Interpellation av Sverre Launy (v) om insatser för barn och ungdomar med
ökande psykisk ohälsa inom SLL
Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar ökar. Andelen ungdomar som uppger sig
uppleva psykiska och psykosomatiska symtom har ökat. Detsamma gäller behovet av
psykiatrisk vård och förskrivningen av antidepressiva läkemedel. Särskilt bland unga flickor
har den psykiska ohälsan ökat. De barn som lever i socioekonomiskt utsatta familjer har oftare
psykiska störningar samt psykiska och somatiska besvär. Unga kvinnor i åldrarna 15- 24 år är
kraftigt överrepresenterade när det gäller självmordförsök. Andelen som vårdas för
självmordsförsök har ökat mycket kraftigt sedan 1990- talet.
Detta är en mycket allvarlig utveckling och landstinget måste därför tillsammans med länets
kommuner förstärka de förebyggande insatserna och utveckla verksamheter som bättre kan
möta de ökade behoven. När man läser den borgerliga majoritetens budget för 2007 finns det
ingenting om ökade insatser för att möta behoven hos barn och ungdomar som upplever
psykisk ohälsa och har psykosociala problem.
Det huvudsakliga uppdraget för ungdomsmottagningarna är att förebygga graviditeter och
sexuellt överförbara sjukdomar. Men från undersökningar som gjorts av föreningen Sveriges
ungdomsmottagningar har cirka 10 procent av dom som uppsöker ungdomsmottagningarna
psykiska problem. Vänsterpartiet har i sin budget 2007 lyft frågan om att förstärka barn- och
ungdomsmottagningarna med resurser för att möta psykosociala problem och för att
förebygga psykisk ohälsa. Vänsterpartiet har också förslagit förstärkt samverkan mellan
landstinget och kommunernas skolhälsovård.
Om uppdraget för ungdomsmottagningarna omfatta även psykisk ohälsa, så kräver det att
ytterligare resurser tillförs för att klara ett utökat uppdrag.

Jag vill ställa följande frågor till landstingsrådet Birgitta Rydberg (fp):
1. Kommer ungdomsmottagningarnas uppdrag förtydligas så att det även omfattar
insatser mot psykisk ohälsa och psykosomatiska problem?
2. Vilka ekonomiska resurser kommer i så fall att avsättas för att klara det utökade
uppdraget?
3. Finns några planer på att privatisera några ungdomsmottagningar?
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