PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 217-239
Tid:

2017-12-11, kl 09:00-15:00

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 228

Uppdrag att utbetala medel till landstingen för
barn- och ungdomspsykiatriska verksamheter
- regeringsbeslut
Diarienummer: RJL 2017/2997
Beslut
Regionstyrelsen föreslås


Godkänna resursförstärkning med 3,7 miljoner kronor till
specialiserad barn- och ungdomspsykiatri, BUP, samt 1:a
linjens psykiatri (barn- och ungdomshälsan) med
finansiering från förstärkt statsbidrag 2017.

Sammanfattning
I regeringens ändringsbudget våren 2017 beslutades att ytterligare
100 miljoner kronor tillförs Landstingen för att stärka barn och
ungas psykiska hälsa. Utifrån Region Jönköpings läns behov av
åtgärder inom området tillförs 2,0 miljoner kronor som
engångsförstärkning 2017. Förstärkningen riktas till barn- och
ungdomspsykiatrin inom Verksamhetsområde Psykiatri,
rehabilitering och diagnostik.
Beslutsunderlag



Protokollsutdrag FS 2017-11-21
Tjänsteskrivelse 2017-11-02

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Malin Wengholm
Ordförande
Ord

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 217-239
Tid:

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2017-12-11, kl 09:00-15:00

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 95-107
Tid:

2017-11-21, kl 10:00-16:55

Plats:

Sal A, Regionens hus

§ 106

Resursförstärkning till specialiserad barn- och
ungdomspsykiatri, BUP
(Regeringsbeslut, Uppdrag att utbetala medel
till landstingen för barn- och
ungdomspsykiatriska verksamheter)
Diarienummer: RJL2017/2997
Beslut
Nämnden beslutar


Föreslå Regionstyrelsen godkänna resursförstärkning med
3,7 miljoner kronor till specialiserad barn- och
ungdomspsykiatri, BUP, samt 1:a linjens psykiatri (barnoch ungdomshälsan) med finansiering från förstärkt
statsbidrag 2017.

Sammanfattning
I regeringens ändringsbudget våren 2017 beslutades att ytterligare
100 miljoner kronor tillförs Landstingen för att stärka barn och
ungas psykiska hälsa. Utifrån Region Jönköpings läns behov av
åtgärder inom området tillförs 2,0 miljoner kronor som
engångsförstärkning 2017. Förstärkningen riktas till barn- och
ungdomspsykiatrin inom Verksamhetsområde Psykiatri,
rehabilitering och diagnostik.
Beslutsunderlag


Protokollsutdrag presidiet 2017-11-06



Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-02

Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Marcus Eskdahl föreslår att hela summan 3,7 miljoner kronor
utbetalas till verksamheten.
Bengt-Ove Eriksson och Sibylla Jämting instämmer i yrkandet.
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet föreslår att
pengarna ska användas inom 1:a linjens psykiatri (barn- och

PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 95-107
Tid:

2017-11-21, kl 10:00-16:55
ungdomshälsan, ungdomsmottagningar och familjecentraler).
Jimmy Ekström yrkar bifall till föreliggande förslag.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras (4 minuter) och återupptas kl 16:50.
Jimmy Ekström tar tillbaka sitt yrkande.
Beslutsgång
På ordförandens fråga beslutar nämnden föreslå Regionstyrelsen
godkänna resursförstärkning med 3,7 miljoner kronor till
specialiserad barn- och ungdomspsykiatri, BUP, samt 1:a linjens
psykiatri (barn- och ungdomshälsan) med finansiering från
förstärkt statsbidrag 2017.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
Lena Lindgren
Justeras
Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Marianne Andersson

Eva Eliasson
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Regionledningskontoret
Avsändare
Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Resursförstärkning till specialiserad
barn- och ungdomspsykiatri, BUP
Förslag till beslut
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
 Föreslår Regionstyrelsen godkänna resursförstärkning till specialiserad
barn- och ungdomspsykiatri, BUP, med finansiering från förstärkt
statsbidrag 2017.

