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1. Sammanfattning 
KPMG har av revisorerna i Landstinget i Värmland (LiV) och samtliga kommuner i Värmland 
fått i uppdrag att granska samverkan mellan de verksamheter som landstinget ansvarar för 
respektive kommunerna ansvarar avseende insatser till barn och unga med risk för psykisk ohälsa.  

Revisorerna i länets kommuner har tidigare bl.a. genomfört granskning av samverkan kring barn 
och unga med psykisk ohälsa. I den senaste granskningen från 2012/2013 betonas bl.a. vikten av 
samverkan mellan landstinget och kommunerna, att uppdrag, roller och ansvar bör ses över samt 
att gemensamma styrdokument avseende samverkan bör tas fram. 

I föreliggande granskning är den övergripande bedömningen att det i stora delar fortfarande 
saknas ändamålsenliga arbets- och samverkansformer samt rutiner för informationsöverföring i 
syfte att tillgodose barns behov av psykiatrisk vård1 samt omsorg och stöd.  

Således bedömer vi att det finns en risk för att landstingsstyrelsen och kommunernas 
styrelser/nämnder under år 2016 haft en bristande styrning och ledning, uppföljning och kontroll 
över samverkan inom området psykisk ohälsa bland barn och unga.  

Däremot finns det framtagna rutiner och samverkan för enskilda ärenden. Vår bedömning är att 
detta har förbättras sedan den tidigare granskningen.  Granskningen visar även att det finns ett 
stort engagemang för barn och unga bland de som arbetar inom området. Den förstärkning som 
skett och planeras avseende första linjen är en samverkan som möter ungas behov av stöd och 
insatser inom området är också en positiv utveckling sedan den tidigare granskningen.   

Styrning innebär att den instans som har makten över en verksamhet ska ange dess vision och 
värdegrund, men också de mål som ska uppnås samt nödvändiga förutsättningar för att nå dessa. 
Styrning sker när det gäller landsting och kommun från den politiska nivån via tjänstemän till 
verksamhetschefer och ytterst till den medarbetare som i vardagen ska spegla, implementera och 
inkarnera organisationens uppdrag. Detta utgör ”den röda tråden”, eller ”linjen”. En förutsättning 
för att kunna styra är att följa upp och revidera både planering och genomförande av uppdraget.   

Granskningens bedömning är att styrning över samverkan inom området barn och ungas psykiska 
ohälsa är svag. Det finns en överenskommelse om samverkan som är uppdaterad år 2016. 
Bedömningen är dock att den reviderade överenskommelsen inte ger tillräcklig vägledning för 
hur samverkan ska styras inom barn- och ungdomsområdet. I huvudsak beskriver 
överenskommelsen övergripande respektive huvudmans ansvar men inte hur samverkan ska 
styras. Den politiska styrning av samverkan som sker genom Nya perspektiv är enligt vår 
uppfattning inte tillräcklig. Granskningens bedömning är att överenskommelsen i huvudsak tagits 
fram för att lagstiftningen kräver att det finns en överenskommelse om samverkan mellan 
huvudmännen.  

1 Med psykiatrisk vård avses i detta sammanhang insatser till barn och unga med/risk för psykisk ohälsa. Vi använder i 
huvudsak begreppet psykisk ohälsa i denna rapport.  

© 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the  
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 

Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

  1 

                                                      



 Landstinget i Värmland och de värmländska kommunerna 
Psykisk ohälsa barn och unga 

Rapport 
2017-02-01 

 

ABCD 

Det finns en handlingsplan inom området som avser stöd till insatser inom psykisk hälsa 2016. 
Bedömningen är att inte heller handlingsplanen ger tillräcklig styrning för hur samverkansarbetet 
ska utformas i länet för målgruppen barn och unga med psykisk ohälsa eller risk för psykisk 
ohälsa.   

För en god samverkan krävs en klar struktur såväl inom som mellan verksamheter och 
organisationer. I ett integrerat ledningssystem finns därför riktlinjer och rutiner dokumenterade 
och uppdaterade, men också implementerade. Dessa ska beskriva såväl aktiviteter i ”linjen” som i 
det flöde som går på tvärs över, inte bara en utan flera linjer, flera verksamheter som arbetar med 
samma subjekt - samma barn och familj - fast med olika uppgifter, i olika tider och sammanhang. 

