Interpellation
Till ansvarigt regionråd
Angående förtroende och tillit
Under hösten 2019 kom larmsignaler från Barn och ungdomspsykiatrin inom
regionen.
Det man larmade om var att barn och ungdomar som sökt sig till BUP valde att
vända sig till privata utförare av neuropsykiatriska utredningar. De som sökte
sig till dessa privata utförare var barn/ungdomar som stått i kö under en
längre tid och föräldrarna/lärarna såg detta som en bra utväg. Dessa
barn/ungdomar var inskrivna hos BUP, men valde att avsluta sin vårdkontakt
genom föräldrarna. De patienter som valde den här vägen var bedömda som
icke prioriterade av BUP:s professioner, men var övertygade om att de den
här vägen kan få sin diagnos.
Patienten försvann då ur systemet och återkom med en ”färdig” utredning,
ofta utan en samsjuklighetsbedömning. Detta fick till följd att patienten
hamnade sist i kön igen. En neuropsykiatrisk utredning kostade, i november
2019, mellan 27 000 – 58 000 kr. Man kunde då förvänta sig att den var
korrekt, så var inte alltid fallet och därav tillitsfrågan. Oftast var dock
utredningarna korrekt utförda, men att det ibland sviktade var allvarligt. Då
tilliten till utförda utredningar på goda grunder inte alltid var så hög, krävdes
förnyad bedömning av BUP.
Sammanfattningsvis så kan konstateras att flera privata utförare tjänade
pengar på patienters önskan att få en passande/nödvändig diagnos. Alla
utredningar höll inte samma höga kvalitet som räkningen och önskan om ett
professionellt behovsbaserat förhållningssätt uppfylldes inte. Detta var inte
patientsäkert och gjorde att ”vårdkedjan” bröts, till nackdel för den
vårdsökande.
Från den 1 januari 2020 infördes remisskrav till neuropsykiatriska utredningar,
förmodligen efter att det lyssnats på verksamheten.
Vänsterpartiet anser att det är viktigt med en sammanhållen vård, som vi kan
lita på. Det är patientens behov som alltid måste komma i första hand, inga
andra intressen ska gå före. Vi tycker därför att remisskrav i detta

sammanhang kan stärka patientsäkerheten och även öka den ekonomiska
kontrollen.
Vid fullmäktige i juni besvarades en interpellation (KD) och en enkel fråga (V),
rörande den här problematiken.
Den enkla frågan löd: ”Har du fullt förtroende och tillit för de privata
utförarna av neuropsykiatriska utredningar?”
Svaret löd: ”Ja”.
I svaret på interpellationen, ”Har det blivit bättre för barnen sedan remisskrav
för NPF-utredning infördes”, stod bland annat: ”Verksamheten menar att ett
remisskrav från specialistpsykiatrin är absolut nödvändigt för att säkerställa
god patientsäkerhet och få en ökad kontroll över kostnaderna”.

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor.
Varför infördes remisskrav till privata utförare av neuropsykiatriska
utredningar om det fanns ett fullständigt förtroende för dessa?
Verksamheten ansåg att remisskrav var nödvändigt för patientsäkerheten och
för kostnadskontrollen, fanns det brister i patientsäkerheten innan
remisskravet infördes?
Om ja, vad bestod de av?
Om nej, skiljer sig politikens och professionens syn på problematiken?
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