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Sammanfattning
Miljöpartiets företrädare i stadsdelsnämnden har av förvaltningen begärt en beredning av frågor med anledning av den nya externa vårdgivarens, Prima Barn AB,
övertagande av BUP-verksamheten på Järva.
Förvaltningen ger en övergripande beskrivning av BUP-verksamheten i Stockholms län och ett förtydligande av vad övertagandet av driften har inneburit för
kontinuiteten för patienterna.
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Skrivelsen
Miljöpartiets företrädare i stadsdelsnämnden har vid nämndens sammanträde den
21 mars 2013 inlämnat en skrivelse med rubriken ”Oro inför försäljningen av Rinkeby BUP till nytt företag, Prima Barn AB”. I skrivelsen ställs några frågor som
berör en av landstinget beslutad övergång till ny extern vårdgivare av verksamheten vid Järva BUP. Nämnden beslöt överlämna skrivelsen till förvaltningen för
beredning. Skrivelsen lyder i sin helhet:
”Oro inför försäljningen av Rinkeby BUP till nytt företag, PRIMA BARN AB
På olika håll uttrycks oro inför försäljningen av Rinkeby BUP till ett nytt företag.
Praktikertjänst har inte fått verksamheten att gå ihop och nu ska ett nytt företag
försöka. Man har meddelat att man inte tänker behålla den gamla personalen utan
vill ha sin egen som kommer att vara något annorlunda i sin sammansättning. Man
vill ha flera läkare och sjuksköterskor men färre psykologer, socionomer och kuratorer. Lite krasst kan det innebära att man försöker få verksamheten att gå ihop
genom att satsa på den del av verksamheten som är mest lönsam. Med Maciej Zarembas artiklar i Dagens Nyheter i minnet blir man orolig.
Kommer den nya regimen att innebära mera medicinsk inriktning, mera utskrivning av antidepressiva medel, sömntabletter och annan medicin och mindre
psykosocial omvårdnad? Hur går det för de barn och ungdomar som är patienter
på BUP nu. Hur ska de få kontinuitet i sin behandling?
Det här är ju till stor del en fråga för landstinget men de sociala myndigheterna i
stadsdelen kommer ju att samverka och samarbeta med det nya företaget. Vilken
möjlighet har de att påverka inriktningen? Vilka kontrollmöjligheter finns? Hur
kan de se till att de barn och ungdomar som varit i behandling i det förra företaget
inte kommer i kläm i ett nytt system.”
Förvaltningens svar
Förvaltningen får i ärendet anföra följande.
Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) är ett kunskapsfält bland de medicinska specialiteterna där psykisk ohälsa hos barn och ungdomar samt deras familjer är i fokus. Benämningen används för en huvudsakligen landstingsdriven verksamhet
med öppenvård som bas. BUP fungerar som en barn- och ungdomsanpassad psykiatrisk vårdenhet och är mer inriktad på terapi och social stimulans än den vux-
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enpsykiatriska vården är. BUP är en relativt ung gren av psykiatrin. BUP:s arbete
präglas av teamarbete, där många representanter för olika yrken (psykiatriker,
sjuksköterskor, psykologer, kuratorer, arbetsterapeuter, speciallärare, mentalskötare, behandlingsassistenter) och erfarenheter är delaktiga i arbete och utredning,
diagnos och behandlingsplanering.
I många ärenden samarbetar BUP med socialtjänsten. Vanligast är att föräldrarna
själva ber om hjälp hos BUP, eftersom det inte föreligger något remisstvång. Kontakten med BUP är avgiftsfri.
I BUP i Stockholms län finns sedan några år även enskilt drivna BUPverksamheter, bland annat vid Järva BUP. Den nya vårdgivaren, Prima Barn AB,
som nu tagit över verksamheten vid Järva BUP, är specialiserad mot BUP och har
under ett flertal år bedrivit BUP-verksamhet på annat håll. De anställda hos tidigare vårdgivare har kunnat söka anställning hos den nya. Enligt uppgift från enhetschefen för Prima barn- och ungdomspsykiatri Järva har tretton anställda hos den
tidigare vårdgivaren fått anställning hos Prima Barn AB. Av dessa är en läkare, två
administrativa assistenter, sju psykologer, två socionomer och en specialpedagog.
Det motsvarar totalt ca 70 % av den personal, som arbetade hos den tidigare vårdgivaren.
Företrädare för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och stadsdelsförvaltning har vid
reguljära samrådsmöten under hösten 2012 och våren 2013 med företrädare för
Sjukvårdsstyrelsen Stockholm-Ekerö och dess förvaltning även diskuterat BUPverksamheten i järvaområdet. Stadsdelsnämndens och stadsdelsförvaltningens
syfte har därvid varit att de barn och ungdomar som varit i behandling hos den
nuvarande vårdgivaren inte ska ”komma i kläm” vid övergången till en ny vårdgivare.
Enhetschefen vid Järva Prima Barn BUP-mottagning uppger att de hade gjort upp
med föregående vårdgivare att de skulle få en lista på de patienter som behövde
föras över. Denna lista skulle ha varit klar i slutet på mars, men kom först sista
veckan i april. Den 1 maj övertog Prima Barn AB driften. Det var ca femhundra
patienter som behövde följas upp. Av dessa var tvåhundra patienter aktuella för
utredning eller behandling, medan trehundra var remitterade patienter, som ännu
inte bokats för ett första besök. Med anledning av övertagandet av verksamheten
hade tidigare vårdgivare inte tagit emot några nybesök sedan mars månad. Enhetschefen menar att, även om situationen blev ansträngd i inledningen, gör de sitt
yttersta för att så snart som möjligt följa upp dessa patienter. Enhetschefen framför
vidare att, om det skulle komma till förvaltningens kännedom att något barn ham-
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nat ”mellan stolarna” i samband med övertagandet av BUP, förvaltningen ska ta
kontakt med dem, så de får en möjlighet att rätta till saken.
Förvaltningen har till enhetschefen vid Järva Prima Barn BUP framfört att det är
angeläget att få till stånd en bra samverkan både på individuell och på strukturell
nivå. Enhetschefen höll med om detta och menade att samverkan med socialtjänsten är helt nödvändig utifrån brukarnas perspektiv.
Förvaltningen kommer att kontakta den nya vårdgivaren efter sommaren för att
initiera samverkansformer.
Landstingets sjukvårdsstyrelse Stockholm-Ekerö är närmast ansvarig för den barnoch ungdomspsykiatriska verksamheten på Järva och därmed även för de avvägningar som rör innehållet av vården.
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