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En människa är så mycket mer än 
en kropp. Ibland blir själen sjuk och 
behöver vård, men trots att vi vet 
att detta är ett växande problem står 
det fortfarande många tabun och 
rädslor i vägen för att den som be-
höver ska få den vård och det be-
mötande som krävs i tid. 
 

”Den psykiatriska vården 
ska präglas av tillgänglig-
het och flexibilitet utifrån 
den enskilde patientens 
behov.” 

Attityden till psykisk ohälsa måste, 
genom ökad information och kun-
skap, förbättras och bli mer öppen, 
förstående och tolerant.  

Den psykiatriska vården ska präglas 
av tillgänglighet och flexibilitet uti-
från den enskilde patientens behov.  

Kristdemokraterna vill betona vik-
ten av att alla de som lider av psy-
kisk sjukdom eller av andra orsaker 
har behov av psykiatrisk vård och 
alla dessa människors anhöriga 
måste kunna få sina behov tillgodo- 
sedda genom individuella lösningar 
inom ett flexibelt system. Det ska 
vara ett system som ser brukaren, de 
anhöriga och de alldeles unika be-
hoven och förutsättningarna.  

Den psykiatriska vården i vår region 

Psykisk ohälsa - Faktablad 
ska göra varje enskild person till ett 
mål i sig. 

Barn- och unga 
Barns och ungdomars psykiska 
ohälsa har ökat kraftigt under de 
senaste årtiondena och är en av de 
största utmaningarna för hälso- och 
sjukvården. För att möta det ökade 
behovet krävs en utveckling och 
ekonomisk förstärkning av barn och 
ungdomspsykiatrin (BUP).  
 
Särskilda riskgrupper, som till ex-
empel barn till missbrukare, psykiskt 
sjuka eller döende föräldrar behöver 
synliggöras. Insatserna för dessa 
barn måste, i samverkan med kom-
munernas aktörer, intensifieras. Det 
är även viktigt att, i samarbete med 
kommunerna, prioritera och ut-
veckla förebyggande insatser.  
 

 
 
Antalet utredningar av barn med 
neuropsykiatriska problem har ökat 
kraftigt de senaste åren, vilket har 
inneburit en ytterligare belastning på 
barn- och ungdomssjukvården. Till-
gången till diagnostik och behand-
ling för dessa barn måste förbättras. 
 

 
 

 
 
 
 


