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Motion Anna Kettner (s) om inrättande av
familjemottagningar för neuropsykiatriska
diagnoser
Allt fler både barn och vuxna får neuropsykiatriska diagnoser (NPF). Man vet både
genom forskning och genom erfarenhet att ärftligheten är mycket stor. Det är alltså
vanligt att barn med NPF har en förälder med samma problematik. Många av de
vuxna har ofta blivit diagnostiserade sent, inte sällan i samband med att barnet fått
sin diagnos.
Den som har en NPF-diagnos har många vardagliga problem att tackla.
Funktionshindret innebär att man ofta har problem med att planera och organisera
sin tillvaro. Koncentrationssvårigheter, överaktivitet och impulsivitet är andra
exempel. Dessa svårigheter leder till en hel del problem i vardagen. Inte sällan har
den som levt odiagnostiserad under en lång tid gjort erfarenheter som givit sekundära
följder.
Människor med NPF behöver oftast både medicinsk kontakt, för exempelvis
medicinering, men ofta också till exempel praktiskt stöd av arbetsterapeuter och/eller
boendestödjare. Många gånger behöver man, åtminstone i början, samtalsstöd. På
grund av svårigheter att organisera sin tillvaro kan hem- och hushållsarbete vara en
mycket stor utmaning varför det är vanligt att man behöver kontakta t.ex. dietist.
Många med NPF är också dyslektiker vilket fordrar kontakt med logopeder.
Det blir många kontakter att hålla i för den familj där någon eller några har NPF –
och med både landsting och kommuner! På grund av vårdens organisation och
utifrån respektive patients ålder så tvingas ofta familjen göra besök och sköta
kontakter vid många olika kategorier av mottagningar. Detta underlättar sannerligen
inte situationen för familjen.
För att underlätta de familjer som drabbas så föreslår jag att landstinget snarast bör
utreda huruvida ett antal familjemottagningar borde inrättas för denna grupp.
Familjemottagningar där kompetens från barn-, ungdoms-, och vuxenpsykiatri kan
kombineras på ett sätt som ser till hela familjens behov. Vid en sådan mottagning
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borde även andra viktiga sakkunskaper som behövs vid ett neuropsykiatriskt
funktionshinder erbjudas. Men också andra nödvändiga samarbetspartners såsom
kommunen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan borde kunna knytas till sådana
mottagningar.
Med anledning av ovanstående föreslår jag landstingsfullmäktige besluta
att uppdra åt Hälso- och sjukvårdsnämnden att utreda hur familjemottagningar för
familjer/personer med neuropsykiatriska besvär kan inrättas i enlighet med
motionens intentioner.
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