Granskningens bedömning är att strukturen för samverkan har förbättrats sedan tidigare 
granskning. Det finns framtagna riktlinjer och rutiner för hur enskilda ärenden som berör båda 
huvudmännens insatser ska genomföras. Vi kan dock konstatera att riktlinjer och rutiner och dess 
tillämpning inte är fullt ut implementerade.   

Sedan den tidigare granskningen har de etablerade verksamheterna för samverkan vid 
familjecentraler, ungdomsmottagningar och Visit i Hagfors (första linjen) förstärkts genom 
förstalinjemottagningen i Karlstad. Det pågår planering för att etablera förstalinjemottagningar i 
samtliga länsdelar.  

Det finns olika former och vägar för informationsutbyte. Vi kan dock konstatera att det förutom 
det övergripande arbetet och erfarenhetsutbytet som sker inom Nya perspektiv saknas det en 
gemensam struktur för samverkan. Utifrån vår bedömning att det är en bristfällig styrning av 
samverkansarbete följer att det även saknas en hållbar organisation för samverkan.  

För en god samverkan mellan verksamheter och organisationer krävs en samsyn såväl på 
uppdraget samverkan som sina egna respektive uppgifter. Det betyder att ha en god kännedom om 
”den andre”, vare sig det handlar om verksamhet, medarbetare eller verktyg, men också en god 
kompetens inom sitt eget ansvarsområde.  

Granskningens bedömning är att det finns en konsensus och samsyn om att samverkan är 
nödvändig för ett effektivt arbete inom området. Bedömningen är att respektive verksamhet har 
ett stort engagemang och kunskap inom respektive verksamhetsområde. Däremot är vår 
bedömning att det i stora stycken saknas en samsyn om hur samverkan ska bedrivas. De rutiner 
och riktlinjer och regelverk som finns tolkas olika, t.ex. användning av SIP (samordnad 
individuell plan). Det finns ett förväntansglapp mellan huvudmännens verksamheter. Vi kan se att 
där det finns upparbetade arenor (struktur) mellan huvudmännen, finns en större samsyn om hur 
samverkan ska utformas.  

Ett faktum som nämns i samtliga kommuner och i synnerhet i de mindre kommunerna är den 
mycket problematiska situationen med kompetensförsörjning inom både skola och socialtjänst. 
Det saknas personal vilket löses genom olika typer av mer eller mindre tillfälliga lösningar. Det 
kopplat till stora utmaningar med t.ex. 2015 års tillströmning av ensamkommande barn gör att 
behovet av en tydlig styrning, struktur och samsyn för samverkan är nödvändig för att ökade 
behov ska kunna tillgodoses på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.  

Svaren på de formulerade revisionsfrågorna redovisas i avsnitt 9. 
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Rekommendationer 

Utifrån genomförd granskning ger vi följande rekommendationer till landstingsstyrelsen och 
styrelser/ nämnder i de värmländska kommunerna. 

• Landstingsstyrelsens och ansvariga kommunala nämnders/styrelsers styrning av 
samverkansinsatser bör förstärkas, detta kan ske genom att 

o Överenskommelsen och handlingsplanen mellan kommuner och landstinget 
revideras och tydligare beskriver hur2 styrning av samverkan ska utformas och 
förstärkas inom området psykisk ohälsa för barn och unga. 

o Att samtliga kommuner tecknar avtal med BUP på samma sätt som Karlstads 
kommun gjort3. De lokala avtalen skulle även kunna omfatta elevhälsan i 
kommunerna. 

o Kontinuerlig dokumenterad uppföljning av samverkan etableras med 
rapportering till ansvariga nämnder och berörda verksamheter.  

• Implementering och spridning av riktlinjer, rutiner och information till dem som det 
berör bör förbättras. Detta kan ske genom en kommunikationsplan. I dagsläget är det 
något oklart vilket område inom Nya perspektiv som har till uppgift att sprida kunskap 
inom området psykisk ohälsa bland barn och unga.  

• Första linjen (Karlstad och Visit) är ett viktigt tillskott och fyller framförallt ett behov 
som inte tillgodosetts tidigare. Ungdomsmottagningar och första linjens verksamheter 
har till viss del samma målgrupp. Med detta som bakgrund rekommenderar vi 
landstingsstyrelsen att tillse att uppdragen och samverkan mellan länets 
ungdomsmottagningar och i de befintliga och planerade första linjens verksamheter 
förtydligas. 

