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Första linjens vård för barn och unga med psykisk ohälsa
Bakgrund

Fullmäktige har beslutat att primärvården är
landstingets första linje för vård av barn och
unga med psykisk ohälsa. Fullmäktige har
uttalat att samverkan mellan specialistvården
på BUP, primärvården, skolan, socialtjänsten
m.fl. måste öka för att landstinget och
kommunerna på ett bättre sätt ska kunna ta
hand om barn och unga med psykisk ohälsa.
Fullmäktige har gett i uppdrag till:
-

-

Landstingsstyrelsen att följa upp och
utvärdera primärvårdens uppdrag
som första linjens vård av barn och
unga med psykisk ohälsa.
Hälso- och sjukvårdsnämnden att
skapa samverkansformer mellan
BUP och kommunerna i frågor som
rör barns och ungas psykiska hälsa.

Granskningens resultat

Granskningen visar att landstingsstyrelsen
inte följt upp och utvärderat primärvårdens
uppdrag som första linjens vård av barn och
unga med psykisk ohälsa. Inte heller hälsooch sjukvårdsnämnden har följt upp hur det
skapats samverkansformer mellan BUP och
kommunerna i frågor som rör barns och
ungas psykiska hälsa.
Granskningen har varit inriktad mot landstingets samverkan med verksamheter i Umeå
kommun. Av granskningen framgår att det
på tjänstemannanivå i vissa delar finns former för samverkan mellan landstinget och
Umeå kommun. Styrelsen och nämnden
behöver emellertid tydliggöra vilka uppdrag
och befogenheter tjänstemän i landstinget
har i arbetet med att utveckla samverkan
med Umeå kommun. Styrelsen och nämnden måste också se till att överenskommelser
m.m. blir formellt beslutade och preciserade.

Granskningen identifierar även en rad risker
som landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden bör uppmärksamma. Exempel på sådana risker är:
-

-

-

Tillgången på beteendevetenskaplig
kompetens varierar mellan hälsocentralerna. Av granskningen framgår att landstingsstyrelsen inte har
vidtagit åtgärder gentemot de hälsocentraler som inte byggt upp en tillräcklig kompetens.
Risk att vården för barn och unga
med psykisk ohälsa i övriga länet inte
är lika utvecklad som i Umeå och
Skellefteå. För ungdomar i Umeå
och Skellefteå finns exempelvis ungdomshälsor. I övriga delar av länets
kommuner saknas motsvarigheter till
ungdomshälsor.
Risk att barn och unga inte får vård
under tiden från att de remitterats
från hälsocentralerna till de får besöka BUP. Långa väntetider vid BUP
medför risk att barn och unga kan få
vänta länge utan att varken hälsocentralerna eller BUP tar hand om
dem.

Revisorerna har lämnat en rad rekommendationer med anledning av iakttagelserna. Senast den 3 februari 2015 ska styrelsen och
hälso- och sjukvårdsnämnden yttra sig över
vilka åtgärder de vidtar.
Rapport: ”Första linjen för vård av barn och unga
med psykisk ohälsa”. För ytterligare information
kontakta Richard Norberg, tel. 090-785 7090. Den
kompletta rapporten finns på landstingets hemsida
www.vll.se men kan även beställas från landstingets
revisionskontor.

