
 

 

 

  

 

 

 

Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens 

ordförande Roland Gustbée (M) angående framstegen på 

BUP 
 
1 januari 2020 införs vårdval i barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Kronoberg. 

Bakom beslutet den moderatledda minoriteten. Vi socialdemokrater har hela tiden 

varit kritiska och reserverat oss mot vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin. Vi 

har hela tiden varit överens om att köerna är för långa men tror inte att vårdval är 

lösningen på den problematiken. 

 

Det verkar hos Alliansen finnas en övertro på att marknaden ska lösa det vi själva 

inte kunnat lösa. Vi tror inte att fler aktörer är lösningen, utan tror att det snarare 

kommer leda till otydligare vägar in för patienterna och en sämre vårdkedja på det 

hela. Detta eftersom att BUP bara är en del i en större vårdkedja, där exempelvis 

barnhabiliteringen är det ställe där de flesta barn och unga sedan hamnar för 

kontinuerlig behandling. 

 

Socialdemokraterna har också varit kritiska till att man från den moderatledda 

minoritetens sida inte velat ge vår egna verksamhet tillräcklig möjlighet att åtgärda de 

problem som funnits. Flera insatser för att förbättra verksamheten för patienter och 

anställda sattes nämligen igång under 2017 och 2018. Att låta pågående insatser, som 

dessutom redan varit kostsamma för Region Kronoberg och skattebetalarna, först ge 

verkan eller ej vore klokt innan man beslutar att släppa in andra aktörer.  

 

Risken är stor, trots att alla vill väl, att vårdval BUP får konsekvensen att vårdkedjan 

blir otydligare och kostnaderna för barn- och ungdomspsykiatrin ökar samtidigt som 

köerna finns kvar. Dessa risker och orosmoln har inte bara lyfts av oss 

socialdemokrater utan även av flera medarbetare verksamma inom vården av barn 

och unga.   

 

Nu kommer besked om att BUP sedan förra året har1: 

- Minskat sjukfrånvaron från 11,9 procent till 8,7 procent,  

- minskat kostnaderna för hyrpersonal med ca 30 procent 

- … och samtidigt ökat antalet besök, utredningar och behandlingar!  

 

Med andra ord: mycket går verkligen åt rätt håll i vår egna verksamhet.  

                                                 
1 Källa: Regiondirektörens blogg på Region Kronobergs blogg 2 oktober 2019. 



 

   

 

Med anledning ovan ställer jag följande frågor: 

1. Tycker du fortfarande att det är en bra idé att införa vårdval i barn- och 

ungdomspsykiatrin? 

2. Vilka risker ser du med införandet? 

3. Hur har intresset för att starta privat verksamhet inom vårdval BUP i 

Kronoberg sett ut hittills? 

4. Har någon aktör beslutat sig för att etablera? 

5. Finns det någon framtagen struktur för hur nya aktörer ska arbeta som en del 

i den annars offentliga vårdkedjan, exempelvis mot familjecentraler och 

barnhabilitering? 

6. Om nej på fråga 5, när kommer en sådan vara på plats? 

 

Robert Olesen (S) 

2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden 

 
 


