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Regionkontoret
Hälso- och sjukvård
Carina Werner
Hälso o sjukvårdsstrateg

Beslutsförslag
Datum
2021-09-02

Diarienummer
RS210854

Regionstyrelsen

Beslutsförslag - Beslut om resursförstärkning Barn och
ungdomspsykiatri, BUP
Förslag till beslut
Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott beslutar att
• Ge Driftnämnden Psykiatri Halland uppdrag att öka
produktionsvolymerna inom barn- och ungdomspsykiatrin
• Finansiering sker under 2021 och 2022 ur Hälso- och sjukvårdens
utvecklingsmedel. För år 2021 avsätts 2 mnkr och för år 2022 avsätts 8
mnkr.
Sammanfattning
För att ytterligare förstärka tillgängligheten för barn och unga med psykisk
ohälsa följer Region Halland den nationella satsningens tidsgränser om 30
dagar för första besök, utredning och behandling inom barn- och
ungdomspsykiatrin. Barn- och ungdomspsykiatrin är den verksamhet inom
regionens specialistnivå som möter och hjälper barn och unga som lider av en
mer allvarlig psykisk ohälsa.
För att Barn-och ungdomspsykiatrin ska kunna upprätta en god tillgänglighet
och klara uppsatta mål i statliga satsningar behöver ytterligare medel tillskjutas
med beloppet 2 mnkr år 2021 och beloppet 8 mnkr år 2022.
Förslaget innebär att tillskjutna medel från den statliga satsningen till Barnoch ungdomspsykiatrin kommer att användas till:
• Hyra in externa resurser, till exempel psykologer och läkare.
• Finansiering av Tillgänglighetskoordinatorer på varje mottagning
• Extra kökortningssatsningar, till exempel extra mottagningsdagar
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Genom att hyra in psykologer och läkare med uppdrag att genomföra
utredningar frigörs tid för ordinarie personal att genomföra nybesök och
behandlingar.
Bakgrund
Den nationella vårdgarantin för specialiserad vård innebär att besök ska
erbjudas inom 90 dagar och vid beslut om behandling ska patienten erbjudas
tid för behandling inom 90 dagar. Utöver den lagstadgade vårdgarantin har
Region Halland en utökad vårdgaranti som innebär att såväl nybesök som tid
till behandling ska erbjudas inom 60 dagar.
För att ytterligare förstärka tillgängligheten för barn och unga med psykisk
ohälsa följer Region Halland den nationella satsningens tidsgränser om 30
dagar för första besök, utredning och behandling inom barn- och
ungdomspsykiatrin. Barn- och ungdomspsykiatrin är den verksamhet inom
regionens specialistnivå som möter och hjälper barn och unga som lider av en
mer allvarlig psykisk ohälsa.
Allt fler barn och unga söker för psykisk ohälsa och allt fler är i behov av
specialistpsykiatri. Barn- och ungdomspsykiatrin har under en längre tid
identifierat att man inte klarar av att omhänderta efterfrågat behov av barnoch ungdomspsykiatrisk vård med befintliga resurser. Man ser också att det
finns ett ökat vårdbehov hos de som söker vård, vilket genererar fler
återbesök och behandlingar än tidigare.
Sedan 2015 har antalet barn och unga som sökt Barn- och ungdomspsykiatrin
ökat med 48 procent, vilket är totalt 1819 fler patienter 2020 än 2015. Även
antal patienter som sökt vård från närliggande regioner har ökat. Statistiken
visar att tio (10) procent av patienterna 2020 var utomlänspatienter, jämfört
med sex (6) procent 2015. Det ökade inflödet av remisser kräver ökade
resurser för bedömning och administration av dessa.
För att Barn-och ungdomspsykiatrin ska kunna upprätta hålla en god
tillgänglighet och klara uppsatta mål i statliga satsningar behöver ytterligare
medel tillskjutas med 2 mnkr år 2021 och 8 mnkr år 2022.
Förslaget innebär att tillskjutna medel från den statliga satsningen till Barnoch ungdomspsykiatrin kommer att användas till:
• Hyra in externa resurser, till exempel psykologer och läkare.
• Finansiering av Tillgänglighetskoordinatorer på varje mottagning
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• Extra kökortningssatsningar, till exempel extra mottagningsdagar
Genom att hyra in psykologer och läkare med uppdrag att genomföra
utredningar frigörs tid för ordinarie personal att genomföra nybesök och
behandlingar.
Uppföljning av tidigare utvecklingsmedel 2021
Med stöd av de utvecklingsmedel som tilldelades under 2021 har Barn och
ungdomspsykiatrin startat ett antal aktiviteter/insatser för att förbättra
tillgängligheten till första besök, utredning och behandling.
Externa resurser som psykolog och läkare har köpts in, extrasatsningar i form
av lördagsmottagningar har genomförts. Vid varje vårdenhet har det etablerats
tillgänglighetskoordinatorer med uppdrag att ha kontroll över remissinflöde
och registreringar. Därtill har verksamheterna arbetat med administrativa
processer för att förbättra registrering vid intag, uppföljning efter genomförda
nybesök samt etablerat nya arbetssätt för att säkerställa att patient kommer på
överenskommen tid. Satsningen på utökad digitalisering och digitala
vårdmöten fortsätter.
Konsekvensbeskrivning
Enligt hälso-och sjukvårdslagen ska vård ges på lika villkor för hela
befolkningen. Oavsett kön ska samma förutsättningar gälla för att kunna
uppnå en god hälsa och vård och omsorg ska erbjudas på lika villkor.
Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den
enskilda människans värdighet. Patienten skall erhålla vård utifrån medicinskt
behov. Vården ska också vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig.
Inom Barn- och ungdomspsykiatrin i Halland ses en liten skillnad mellan
könen när det gäller väntetid till nybesök, utredning och behandling. I den
nationella väntetidsdatabasen visar resultatet att väntetiden till vård inom
Barn- och ungdomspsykiatrin är något kortare för kvinnor än män.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Finansiering sker under 2021 och 2022 ur Hälso- och sjukvårdens
utvecklingsmedel. För år 2021 avsätts 2 mnkr och för år 2022 avsätts 8 mnkr
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Jörgen Preuss
Regiondirektör

Martin Engström
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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