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Allt fler barn och unga mår dåligt. Ett stort
problem är att de inte får den hjälp de behöver
i tid. Köerna har ökat i Region Skåne och 3 av 4
barn får inte nödvändiga åtgärder inom 30 dagar.
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Barn och unga som mår dåligt behöver professionell
hjälp och stöd. Familjer ska kunna lita på att de i livets
mörkaste stunder får hjälp av samhället. Psykiatrin
behöver därför bli mer tillgänglig. När det är barn som
mår dåligt är det extra viktigt att de snabbt kan få hjälp.
Skåne klarar idag vårdgarantin för det första besöket till
barn- och ungdomspsykiatrin.

Vill du veta mer gå in på centerpartiet.se/skane
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Däremot ser det inte lika bra för de som behöver vidare
åtgärder, där får de ofta vänta längre än de 30 dagar
målet är satt vis. Därför satsar vi från Centerpartiet 300
miljoner kronor nationellt till att korta köerna till barnoch ungdomspsykiatrin. Allt för att kunna erbjuda en
snabbare hjälp vid psykisk ohälsa.
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