2016-10-24

Svar på interpellation angående kuratorsstöd inom akuten, ställd av Eva Johnsson (kd)

Med anledning av ett beslut som fattades i Landstingsfullmäktige 2013-11-25, har Eva Johnsson ställt
följande frågor till mig;
1. Vilka insatser har gjorts för att stärka stödet vid akuta kriser och olyckor under dygnets alla
timmar.
2. Vilka initiativ har tagits för att stärka samarbetet mellan psykiatrin och somatiken vid helger
och kvällar för att patienter och personal vid akutcentrum ska kunna få ett relevant stöd.

Mina svar är följande;

1. Eftersom jag inte deltog i själva beslutet, som ju fattades under förra mandatperioden, har
jag tagit reda på vad motionen föreslog och vad beslutet blev.
Motionens attsats lyder ”Att undersöka möjligheten att utveckla samverkan mellan
psykiatrin och våra somatiska akutmottagningar för att tillgodose behovet av stöd vid akuta
kriser och olyckor under dygnets alla timmar”.
Beslutet, som alltså fattades i november 2013, blev ” att bifalla motionen, samt att ge
landstingsstyrelsen i uppdrag att kartlägga behovet av krisstöd i Landstinget Kronoberg”.
Därefter hittar jag ett underlag som är framtaget och daterat 2015-02-16, där följande
konstateranden görs;
- Mellan psykiatrin och våra somatiska akutmottagningar finns idag en samverkan som kan
användas i vardagen och vid en allvarlig händelse, oavsett tidpunkt på dygnet.

-

De samlade resurserna består av;
Att hälso-och sjukvårdspersonal kan ge basal psykologisk hjälp, initialt krisstöd kan alltså
ges oavsett tidpunkt på dygnet.
Att den akuta psykiatrimottagningen har öppet dygnet runt och har resurser för aktut
krisstöd.
Att sjukhuskyrkan har beredskap dygnet runt, årets alla dagar.
Att Kronoberg har en förberedd organisation för ”allvarlig händelse” som kan aktiveras
dygnet runt, via Tjänsteman i beredskap. Här finns bl.a. personal från psykiatrin,
kuratorer,personal från primärvården och personal från sjukhuskyrkan. Baserat på behov
kan denna organisation aktiveras dygnet runt.

Sammanfattningsvis kommer utredningen fram till att det inte finns behov av att utreda
ytterligare jourhavande kurator/psykolog.

2. Se svaret ovan. Samarbetet finns redan, dock är det så att den resurs vi mest använder oss av
är jourhavande präst, som ju inte tillhör vår organisation och heller inte har något direkt
ansvar, så samarbetet inom vår egen organisation skulle definitivt kunna stärkas.
Några andra särskilda åtgärder och insatser, med anledningen av motionen, har dock inte gjorts.

Charlotta Svanberg (S), ordförande i Hälso-och sjukvårdsnämnden

