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SVAR PÅ INTERPELLATION ANG VÄNTETIDER INOM BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRIN
(RV181831-1)
Mikael Andersson Elfgren (M) har ställt en interpellation angående väntetider inom BUP.
Interpellantens frågor till undertecknad lyder:
• Vilka åtgärder avser du vidta för att säkerställa att BUP uppfyller vårdgarantin?
• När kommer BUP att uppfylla vårdgarantin?
Att minska väntetiderna och kapa vårdköerna inom vården och till BUP i detta fall kommer
vara en av mina prioriterade frågor som regionråd. Som nytillträtt råd med ansvar för
psykiatrin kommer jag idag inte göra några utfästelser när BUP kommer uppfylla vårdgarantin.
Det är helt enkelt inte juste mot verksamheten eller för BUP:s besökare att sätta en
tidsangivelse här och nu.
För att fler ska få hjälp att komma till barn- och ungdomspsykiatrin i rätt tid ser jag några
åtgärder som möjliga och nödvändiga:
- Tidig upptäckt: Föräldrar, BVC och förskolan har en mycket viktig roll att upptäcka tidiga
tecken på att barnet inte mår bra. Här är det förebyggande arbetet med bl.a
föräldrastöd en framgångsfaktor.
- Bemötandet: Var, när och hur möter vi de som är i behov av stöd och hjälp från BUP?
Det behövs en tydlig väg in som är tillgänglig i högre grad än idag. Det kan vara digitala
kontaktvägar och mer gemensamma funktioner mellan BUP, barn- och ungdomshälsan
samt skolhälsovården och elevhälsan för att fler ska hamna rätt från början.
- Samverkan: Regionens vårdaktörer och kommunernas verksamheter måste förstärka sin
samverkan kring barn och ungdomar som är i behov av den specialistvård som BUP
bedriver. Det faktum att det finns olika huvudmän får inte leda till längre väntetider för
de som behöver vård.
Interpellationen tar även upp målbilden att 90 % av BUP:s besökare ska få ett första besök
inom 30 dagar och 80 % ska påbörja utredning/behandling inom 30 dagar.
Målbilden för verksamheten och vårdgarantin är och har olika mått. Målbilden är högre ställd
än den statliga vårdgarantin, vilket är ett gott tecken på att förändringsarbete pågår och som
jag ser positivt på. Det är viktigt att vårdgarantin inte ses som en förväntat väntetid, utan att
arbete hela tiden pågår mot att korta väntetider och vårdköer.
Med detta anser jag interpellationen besvarad.
Barbro Larsson (C)
Regionråd med ansvar för psykiatri
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