Terapikolonier hotas av nedläggning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) i SLL har meddelat att de inte kommer
att förlänga vårdavtalet med Terapikolonier när de löper ut i december 2018.
Landstinget har sett över olika vårdavtal som inte upphandlats i enlighet med
Lagen om offentlig upphandling (LOU), däribland avtalet med Terapikolonier.
Översikten av avtalen är inget vi ifrågasätter. Det som är förvånande och
oroande är att konsekvensanalyser och diskussioner om möjliga lösningar, t ex i
form av kvalitétsupphandling har lyst med sin frånvaro. Nu ser vi fram mot att
få till en dialog med ledningen för SLL och tillsammans lyfta på alla stenar.
Självklart ska Terapikolonier erbjudas familjer även 2019!
Terapikolonier har under över 80 år byggts upp med allmänna medel till den
unika verksamhet den är idag. Tusentals deltagare har utvecklats, fått med sig
goda erfarenheter och fantastiska minnen. Är det klok förvaltning av våra
skattemedel och mänskligt kapital att nu lägga ner utan att ens försöka
undersöka andra möjligheter att driva verksamheten vidare? En nedläggning
skulle innebära slutet på ett långt samarbete mellan Terapikolonier och
Landstinget och att mer än åtta decenniers erfarenhet och kompetens kring
grupp, anknytning och samspel riskerar att gå förlorad. En nedläggning skulle
också innebära en minskad bredd i behandlingsutbudet inom BUP vilket är
olyckligt då patienter och behov ser olika ut.
Ingen konsekvensanalys har presenterats vilket innebär att det inte finns vare
sig någon klar bild av vad konsekvenserna av en nedläggning innebär eller hur
dessa skall hanteras. I en tid då barn och ungas psykiska ohälsa ökar, BUP har
svårt att rekrytera och behålla kompetent personal och inte klarar att erbjuda
alla patienter vård är detta särskilt oroande. Det behövs knappast mindre
barnpsykiatrisk verksamhet snarare mer!
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Vi behöver nu ett brett stöd i kampen för Terapikoloniers överlevnad
Vi kontaktar just nu politiker, media och kommunicerar med HSF/SLL om vikten
av att verksamheten lever vidare men det behövs fler röster.
Vi är tacksamma för alla former av påverkan som kan leda till att Terapikoloniers
bidrag till barn- och ungdomspsykiatrin synliggörs. Politikerna behöver underlag
och tydliga signaler för att fatta de beslut som gör att särskilt utsatta barn och
unga även fortsättningsvis ska kunna erbjudas terapikollo.
Vill du kontakta politiker och göra din röst hörd är de ansvariga politikerna:
•
•
•
•

hälso- och landstingsrådet anna.starbrink@sll.se
ordförande i psykiatriberedningen jessica.ericsson@sll.se
oppositionslandstingsråd dag.larsson@sll.se
landstingsråd hakan.jornehed@sll.se.

Det är mest effektivt att kontakta alla dessa politiker.
Informera gärna oss om vilka kontakter du tagit.
Det finns också en namninsamling för Terapikoloniers framtid.
https://www.skrivunder.com/radda_terapikolonier
Skriv gärna under och sprid den.
Har du frågor eller något bra tips tveka inte att höra av dig till oss!
Stefan Redebo
Verksamhetschef
Stefan.redebo@magelungen.com
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