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Datum
2019-08-28

Diarienummer

Till Region Hallands revisorer
Regionkontoret

Yttrande - Uppföljning av tidigare granskning av vård,
omsorg och stöd för personer med missbruk- och
beroendeproblematik
Beslut
Driftnämnden Psykiatri beslutade dag som ovan att överlämna synpunkter på
rubricerad revisionsrapport i enlighet med denna tjänsteskrivelse.
Inledning och bakgrund
Driftnämnden Psykiatri har, bland annat tillsammans med Driftnämnden Närsjukvård,
fått rubricerad revisionsrapport för synpunkter. Avsikten är att nämndernas
synpunkter ska ligga till grund för ett regiongemensamt yttrande till revisorerna.
Nämndens kommentarer
Nämnden har valt att inskränka sina kommentarer till de delar av rapporten som
avser psykiatrins roll/ansvar.
Inledningsvis kan konstateras att införande av nya arbetsformer kräver viss tid för att
ge effekt och att viss tid behöver ha förflutit innan några säkra slutsatser kan dras.
Samverkan med andra aktörer ökar graden av komplexitet och arbetsprocesserna
tenderar också att påverkas av detta faktum. Erfarenheterna har dock visat på att
samverkan med närsjukvården och kommunerna kommit att utvecklas på ett positivt
sätt.
Sammanfattande bedömning av vidtagna åtgärder av Driftnämnd Psykiatri.
Aktiviteter och åtgärder finns planerade eller är under genomförande, dock kvarstår
utvecklingsbehov då åtgärderna ännu inte är på plats och bristerna inte fullt ut har
hanterats.
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Kommentar: Nämnden delar revisionens uppfattning att en del saker återstår för att
uppnå de politiskt uppställda förväntningarna. Som tidigare antytts är mycket en
process över tid där de formella och reella förutsättningarna behöver gå hand i hand.

Utifrån den tidigare granskningens rekommendationer och beslut om åtgärder
bedömer vi att vidtagna åtgärder inte är tillräckligt tillfredsställande.
Kommentar: Se ovanstående kommentar.

Granskningen har visat att det har implementerats beroendekedjor i och med de
samlokaliserade öppenvårdsenheterna. Dessa har gett förutsättningar för att utveckla
samverkan på operativ nivå mellan Region Halland och Hallands kommuner. Dock
finns operativa verksamhetsområden som behöver fortsatt utveckling i samverkan
mellan berörda parter för att fungera och samverka på ett fullt ut ändamålsenligt vis
med alla berörda parter.
Kommentar: Ett gemensamt utvecklingsarbete med inriktning enligt ovan pågår.
Samtidigt ska man komma ihåg att det knappt är tre år sedan de första
specialiserade enheterna driftsattes. Trots intensiva ansträngningar har intentionen
om integrerade team inom hela regionen försvårats av problemen att hitta lämpliga
lokaler. Dessutom har det också visat sig svårt att kunna rekrytera den kompetens
som krävs.

En annan omständighet har varit att den omorganisation som genomfördes av de
taktiska grupperna kommit att påverka förutsättningarna att realisera de integrerade
mottagningarna då det under en period saknades en processledningsgrupp.
Vi noterar att det faktum att överenskommenslen om samverkan från 2015
fortfarande gäller har inte tydliggjorts inom nämnden.
Kommentar: Nämnden delar revisionens uppfattning att detta kanske kunde ha
gjorts i större uträckning.

Att verksamhetssystemet Lifecare har implementerats och används för att få till stånd
SIP inom Driftnämnd Psykiatris verksamhetsområden bedöms som positivt. Enligt
intervjuer är det dock önskvärt om användandet av SIP ökar inom vissa
verksamheter.
Kommentar: En klar ökning av användandet av SIP har konstaterats. Antalet SIP
(registrerat under sökord SIP i journalsystemet av personal inom beroendeteamen)
har i Halmstad ökat femfaldigt första halvåret 2019 jämfört med samma tidsperiod
2017. För Kungsbacka är motsvarande ökning nästan sjufaldig jämfört i samma
tidsperioder. Användningen av SIP kommer att följas framgent.
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Avslutningsvis vill nämnden framhålla sin tillfredsställelse över att det skett en mycket
positiv utveckling inom arbetet med beroendevårdkedjan. Antalet patienter med
beroendediagnos i verksamheterna har ökat med 35 % under helåret 2018 jämfört
med helåret 2015.
Bedömningen är att ökningen huvudsakligen betingas av att man genom
utbyggnaden av beroendevårdkedjan har lyckats nå ett betydligt större antal
patienter som har behov av specialistpsykiatrins insatser än vad som varit fallet
tidigare.
Specialiseringen av missbruks- och beroendevården har sammantaget bidragit till en
klar kvalitetsökning.

Driftnämnden Psykiatri

Lars Gustafsson

Goran Delic

ordförande

förvaltningschef
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