• Kopplingen mellan Första linjen och BUP bör förstärkas. Vår förhoppning är att det 
kommer ske med den planerade fördjupade samordningen av insatser till barn och unga 
som planeras i landstingets Område för öppenvård.  

• Gemensamma riktlinjer bör snarast fastställas och implementeras av landstingets och 
kommunernas verksamheter för att förtydliga när och hur SIP ska användas för den 
specifika målgruppen barn och unga med psykisk ohälsa. 

• Ansvariga nämnder/styrelser i länets kommuner bör försäkra sig om att dokumenterade 
rutiner och riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst finns. Även kommuner 
som beskriver att de har en god samverkan bör ha skriftliga riktlinjer dels för att uppfylla 

2 Vi anser att detta är en Hur-fråga som bör hanteras politiskt. Nuvarande dokument beskriver bara att samverkan ska 
ske.  

3 Vi bifogar aktuellt avtal med BUP och Karlstads kommun i sin helhet då vi anser att det är ett bra exempel på hur ett 
sådant avtal kan utformas. Avtalets följer struktur som fanns i Handlingsplan barn- och unga 0-17 år med psykisk 
funktionsnedsättning, samverkan mellan LiV och länets kommuner som gällde fram till 2015   

© 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the  
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 

Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

  3 

                                                      



 Landstinget i Värmland och de värmländska kommunerna 
Psykisk ohälsa barn och unga 

Rapport 
2017-02-01 

 

ABCD 

legala krav på ledningssystem för kvalitet men även för en hållbar samverkan som kan 
följas upp.  

• Landstingsstyrelsen och ansvariga styrelser/nämnder i kommunerna bör verka för att 
ansvaret för och samordning av området barn och ungas psykiska ohälsa tydliggörs i 
större utsträckning inom Nya perspektiv.  

2. Bakgrund 
KPMG har av revisorerna i Landstinget i Värmland (LiV) och samtliga kommuner i Värmland 
fått i uppdrag att granska samverkan mellan i de verksamheter som landstinget respektive 
kommunerna ansvarar avseende barn och unga med psykisk ohälsa.  

Det finns flera beröringspunkter mellan kommunernas och landstingets verksamheter. En av 
dessa berör barn- och ungdomspsykiatri, där vård, omsorg och stöd utförs av personal inom båda 
huvudmännen. Lokala avtal har träffats mellan kommuner och landstinget beträffande samverkan 
avseende barn och ungdomar i behov av insatser från barn- och ungdomspsykiatri, socialtjänst 
och elevhälsa. För vårdkvaliteten och patientsäkerheten är det viktigt att kunskaps- och 
informationsöverföringen mellan huvudmännen fungerar då bristande kommunikation mellan 
kommuner och landstinget kan påverka vårdens kvalitet och leda till att barn inte får det stöd och 
den vård och omsorg som de behöver. Bristande kommunikation kan också innebära risker 
avseende patientsäkerheten. Revisorerna i länets kommuner har tidigare bl.a. genomfört 
granskning av samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. I den senaste granskningen 
från 2012/2013 betonas bl.a. vikten av samverkan mellan landstinget och kommunerna, att 
uppdrag, roller och ansvar bör ses över samt att gemensamma styrdokument avseende samverkan 
bör tas fram.  

3. Syfte och revisionsfrågor 
Syftet med granskningen är att ge revisorerna ett tydligt och väl underbyggt svar på såväl den 
övergripande som de övriga revisionsfrågorna för att bedöma om samverkan inom och mellan 
huvudmän inom området barn och ungas psykiska hälsa är ändamålsenlig och om samverkan i 
dag sker på ett effektivare sätt än vad som var fallet vid förra granskningen.  

Den övergripande revisionsfrågan är om Landstinget i Värmland och kommunerna – utifrån sina 
respektive uppdrag och ansvar – har inrättat ändamålsenliga arbets- och samverkansformer samt 
rutiner för informationsöverföring i syfte att tillgodose barns behov av psykiatrisk vård4 samt 
omsorg och stöd. 
 
  

4 Med psykiatrisk vård avses i detta sammanhang insatser till barn och unga med/risk för psykisk ohälsa. Vi använder i 
huvudsak begreppet psykisk ohälsa i denna rapport.  
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Granskningen ska ge svar på följande revisionsfrågor:  
 

• Vilka avtal och överenskommelser finns mellan LiV och berörda kommuner?  

• Vilka styrdokument har landstinget respektive kommunerna utfärdat till sina respektive 
verksamheter?  