Sammanfattning
I regeringens ändringsbudget våren 2017 beslutades att ytterligare 100 miljoner
kronor tillförs Landstingen för att stärka barn och ungas psykiska hälsa. Utifrån
Region Jönköpings läns behov av åtgärder inom området tillförs 2,0 miljoner
kronor som engångsförstärkning 2017. Förstärkningen riktas till barn- och
ungdomspsykiatrin inom Verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering och
diagnostik.

Information i ärendet
Bakgrund
I regeringens ändringsbudget våren 2017 beslutades att ytterligare 100 miljoner
kronor tillförs Landstingen för att stärka barn och ungas psykiska hälsa till den
befintliga satsningen på psykisk hälsa där det finns en överenskommelse mellan
SKL och staten. Regeringen lyfter att många barn och unga, inte minst
ensamkommande, lider av psykisk ohälsa vilket bland annat kan yttra sig i
självskadebeteende. Behovet av ökade insatser från samhället är sort. Den extra
satsningen ska bidra till en förstärkning riktad till barn- och ungdomspsykiatrin
och första linjens psykiatri i primärvården.
Den faktiska väntetiden till fördjupad utredning/behandling inom barn- och
ungdomspsykiatrin i Region Jönköpings län har låg måluppfyllelse. Målnivån
ligger på 90 procent men under 2017 har måluppfyllelse inte uppnåtts. Orsaken är
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högt inflöde av remisser, resursbrist, samt ett högt tryck på neuropsykiatriska
utredningar. Rekryteringar har gjorts, men det krävs mera. Parallellt arbete pågår
med prioriteringsrutiner, rätt använd kompetens (RAK) och effektivisering av
processer.
Även när det gäller väntetid till första besök har barn- och ungdomspsykiatrin i
regionen svårt att nå målvärdet 90 procent, endast under en månad hittills 2017
har målet nåtts.
En resursförstärkning inom barn- och ungdomspsykiatrin är motiverad för att
förbättra möjligheten att nå de mål som Region Jönköpings län satt upp för
verksamheten. I överenskommelsen som finns mellan SKL och staten för det
riktade statsbidraget finns samma intentioner. Regionstyrelsen har att pröva hur
riktade statsbidrag ska användas utifrån Region Jönköpings läns långsiktiga
behov.
Förstärkning 2017
Under 2017 tillförs medel av engångskaraktär för kortsiktiga satsningar i form av
kompetensutveckling och kurser inom flera områden, samt för tillfällig
förstärkning med hyrläkare. Exempel på kompetensutveckling är:
 Psykoterapi, steg I.
 ACT-utbildning (Assertive community treatment) för arbete enligt case
management-modell.
 Dep-lyftet - ett nationellt projekt med syfte att utbilda och implementera
nya nationella depressionsriktlinjerför en generellt ökad kompetens i
bedömning och differentialdiagnostik.
 Specialistutbildning för psykologer omfattande flera olika kurser.
 Utbildning i utredning/behandling av små barn (< sex år), barn som varit
utsatta för trauma samt barn med könsdysfori.
Beräknad kostnad 2017 för BUP:

2 000 000 kronor

Långsiktig förstärkning
Från och med 2018 är den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin
organiserad i en länsklinik. Bedömningen är att den riktade extraförstärkningen
2017 kommer att behöva följas upp med en mer långsiktig satsning.
Bakgrunden är bland annat:
 Vård och stöd till barn som utsatts för våld och övergrepp.
Kartläggning visar att Region Jönköpings läns resurser inom området
behöver förstärkas. BUP Elefanten i Östergötland tar inte längre emot
remisser från Region Jönköpings län.
 Resursförstärkning för att öka kapaciteten och därmed korta väntetiden
till både utredning och behandling.

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-11-02

2017/2997

Efter att överenskommelsen mellan SKL och staten för området är klar behöver
frågan återkomma. I samband med detta hanteras även eventuella behov av
åtgärder inom ramen för överenskommelserna kring barn- och ungdomshälsan
samt ungdomsmottagningar.
Finansiering 2017
Verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering och diagnostik tillförs 2,0 miljoner
kronor som engångsförstärkning 2017 riktat till barn- och ungdomspsykiatrin.
Finansiering sker med 2017 års extra statsbidrag för överenskommelsen som för
Regionen motsvarar 3,7 miljoner kronor.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-02

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

