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Svar på interpellation från Kim Strand, 
Vänsterpartiet - Barn och ungdomspsy-
kiatrins ansvar vid psykologutredning 
innan neuropsykiatrisk utredning star-
tar för barn och unga 
I en interpellation från Kim Strand, Vänsterpartiet, ställs frågorna: 

-Har Regionen tillsammans med alla eller någon av kommunerna utvärderat hur 

överenskommelsen fallit ut för barn och unga med behov av utredning? 

-Hur ställer sig nämnden till kritiken som IVO har framfört? 

-Hur resonerar nämnden kring de överenskommelser som finns? 

-Hur kommer det säkerställas att barn får de utredningar de behöver för att få rätt 

hjälp? 

 

På uppdrag av strategigrupp Barn och unga tillsattes en utredning för att utvärdera 

hur överenskommelsen om psykologutredningar har fungerat. Intervjuer genom-

fördes med företrädare för båda huvudmännen. Under tiden som den utredningen 

pågick kom IVO-beslutet där regionen tilldelas ansvaret för psykologutredningar 

till dess att det finns en överenskommelse som antagits av alla. 

Utvärderingen resulterade i ett nytt uppdrag att till augusti 2019 ta fram en funge-

rande överenskommelse och struktur för fortsatt samverkan. Ansvariga är verk-

samhetschef BUP Carina Vestergren och barn- och utbildningschefen i Habo 

kommun, Katarina Stålkrantz.  

 

IVO är tillsynsmyndighet och nämnden för folkhälsa sjukvård har inte anledning 

att ifrågasätta myndighetens beslut. 

 

Hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län är berörd av överenskommelser av 

olika slag. En del i enlighet med lagstiftning medan andra är resultat av nationella 

satsningar och rekommendationer och/eller behov som uppdagas i arbetet inom 

ramen för vårt ledningssystem för samverkan.  

Första versionen av Överenskommelsen om samverkan för barn och unga är från 

2012. Syftet med överenskommelsen är att stödja huvudmännens verksamheter att 

tillgodose god och hållbar samverkan när barn och ungas behov kräver detta. 
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Remisser bedöms och prioriteras utifrån behov, ett ökat inflöde ökar väntetiden. 

Arbete pågår med effektivisering av utredningsprocessen och även med införande 

av stöd för triagering och därmed snabbare och säkrare bedömning och priorite-

ring.   

  

 

 

Rachel De Basso 

Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård 

 

 