• Vilken instans har beslutat om styrdokumenten?  

• Hur bedrivs arbetet i verksamheterna och överensstämmer det med vad som avtalats och 
vad som framgår av beslutade styrdokument?  

• Har ansvariga styrelser och nämnder följt upp om avtal och andra styrdokument 
efterlevs?  

• Bedöms styrelsernas och nämndernas styrning, uppföljning och interna kontroll vara 
tillräcklig för att säkerställa ändamålsenliga arbets- och samverkansformer mellan 
huvudmännen samt mellan huvudmännens olika enheter?  

• Om granskningen påvisar brister, vilka åtgärder behöver vidtas? 

4. Avgränsning 
Granskningen avgränsas till en kartläggning och bedömning av samverkan avseende insatser 
inom området barn och unga med psykisk ohälsa/risk för psykisk ohälsa. Granskningen omfattar 
samverkan i huvudsak mellan huvudmännen men har även viss utsträckning omfattat samverkan 
mellan verksamheter inom huvudmännen. 

5. Revisionskriterier 
Granskningen har skett utifrån de aktuella lagar och föreskrifter som finns för respektive 
huvudman. Revisionskriterier för granskningen är landstingets och kommunernas egna 
handlingsplaner, riktlinjer, rutinbeskrivningar och vårdprogram. En viktig utgångspunkt för 
projektet har varit den tidigare granskningen inom området som genomfördes år 2012/2013. Den 
lagstiftning som reglerar insatserna inom området är: 

• Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 
• Socialtjänstlag (2001:453) 
• Skollag (2010:800)  
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6. Metod och projektorganisation 
Granskningen har skett genom dokumentgranskning, enskilda intervjuer 
gruppintervjuer/workshops. De som intervjuats är ansvariga tjänstemän för verksamheter som 
avser barn och unga inom Område öppenvård i landstinget. Intervjuer i varje deltagande kommun 
kommer har skett med socialchef, skolchef (eller den som denna utsett). Intervjuerna har oftast 
skett som gruppintervjuer. Gruppintervjuer har även skett med personal vid barn- och 
ungdomspsykiatriska kliniken.  

Intervjuer har skett med ansvariga politiker i styrelser/nämnder.   

I slutfasen av granskningen ägde en workshop rum där representanter för kommunerna och 
landstinget bjöds in. Syftet med workshopen var att förankra revisionsresultaten samt utgöra 
möjlighet till kompletterande faktagranskning, utöver ordinarie sakgranskning av rapportutkast.  

Ett introduktionsseminarium och en delrapportering har skett till representanter för de 
förtroendevalda revisorerna i länet.   

Granskningen har genomförts av KPMG:s konsulter, Annelie Svensson, Emma Garpenholt, 
Erling Nyman (extern sakkunnig) med Örjan Garpenholt som projektledare. Lena Forssell och 
Andreas Endrédi har varit kvalitetsansvariga. Regelbunden avstämning har skett med landstingets 
revisionskontor. 

7. Psykisk ohälsa 
Flera undersökningar under de senaste decennierna från bl.a. Folkhälsomyndigheten och 
Socialstyrelsen pekar på att den psykiska ohälsan har ökat bland barn och ungdomar även om de 
flesta barn och unga i Sverige mår bra5. 

Det är framför allt depressioner, ångestsjukdomar och missbruk som ökar inom ungdomsgruppen. 
Allt fler ungdomar rapporterar även psykiska besvär som oro eller ängslan. Den ökning i psykisk 
ohälsa som skett bland ungdomar har fört med sig att fler ungdomar behöver psykiatrisk vård och 
har försämrade möjligheter att etablera sig i samhället. På sikt kan en ökande grupp av psykiskt 
sjuka barn och ungdomar utgöra ett växande folkhälsoproblem.  

Behovet och efterfrågan av insatser från samhället har ökat. De verksamheter som ofta nämns 
som viktiga i detta sammanhang är kommuners socialtjänst, skola, primärvård, 
ungdomsmottagningar, barn- och ungdomsmedicin samt barn- och ungdomspsykiatri m.fl. 
Behovet och efterfrågan har inneburit långa väntetider för specialistbedömningar och -insatser 
inom t.ex. barn- och ungdomspsykiatrin.  

