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Socialnämnden

Yttrande: Motion från Susanne Meijer (S)
angående psykiatrisjuksköterska
Susanne Meijer (S) har lämnat en motion till kommunfullmäktige
angående psykiatrisjuksköterska
I motionen yrkas
-

Att sjuksköterska med psykiatrikompetens anställs snarast

-

Att Hörby kommun, socialnämnden, startar ett specifikt
psykiatriteam i samverkan med personligt ombud bestående
av sjuksköterska, undersköterska, boendestöd, arbetsterapeut,
sjukgymnast etc. Teamet ska ha en tydlig samverkan med
region och primärvård

Från och med den 1 januari 2019 inträder det utökade Hälso-och
sjukvårdsavtalet mellan Region Skåne och de 33 kommunerna, där
samverkan utökas att gälla även psykiatrin, bilaga 1.
Förslaget till ny överenskommelse mellan kommunerna i Skåne län
och Region Skåne om samverkan vid utskrivning för patienter från
såväl somatisk som psykiatrisk vård godkändes för Hörby kommuns
räkning på kommunfullmäktiges sammanträde i december 2018.
I avtalet stipuleras samverkan och kommunens ansvar i denna del är
att kunna ta emot patienter som skrivs ut från slutenvården inom 2,8
dagar (genomsnittsmodell). Förändringen är att kommunen ska
kunna verkställa mottagande snabbare från tidigare 30 dagar.
Kommunen har därmed inget egentligt behov av nya kompetenser då
mottagandet har kunnat verkställas.
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Ansvarsförhållandet mellan vårdgivarna (kommunen respektive
regionens slutenvård och primärvård har reglerats i s.k. lokala
överenskommelser, LÖK), bilaga 2.
I en kommun brukar politiken lägga fram en önskan om att uppnå
mål, såsom att kommunen ska kunna uppfylla sin del av avtalet, i
detta fall att kunna ta hem och vårda de patienter som avtalet avser.
Normalt läggs uppdrag på HUR man ska lösa ett uppdrag på
kommunen tjänstemannaorganisation.
Samtidigt ser förvaltningen positivt på att kunna anställa en
psykiatrisjuksköterska då kunskap inom området skulle kunna bidra
till en kvalitetshöjning. Det är dock mycket svårt att rekrytera dylik
kompetens, då det råder brist på psykiatrisjuksköterskor.
Att skapa ett psykiatriteam såsom motionären föreslår är självklart
görligt men handlar som allt annat om prioriteringar.

Kalkyl
Psykiatrisjuksköters

750 tkr

ka, tillika chef för

Ny tjänst, omorg går
ej

teamet
Undersköterska må-

450 tkr

fre
Boendestöd

Ny tjänst, särskild
kompetens

0

Ingen utökning,
finns redan

AT, ST

300 tkr

Behöver förstärkas
då de befintliga
redan är
överbelastade
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Personligt ombud

0

Ingen utökning,
finns redan

Summa

1500 tkr/år

Eva Klang Vänerklint,
Socialchef
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