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Rapport - Samverkan avseende barn och unga
med psykisk ohälsa
Ärendet

Stadsrevisionen i Borås Stad har tillsammans med revisorerna i Västra Götalandsregionen (VGR) granskat om Stadsdelsnämnd Norr tillsammans med berörda verksamheter inom VGR säkerställt samverkan mellan huvudmännen för att
tillgodose lagstiftningens krav på ändamålsenliga insatser för barn och unga med psykisk ohälsa. Stadsrevisionen bedömer att organisation och processer för samverkan
inte har formerats utifrån barnets/ungdomens behov, och att risken är stor för att
barn och unga ska fara illa.
Det föreligger vissa oklarheter om de som medverkar på Västbusmöten och andra
samverkansmöten från Borås Stad har mandat att besluta om åtgärder. Det innebär
med största sannolikhet fördröjningar när det gäller målgruppens tillgång till adekvata
insatser. Stadsrevisionen identifierar följande utvecklingsbehov:





att klargöra och tydliggöra ansvar, riktlinjer och insatser för alla inblandade
parter inom stadens organisation gällande samverkan
att säkerställa kvalitet på utredningar och remissmaterial till Barn- och ungdomspsykiatrin
att säkerställa att adekvata avvikelser rapporteras vid Västbusmöten
att säkerställa närvaro och beslutsmandat vid samverkansorganens möten

Rapporten har översänts till Stadsdelsnämnd Norr. Revisorerna i VGR har översänt
rapporten till styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus och till Primärvårdsstyrelsen för
beaktande samt till Regionstyrelsen för kännedom.
Kommunstyrelsens övervägande

Stadsdelsnämnd Norr lyfter fram de fördelar elevhälsoarbetet haft i och med att de
organiserats som egna enheter med egna enhetschefer i respektive stadsdel. Organisationen har också medfört ökade möjligheter till kollegialt lärande och omvärldsbevakning samt att det numera finns gemensamma styrdokument och mål för elevhälsoarbetet.
Nämnden gör ett förtydligande i och med att det som i rapporten anses vara ”undermåliga” utredningar från elevhälsan. Vid samtal med Stadsrevisionen ska det i huvudsak uppfattas som att exempelvis psykologutredning saknas i vissa ärenden. Nämnden
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menar att elevhälsan gör i vissa fall bedömningen att detta inte behövs. Finns det däremot skäl så råder det delade meningar om vem som har ansvaret för att utredningar
görs. Det är oftast skolan (elevhälsan) som kallar till Västbusmöten i och med att eleverna finns på skolan och att de problem som kan föranleda insatser från samverkansparterna oftast uppmärksammas i skolan. Enligt de gemensamma riktlinjerna ska
de kallade verksamheterna också prioritera dessa möten. Nämnden är tydlig i sin bedömning att det finns anledning att, på nytt, förtydliga vikten av att dessa möten prioriteras.
Det finns en osäkerhet om ansvarfördelningen mellan Barn- och ungdomspsykiatrin
(BUP) och Närhälsan då den verksamhet som tar initiativ till nätverksmöte inte med
säkerhet vet vilka parter som ska eller bör kallas. Detta kan därför vara en anledning
till att Närhälsan inte kallas vilket medför att de sällan eller aldrig deltar på nätverksmötena. Enligt nämnden blir detta en konsekvens att elevhälsan inte vet i vilka fall de
kan remittera ett ärende till BUP eller när de ska hänvisa vårdnadshavare till Närhälsan respektive BUP.
Det pågår ett arbete i Borås Stad med att formulera ett ledningssystem för den del av
elevhälsans arbete som regleras i Hälso- och sjukvårdslagen. Detta beräknas vara klart
under våren 2016 och därmed bör huvudelen av de frågetecken som finns idag rätas
ut. I samband med detta inleds arbetet med att ta fram rutiner för att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet. Slutligen menar nämnden att de brister som revisionsrapporten pekar på förutsätter gemensamma ställningstaganden och gemensam planering
mellan parterna.
Kommunstyrelsen har fått kopia på styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus svar till
revisorskollegiet för Västra Götalandsregionen. De svarar att det from december 2015
finns en medarbetare vid Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken arbetar till 50 procent under en tvåårsperiod med ett projekt. Detta projekt syftar till att utveckla en
gemensam arena för dialog mellan regionens vårdinstanser och andra samverkansparter runt barn och ungdomar med psykisk ohälsa, bland annat för att utveckla samarbetet med berörda kommuner.
Kommunstyrelsens bedömning

Kommunstyrelsen bedömer att elevhälsan i de tre stadsdelarna är väl medvetna om de
utvecklingsområden som Stadsrevisionen lyfter fram. De är medvetna om de konsekvenser som den otydliga ansvarsfördelningen kan innebära. Kommunstyrelsen anser
att det är positivt att arbetet med ett ledningssystem påbörjats, men att det är viktigt
att följa upp så att de rutiner, arbetssätt och processer som det innebär också blir väl
kända och efterlevs. Kommunstyrelsen anser också att delar av detta arbete bör göras
i samarbete med berörda samarbetsparter så att det fortsatta samarbetet sker på ett
effektivt och rättsäkert sätt.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Kommunalråd
Svante Stomberg
Kommunchef