5 Se bl.a. Psykisk hälsa bland barn och unga. Underlagsrapport till barn och ungas hälsa, vård och omsorg. 
Socialstyrelsen 2013 och Folkhälsorapport 2014, Folkhälsomyndigheten 2014.  
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För att möta den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga behövs en välfungerande och 
ändamålsenlig samverkan mellan de samhällsaktörer som möter barn och unga6.  

7.1 Tidigare samverkansgranskning 
I den samverkansgranskning som KPMG genomförde år 2012 på uppdrag av revisorerna i 
landstinget Värmland och 14 värmländska kommuner konstaterades bl.a. följande. 

• Arbetet med att åstadkomma gemensamma utgångspunkter mellan huvudmännen för 
första linjens vård avseende barn och unga med psykisk ohälsa bör påskyndas. Med första 
linjen avses den funktion som först möter barn eller unga med problem.  

• Arbetet bör struktureras med en tydlig koppling till den politiska nivån och bedrivas 
gemensamt av huvudaktörerna.  

• Huvudmännen bör inledningsvis definiera sitt eget ansvar och sin egen roll innan former 
för samverkan utarbetas. Utgångspunkten bör vara att huvudmännens insatser följer en 
röd tråd över åldersgränser.  

• Uppdrag, roller och ansvar för samverkansorganisationen i länet bör ses över, så att 
formella beslutsfora i kommunerna och landstinget kan ta ett reellt ansvar för styrning 
och intern kontroll avseende samverkan.  

• Gemensamma styrdokument avseende samverkan mellan och inom huvudmännen bör ses 
över med inriktning att uppnå bättre förankring och delaktighet från 
verksamhetsföreträdare. En sådan översyn bör också säkerställa överensstämmelse 
mellan styrdokumenten.  

 
I de svar som kom på den genomförda granskningen beskrivs att de ovan beskrivna 
utvecklingsområden är viktiga att arbeta vidare med. I svaret sägs även att landstinget i 
samverkan med kommunerna har startat upp ett förbättringsarbete som ska mynna ut i en 
definition av vad första linjens vård är. Detta ska sedan utgöra en plattform för att utveckla första 
linjens vård i Värmland. I svaret beskriver landstingsstyrelsen att de har för avsikt att följa detta 
utvecklingsarbete regelbundet.  

7.2 Nya utmaningar inom området 
Sedan den tidigare samverkansgranskningen genomfördes har ytterligare utmaningar tillkommit 
avseende insatser inom området psykisk ohälsa inom både kommunerna och landstingen. Under 
2015 har antalet ensamkommande barn ökat dramatiskt i Sverige. I denna grupp är traumatiska 
händelser och upplevelser vanligt förekommande. Huvudansvaret för de ensamkommande 
barnens sociala situation åligger kommunernas socialtjänst och skola, men det har även inneburit 
att den barn- och ungdomspsykiatriska vården har ställts inför stora utmaningar. Barn och unga 

6 Samverkan ses om en av de viktiga uppgifterna som lyfts fram i överenskommelsen mellan staten och SKL. Se 
www.uppdragpsykisk hälsa. 
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som kommer ensamma till Sverige har som andra barn olika erfarenheter. Gemensamt för dessa 
barn är dock erfarenheter av uppbrott från en invand miljö och sociala nätverk. De flesta av de 
ensamkommande barnen kommer från områden som präglats av våldsamma och blodiga 
konflikter. Många av barnen har i sina hemländer varit med om svåra händelser som t.ex. 
förluster av anhöriga, avsaknad av skolgång eller andra riskfaktorer för en ogynnsam utveckling i 
den unga personens liv. Även själva flykten har för många barn varit lång och inneburit faror av 
olika slag. Sammantaget bidrar detta till att dessa barn har en ökad risk att drabbas av ohälsa/en 
negativ hälsoutveckling. Även antalet barn och unga som ingår i asylsökande och nyanlända 
familjer har ökat och innebär nya utmaningar för kommunerna och landstinget  

7.3 Skydds- och riskfaktorer för psykisk ohälsa 
   
Vissa omständigheter ökar sannolikheten för att ett barn ska utveckla problem, så kallade 
riskfaktorer. Skyddsfaktorer är förhållanden som ökar personens motståndskraft mot belastningar 
eller dämpar effekten av riskfaktorer7.  

