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I Stockholmsregionen vårdas ett stort antal personer dagligen inom psykiatrins 

heldygnsvård varav en del behöver stöd från socialtjänsten vid utskrivning. 2018 

tillträdde en ny lag i kraft om samverkan vid utskrivning från slutenvård. I och 

med den nya lagen tillträdde ska socialtjänsten påbörja planering av insatser vid 

hemgång i god tid. I Stockholm har det i dagsläget inte gjorts någon ny 

överenskommelse mellan kommunerna och regionen angående fristdagar inom 

psykiatrin, men klart är att socialtjänstens socialpsykiatri behöver utvecklas för 

att möta upp den nya lagen och målgruppens behov. 

 

I Stockholm har metoden tryggt mottagande prövats inom äldreomsorgen med 

goda resultat och metoden finns också på flera håll i landet för gruppen äldre 

men även för andra grupper. Metoden innebär att ett särskilt team stöttar 

brukaren intensivt efter sjukhusvistelse för att sedan trappa ner stödet i takt med 

att den enskilde blir bättre och kan övergå till exempelvis ordinarie hemtjänst. 

Inom socialpsykiatrin skulle detta kunna innebära förstärkt boendestöd efter 

utskrivning från psykiatrins slutenvård med särskilda team. Boendestödet kan 

då upparbeta fungerande samverkan med slutenvårdsavdelning och 

öppenvården.  

 

Kommunerna har sedan länge ett uppdrag att samverka med psykiatrins 

heldygns- och öppenvård vid utskrivning från sjukhus för att tillgodose den 

enskilde rätt till insatser efter tiden på sjukhus som i många fall varit svår. 

Många upplever ändå svårigheter vid hemgången och det är inte ovanligt med 

återinskrivningar inom psykiatrins heldygnsvård, i vissa fall till följd av att den 

enskilde inte har tillräckligt med insatser på hemmaplan. Tiden efter utskrivning 

från slutenvårdens psykiatri har i forskning visat sig skör och risken för suicid 

är förhöjd när brukare går från sluten till öppenvård. SKL har även framfört att 

psykiatrin ligger efter i jämförelsevis med den somatiska vården 
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Stadens socialpsykiatri samverkar på olika sätt med regionens psykiatri men 

endast runt 20 %  av socialpsykiatrins klienter har en samordnad individuell plan 

(SIP) upprättad. Samverkan mellan staden och regionens psykiatri försvåras 

också utifrån att det saknas gemensamma IT-system.  

 

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag därför att kommunfullmäktige 

beslutar följande: 

 

- Stockholm stad genomför en pilot med tryggt mottagande inom 

socialpsykiatrin i tre utvalda stadsdelar  

 

- Piloten ska utvärderas och utifrån de lärdomar som framkommer 

genomförs därefter tryggt mottagande inom socialpsykiatrin som ett 

permanent arbetssätt. 

   

 

 

 

Stockholm den 17 juni 2019 

 

 

                                                                   Alexandra Åkerström Mattsson (V)

     

     

     

   

 

 


