Minska ungas
psykiska ohälsa
Den psykiska ohälsan är en av de snabbast ökande
sjukdomarna bland skånes unga. Samtidigt är
det alldeles för långa köer för att få hjälp från
sjukvården. Vi kan inte blunda för problemet.
Köerna till barn- och ungdomspsykiatrin är alldeles
för långa. Därför vill Centerpartiet satsa 300 miljoner
kronor från statligt håll för att korta köerna och erbjuda
stöd i tid. Vi satsar också 1,2 miljarder kronor nationellt
på en ny vårdform för att du ska kunna få snabbare
hjälp vid psykisk ohälsa. Bara i Skåne skulle det
innebära över 156 miljoner kronor för att ﬂer ska må
bättre.
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Ungdomsmottagningarna fyller också en viktig roll för
att minska ungas psykiska ohälsa. Därför vill vi satsa
på att göra de tillgängliga i ﬂer skånska kommuner och
anpassa öppettiderna mer utifrån behoven.
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Vill du veta mer gå in på centerpartiet.se/skane
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