En enstaka riskfaktor har sällan någon avgörande betydelse för ett barn men risken för en negativ 
utveckling ökar om ett barn utsätts för flera risker. Man kan ofta se en växande effekt där varje 
belastning läggs till den negativa inverkan från tidigare riskfaktorer. Det innebär att belastningar 
förstärker varandra ju fler de är. En skolmiljö med dålig struktur och många som bråkar får 
exempelvis större betydelse för barn som har svårigheter i skolan än för dem som är 
framgångsrika i sitt skolarbete. 

Allvarlig psykisk ohälsa förekommer oftare hos barn som lever under sämre psykosociala 
förhållanden än hos barn som lever under bättre omständigheter. Att leva med föräldrar som 
känner stress över exempelvis ekonomi, arbete eller kanske har missbruksproblem skapar en 
otrygg tillvaro för barnen som kan leda till egna problem. 

7.3.1 Individuella riskfaktorer 
Vissa svårigheter eller funktionsnedsättningar kan göra barn mer sårbara för förhållanden 
omkring dem. Här följer några faktorer som var och en och framför allt tillsammans kan ha 
negativ inverkan på barns fortsatta utveckling: 

• Bristande språklig förmåga med svårigheter att sätta ord på tankar och känslor. 

• Inlärningssvårigheter, framför allt läs- och skrivsvårigheter. 

• Bristande självkontroll med en låg tolerans för frustrationer.  

• Bristande social kompetens, svårt att få och behålla vänner.  

7 Barns hälsa i Örebro län ur hälso- och sjukvårdens perspektiv 2008. Örebro läns landsting  
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• Bristande självförtroende och en negativ självuppfattning. (Hänger ofta ihop med 
depressiva känslor som en följd av tidigare misslyckanden.)  

Barn som har någon eller flera av dessa svårigheter eller riskfaktorer blir ännu mer beroende av 
förhållandena i familjen och i förskolan och skolan. Därför är det angeläget att identifiera, förstå 
och hitta strategier för att möta deras speciella svårigheter. 

7.3.2 Skyddsfaktorer 

Påfrestningar kan aldrig undvikas, men barn har större chans att möta svårigheter på ett 
konstruktivt sätt om de upplever att de kan överblicka, förstå och se ett sammanhang i sin 
situation. Barn skyddas mot ohälsa genom att uppleva sin omvärld som begriplig och 
strukturerad, genom att förfoga över de resurser eller kompetenser som behövs för att förstå och 
klara livets påfrestningar, samt genom att känna sig delaktiga i det som de är med om och att det 
därför lönar sig att engagera sig. Det innebär att de barn som växer upp under trygga och stabila 
förhållanden, som ger dem erfarenhet av en begriplig och förutsägbar tillvaro, ges helt andra 
förutsättningar att utveckla sådana kompetenser än de barn för vilka motsatsen gäller. Det är av 
och i familjen som barnet lär sig socialt samspel samt att hantera stress och konflikter. 

Miljön, såväl hemma som i förskolan eller skolan, har stor betydelse. Om den grupp barnet ingår i 
präglas av trygghet, värme och av acceptans för varandras olikheter har det mycket lättare för att 
uppleva sin omvärld begriplig än om det ständigt är osäkert på om något oförutsett ska hända. 

En väl fungerande skola är ett gott skydd mot fysisk och psykisk ohälsa. Det finns starka samband 
mellan betygen från grundskolan och framtida psykosociala problem, även när en rad 
uppväxtvillkor är desamma. För barn med låga betyg från årskurs 9 verkar exempelvis ett 
ursprung från tjänstemannahem bara ha en begränsad kraft som skyddande faktor. Barn med låga 
betyg från grundskolan utgör en riskgrupp för framtida psykosociala problem, oavsett 
socioekonomisk uppväxtbakgrund. Exempelvis är allvarlig kriminalitet i ung vuxen ålder 8–10 
gånger så vanligt bland dem med låga betyg som bland dem med medel/höga betyg. Detta 
mönster finns i alla socioekonomiska grupper. 

I nedanstående punkter sammanfattas ett antal skyddsfaktorer som ökar motståndskraft mot 
belastningar eller dämpar effekten av riskfaktorer: 

• Stödjande och samarbetande föräldrar.  
• Ett stabilt humör. 
• Begåvning utan några kognitiva svårigheter. 
• Förmågan att fungera socialt med jämnåriga och vuxna. 
• Öppenhet med att söka hjälp, be om råd och våga pröva andras lösningar 

om det behövs. 
• Stöd från föräldrar och andra vuxna.  
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8. Samverkan 

8.1 Barnets behov och kontext 
Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa tar sin utgångspunkt i Konventionen om 
barnets rättigheter och framför allt barnets behov och kontext. Det innebär att barnets egen 
upplevelse och erfarenhet av sina behov är utgångspunkten. Behoven kan vara lindriga, måttliga 
eller allvarliga, vävda i ett samspel mellan individuella, relationella, strukturella och/eller 
traumatiska faktorer. De kan ha sitt ursprung, men också få effekter på medicinska, psykologiska, 
sociala och pedagogiska aspekter i barnets liv.  

