Svar på interpellation ”Fördubbla barn- och ungdomshälsan” från Linda Fleetwood (V)
till regionrådet Yvonne Hagberg (S)
Barn och unga med psykisk ohälsa ökar i landet och i länet. Ohälsan är olika svår och
innebär olika stort behov av vård.
Barn och ungdomshälsan ska idag täcka (tillsammans med länets kommuner) behovet av
den förebyggande vården för barn- och unga med psykisk ohälsa samt behovet vid lindrigare
sjukdomsbild.
BOU:s uppdrag är att jobba för en god psykisk hälsa hos barn och unga mellan 6 till och med
17 år. BOU vänder sig till familjer där barnet/ungdomen känner sig arg, trött, orolig eller
ledsen. Genom att erbjuda tidiga och korta insatser vid lätt till måttlig psykisk ohälsa vill BOU
bidra till att hindra utveckling av allvarlig problematik. Ledord för verksamheten är hög
tillgänglighet och låg tröskel. Till BOU kan man vända sig för hjälp med lindrigare problem
såsom oro, nedstämdhet, ilska eller stress, men också vid kriser eller konflikter inom
familjen.
BUPs uppdrag ska täcka behovet av de svårast sjuka barnen genom att:
- Göra fördjupade utredningar
- Diagnostisera psykiska sjukdomar och neuropsykiatriska tillstånd som kräver
specialiserad behandling
- Ge psykiatrisk behandling som inte ges av 1:a linjens sjukvård oavsett var barnen
eller ungdomarna befinner sig - i hemmet eller i någon form av dygnsvård som till
exempel familjehem, HVB eller SiS-institution
- Ge konsultation och handledning till basverksamheter, primärvård, socialtjänstens
verksamheter samt till SiS-institutioner
Det finns idag en stor mängd barn som lider av psykisk ohälsa som inte är lindrig men inte
heller svår. Med tanke på den ökande mängden barn med dessa behov ser man på flera håll
i landet över de verksamheter som jobbar med barn och ungas psykiska ohälsa. Vi håller just
nu på med en omvärldsspaning för att se vilka lösningar man väljer runtom i landet.
Det är viktigt att se över detta område men det är högst osäkert att en dubblering av BOU
löser utmaningen med tanke på BOUs uppdrag.
Yvonne Hagberg (S)
regionråd med ansvar för personalutskottet
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