Interpellation till Driftnämnden psykiatris ordförande
I Region Halland så tillhör den som har diagnosen autism utan att samtidigt ha en
intellektuell funktionsnedsättning och som är under 18 år barn- och
ungdomspsykiatrin. Trots att den stora kompetensen kring diagnosen ligger hos
habiliteringen. Detta ser olika ut beroende på vilken region man befinner sig i, i
Halland ser bestämmelserna dock ut så här, medan man i tex Region Skåne alltid
tillhör HAB om man har en autismdiagnos. Detsamma gäller för vuxna individer,
där man kan få sex besök på HAB som kan bli förlängt, sedan tillhör man
vuxenpsykiatrin trots att den stora kompetensen finns på HAB. BUP anser sig inte
kunna hjälpa individer som kanske inte kan delta i samtal eller som inte är i behov
av medicin, då trycket är så stort så väljer man att avskriva dessa patienter, som
då står helt utan hjälp. Målet måste vara att varje individ ska ha rätt till en likvärdig
vård och habilitering, om barn och unga samt även vuxna hamnar mellan
stolarna, då har något gått fel i vårdkedjan.

Mot bakgrund av ovanstående
- När togs beslutet om att en autismdiagnos i sig inte ska räcka för att få
tillhöra habiliteringen?
- På vad grundades det beslutet?
- Finns det planer på att starta en särskild autismenhet?
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Hej.
Här kommer en interpellation från mig och SD.
Vilket toppenväder vi fått! Hoppas du hinner njuta lite av det vackra vädret 👌😊
Stina Isaksson
Ledamot LN HYLTE
.
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