Barnet ska ses i sin kontext, det vill säga i sin familj, i sin förskola och skola, i sin kamratkrets, 
men också i sitt socioekonomiska, religiösa och kulturella sammanhang. Barnet är en del i det 
system av villkor, dess frisk- och riskfaktorer, som formar dess liv och utveckling.  

Barnets behov och kontext kan därför förstås ur ett systemiskt perspektiv som handlar om barnets 
individuella-, relationella- och strukturella förutsättningar och händelser (Life events). Dessa kan 
vara bestående men även förändras över tid.  

8.2 Organisationens styrning, struktur och samsyn 
Samverkan mellan olika verksamheter som möter barnet och den unge med psykisk ohälsa tar sin 
utgångspunkt i de tre begreppen styrning, struktur och samsyn8.  

Styrning innebär att den instans som har makten över en verksamhet ska ange dess vision och 
värdegrund, men också de mål som ska uppnås samt nödvändiga förutsättningar för att nå dessa. 
Styrning sker när det gäller landsting och kommun från den politiska nivån via tjänstemän till 
verksamhetschefer och ytterst till den medarbetare som i vardagen ska spegla, implementera och 
inkarnera organisationens uppdrag/mission. Detta utgör ”den röda tråden”, eller ”linjen”. En 
förutsättning för att kunna styra är att följa upp och revidera både planering och genomförande av 
uppdraget.  

För en god samverkan krävs en klar struktur såväl inom som mellan verksamheter och 
organisationer. I ett integrerat ledningssystem finns därför riktlinjer och rutiner dokumenterade 
och uppdaterade, men också implementerade. Dessa ska beskriva såväl aktiviteter i ”linjen” som i 
det flöde som går på tvärs över, inte bara en utan flera linjer, flera verksamheter som arbetar med 
samma subjekt - samma barn och familj - fast med olika uppgifter, i olika tider och sammanhang.     

Det tredje villkoret för en god samverkan mellan verksamheter och organisationer är en samsyn 
såväl på subjektet som sina egna respektive uppgifter. Det betyder att ha en god kännedom om 
”den andre”, vare sig det handlar om verksamhet, medarbetare eller verktyg, men också en god 
kompetens inom sitt eget ansvarsområde.  

8 Begreppen har hämtats från Danermark B. Samverkan himmels eller helvete – en bok om samverkan. 2000. 
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Organisationer och verksamheter inom kommun och landsting med inriktning mot barn och unga 
är verksamma på olika nivåer, den generella, första linjens respektive andra linjes specialistnivå. 
Gränserna mellan nivåerna är inte absoluta, utan enskilda verksamheter rör sig ofta över gränsen 
till närmast över- eller underliggande nivå.  

 

 

Figur. Organisatoriska nivåer9 

När det gäller insatser för det enskilda barnet och dess familj är ofta flera olika organisatoriska 
nivåer involverade samtidigt. Detta ställer särskilda krav på samverkan. Verksamheter på samma 
och/eller olika organisatoriska nivåer behöver ofta synkronisera sig till en enda gemensam 
process som fångar barnets perspektiv och behov. Detta kan ske i en individuell plan, eller en 
samordnad individuell plan (SIP) då flera verksamheter är involverade. 

8.3 Mötets process och utfall  
I mötet med barnet och dess familj, vars behov är i fokus för ett (eller flera) team och dess (deras) 
insatser krävs åtminstone att två villkor beaktas, nämligen matchning och timing. Med matchning 
menas att ”rätt” insats kopplas till ”rätt” behov, med timing menas att tidpunkten för en insats 
anpassas till barnets eller familjens presenterade behov i processen. När dessa båda villkor är 
uppfyllda växer en arbetsallians fram mellan barn och dess familj i förhållande till de 
temamedlemmar som de möter. 

