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Svar på skrivelse – Utöka avtalet för gymnasieungdomar 
över 18 år med psykisk ohälsa 
 

Inledning 
Region Kronoberg har 2018-08-20 mottagit skrivelsen från Sven Sunesson och 
Thomas Haraldsson, Centerpartiet. Skrivelsen handlar om en utökning av avtalet 
med S:t Lukas i syfte att erbjuda bedömning och behandling till 
gymnasieungdomar över 18 år samt undersöka möjligheten att inom avtalet köpa 
tjänster för att minska trycket på BUP. 

Region Kronobergs uppdrag inom området 
Region Kronoberg har ett avtal, daterat 2017-09-25, med Föreningen S:t Lukas för 
tiden 2018-01-01 – 2019-12-31 med option att kunna förlänga det två gånger, 
totalt 24 månader varje gång. 

I avtalet regleras priser och ersättningstak. Ersättning utgår med 1250 kronor per 
behandling. Ersättningstaket är 325 000 kr för 2018. Detta kan justeras en gång per 
år. Om varje patient erbjuds ca 10 behandlingar räcker detta avtal till 30 patienter 
per år. 

Den vårdnivå, inom den offentliga vården, som har uppdraget som mest liknar det 
avtal regionen har haft med S:t Lukas är primärvården. Inom det offentliga 
vårdvalet har man träffat 253 patienter i denna målgrupp under 2017. Räknar man 
med de privata borde siffran landa på ca 315.  

En enskild heltidsarbetande psykosocial resurs träffar i genomsnitt 160-180 
enskilda patienter under ett år. Kostanden för en heltidsarbetande 
psykosocialresurs motsvarar ungefär 650 000 kr och ett avtal med extern aktör 
bör därför volymmässigt ligga i detta spann. Verksamhetsansvariga bedömer att 
hälso- och sjukvården klarar detta inom befintligt uppdrag och tillgodoser hela 
länets behov samt att de endast har mottagning i Växjö. Primärvården täcker hela 
länet och vi bedömer att dessa insatser bör ges nära kronobergaren i den grad som 
är möjlig genom primärvården. Vill man öka satsningen på unga vuxna med 
psykisk ohälsa får man ut mer för pengarna med ett utökat primärvårdsuppdrag. 
 
Vad det gäller möjligheten att underlätta trycket på BUP, så bedömer vi att det 
vore effektivast att satsa på utveckling av barn- och ungdomshälsan där det redan 
förekommer ett nära samarbete som kommer att fortsätta att utvecklas mellan 
verksamheterna.  
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