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Svar på skrivelse från Michel Silvestri (MP) om
väntetiden till BUP Danderyd
Ärendebeskrivning
I en skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden frågar Michel Silvestri
(MP) om väntetiden till neuropsykiatrisk utredning vid BUP Danderyd är
18 månader och om vad som kommer att göras för att komma till rätta med
den långa väntetiden.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-02-26
Skrivelse från Michel Silvestri (MP).
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

anse skrivelsen besvarad.

Förvaltningens motivering till förslaget
Efterfrågan på neuropsykiatriska utredningar inom barn- och
ungdomspsykiatrin är omfattande och 2013 genomfördes 211
neuropsykiatriska utredningar inom BUP Danderyd. I den uppföljning som
förvaltningen gjorde för perioden 1 januari-30 november 2013 hade 12
patienter väntat längre än 90 dagar om man exkluderar patienter som
själva valt att vänta längre tid.
När det berör neuropsykiatrisk utredning finns det möjlighet att använda
underleverantörer om väntetiden uppfattas för lång. Under 2013 var det 25
patienter som valde att utredas av extern vårdgivare inom ramen för
vårdgarantin. Ingen patient har väntat i 18 månader på utredning.
Det har varit jämförelsevis längre väntetider vid BUP Danderyd senaste
åren framförallt på grund av vakanser/sjukdom för läkare. Enstaka
patienter har av olika skäl väntat länge på utredning. Till exempel handlar
det om egna val av specifik behandlare, att det redan pågår
behandlingskontakt eller att test- och utredningskompetens på annat språk
krävs.
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Väntetiderna är således inte 18 månader men vissa patienter har av olika
skäl väntat längre än 90 dagar.
Vid samtal med skolöverläkaren på Lidingö framkommer att uppgiften om
väntetider på 18 månader hänför sig till några av de barn som remitterades
år 2012. Skolöverläkarens avsikt har inte varit att ge en bild av väntetider
för utredning i allmänhet vid BUP Danderyd då det inte funnits anledning
för skolhälsovården att lyfta det som fungerar. Hans syfte har varit att fästa
uppmärksamheten på att det finns vissa barn som väntat länge på
utredning vid BUP Danderyd och att återkoppling har saknats.
Under 2013 har ett arbete genomförts inom verksamheten för att hålla nere
väntetiderna till utredning. Tiden för en utredning inom BUP Danderyd har
genom detta kunnat minska betydligt.
När det gäller de 21 barn som skolhälsovården på Lidingö inte fått
återkoppling kring, som det hänvisas till i skrivelsen, har
verksamhetschefen gått igenom samtliga ärenden tillsammans med
skolöverläkaren. Flertalet patienter var i behandlingskontakt eller hade
avsagt sig kontakt. Dock hade inte skolhälsovården fått återkoppling i den
utsträckning man önskade.
BUP Danderyd arbetar med att förbättra och kvalitetssäkra rutiner kring
remisshantering för framtiden. Verksamhetschef, biträdande enhetschef
och skolläkare har under hösten haft möten för att förtydliga och förbättra
återkoppling kring aktuella remisser.
Förvaltningen har successivt ökat beställning till barn- och
ungdomspsykiatrin för att klara den ökade efterfrågan av utredningar. Så
har skett även för 2014.
Förvaltningen kommer att följa upp att det finns fungerande rutiner i
verksamheten kring återrapportering till remittenter och att de som inte
kan ges utredning inom vårdgarantins tidsram erbjuds utredning någon
annanstans.

Catarina Andersson Forsman
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Olle Olofsson
Avdelningschef
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Skrivelse av Michel Silvestri (MP) om väntetiden på BUP
Danderyd
Landstinget har gjort satsningar på att förkorta väntetiderna på utredningar
hos barn- och ungdomspsykiatrin. Trots det har Lidingö Stads
utbildningsnämnd via skolhälsovården fått information om att det är 18
månaders väntetid för att få en utredning hos BUP i Danderyd. Under mötet
framgår det att hela 21 barn står i kö på mottagningen, utan att ha fått någon
återkoppling. Det är oroväckande om de resurser som avsatts för att öka
tillgängligheten på utredning inte når fram till barn med behov. Därför
undrar vi:
Stämmer uppgifterna om den långa väntetiden på 18 månader innan ett barn
kan få utredning hos BUP Danderyd?
Vilka åtgärder kommer vidtas för att komma tillrätta med den långa
väntetiden?

Michel Silvestri (MP)

