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Förvaltningsnamn  

Avsändare    

Svar på interpellation från Maria Hörnsten 
och Carina Ödebrink, Socialdemokraterna – 
Neuropsykiatrin i Jönköping 
I en interpellation från Maria Hörnsten och Carina Ödebrink, Socialdemokraterna, 

ställs frågor om neuropsykiatrin i Jönköpings län. 

 

Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, är en svårdefinierad 

grupp. Det finns en svårighet redan i att klassificera dessa diagnoser, eftersom de 

tangerar flera medicinska specialiteter (inte enbart psykiatrin). Diagnoserna tange-

rar andra diagnoser och förekommer i många fall i kombination med andra dia-

gnoser. Alla patienter har inte en diagnos eller kan inte diagnostiseras, eftersom 

andra faktorer påverkar funktionsförmågan. Det finns därför ett stort mörkertal 

och även oklarheter i ansvarsförhållanden.  

 

Möjligheterna till utredning och insatser varierar i länet och inom länets olika 

verksamheter.  

 

För barn genomförs neuropsykiatriska utredningar på samtliga BUP-mottagningar 

i landstinget.  Barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) ansvarar för neuropsykia-

triska utredningar vid samtidig misstanke om utvecklingsstörning, allvarlig språk-

störning eller svåra motoriska problem. Tillgänglighetskraven på 30 dagar har vi 

hittills klarat. 

 

För vuxna har på senare år ökade resurser lagts på utredningar, eftersom det finns 

ett stort behov av diagnostisering och kartläggning av funktionsförmåga. Vårdga-

rantin omfattar inte utredning. Utredningar genomförs på neuropsykiatriska mot-

tagningen i Jönköping och utredningsenheter i Eksjö och Värnamo. Landstinget 

har dessutom sedan hösten 2008 ett avtal med Bräcke diakoni om köp av 120 neu-

ropsykiatriska utredningar per år. Tidigare var väntetiderna till neuropsykiatriska 

teamet uppe i tre år, men har nu halverats. Samtidigt har kunskapen om neuropsy-

kiatriska problem spridits och inflödet av remisser är stort. På sikt kan man för-

vänta sig att behovet av utredningar för vuxna minskar, i takt med att alltfler ut-

reds som barn/unga.  
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Regional medicinsk programgrupp har i uppdrag att ta fram ett vårdprogram. Ar-

betet har försenats på grund av sjukdom och är ännu inte klart. Arbetet med att ta 

fram FAKTA-dokument inom neuropsykiatri är däremot i sin slutfas. Det är fär-

digskrivet och väntar nu på granskning av redaktionsgruppen.  

 

I arbetet med handlingsplanen för vuxenpsykiatrin pågår en utredning av den neu-

ropsykiatriska verksamheten. Den startade 2012-08-14 och ska vara klar 2013-02-

28. 

 

 

 

Håkan Jansson 

Landstingsstyrelsens ordförande 

 

 

 

 

 

 


