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sjukvård, Regionstyrelsen

Granskning av insatser och samverkan
inom området psykisk ohälsa, barn och
ungdomar
Det är av stor vikt att det finns ett välfungerande samarbete mellan aktörer som
arbetar med barn/ungdomar med psykisk ohälsa, som exempelvis barn- och
ungdomspsykiatrin, verksamheter inom första linjens psykiatri men även med de
kommunala verksamheter som möter barn och unga. Dessa finns framförallt inom
socialtjänsten och skolan.
Myndigheter har en allmän lagstadgad skyldighet att samverka enligt 8 §
förvaltningslagen men även enligt hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen
och skollagen.
I regionens Budget med verksamhetsplan 2020 konstateras att ett aktivt arbete ska
ske för att hitta bättre samverkansformer med länets kommuner för att minska den
psykiska ohälsan hos länsinvånarna. En strategigrupp för området barn och
ungdomar ansvarar för att bl.a. se utvecklingsområden och att fastställa årliga
handlingsplaner för samverkan
Syftet med granskningen är att bedöma om regionen säkerställer att ett
ändamålsenligt arbete sker för att möta och motverka psykisk ohälsa bland barn
och unga i länet.
Revisionsrapporten i sin helhet är bifogad detta missiv.
Revisorernas bedömning och rekommendationer
Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen och nämnden
förfolkhälsa och sjukvård inte helt säkerställt att ett ändamålsenligt arbete sker för
att möta och motverka psykisk ohälsa bland barn och unga i länet.
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Region Jönköpings län har upparbetade arbetssätt samt dokumenterade styrande
dokument för samarbete och samverkan internt för att möta psykisk ohälsa bland
barn och unga. Revisorerna konstaterar dock att tillgängligheten under de senaste
åren står långt ifrån såväl den nationella vårdgarantin som regionens egna
målsättningar.

Revisorerna rekommenderar Region Jönköpings län att:
1. följa upp om de nuvarande samverkansforum är relevanta
alternativt om samverkansforum saknas, eller behöver förbättras
2. tillsammans med kommunerna utveckla remissprocessen för att
minimera tiden från upprättande till ankomst till regionen
3. genomlysa åtgärdskedjan inom barn- och ungdomspsykiatrin med
syfte att synliggöra behoven hos barn och ungdomar med behov av
långsiktig stöttning inklusive kvalificerat behandlingsstöd
4. kartlägga och analysera prioriterade områden för att säkerställa
att tillkommande resurser från och med 2021 används
ändamålsenligt och fördelas där det ger effekt på kort och lång sikt
5. initiera en långsiktig plan avseende utveckling inom barn- och
ungdomspsykiatrin
6. att säkerställa att överenskommelserna gällande samverkan på
länsövergripande nivå är implementerade för att tydliggöra
ansvaret för medverkan vid SIP

Svar
Regionrevisionen föreslår att regionfullmäktige ger nämnden för folkhälsa och
sjukvård samt regionstyrelsen i uppdrag att senast 2 augusti 2021 svara på vilka
åtgärder som kommer att vidtas till följd av granskningens resultat och
revisorernas rekommendationer.
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