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Svar på interpellation angående Barnens Hus, ställd av Thomas Haraldsson (C)

Thomas Haraldsson har ställt följande frågor till mig;
1.
2.
3.
4.

Står den politiska ledningen fortfarande bakom ett samlat Barnens Hus på CLV?
Hur ser det fortsatta arbetet ut för att genomföra ett samlat Barnens Hus på CLV?
När bedömer du att Barnens Hus på CLV kan stå klart?
Är det möjligt att skapa Barnens Hus och ha en organisationsform där BUP
verksamhetsmässigt tillhör en annan verksamhet?
5. På vilket sätt stämmer omorganiseringen av BUP till Vuxenpsykiatrin, med målsättningen att
skapa en sömfri, smidig och tydlig vård med barnen i centrum?

Svar;
1. Beslutet som fattades i Landstingsstyrelsen redan 2014 ligger fast.
2. Planeringsarbetet befinner sig just nu i ett intensivt skede. L-husets första plan – med bl.a.
patologi – har varit i fokus,men just nu håller man på att arbeta med planerna för resten av
huset. Arbetet har delvis försvårats och försenats av att huset måste rymma fler
slutenvårdsplatser än vad som tidigare var tänkt. Men som sagt – arbetet pågår.
3. Det är svårt att ange en exakt tid. L-huset (som ska inrymma Barnens hus), är ju en del i ett
stort och komplicerat pussel på CLV. När Specialisttandvården är klar och Strandbjörkhuset
rivet, kan en tidsprognos göras. Många av våra verksamheter kommer att få leva med olika
sorters provisorielösningar under en tid, så också våra barnverksamheter.
4. Ja. BUP har samverkan med många olika delar både inom regionens egna verksamheter och
med andra, vilket Centrumtillhörigheten varken får eller ska förhindra.
5. Att ha barnen i centrum är ett uppdrag som omfattar samtliga våra Centrum, men som också
går utöver dessa gränser. Administrativa och formella gränser ska aldrig sättas före barnets
bästa. Att samverka över gränser, med patienten i centrum, är ett mycket tydligt uppdrag i
den utvecklingsstrategi – Framtid 2027 – som Hälso-och sjukvårdsnämnden precis har
antagit.

Charlotta Svanberg (S), ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden

