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Svar på interpellation - Minderåriga som vårdas bland
vuxna på psykiatriska avdelningar
Besvaras av regionråd Tommy Berger (S)
Liz Zachariasson (SD) frågar:


Ska unga inom psykiatrin vårdas på samma avdelningar som vuxna?



Hur hanterar man vården av unga som behöver vårdas direkt på avdelning?



Hur garanterar man säkerheten för minderåriga som vårdas på samma
avdelningar som vuxna?



Om en ung person behöver vårdas på avdelning och inga rum finns lediga, hur
löser man detta inom verksamheten?



Finns det några avvikelser rapporterade där unga placerats i korridorer för att
det inte funnits tillgängliga rum på psykiatriavdelning?

Svar:
Barn- och ungdomspsykiatrin har egna lokaler och eget regelverk för ungdomar
men organisatoriskt hör lokalerna till Vuxenpsykiatrin. Vården av ungdomar sker
i enskild del, vilket innebär att ungdomar inte vårdas i samma lokaler som vuxna.
Att vården sker i angränsande lokaler till vuxenpsykiatrin är en förutsättning för
att kunna erbjuda heldygnsvård inom regionen och därmed närmare hemmet, där
ungdomars trygghet och motivation till tillfrisknande finns. Angränsande lokaler
ger en ökad säkerhet eftersom det innebär större personaltäthet vid behov, bättre
rutiner runt frågor som rör hot och våld samt förebyggande säkerhetsarbete. Barnoch ungdomspsykiatrin har personalresurser med specialkompetens för unga samt
en egen slutenvårdskoordinator som särskilt bevakar barnets rätt. Vårdnadshavare
vistas tillsammans med minderårig under vårdtiden på Barn- och
ungdomspsykiatrienheten. Skulle vårdnadshavare inte finnas där under en del av
tiden är verksamhetens grundregel att ständigt ha personal vid patientens sida,
d.v.s. vak. Minderåriga är aldrig ensamma. Barn- och ungdomspsykiatrins
heldygnsvård har en beläggning på ca 30 % och är därmed väldimensionerad för
behovet, vilket innebär att en situation med överbeläggning mycket sällan
inträffar. Överbeläggning kan dock inträffa och då görs medicinska prioriteringar,
som t.ex. att ta ställning till om vården kan ske i öppenvård med mobilt team, om
det kan vara aktuellt att vårdas på Barn-och ungdomspsykiatri heldygnsvård i
annat län, om annan lokal inom vuxenpsykiatrin kan nyttjas som är avskild eller
om vårdplats på barnmedicin kan användas. Det finns inte några avvikelser
registrerade avseende vård av ungdomar i samma lokaler som vuxna eller i
korridor.
Härmed anser jag att interpellationen är besvarad.
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