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Psykiatrisk intensivvård startas för barn och unga
Nu startar psykiatrin i Sörmland en helt ny vårdnivå, intensiva insatser för barn och
unga. Syftet är ett bättre omhändertagande av patienter med komplexa problem och
stort vårdbehov. Förhoppningen är också att minimera behoven av längre tider i
slutenvård.
– Vi ser behovet av en ny vårdnivå inom barn- och ungdomspsykiatrin i Sörmland för att
stärka tidiga insatser och ge möjlighet till en god psykisk hälsa bland barn och unga i hela
länet. Detta är långsiktig och hållbar lösning för de barn och unga som lider av en komplex
psykiatrisk problematik, säger Monica Johansson, Finanslandstingsråd (S).
Under det stora förbättringsarbetet av barn- och ungdomspsykiatrin i Sörmland har behovet av
en intensiv vårdnivå identifierats där patienter med komplex psykiatrisk problematik kan tas
emot. Den psykiatriska intensivvårdsmottagningen ska finnas i hela länet och erbjuda ett brett
utbud av metoder och insatser, i hemmet, på mottagning eller någon annan plats om det
fungerar bättre för patienten.
– Vi vill, så långt som det är möjligt, hitta flexibla och intensifierade vårdinsatser för att
undvika institutionsplaceringar eller långa vårdtider i psykiatrisk heldygnsvård, säger Mari
Kampf Westerberg, chef för division psykiatri och funktionshinder.
Den nya enheten ska erbjuda såväl akuta, snabba, liksom planerade insatser och förstärka
öppenvården i Nyköping/Katrineholm – Eskilstuna. I arbetet med att starta
intensivvårdsmottagningen inom barn- och ungdomspsykiatrin har frågan om att inrätta
slutenvårdsplatser i egen regi också tagits upp. Det är dock inget som kommer att starta i
länet.
– Det handlar om att behovet av heldygnsvård är så pass lågt i Sörmland att vi inte kan
upprätthålla en egen heldygnsvård med den kvalitet som krävs för dessa patienter. Bristande
kvalitet kan istället leda till att patienten mår ännu sämre vilket ökar risken för tvångsåtgärder,
säger Mari Kampf Westerberg.
Avtalen med de närliggande regionerna Östergötland och Västmanland om att ta hand om
patienter för slutenvård inom barn- och ungdomspsykiatrin fortsätter därför men samarbetet i
Sörmland mellan vuxen- och barn- och ungdomspsykiatrin ska bli tätare för att öka
samverkan och kunskap.
2016 vårdades 33 sörmländska barn och unga i slutenvård i Västmanland och Östergötland.
34 patienter vårdades över natten inom vuxenpsykiatrin i Sörmland.
Den psykiatriska intensivvården för barn och unga i Sörmland startar den 1/9 2017.
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