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Granskning av samverkan gällande barn med psykisk ohälsa
Regionens revisorer har tillsammans med Östersunds kommuns revisorer genomfört en
gemensam granskning av samverkan gällande
barn och unga med psykisk ohälsa. Regionen
har även granskat tillgängligheten till BUP.

Organisation av samverkan

Organisation av samverkan är inte helt ändamålsenlig då vissa grupperingar saknar tydliga och uppdatera uppdrag. Detta gör det
svårt att kontrollera och följa upp om grupperna arbetar i enlighet med vad som är avsikten. Uppföljning och utvärdering av effekten av samverkan är ett utvecklingsområde.

Olika synsätt på uppdragen

Det finns goda exempel på väl fungerande
samverkan men också exempel då olika syn
på huvudmännens uppdrag och ansvar försvårar samverkan. Exempelvis gällande
finansiering av behandling för barn vid placering och BUP och elevhälsans syn på sina respektive ansvarsområden gällande barn med
lindrig psykisk ohälsa.

Målsättningar behöver konkretiseras
Målsättningar med samverkan finns på flera
nivåer, men styrningen av insatser behöver
förbättras för att stärka kopplingen till de
verksamheter som möter barn och unga.

Styrdokument finns

Det finns styrdokument som beskriver samverkan. Förvaltningarnas riktlinjer innehåller
dock inte fullt ut de uppgifter som ska ingå
enligt vad nätverket har fastställt.

Brister gällande SIP:ar

Dokumenterade rutiner för SIP:ar (samordnad individuell plan) finns. Flertalet av granskade SIP:ar är inte upprättade i enlighet med
lagstiftningens krav. Planerade utbildningsinsatser är en viktig förutsättning för att förbättra rutiner för SIP.
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Uppföljning behöver förbättras

Den länsövergripande handlingsplanen för
samverkan följs upp årligen. Rapportering till
styrelser och nämnder är däremot ett utvecklingsområde.

Avvikelsehantering
Dokumenterade rutiner för avvikelsehantering gällande samverkan saknas. Till viss del
finns rutiner för att hantera frågor när samverkan inte fungerar, exempelvis genom att
lyfta frågan till närmsta chef som tar med frågan till berörd kollega eller aktuellt samverkansforum.

Tillgänglighet till BUP

BUP:s organisation har inte de förutsättningar som krävs för att nå tillgänglighetsmålen. Det har dock vidtagits åtgärder under
2021 och aktiviteter pågår med syfte att effektivisera arbetet.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har inte fattat
beslut om åtgärder mot bakgrund av de rapporter om avvikelser gällande tillgänglighet
som redovisats.
Revisorernas skrivelse och revisionsrapport, se diarienummer Rev 5/2021. Rapporten kan även hämtas på:
http://www.regionjh.se/Revisionsrapporter
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Leif Gabrielsson, Revisionsdirektör
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