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Sverige. 5 kg. Klass 1–2. 
Jfr. pris 3:00/kg.

Max 2 köp/hushåll. 
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.

KAFFE
Classic, Löfbergs, Gevalia. 450–500 g. 

Gäller ej Ekologiskt, koffeinfritt, Selection,
 Fairtrade eller hela bönor. Jfr. pris 33:33–30:00/kg. 

Max 1 köp/hushåll. 
Finns laddat på ditt ICA Kort. 

3 för

BRIE

ICA 200 g. Oval. Jfr. pris 50:00/kg. 

Max 1 köp per kund. 
Självscanningsvara.

 SKOGAHOLMSLIMPA  
Skogaholm. 775 g. Skivad. 

Jfr. pris 12:90/kg. 

Max 2 köp/hushåll. 

CHOKLADKAKA
Marabou. 185–200 g. 

Jfr. pris 55:56–50:00/kg.

Max 2 köp/hushåll. 
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 KOTLETT
ICA. Ursprung Sverige. 

Storpack. Med ben. 
I skivor. 

Mittdelskött av gris.  

 17/12 signering 
av boken: 

”Nytt bröd –Baka 
gott utan gluten.” 

Författarna 
Jessica Frej och 
Maria Blohm 

signerar och bjuder 
på glutenfritt bröd.

ÄLVÄNGEN. Om ett år 
flyttas den barnpsyki-
atriska mottagningen 
(BUP) i Älvängen till 
Rollsbo i Kungälv.

Beslutet om att 
centralisera BUP togs 
redan förra året, men 
nu reagerar personalen.

– Tillgängligheten 
försämras och det täta 
samarbetet med skol-
hälsovården riskeras 
också, säger kritiska 
röster från personalen 
på BUP-mottagningen i 
Älvängen.

Redan 2010 inleddes en 
utredning om barnpsykia-
trins verksamhet i Kung-
älv, Ale och Stenungsund. 
Rapporten slog fast att det 
fanns många fördelar med att 
centralisera BUP till Kung-
älv. De mindre enheternas 
sårbarhet vid sjukdom eller 
perioder med hög arbetsbe-
lastning minskas och perso-
nalens möjlighet att stötta 
varandra ökar med en cen-
tralisering. Dessutom är det 
bestämt att vårdcentralerna 
i allt större utsträckning ska 
sköta de lindrigare fallen, 
BUP ska istället ägna sig åt 
specialiserad vård.

– Primärvården får nu ett 
större ansvar för barnpsy-
kiatrin och det blir främst de 
som ska samverka med skol-
hälsovården. Tillgänglighe-
ten brukar lösa sig. Många 
är bilburna och då är Rollsbo 
lätt att nå. De som har svårt 
att ta sig till mottagningen 
får vi diskutera fram vad som 

är lättast, säger Katarina 
Andersson, verksamhets-
chef för psykiatriska klini-
ken på Kungälvs sjukhus och 
fortsätter:

– Beslutet att centrali-
sera BUP togs redan förra 
året. Att det inte har verk-
ställts beror på att vi har 
haft ett långt hyreskontrakt 
i Älvängen som inte löper ut 
förrän årsskiftet 2014-2015.

Personalen på BUP-mot-
tagningen i Älvängen är oro-
liga för hur detta påverkar de 
barn och ungdomar som är i 
behov av vården.

– Avståndet till Rollsbo är 
ett jätteproblem. Långa res-
vägar och dåliga förbindelser 
till Rollsbo med kollektiv-
trafiken bidrar starkt till vår 
kritik. Bor du i Skepplanda 
och har en besökstid klockan 
ett kommer det att ta fem 
timmar fram och tillbaka. Då 
ska vi också påminna om att 
vi pratar om personer som 
inte mår särskilt bra, säger 
BUP-teamet.

– Dessutom innebär vår 
vård ofta flera besök, vilket 
gör tillgängligheten än mer 
viktig.

BUP har också ett aku-
tansvar som innebär att de 
inom 24 timmar ska kunna 
ta beslut om en ungdom till 
exempel behöver sluten vård. 
Det ser personalen som svårt 
om avståndet till skolor och 
de boende växer. Det håller 
inte Katarina Andersson med 
om.

– Med flera tillgängliga 
läkare kommer vi snabbare 
att kunna hjälpa till. Idag när 
det bara finns en läkare och 

en sjuksköterska på BUP-
mottagningen i Älvängen 
blir man väldigt sårbar. Det 
kommer vi inte att vara i 
Kungälv.

Tillväxtkommun
Personalen tycker också det 
är konstigt att beslutet verk-
ställs nu när Ale är en tillväxt-
kommun med mål att växa 
rejält de kommande åren.

– Framför allt är det barn-
familjer som flyttar in och 
att då i samma stund flytta ut 
barnpsykiatrin förefaller inte 
genomtänkt.

Katarina Andersson 
medger att beslutet inte har 
varit enkelt, men att man 
har vägt för- och nackdelar 
med resultatet att de positiva 
effekterna väger tyngst.

Politiskt överens
Från politiskt håll har det 
aldrig varit någon diskus-
sion. De gick på tjänstemän-
nens förslag och litar på den 
utredning som är gjord.

– Vi har inte hört något 
om att personalen skulle vara 
missnöjd, men vi får självklart 
lyssna av och läsa vad som 
skrivs. Det främsta skälet till 
att centralisera BUP är att 
vi förbättrar möjligheten för 
personalen att utbyta erfa-
renheter och stötta varandra. 
Det här är en tung och kva-
lificerad verksamhet vi talar 
om, säger Jarl Karlsson (S), 
ledamot i Hälso- och sjuk-
vårdsnämnd 4.

Oro kring planerad 
flytt av BUP
– Barnpsykiatrin centraliseras till Kungälv

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Om ett år verkställs beslutet att flytta den barnpsykiatriska mottagningen från Älvängen till 
Kungälv.


