krafttag för psykisk
hälsa i Skåne
Den psykiska ohälsan ökar i Skåne med bland
annat sjukskrivningar som följd. Det vill vi från
Centerpartiet lösa och vill därför ta ett tydligt
krafttag för en ökad psykisk hälsa i Skåne.
Drabbas du av psykisk ohälsa tycker vi det är oerhört
viktigt att du ska kunna få snabb och professionell hjälp.
Här fyller vårdcentralerna en oerhört viktig roll i att
kunna ge ett första stöd. För att kunna fylla denna roll
ser vi att det tydligt måste satsas på att utveckla deras
kompetens att bemöta och behandla psykisk ohälsa.
Vi vill också ha en tydligare satsning på att förebygga
psykisk ohälsa.

Vill du veta mer gå in på centerpartiet.se/skane
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Därför vill vi också nationellt satsa 1,2 miljarder kronor
för att införa en ny vårdform som första linjens psykiatri
utan krav på remiss. Detta för att du ska kunna få en
snabbare hjälp vid psykisk ohälsa och kunna undvika till
exempel sjukskrivningar.
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