
Granskning av vård för barn och unga med psykisk ohälsa i 
södra Lappland

Bakgrund
Fullmäktige har beslutat att primärvården är 
landstingets första linje för vård av barn och 
unga med psykisk ohälsa. Fullmäktige har 
gett i uppdrag till landstingsstyrelsen att följa 
upp och utvärdera primärvårdens uppdrag 
som första linje. Fullmäktige har också gett i 
uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnden att 
skapa samverkansformer mellan barn- och 
ungdomspsykiatrin (BUP) och kommunerna 
i frågor som handlar om barn och ungas 
psykiska hälsa.

Granskningens iakttagelser
Granskningen som är inriktad mot vård av 
barn med psykisk ohälsa i södra Lappland 
visar att landstingsstyrelsen och hälso- och 
sjukvårdsnämnden har en svagt utvecklad 
styrning och uppföljning. Nedan redogör vi 
för granskningens viktigaste iakttagelser:

 Varken landstingsstyrelsen eller 
hälso- och sjukvårdsnämnden har 
fastställt mål eller direktiv för hur 
samverkan om vård av barn och unga 
med psykisk ohälsa ska utvecklas.

 Hälso- och sjukvårdsnämnden m.fl. 
har tecknat en överenskommelse 
med Lycksele kommun om samver-
kan. Landstingsstyrelsen är inte del-
aktig i överenskommelsen trots att 
den även riktar sig till primärvården. 
Av granskningen framgår att det på-
går ett arbete med att bygga upp 
strukturer för samverkan mellan 
BUP, primärvården och verksamheter 
i Lycksele kommun. Med övriga 
kommuner i södra Lappland saknas 
motsvarande överenskommelser. 
Granskningen visar att BUP samver-
kar med verksamheter i Lycksele 

kommun men i lägre grad med öv-
riga kommuner i södra Lappland. 

 Hälsocentralernas förmåga i södra 
Lappland att utgöra första linjens 
vård av barn och unga med psykisk 
ohälsa varierar. Personal- och kompe-
tensförsörjningen är svår att tillgo-
dose. 

 Hälso- och sjukvårdsnämnden har 
avgränsat sin uppföljning av hur sam-
verkansformerna utvecklas mellan 
BUP och kommunerna till muntlig 
rapportering. 

 Landstingsstyrelsen har avgränsat sin 
uppföljning av första linjens vård för 
barn och unga med psykisk ohälsa till 
att ta del av ett nyckeltal. 

 Landstingsstyrelsen har med anled-
ning av en tidigare granskning om 
första linjens vård av barn och unga 
(nr 10/2014) gett ett antal uppdrag 
till landstingsdirektören. Denna 
granskning visar att landstingsdirek-
tören inte återrapporterade alla upp-
drag. 

Rekommendationer
Revisorerna lämnar en rad rekommendatio-
ner till landstingsstyrelsen och hälso- och 
sjukvårdsnämnden. Framför allt måste styrel-
sen och nämnden bli aktivare i sin styrning 
och kontroll av verksamheterna och hur de 
samverkar i vården av barn och unga med 
psykisk ohälsa.
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