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Ärende: Finska psykiatriska mottagningen vid Norra psykiatrin

Som representanter för Sverigefinländarnas delegation och Sverigefinska ungdomsförbundet
önskar vi, tillsammans med socialrådet Anne Eriksson vid Finlands ambassad, snarast träffa er i
ett angeläget och brådskande ärende rörande den finska psykiatriska mottagningen.
Bakgrund framgår av bilaga.
Vi emotser ert svar till Raija Metso Korpela.
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Bilaga

Till finanslandstingsrådet Irene Svenonius och hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Skarbrink.
Vi skickar detta brev till er då vi fått mycket allvarliga signaler om att det finns försök att lägga ner
Finska psykiatriska mottagningen vid S:t Görans sjukhus, mottagningen är placerad under Norra
psykiatrin. Finska psykiatriska mottagningen har funnits i Stockholms läns landsting sedan över 30 år
och är helt unik i landet. Denna verksamhet samt finska BUP- teamet i Solna är båda verksamheter
som går i linje med det som ämnas med lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk och
kommer även i framtiden ha en viktig roll framför allt om förslagen i SOU 2017:60 om förstärkt
minoritetspolitik kommer till. Detta skulle medföra att landstinget och hälso- och sjukvårdens roll
skulle bli ännu tydligare.
Vi är mycket oroade över dessa signaler vi fått om att det har under året funnits försök inom Norra
psykiatrin på att lägga ner Finska psykiatriska mottagningen. Om planer funnits eller finns behöver
dessa läggas ner och dialog behöver föras med oss och sverigefinska samrådsgruppen.
Vi har även fått information från finsktalande patienter om att de inte fått komma in till Finska
psykiatriska mottagningen, inte ens till ett första besök för en bedömning. Patienter har även
avslutats utan att ge patienten stöd i att hitta rätt primärvårdskontakt. Detta ser vi som mycket
allvarligt.
Mottagningen upplever vi även vara felplacerad, då den idag ligger under Norra psykiatrins
mottagning för äldre psykiatri. Finska psykiatriska mottagningen uppdrag är att ta hand om patienter
från 18-65 år. Detta innebär att läkare och andra kringresurser är anpassade för en helt annan
patientproblematik och behov. Patienterna är i yrkesför ålder och med mycket varierande psykisk
ohälsa. Vidare behöver mottagningen inneha en läkare och en sjuksköterska helt eller deltid vilka
behärskar finska i enlighet med avtalet för mottagningen.
Vi ser även att landstinget inte inom landstinget eller utåt mot den sverigefinska minoriteten
informerar om Finska psykiatriska mottagningens existens. Sverigefinnarna är utspridda i hela länet.
Cirka 7 % av Stockholms läns befolkning har sverigefinländsk härkomst vilket innebär att
informationsspridningen behöver ske även genom ordinarie kanaler som bl.a. 1177.
Vi vet att sverigefinska samrådsgruppen i Stockholms läns landsting har under flera år poängterat
vikten av denna mottagning med tanke på att den psykiska hälsan är sämre hos sverigefinnar än hos
övriga befolkningen enligt Folkhälsomyndighetens rapport.
Finska psykiatriska mottagningen behöver få en stärkt roll, helst som en mottagning med möjlighet
att ta emot patienter för utredningar även från andra landsting. Vi ser att liknande verksamheter
skulle behövas i övriga landsting. Kunskapen och erfarenheten som finns i Stockholms läns landsting
kring sverigefinnarnas hälsa behöver värderas högre och ge samma förutsättningar att bedriva denna
verksamhet som för övriga verksamheter med stöd av sjuksköterskor, kuratorer samt läkare och
detta fall personal med språklig kompetens d.v.s. finska och svenska.
I dag har mottagningen endast en psykolog. Mottagningen blir oerhört sårbar när psykologen är på
semester eller inte på plats på mottagningen.
Vi vill att mottagningen ska vara kvar, få en relevant placering i organisationen där kringstödet kan ge
det organisatoriska stödet som krävs för att verksamheten ska ha den kvalitet som behövs. Vi vill

vidare att Stockholms läns landsting ska föra en dialog med angränsande landsting/regioner om att
erbjuda andra finskspråkiga/sverigefinska patienter möjligheter att remitteras till mottagningen för
utredningar.
Vi vill också se att mottagningen får en expertroll och kan vara ett rejält stöd för primärvården
avseende sverigefinska patienter i linje med lagen om nationella minoriteter och hälso- och
sjukvårdslagen.
Vi vill träffa er snarast för att diskutera denna fråga med er.
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