INTERPELLATIONSSVAR
Bitr sjukvårdslandstingsråd
Birgitta Rydberg (fp)

2007-04-12

LS 0703-0269

Svar på interpellation 2007:31 av Sverre Launy om insatser för
barn och ungdomar med ökande psykisk ohälsa inom Stockholms
läns landsting
Sverre Launy (v) har ställt följande frågor till mig om insatser för barn och
ungdomar med ökande psykisk ohälsa inom Stockholms läns landsting:
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 det några planer på att privatisera några ungdomsmottagningar?
Som svar vill jag anföra följande:
Enligt min mening ska ungdomsmottagningar ha ett brett åtagande. I ett sådant
åtagande ska ingå åtgärder för att minska psykisk ohälsa hos ungdomar. I en rad
olika undersökningar visas att ungdomar som utvecklar psykisk ohälsa får hjälp
alldeles för sent. De hjälpinsatser som finns kan dessutom vara splittrade mellan
olika myndigheter och organisationer. Samarbetet med kommunerna och andra
organisationer i länet om ungdomsmottagningar är därför viktig. Ofta är det så att
ungdomar med psykiska problem inte vet vart de ska vända sig.
Ungdomsmottagningarnas roll och arbetssätt gör att ungdomarna har lättare att
söka hjälp där. Om ungdomsmottagningarna kan svara mot ungdomarnas
sammansatta behov av hjälp blir de också en naturlig enhet att ta kontakt med.
Ungdomarnas frågeställningar kan vara sociala, medicinska, psykologiska,
existentiella eller en kombination av dessa. Ungdomsmottagningarna ska således
inte enbart ägna sig åt sexualrådgivning, abortförebyggande arbete och
gynekologisk verksamhet. Den största gruppen som söker sig till
ungdomsmottagningar är unga kvinnor.
Ungdomsmottagningarna i norra länet fick under år 2005 ett utökat uppdrag. Det
utökade uppdraget innebar att de psykosociala insatserna stärktes. BUP i norra
länet fick samtidigt ett tilläggsuppdrag att avsätta särskild tid för
ungdomsmottagningarna. Huvudsyftet är att stärka och utveckla samverkan
mellan BUP och ungdomsmottagningarna.
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning fick i slutet av förra året ett uppdrag
att ta fram en ny kravspecifikation för ungdomsmottagningarna i länet.
Kravspecifikationen – som ska bygga på ett brett åtagande - ska utformas så att
det blir möjligt för ungdomsmottagningarna att fortlöpande utveckla sin
verksamhet. Arbetet ska bedrivas i samråd med kommunerna i länet. Den nya
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specifikationen ska underlätta uppföljning och utvärdering. Kravspecifikationen
ska vara klar under år 2007. Dessutom har förvaltningen fått i uppdrag att ta fram
ett nytt ersättningssystem som i huvudsak ska vara prestationsrelaterat. Om
möjligt ska det nya ersättningssystemet införas fr o m den 1 januari 2008.
HSN förvaltningen har även fått i uppdrag att belysa förutsättningarna för en
kommande upphandling av ungdomsmottagningarnas verksamhet. Alliansen har
dessutom påbörjat ett arbete som syftar till att öka mångfalden inom den
landstingsdrivna verksamheten. Detta arbete syftar till att underlätta för
landstingsanställda att starta egen verksamhet.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
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