande samtal 
med den anhöriga vars man är döende.  Foto: Agneta Borgström
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som har betydligt färre vård
platser än sin föregångare. So
matiskt sjuka patienter som 
inte får plats på NKS skulle få 
flyttas till akutsjukhusen, och 
då måste psykiatripatienterna 
i sin tur flyttas därifrån.

I den uppdaterade versionen 
av planen skapar man mer 
svängrum genom att låta vis
sa byggnader på Karolinska 
universitetssjukhuset i Solna 
få vara kvar som sjukhus
byggnader. Astrid Lindgrens 
barnsjukhus ska finnas kvar 
och fortsätta sin verksamhet, 
och även thoraxbyggnaden 
ska fortsätta att användas för 
sjukvård.

– Men att flyttningen stop
pats betyder inte att vi har 
vunnit striden om en accep
tabel psykiatri. En bra början 
skulle vara en genomgång av 
kvaliteten på slutenvården i 
hela länet, säger Torsten 
Kindström, verksamhetsan
svarig i Föreningen Balans, 

en patient och anhörigorga
nisation för depression och 
bipolär sjukdom.

Även Henrik Gaunitz vill se 
fortsatta diskussioner om 
psykiatrins framtid. Han har 
talat med många verksam
hetschefer och andra företrä
dare för psykiatrin:

– Flera av dem har lyft frå
gan om vilken verksamhet 
som verkligen behöver finnas 
kvar på akutsjukhusen. Det 
ska vi fortsätta att titta på. 
Men då ska det vara utifrån 
perspektivet hur psykiatrin 
ska utvecklas, inte för att få 
ihop ett lokalpussel.

Den uppdaterade versionen 
av framtidsplanen behandlas 
i Hälso och sjukvårdsnämn
den i slutet av mars. En mer 
detaljerad plan ska presente
ras i april. På sitt budgetmöte 
i juni ska landstingsfullmäk
tige klubba både framtidspla
nen och en tioårig investe
ringsplan.

Miki Agerberg

Upprop i Dalarna för         fler allmänläkare

ringar. Vi vill att landstinget 
prioriterar läkarbemanning 
och rekrytering, att primär
vården blir en egen förvalt
ning och att det tillförs resur
ser för att stärka kvalitet och 
öka fortbildningen, säger 
Gunnar Svärd.

Ingalill Persson, socialdemo
kratisk ordförande i Dalarnas 
landstingsstyrelse, hoppas på 
en dialog med distriktsläkar
na. Men hon vill inte binda sig 

vid några löften om ökad lä
karbemanning eller att inrät
ta en särskild primärvårds
förvaltning.

– Jag ser uppropet som ett 
utmärkt avstamp för att till
sammans med läkarnas repre
sentanter klara rekryteringen 
till primärvården och skapa 
en bra arbetsmiljö i framtiden. 
Vi inleder nu en process med 
arbetsgrupper som ska titta på 
de här frågorna.

– Det är helt klart att nå
gonting behöver göras. Jag 
har själv märkt under senare 
tid att det är ganska mycket 
»tappade sugar« inom pri
märvården och vi behöver 
nyanställa ett stort antal di
striktsläkare för att ersätta 
alla pensionsavgångar, säger 
Ingalill Persson.

Fredrik Mårtensson
frilansjournalist

Distriktsläkare Gunnar Svärd.
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