
 
 
 
Motion 

 
En jämlik psykiatri i hela Skåne  
 

Den psykiska ohälsan riskerar att öka i kölvattnen av pandemin. Samtidigt är det många som inte har sökt den vård de 

behövt under åren vi levt med restriktioner om att exempelvis hålla fysiskt avstånd. Hur primärvården ska organiseras 

för att kunna ta emot alla med lättare psykisk ohälsa har diskuterats mycket, men fokus i denna motion är den 

specialiserade psykiatrin. I både fallet med den lättare psykiska ohälsan och i fallet med den specialiserade psykiatrin 

är ojämlikheter i tillgång efter behov ett problem som behöver åtgärdas.  

 

I Skåne är tillgången till vård ojämn på ett sätt som är svårt att rättfärdiga. I vissa delar av regionen har man tillgång till 

mobila team för att få stöd i sin vardag, i andra har man det inte. I vissa delar av regionen tillhör man ett område som 

erbjuder brukarstyrda inläggningar, i andra gör man inte det. I vissa delar av regionen erbjuds man övergångslösningar 

från sluten- till öppenvård, i andra delar av regionen är den övergången abrupt. Det finns många exempel på olikheter 

i vården för den som är psykiskt sjuk. Utvecklingsarbete, samverkan med kommunerna, avskilda projekt och lokal 

närvaro av drivna medarbetare är anledningar i en del av fallen.  

 

Inte desto mindre är det politikens uppgift att garantera jämlik vård efter behov som finns till för dig oavsett vem du 

är eller var du bor. Det är politikens uppgift att skapa förutsättningar för att alla patienter i Skåne som behöver 

psykiatrin ska möta samma goda jämlika vård. Det är politikens uppgift att skapa förutsättningar för att resultaten av 

utvecklingsarbeten i en del av Skåne når alla över tid.  

 

 

Vänsterpartiet föreslår därför att:  
• Att en handlingsplan tas fram för att arbeta för en jämlik psykiatrisk vård i hela regionen avseende 

behandlingsutbud och behovsanpassad vård.  
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