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Det finns åldrar och perioder i en 
människas liv som medför vissa sär-
skilda behov. Det ska vara sjukvårdens 
ansvar att på bästa möjliga sätt tillgo-
dose dessa särskilda behov.  
 
Till exempel fyller barnavårdscentraler-
na en oerhört viktig funktion när det 
gäller att tidigt upptäcka sjukdomar hos 
små barn. De fyller även en viktig stöd-
jande roll för nyblivna föräldrar. 
 
Familjecentraler 
Ett sätt att samla kompetens kring 
barns sjukdomar och behov och samti-
digt tillvarata föräldrarnas funktion och 
betydelse är att skapa så kallade famil-
jecentraler.  
 
Ibland är det både svårt och dumt att 
helt skilja mellan medicinska behov och 
sociala behov. Därför måste kommu-
nerna och regionen bli bättre på att 
samarbeta när det gäller just dessa 
grupper där välmående så uppenbart 
handlar om en fungerande helhet.  
 
Ungdomsmottagningar 
Många ungdomar mår i dag psykiskt 
dåligt – stress och oro är utbrett i 
denna grupp. Det handlar om en ålder 
där det ibland kan vara svårt att vända 
sig till sina föräldrar med alla sina pro-
blem och därför är det oerhört viktigt 
att vår region kan erbjuda lättillgängliga 
vägar in i vården för just denna mål-
grupp.  
 
Ungdomsmottagningar måste handla 
om mer än preventivmedelsrådgivning 
– även om detta är en mycket viktig 
uppgift. Tillgängligheten till ung-
domsmottagningarna måste vara hög.  

Barn och unga - Faktablad 

 
 
Hospicevård 
Det är viktigt att komma ihåg att livet 
inte alltid slutar vid hög ålder. Hur ona-
turligt och smärtsamt det än upplevs så 
förekommer det att barn och mycket 
unga människor dör.  
 
Behovet av särskilt stöd, tröst och om-
vårdnad kan i dessa fall skilja sig ifrån 
de behov som äldre patienter och des-
sas anhöriga har. Kristdemokraterna 
anser att det är oerhört angeläget att 
obotligt sjuka och döende barn och 
unga kan erbjudas hospicevård med 
ambitionen att fylla den sista tiden med 
liv och att erbjuda stöd till både barnet, 
föräldrar och eventuella syskon utifrån 
de behov som finns. 
 
God och värdig vård 
Målet för hälso- och sjukvården måste 
vara att ge bästa tänkbara vård utifrån 
behov från vagga till grav. Vi förtjänar 
alla en god och värdig vård hela livet – 
oavsett hur unga, gamla eller lönsamma 
vi kan anses vara. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


