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Interpellation till Regionstyrelsens ordförande Kenneth Backgård angående försämrad 

tillgång till hälso- och sjukvård för psykisk ohälsa. 

Region Norrbotten och länets kommuner har en överenskommelse för samverkan kring barn 

och unga, Norrbus, som uppdaterades 2013. En samverkan som gäller barn och unga med 

komplexa och omfattande stödbehov. Överenskommelsen reglerar hur gemensamma möten 

ska gå till och fastslår det gemensamma ansvaret för barn och unga. Det finns samtidigt 

lagstiftning inom hälso- och sjukvården och socialtjänstlagen om samordnad individuell plan 

(SIP) som betonar vikten av ett gemensamt ansvar för barn och ungas hälsa. Så sent som 

2020 blev barnkonventionen svensk lag där det står att barn har rätt att må bra, att få 

utvecklas och vara delaktiga i frågor som rör dem.  

Regionen har den senaste månaden fått en tjänsteskrivelse av Bodens kommun där det 

uppmärksammas att barn och ungas tillgång till psykisk ohälsa försämrats de senaste åren. 

Man lyfter samverkanssvårigheter med Regionen. Några exempel som lyfts i skrivelsen är att 

Regionen inte deltar vid Norrbus/SIP-möten, elevhälsan kallas inte per automatik av BUP för 

återkoppling av Neuropsykiatrisk utredning vilket innebär att skolan inte kan omsätta 

informationen som utredningen ger, konkret samverkan kring enskilda barn uteblir och 

Regionen lämnar inte ut direkta kontaktuppgifter till viktiga samverkansparter vilket leder till 

svårigheter att nå rätt profession vid behov av samverkan i individärenden. Remisser från 

skolpsykolog för neuropsykiatrisk utredning kan gå i retur utan återkoppling. 

Nämnda tjänsteskrivelse lyfter samtidigt beskrivningar på hur vårdnadshavare avvisas av 

BUP när de söker hjälp och stöd för sitt barn. De hänvisas till att söka hjälp från elevhälsa, 

socialtjänst, ungdomsmottagning eller t.o.m. till en av Regionens egna vårdgivare – 

primärvården. Samtidigt som vårdnadshavare skickas vidare av BUP så kan BUP välja att 

orosanmäla till socialtjänsten i samma ärende.  

Skrivelsen avslutas bl.a. med notering om att brister i tillgång till barn- och ungdomspsykiatri 

är ett nationellt problem och troligen en resursfråga. Samtidigt beskriver tjänsteskrivelsen 

bristande samordning som innebär att barn och unga riskerar att ”falla mellan stolarna” och 

adekvat stöd och vård för ohälsa uteblir. BUP:s verksamhet i Boden har sedan tidigare varit 

begränsad men är nu än mer begränsad. 

Den verklighet som tjänsteskrivelsen beskriver är skrämmande och leder till allvarliga 

konsekvenser för Norrbottens barn och unga med psykisk ohälsa. Samtidigt har Region 

Norrbotten skickat tillbaka ett antal miljoner som var riktad att utveckla vården för individer 

med psykisk ohälsa. 

Frågor till Kenneth Backgård: 

- Anser du att Norrbottens barn och unga med psykisk ohälsa har tillgång till den hälso- och 

sjukvård som de är i behov av? 

- Vad är ditt svar på ovan nämnda tjänsteskrivelse? 

- Tillgång till barn- och ungdomspsykiatri har varit starkt begränsad under många år. Hur 

kommer det sig att den ytterligare försämrats för våra barn och unga de tre senaste åren? 



- Av vilken anledning skickades det tillbaka flera miljoner som skulle användas för att 

förbättra vården för individer med psykisk ohälsa? 
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