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Svar på interpellation angående förändrade åldersgränser för ungdomsmottagningarna, och de
konsekvenser förändringen har fått, ställd av Thomas Haraldsson, Centerpartiet.

Bakgrund: 2013 beslutade dåvarande Landstingsfullmäktige att förändra åldersgränserna för
ungdomsmottagningarna till 23 år, för både killar och tjejer, tidigare varierade åldersgränserna
beroende på kön. Med anledning av detta ställer interpellanten tre frågor, som jag ska besvara.
1. Har detta implementerats i hela länet?
Svar: Ja, beslutet är genomfört i hela länet från oktober 2013.
2. Har någon utvärdering gjorts hur detta påverkat patienten?
Svar: Någon utvärdering i direkt anledning av beslutet har inte gjorts, däremot följer vi antalet
besökande och deras besöksmönster. Sedan 2012 har antalet besökande ökat med 58 procent,
från 3425 2012 till 5410 2014. Majoriteten av de besökande vill träffa en barnmorska, men vi kan
också se att behovet av kuratorsstöd har ökat kraftigt. På grund av den ökade belastningen har
väntetiderna ökat, framför allt till kurator. De äldre ungdomarna (över 18 år) med psykisk ohälsa
prioriteras ofta framför de yngre. Sammanfattningsvis ser vi ökade väntetider till
ungdomsmottagningarnas olika delar. Huruvida det är en konsekvens av beslutet är svårt att
säga. Klart är att antalet som behöver och vill ha vår hjälp stiger, men att resurserna till
verksamheten inte har ökat i samma takt.
3. Har någon utvärdering gjorts hur detta påverkat organisationen?
Svar: Samma svar som på fråga två; någon utvärdering i direkt anledning av beslutet har inte
gjorts, men det ökade trycket på ungdomsmottagningarna gör att det finns tankar på att
förändra verksamheten. Till exempel finns önskemål om att tillskapa en separat
ungdomsmottagning i Ljungby (som idag är lokaliserad på barnmorskemottagningen), samt att
tillskapa fler resurser på mottagningen i Växjö. Två avgörande faktorer för att lyckas med detta är
att vi kan rekrytera barnmorskor, vilket inte är enkelt, samt att vi sammantaget kan tillföra
ungdomsmottagningarna mer resurser. I samband med beslutet 2013 kopplades inga resurser till
det nya uppdraget, och den psykosociala bemanningen har varit oförändrad sedan tjänsten
tillsattes 2005.
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