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RS/40/2019
Svar på motion från Elin Hoffner (V) om brukarstyrd
inläggning i psykiatrin
Ärendebeskrivning
Elin Hoffner (V) har inkommit med en motion om brukarstyrd inläggning i
psykiatrin. Motionären menar att metoden med självinläggning har gett goda
resultat i de regioner/landsting som har infört detta. Motionärer yrkar därför att
brukarstyrd inläggning införs inom psykiatrin i Region Jämtland Härjedalen.
Område Psykiatri har BI (Brukarstyrd Inläggning) som mål för genomförande i sin
verksamhetsplan 2019. BI är en självinskrivningsmetod med målet att minska
självdestruktivitet, stressbelastning och långvariga inläggningar. Metoden riktar sig
mot patienter med självskadeproblematik som har återkommande långa
inläggningar. Med BI ges möjligheten genom ett upprättat kontrakt att patienten
själv kan välja att lägga in sig under kortare perioder. Inläggningen sker i
överenskommelse mellan patienten och ansvarig personal vilket ökar patientens
eget ansvar, delaktighet och inflytande i sin egen vård. Patienten behöver inte ha
någon kontakt med ansvarig läkare för inskrivningssamtal. Brukarstyrd inläggning
har införts i flera regioner och landsting inom Sverige under de senaste åren.
Nationellt självskadeprojekt har som uppdrag att skapa en jämlik vård för personer
med självskadebeteende. Jämlik vård betyder att vård av hög kvalitet, präglad av ett
gott bemötande, ska finnas tillgänglig oavsett vart i Sverige man bor. I
Nederländerna har BI länge använts som en metod och genom projektet
Brukarstyrd inläggning i Skåne (BIS) har självinläggningsmetoden utvärderats
vetenskapligt för första gången. Projektet BI inleddes av Sofie Westling, överläkare i
psykiatri, 2015. Metoden har med forskarstöd nu använts på psykiatrisk
vårdavdelning i tre år. Samtliga deltagare i projektet ger i utvärdering positiv
respons på behandlingen. Vid utvärdering (2017) framkom att för vissa
patientgrupper hade antalet vårddagar halverats och antalet dagar i tvångsvård
minskat med två tredjedelar. Under 2018 påbörjades en anpassning av metoden och
utbildning för barn och unga.
Under hösten 2018 togs kontakt med läkare och forskare i Lund, som har utvecklat
en metod med forskarstöd som använts på psykiatrisk vårdavdelning i tre år. I
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december hölls ett möte där nyckelpersoner inom psykiatrin fick en presentation av
ovanstående metod.
Område psykiatri kommer nu att gå vidare med att under maj månad utbilda
vårdpersonal där det blir aktuellt med BI. Vidare pågår erfarenhetsutbyte med
andra klinikers arbete och uppföljningar kring BI för att på bästa sätt förbereda
berörda kliniker inom psykiatrin inför införandet.
Hälso- och sjukvårdsnämnden behandlade svar på motionen på sitt sammanträde
den 4 april 2019, § 41, och föreslår regionfullmäktige att motionen anses besvarad.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen tillstyrker hälso- och sjukvårdsnämndens förslag.
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Utdrag till
Sekreterare regionfullmäktige.

