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SVAR PÅ INTERPELLATION FORTFARANDE OKLARHETER I ANSVAR GÄLLANDE SJUKA BARN
(RV190298-1)
Svar på interpellation ”Fortfarande oklarheter i ansvar gällande sjuka barn – varför?”
Malin Gabrielsson (KD) aktualiserar i sin interpellation att det fortfarande råder oklarheter i
ansvar gällande sjuka barn. Kristdemokraterna har tidigare lagt en motion där det föreslogs att
regionen skulle utreda och föreslå ansvarsfördelning för psykosomatisk vård av barn.
Regionfullmäktige ansåg i februari 2018 motionen besvarad och under 2018 skulle det ske en
utveckling av samverkan mellan olika vårdgivare ske.
Interpellanten ställer följande frågor:
• Anser regionrådet fortfarande att det är angeläget att erbjuda adekvat vård till barn
med komplexa besvär och att tidiga insatser är viktiga?
• Hur ser uppdraget ut för att tydliggöra ansvar mellan barnkliniken och BUP och av
vilken anledning har detta uppdrag inte verkställts 2018?
• Varför får inte barnens specialistläkare remittera till barn- och ungdomshälsan vilket
varit ett önskemål från bägge verksamheterna under en längre tid? Finns det
anledning att ompröva denna regel?
• När kan unga patienter och deras föräldrar räkna med att samarbete och
gränsdragning mellan barnkliniken och dess vårdgrannar gällande psykisk vård
fungerar.
Varje patient ska få vård utifrån sina behov, det gäller naturligtvis även barn. Det
psykosomatiska teamet är under uppstart på barnkliniken och smärtteamet likaså, vilket
kommer att ge adekvat vård till den här gruppen. Uppdraget finns att ta fram ett
samverkansdokument där det tydliggörs hur ett akut sjukt barn med både barnmedicinska och
barnpsykiatriska behov skall omhändertas. Arbete pågår också med att förbättra samverkan
och samarbete mellan klinikerna gällande barn som har behov från fler kliniker.
Remisser från barnkliniken ställs till vårdcentralen då det handlar om det medicinska ansvaret.
Vårdcentralen fördelar remisserna. Här kan det naturligtvis göras en förändring om alla är
överens om att ordningen ska vara så.
När en människa har behov av vård från olika kliniker måste samarbete och samverkan över
klinikgränser fungera. Genomlysningen av BUP visar att det finns ett förbättringsarbete att
göra; det pågår. Det finns samarbete redan idag men det kan bli bättre och det kommer följas
från politiken än mer tydligt.
Med detta anser jag interpellationen besvarad.
Barbro Larsson (C)
Regionråd med ansvar för psykiatri
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