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Psykiatrin Halland klarar köerna 
– men förbättring pågår ständigt

Väntetider inom vården diskuteras ständigt i medierna. 
Den halländska psykiatrin ligger bra till enligt lagen och 
statistiken men bilden är mer komplex än så.

Lättare psykiska besvär ska vårdcentralen ta hand om. Där ska du enligt 
lagen få en medicinsk bedömning inom tre dagar från din första kontakt och 
om du har svårare psykiatriska besvär remitteras du till specialistpsykiatrin. 
Hit kommer du på remiss från vårdcentralen eller så vänder du dig direkt till 
en psykiatrisk mottagning (egenremiss). Enligt lag har du rätt till ett nybesök 
(första besök) inom 90 dagar från det datum då remissen kommer till oss. 
Inom specialistpsykiatrin finns det generellt sett tre tillfällen där man kan få 
vänta:

• Tiden mellan remiss och nybesök 

• Tiden mellan nybesök och psykiatrisk utredning

• Tiden mellan nybesök/utredning och behandling

Patientens behov avgör
När din behandling har börjat är det ditt ”medicinska måldatum” som avgör 
hur ofta du ska få återbesök. Detta bestäms av din behandlare tillsammans 
med dig som patient. Hur ofta du får dina återbesök inom psykiatrin och hur 
lång väntetiden är mellan dem varierar stort utifrån patienternas individuella 
behov. En del får återbesök en gång om året, medan andra patienter får 
komma en gång i veckan.
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Om man är akut sjuk får man vård direkt. Dels finns det akuttider på alla öp
penvårdsmottagningar i Halland och för dem som behöver läggas in på sjuk
hus är Hallands två psykiatriska akutmottagningar alltid öppna, en i Varberg 
och en i Halmstad.

Bra resultat enligt vårdgarantin
Hittills i år har 99 procent av alla vuxna och 98 procent av alla barn kunnat 
få ett första besök inom 90 dagar, vilket är den nationella vårdgarantins 
gräns. Så generellt sett, utifrån lagens gränser, finns ingen väntetid till spe
cialistpsykiatrin i Halland. Enligt en enkätundersökning som NSPH* Halland 
har gjort uppfattar ändå 22 procent av medlemmarna att de fått vänta mer 
än 90 dagar från remissdatum till nybesök, en ekvation som har sina förkla
ringar. 

Trots att det generellt sett är godkända väntetider i Psykiatrin Halland finns 
det tillfällen då man ändå får vänta. Den vanligaste orsaken är helt enkelt att 
våra behandlare är uppbokade med andra patienter och du bokas in på förs
ta tillgängliga tid. Långa väntetider uppstår därför om behovet av tid är större 
än våra tillgängliga tider. Det kan även finnas lokala orsaker som tillfälligt 
kan ge längre väntetider, till exempel på grund av sjukfrånvaro eller perso
nalomsättning.

Medicinska prioriteringar
Specialistpsykiatrin ska vara dimensionerad utifrån att klara vårdgarantins 
gränser. Det finns dock vissa perioder då vårdbehovet är större än våra till
gängliga besökstider, till exempel om det en månad kommer in många fler 
remisser än normalt eller under semesterperioderna.

Utöver detta måste man i vården alltid göra medicinska prioriteringar. Det 
innebär att vissa patienter kan känna att de får vänta längre än andra. Det är 
alltså inte så enkelt att den som väntat längst får tid först. Det är därför bättre 
är att prata om väntetid till olika insatser, för olika patienter. 
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Väntetiderna inom psykiatrin påverkas stort av samhällets 
vårdbehov och av hur mycket av det totala vårdbehovet 
som kan skötas av andra än psykiat rin, exempelvis vård
centralen. Specialistpsykiatrin är toppen på vårdpyrami
den och är dimensionerad för att ta hand om dem med 
störst vårdbehov. Rätt vård i rätt tid, på rätt vårdnivå, är  
tanken.

Den psykiatriska öppenvården i Halland har under lång tid fokuserat på till
gängligheten – eller flöden som man föredrar att kalla det.

– Ett flöde kan beskrivas som patientresan i verksamheten sett ur patientens 
perspektiv, säger verksamhetschefen Aslak Iversen.

Sjukdomen kan förvärras
Alla aktiviteter som bidrar till förbättring för patienten, så väl som tiden mel
lan dessa aktiviteter, ingår i flödet. Om patienter får vänta länge på utredning 
eller behandling kan deras sjukdom försämras och de tappar förtroendet för 
vården.

– Nästan lika viktigt är att det också påverkar vår arbetsmiljö och den samla
de effektiviteten, säger Aslak Iversen. 

Öppenvården arbetar därför sedan många år utifrån strategin ”Rätt vård  
i rätt tid”.

– Det betyder väldigt mycket att vi har fått ett tydligt politiskt gehör för strate
gin. Genom att vi kunnat finansiera satsningar på att korta köerna och samti
digt förbättrat våra arbetssätt, har vi kunnat arbeta bort de stora problem 
med tillgänglighet som fanns för några år sedan, säger Aslak Iversen. Målet 
är en psykiatrisk öppenvård helt utan onödiga väntetider. Vi är inte där än 
men vi är på väldigt god väg.

*Nationell samverkan för psykisk hälsa
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