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Regionfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 21 februari 2018
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 15

Motion om ansvarsfördelning för psykosomatisk vård av barn
RV171243

Malin Gabrielsson, Ingvar Nordén och Joakim Widell, alla (KD), föreslår i en motion
inkommen 2017-07-07 att Region Västmanland ska utreda och föreslå
ansvarsfördelning för psykosomatisk vård av barn.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till regionstyrelsen för yttrande, RF
2017-09-27 § 102 b).
Regionstyrelsens yttrande
Regionstyrelsen delar motionärernas utgångspunkt att det är angeläget att kunna
erbjuda adekvat vård till barn med psykosomatiska besvär.
Psykosomatiska besvär är kort förklarat fysiska besvär som bedöms ha sin grund i
psykiska orsaker. Stress anses ofta vara den utlösande faktorn. Problembilden kan till
exempel vara att barnen lider av konflikter, konkurrens, våldsutsatthet, skolsvårigheter med mera, som leder till stressreaktioner i kroppen. De kroppsliga symptomen
kan visa sig som till exempel magont, huvudvärk, ryggont, muskelvärk eller mer
diffust som till exempel trötthet. Vid kroppslig undersökning saknar smärtorna
identifierbara orsaker. Problematiken hos patienten kan ofta vara komplex.
Aktuellt kunskapsläge förespråkar ett holistiskt arbetssätt där flera olika kompetenser samverkar kring barnet, till exempel psykolog, läkare, kurator, sköterska,
fysioterapeut etcetera. Patienter med obehandlade psykosomatiska besvär återkommer ofta till vården med förvärrade eller nya symptom. Tidiga insatser visar
bättre prognos. Förutom att tidiga insatser kan minska det personliga lidandet för
individen kan det även spara resurser och kostnader för sjukvård och samhälle i form
av till exempel färre sjukskrivningar, utredningar, läkarbesök och läkemedelsbehandlingar.
I Primärvårdsprogrammet 2017 framgår att primärvården är första linjens hälso- och
sjukvård för mild till måttlig psykisk ohälsa för barn, unga och vuxna, och ska bland
annat vid psykosomatik erbjuda bedömning/behandling och samtalsbehandling vid
behov. Barn- och ungdomshälsan (BU-hälsan) är en resurs inom primärvården i fråga
psykisk ohälsa hos barn och unga. Primärvården samverkar med olika aktörer och
vårdgivare för att kunna fullfölja sitt uppdrag, till exempel Barn- och
ungdomspsykiatrin (BUP), elevhälsan och förskolan.
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Barn- och ungdomskliniken (BU-kliniken) uppskattar att man årligen hanterar cirka
100-150 barn med psykosomatiska besvär som remitteras vidare till BUP.
Det finns ett uppdrag att utveckla samverkansdokument mellan primärvården
(inklusive BU-hälsan) och BUP, med start under 2018. Det finns också en planering för
att under 2018 utveckla samverkan med övriga vårdgivare som till exempel barnkliniken och med skolhälsovården.
Regionstyrelsens uppfattning är att det redan finns ett uppdrag att utveckla
samverkan och klargöra ansvarsfördelning av insatser för barn och unga med psykisk
ohälsa, inklusive psykosomatiska besvär.

I ärendet yttrar sig
Malin Gabrielsson (KD), Hans Jansson (V), Pernilla Rinsell (MP), Ingvar Nordén (KD),
Barbro Larsson (C),
I ärendet yrkar
Malin Gabrielsson (KD) och Barbro Larsson (C) bifall till motionen.
Hans Jansson (V) och Pernilla Rinsell (MP) bifall till regionstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det under överläggningen framställts två olika yrkanden.
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att fullmäktige
beslutat i enlighet med regionstyrelsens förslag till beslut. Omröstning begärs.
Ordförande föreslår följande omröstningsordning: Den som stödjer regionstyrelsens
förslag till beslut röstar JA och den som stödjer Malin Gabrielssons (KD) med fleras
yrkande röstar NEJ. Fullmäktige godkänner ordningen.

Bilaga 3

Omröstningsresultat
Efter avslutad omröstning konstaterar ordförande att 61 ledamöter röstat JA och 12
ledamöter röstat NEJ, 4 ledamöter var frånvarande. Ordförande finner att fullmäktige
beslutat enligt regionstyrelsens förslag till beslut.
Fullmäktiges beslut enligt regionstyrelsens förslag
1.

Motionen anses besvarad.

Reservation
Barbro Larsson, Magnus Ekblad och Anna-Lena Jansson samtliga (C),
Malin Gabrielsson, Ingvar Nordén och Joakim Widell samtliga (KD),
reserverar sig till förmån för Malin Gabrielssons (KD) yrkande.
Paragrafens slut -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vid protokollet
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Andreas Engstedt, mötessekreterare
Justerat 2018-03-05

Glenn Andersson

Helena Hagberg

Ordförande

Justerare

Malin Gabrielsson
Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla 2018-03-05 intygas:

Rätt utdraget intygas 2018-03-29

Andreas Engstedt
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