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Motion nr 4-2016 från Nicklas Sandström (M) m.fl. Utred vårdval inom barn- och
ungdomspsykiatrin. HSN:s förslag till motionsyttrande
Nicklas Sandström (M), Eva-May Karlsson (C), Marianne Normark (L) och Birgitta
Nordvall (KD) föreslår att landstinget ska utreda vårdval inom barn- och
ungdomspsykiatri, BUP. Motiven som anges i motionen är framför allt de problem
med tillgänglighet som BUP har.
Barnpsykiatrisk verksamhet nationellt och i länet har en ökande generationsväxling
med kompetensgap till följd av detta. Främst för läkare är bristen stor och nyttjande
av stafettläkare har varit regel de senaste åren. I inlandet är det svårt med
rekrytering av alla yrkeskategorier vilket är en särskild utmaning. I dagsläget arbetar
alla chefer aktivt med rekrytering och kompetensförsörjning på kort och lång sikt.
Inom kliniken finns nu ett flertal ST-läkarblock vilket gör att läkarförsörjningen ser
mer hoppfull ut inför framtiden och redan under 2016 förväntas tre specialister bli
färdiga.
Sedan 2015 pågår ett stort förändringsarbete vid BUP som berör allt i en kliniks inre
arbete. Allt görs i syfte att ge en likvärdig och tillgänglig vård med god kvalitet samt
hög patientsäkerhet i länet. Ett pågående förbättringsarbete är att se över vilka
patienter eller personal som kan åka till annan ort och vilka besök som kan ske via
videokonferens. Det angreppssätt som ledningsgruppen på BUP tagit sig an med det
systematiska förbättringsarbetet borgar för en långsiktig och hållbar utveckling.
Hälso- och sjukvårdsnämnden följer regelbundet upp tillgängligheten för BUP genom
exempelvis statistik samt rapporter från verksamhetschefen. Hälso- och sjukvårdsnämnden har även upphandlat tjänst för fördjupade neuropsykiatriska utredningar,
den typ av utredningar som är mest tidskrävande. Detta beräknas få en mycket
positiv effekt på tillgängligheten. En större utvärdering av implementering av nya
arbetssätt, vårdprogram och rutiner kommer att göras med personalen i november
2016. Det är viktigt att BUP får stöd i förändringsarbetet och att kliniken får arbetsro.
Utifrån detta är bedömningen att en utredning om att införa vårdval inom BUP inte
skulle gynna det pågående arbetet vid kliniken.
För att förbättra tillgängligheten till BUP är det framför allt viktigt att ha fokus på hela
vårdkedjan med elevhälsa, primärvårdens första linje och vuxenpsykiatrin. I hela
länet finns redan ett systematiskt samarbete med såväl externa som interna
samverkansinstanser. Regelbundna träffar sker med vuxenpsykiatri samt
primärvård. Stående punkter är avvikelser mot överenskommelser och utifrån
avvikelser identifieras förbättringsområden som åtgärdas. Samverkan sker mellan
BUP och skolornas elevhälsa i hela länet, med socialtjänsten i kranskommunerna
samt samverkan i huvudöverenskommelsen i Skellefteå (HÖK) och samverkansöverenskommelsen i Umeå (SÖK). Samverkan i lokala överenskommelsen i
Lycksele (LÖK) behöver systematiseras. Det här är dock ett pågående förbättringsarbete där det ständigt finns mer att göra.
Folkhälsan i Sverige är en av de stora samhällsutmaningarna och här är barnen och
ungdomarna en mycket viktig del. Folkhälsan utvecklas positivt för de allra flesta
men gapet mellan de grupper som har den bästa hälsan och de som har den sämsta
hälsan har ökat under de senaste årtiondena. Vi vill satsa resurserna så att barn och
ungdomar från alla socioekonomiska grupper får stöd tidigt, då behov uppstår och då
resurserna ger bäst effekt. De satsningar som görs på förskola och skola är exempel
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på åtgärder som görs för att förbättra barn och ungas situation. På sikt kommer detta
att ge resultat.
Mot bakgrund av detta föreslås att motionen avslås.
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