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Förslaget i korthet:
I j ämtland Härjedalen är första linjen för barn och unga som mår psykiskt dåligt elevhälsan på
skolan samt BUP. Mitt förslag är att i första linjen för barn och ungdom med psykiskt dåligt mående
skall elevhälsan på skolan samt psykosociala enheten på Hälsocentralen vara ~ 1~mtl'
Så BUP kan få vara en specialistinstans, dit dom allvarligare formerna av barn med psykisk ohälsa får
komma.

Motivering (beskriv och motivera ditt fö rslag):
Eftersom väntetiden till BUP för vissa utredningar numera är mer än 1 år, så känns det väldigt viktigt
att åtgärda detta. Skulle även hälsocentralens psykosociala enhet kunna vara första linjen
tillsammans med elevhälsan på skolan så kan många flera barn och ungdomar med lättare psykisk
ohälsa få hjälp och behandling där medans barn och ungdom med allvarligare former av psykisk
ohälsa blir remitterade till BUP , ·-'? k,o t4 4 vt
7i ~
Enligt de nationella riktlinjerna så skall elevhälsan samt psykosociala enheten på Hälsocentralen vara
första linjen och så är det på de flesta håll i Sverige men inte i Region Jämtland Härjedalen.
Eftersom jag jobbar som skolsköterska på två grundskolor i Strömsunds kommun så ser jag hur stort
problemet är samtidigt så ser jag hur det med hjälp av mitt medborgarförslag skulle kunna åtgärdas.

k

Härmed godkänner jag att Region Jämtland Härjedalen lagra c och behandlar de personuppgifter jag lämnat.
Pö rslaget kommer att dia rieföras och blir därmed offentligt, försbgct kommer även att bli publicerat på regionens
\\·ebbplats.
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