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Svar på motion från Marie Svensson (V) om ungdomsmottagningar
(RS/705/2021)
Sammanfattning
Vänsterpartiet inkom den 2021-10-13 med en motion som yrkar på att det ska finnas en
ungdomsmottagning i varje kommun i Region Jämtland Härjedalen samt att uppdra till
regionfullmäktige att utreda förutsättningarna för att etablera en digital ungdomsmottagning i
Region Jämtland Härjedalen. Svaret har beretts av Folkhälsoenheten i samverkan med
primärvård och regional utveckling, frågan har lyfts i SamReKO HSI samt i det
länsövergripande nätverket för sexuell och reproduktiv hälsa.
Ungdomsmottagningar (UM) finns i dagsläget i tre av länets åtta kommuner vilket i praktiken
skapar en ojämlik tillgång till behovsanpassad vård och stöd för länets unga. Besöksstatistik
visar att verksamheten idag inte når ut brett över länet. Länets UM drivs av RJH i samverkan
med länets kommuner, bland annat genom att kommuner finansierar en kurator samt lokaler
på de orter UM finns.
En sammantagen bedömning av erfarenheter från verksamma inom primärvård, mödravård
och elevhälsa tillsammans med ungdomars uttryckta behov styrker utveckling av
verksamheten. UM bör finnas där unga är, tillgängligheten är särskilt viktig för de unga som
av olika skäl har svårt att förflytta sig över länet. Det bör även betraktas som ett viktigt led i
arbetet för en mer jämlik vård i linje med utvecklingsarbetet för en god och nära vård.
En lägstanivå för att finansiera personalbehovet för att driva UM en dag i veckan i en av
länets kommuner beräknas uppgå till ca. 350 000 kronor årligen. Det motsvaras av en
barnmorska, en kurator samt läkare var sjätte vecka och förutsätter att samverkan med
kommuner kring lokaler kan säkerställas och att Strömsunds UM fortsatt kan drivas av
statsbidrag som är fallet idag. Med hänsyn till länets förutsättningar där den största delen av
målgruppen finns i Östersund skulle ett upplägg med en basmottagning i Östersund där all
personal har sin anställning bidra till att säkerställa målgruppsspecifik kompetens i hela länet.
Sammantaget finns det flera olika beprövade arbetssätt runt om i landet för att göra UM
tillgänglig för fler unga. Vilket eller vilka arbetssätt som bör föreslås för att utveckla länets
ungdomsmottagningsverksamhet kräver vidare utredning och bör hanteras via Barnarenan och
SamReko HSI.
Det finns i dagsläget planer på att utveckla arbetet med UM online i länet, exempelvis med
chattfunktion, vilket kan bidra till att sänka tröskeln ytterligare och nå fler unga.
Underpandemin har UM i Östersund startat upp digitala besök, erfarenheterna är dock att
unga i högre utsträckning väljer fysiskt besök framför digitalt besök. Det kan ändock vara
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viktigt att digitala alternativ finns för att stärka tillgängligheten och möjliggöra för de som
inte vill besöka en fysisk mottagning att få det stöd de behöver, vilket styrks av en nationell
kartläggning av arbete på UM i landet som gjorts genom SKR.
Hälso- och sjukvårdsnämnden behandlade ärendet 2021-12-15 § 122 och föreslår
regionfullmäktige
1. Motionen om att införa ungdomsmottagningar i länets alla kommuner bifalls i det avseende
att en vidare utredning som hanteras inom Barnarenan tillsätts.
2. Hälso- och sjukvårdsnämnden uppdras att utreda förutsättningarna för att etablera en digital
ungdomsmottagning i Region Jämtland Härjedalen.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen tillstyrker hälso- och sjukvårdsnämndens förslag.
------------

Yrkanden
Elin Hoffner (V) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Robert Hamberg (M) och Lennart Ledin (L) yrkar bifall till regiondirektörens förslag och
avslag på Elin Hoffners yrkande.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och Elin Hoffners yrkande och
finner att regiondirektörens förslag antas.

Beslut
Regionstyrelsen tillstyrker hälso- och sjukvårdsnämndens förslag.

Reservationer
Elin Hoffner (V) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Expedieras till
Regionfullmäktige

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse Svar på motion från Marie Svensson (V) om ungdomsmottagningar
§122 Hälso- och sjukvårdsnämnden Svar på motion angående ungdomsmottagningar
Beslutsunderlag motion om UM
Motion från Marie Svensson (V) om införande av ungdomsmottagningar i varje
kommun i Jämtland Härjedalen, och utreda förutsättningar för att etablera digital
ungdomsmottagning
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Paragrafen är justerad
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