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§ 301
Uppföljning av hur de barn- och ungdomspsykiatriska tjänsterna 
utfallit 

HEL 2013-002349 T 00 01 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag 
anteckna en utredning om utvecklingen i fråga om kvaliteten och 
tillgången på barn- och ungdomspsykiatriska tjänster år 2012.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Helsinkiläisten lasten psykiatristen palvelujen toteutuminen HYKSssä v. 
2012[1]

2 Helsinkiläisten nuorten psykiatristen palvelujen toteutuminen HYKSssä 
v. 2012[1]

3 Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 20.8.2013

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anteckna en utredning om utvecklingen i 
fråga om kvaliteten och tillgången på barn- och ungdomspsykiatriska 
tjänster år 2012.

Föredraganden

I samband med att stadsfullmäktige 12.9.2007 beslutade att den 
barnpsykiatriska verksamheten skulle koncentreras till HUCS 1.1.2008 
godkändes följande hemställningskläm: "Stadsfullmäktige förutsätter att 
stadsstyrelsen årligen förelägger fullmäktige en rapport om 
utvecklingen i fråga om kvaliteten och tillgången på barn- och 
ungdomspsykiatriska tjänster."

De berörda överläkarna vid HUCS har sammanställt de utredningar 
som utgör bilagor. Social- och hälsovårdsnämnden behandlade 
ärendet 20.8.2013.

Stadsstyrelsen framhåller att möjligheterna för Helsingforsbarn att få 
barnpsykiatrisk vård var goda år 2012. Vårdgarantin på sex veckor 
uppfylldes i huvudsak. Ingen behövde köa längre än tre månader. Ett 
tätt samarbete bedrevs med barnskyddet och utbildningsväsendet kring 
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enskilda patienter. Den tjänst som gäller telefonkonsultation med 
specialistläkare användes i stor utsträckning. Antalet patienter i vård 
förblev oförändrat trots att antalet remisser ökade. Detta beror på att 
målet ät att komprimera och förkorta vårdprocesserna. Dessa var ännu 
inte heller tillräckligt smidiga. Social- och hälsovårdsverket och HNS 
har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta ett förslag om hur 
vårdkedjan för de barnpsykiatriska patienterna ska ses över inom 
ramen för de totala resurserna. Arbetsgruppen ska beskriva de 
behövliga ändringarna i vårdkedjan. Dessutom ska den dryfta 
arbetsfördelningen mellan barnpsykiatrin och barnskyddet och komma 
med behövliga ändringsförslag.

HUCS:s ungdomspsykiatriska organisation reformerades på så sätt vid 
ingången av år 2012 att kliniken i Helsingfors, kliniken vid Jorvs 
sjukhus, kliniken vid Pejas sjukhus och kliniken för centraliserade 
tjänster ersattes med en öppenvårdsklinik, en klinik för avdelningsvård 
och en klinik för specialtjänster. Omorganiseringen gör att siffrorna i 
rapporten inte i alla delar kan jämföras med siffrorna från de 
föregående åren. Antalet remisser till Helsingforsungdomar minskade 
från år 2011 och var proportionellt sett mindre än i HUCS-kommunerna 
i genomsnitt. Flest remisser kom från skolhälsovården. Vårdbehovet 
bedömdes inom tre veckor från det att remissen kommit in, m.a.o. 
följdes hälso- och sjukvårdslagen. Antalet ungdomspsykiatriska 
avdelningsplatser med vård dygnet runt minskade betydligt i och med 
att tyngdpunkten försköts till öppenvården. Sammanlagt 206 
Helsingforsungdomar vårdades på kliniken för avdelningsvård år 2012 
(200 år 2011). Vårddagarna var 29 % färre än år 2011. Trots att antalet 
avdelningsplatser minskade hade avdelningarna inga nämnvärda 
vårdköer, och överbeläggning förekom inte. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Helsinkiläisten lasten psykiatristen palvelujen toteutuminen HYKSssä v. 
2012[1]

2 Helsinkiläisten nuorten psykiatristen palvelujen toteutuminen HYKSssä 
v. 2012[1]

3 Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 20.8.2013

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Sosiaali- ja terveyslautakunta
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Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.09.2013 § 942

HEL 2013-002349 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättänee merkitä tiedoksi selvityksen lasten ja 
nuorten psykiatristen palvelujen laadun ja saatavuuden kehityksestä 
vuonna 2012.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi


