Luleå den 11 oktober 2021

Interpellation till regionstyrelsens ordförande Kenneth Backgård om BUP i Norrbotten
Det har visat sig att Regionen valt att stänga ner BUP-mottagningen i Boden. Stängningen av
mottagningen har skett utan vidare information. Patienter, från Boden, som har kontakt med BUP
Norrbotten får besked om att de måste resa till Luleå för att få hjälp, på grund av att mottagningen i
Boden är stängd. Det innebär en hel del problem för barn och ungdomar som behöver kontakt, för
att inte tala om föräldrarna som måste ta ledigt från arbetet för att hjälpa och följa sina barn till
mottagningen.
Vid genomgång av Region Norrbottens BUP-mottagningar visar det sig också att vi har flera orter där
barn och ungdomar tvingas resa långt för att få hjälp som t.ex. kommuninvånare efter Piteå Älvdal,
Kiruna och Östra Norrbotten.
Det rimmar illa mot de återkommande rapporterna om barn- och ungdomars psykiska ohälsa i
Norrbotten och riket. Det slår samtidigt hårt mot familjer som redan kämpar för att hjälpa och stötta
sitt barn som mår dåligt. Inte nog med att de ska räcka till sina barn de måste även ta ledigt från
arbeten och samtidigt få ytterligare kostnader för resor till mottagningen.
När barn och ungdomar mår dåligt och äntligen lyckas få hjälp av BUP så innebär det att kontakten
med mottagningen sker minst en gång i veckan. Kontakterna är av den arten att det inte heller kan
avhjälpas digital väg då det fysiska mötet är avgörande för att nå fram till ett barn eller en ungdom
som mår dåligt. Det är frånvaro från arbete och skola som inte är obetydlig och det innebär
reskostnader som inte är obetydlig för en familj.

Jag ställer därför följande frågor:
-

Tycker inte du att behövande barn och ungdomar ska ha nära till Barn- och
ungdomspsykiatrin i Norrbotten?
Vilka fler BUP-mottagningar planerar du att stänga ner?
Finns det ytterligare BUP-mottagningar som redan stängts ner i smyg?
Av vilken anledning väljer du att spara på barn och ungdomar som är i behov av BUP i
Norrbotten?
På vilket sätt ser du att minskning av BUP-mottagningar i Norrbotten hjälper de barn och
ungdomar som lider av psykisk ohälsa i Norrbotten?
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