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Uppdrag psykisk hälsa kansliet har under det senaste året haft kontakt med chefer och
medarbetare inom BUP i arbetet med nyanlända, i utvecklingsarbetet för att minska
tvångsvård och tvångsåtgärder, kring tillgänglighet och genom att några av
medarbetarna varit ute på besök på olika BUP-kliniker runt om i landet.

Utifrån detta vill jag lyfta tre frågor:
1. Ökade svårigheter att klara tillgängligheten. Ökad efterfrågan? Personalbrist?
2. Svårigheter att delta i utvecklingsarbete pga hög belastning och personalbrist
3. Vård till asylsökande, nyanlända och gömda (papperslösa). Ansvar,
kompetensbehov
4. Tillgång till slutenvårdsplatser – vad gör man om det inte finns någon plats att köpa

1. Ökade svårigheter att klara tillgängligheten.
I väntetidsmätningarna
 I hur stor utsträckning beror detta på
- ökad efterfrågan, ”fel efterfrågan”?
- Brist på kompetens och personal
- Brist på pengar

 Om största problemet just nu är personal – vad gör vi åt detta?
 Vilket stöd kan vi ge från Uppdrag psykisk hälsa och SKL?

2. Svårigheter att delta i utvecklingsarbete pga
hög belastning och personalbrist
 Utvecklingsarbetet med minska behov av tvångsvård och tvångsåtgärder har inte fått
deltagande team från alla landsting. Några team har hoppat av nu strax före start.
Anledning- överbelastning och brist på personal. Kan det också bero på vårt upplägg?
 Om läget nu är så att man inte kan delta i utvecklingsarbete är risken stor för ytterligare
negativ spiral.
 Vad kan vi göra för att stödja utvecklingsarbetet?
- Hitta andra sätt än aktuellt program – stöd på hemmaplan? Andra förslag?

3. Vård till asylsökande, nyanlända och gömda
(papperslösa). Ansvar, kompetensbehov
 Nuläget är färre asylsökande men många fler som får Tillfälligt uppehålltsillstånd (TUT),
fler åldersuppskrivna, fler avslag, fler gömda , fler placerad på SIS och fler som mår
psykiskt dåligt – ökade med självskador, behov av suicidriskbedömning, behov av
traumavård. Känner ni igen bilden?
 Hur ska vi möta detta?
 Vilket stöd vill ni ha från SKL?
 Har ni sett/deltagit i programmet ”Hälsa i Sverige”?

4. Tillgång till slutenvårdsplatser – vad gör man
om det inte finns någon plats att köpa
 Just nu flera fall i media kring ungdomar som skickats runt mellan olika vårdgivare och
det bedöms inte finnas någon plats i sjukvården som motsvarar hens behov. Frågorna
som uppstått är bla ”vilket ansvar har ett landsting för att ge vård om man inte har några
egna platser och om det inte finns någon plats att köpa.
 Känner ni igen diskussionen?
 Behöver vi gemensam högspecialiserad vård?
Kort info om läget kring nationella enheter för självskadepatienter.

Hur går vi vidare?
 Inget ytterligare än nu?
 Liten arbetsgrupp som vill tänka vidare med oss?
 Extra satsning inom UPH kring BUP?
 Väcka frågan hos politiken, Hälso och sjukvårdsdirektörer?
 Fler förslag…….