Vägledande för ett gott möte är tre E10;  

9 Vi använder begreppet andra linjen för att för att beskriva organisatoriska nivåer oftast används begreppet 
specialistnivån som vi anser vara något missvisande.   

10 Benämning Tre E är hämtat från Engström I, palliativ vård, begrepp och perspektiv i teori och praktik. Red 
Andershed m.fl.  2013. Även om ämnesområdet är ett annat är vår uppfattning att kategorisering även gäller andra 
områden då evidens diskuteras. 
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• Evidens i form av vetenskaplig underbyggnad,  

• Beprövad Erfarenhet  

• Etiska överväganden. Sammantaget kännetecknar dessa tre E medarbetares kompetens, 
dvs. den professionelles förhållande till sin uppgift vilket är avgörande för resultatet. Ett 
gott möte är en förutsättning för ett gott resultat. 

8.4 Första linjen - vad är det?  
Begreppet ”första linjen” används i Värmland med flera olika innebörder både i dokument och till 
vardags. Ibland används begreppet för att beskriva en organisatorisk nivå mellan den generella 
nivån och specialistnivån, ibland för att beteckna en enskild verksamhet.  

Ur ett landstingsperspektiv utgörs första linjen av primärvården eller som det har kommit att 
ibland benämnas närhälsa eller närsjukvård, organiserad i vårdcentraler, där allmänmedicin är det 
kompetens- och specialistområde som avses. I Värmland har begreppet också kommit att 
beteckna den specifika verksamhet som startats på Drottninggatan i Karlstad med inriktning mot 
barn och unga med psykisk ohälsa och de verksamheter som är under framväxt i de andra tre 
länsdelarna. 

Inom hälso- och sjukvården räknas MVC och BVC liksom Mödra- och barnhälsovårdens 
psykologer till första linjen för 0-5 år. I den andra ändan av åldersspannet återfinns 
ungdomsmottagningar med såväl barnmorske- men också kurativa och psykologiska resurser.  

Inom kommunal verksamhet återfinns bl.a. elevhälsan och familjerådgivningen, men också 
socialtjänstens barn- och ungdomsenheter, som delvis är gränsöverskridande mellan första och 
andra linjens omsorg för barn och unga med psykisk ohälsa. 

8.4.1 Strukturell samverkan i första linjen  
Enligt SKL finns det sex alternativa sätt att utveckla och samverka kring insatser i första linjen 
för barn och unga med psykisk ohälsa: 

• Integrerad verksamhet 

• Primärvårdsmodell 

• Specialistvårdsmodell 

• Separata verksamheter med förstärkt vägvisarfunktion 

• Elevhälsobaserad modell 

• Helhetsmodell  

© 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the  
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 

Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

  12 



 Landstinget i Värmland och de värmländska kommunerna 
Psykisk ohälsa barn och unga 

Rapport 
2017-02-01 

 

ABCD 

I Värmland har strukturell samverkan i form av integrerad verksamhet valts11, dvs. att flera 
verksamheter från flera huvudmän samlas och integreras under samma tak för att tillsammans 
kunna erbjuda en lättillgänglig och enhetlig verksamhet för barn som mår dåligt.  

Ett alternativ till strukturell samverkan är primärvårdsmodellen som innebär att primärvården 
ansvarar för första linjens insatser för hela befolkningen, avseende det som utgör hälso- och 
sjukvård även för barn och unga med psykisk ohälsa. Det är oftast den modell som gäller om 
inget annat uttalats. 

Den verksamhetsstruktur som vuxit fram i Karlstad med angränsande kommuner benämns 
”Första linjen” (FL). Den följer modellen för integrerad verksamhet, vilket innebär att både 
kommun och landsting ansvarar för sin personal utifrån olika lagstiftningar och riktlinjer, men att 
de är samlokaliserade under samma tak till ett team. Det samma gäller den samverkan som finns 
mellan Hagfors kommun och landstinget, som benämns VISIT. I sin organisatoriska 
grundstruktur är de likartade, samtidigt som de skiljer sig åt vad gäller målgruppens åldersspann 
och genomförande.   

Det pågår också ett utvecklingsarbete i de tre andra länsdelarna i syfte att starta verksamheter på 
första linjens organisatoriska nivå. Ett beslutsunderlag finns framtaget för östra och västra 
Värmland, medan underlag saknas för norra länsdelen. I det övergripande uppdraget ligger att 
verksamheterna kan utformas utifrån de lokala förutsättningarna i samverkan mellan landsting 
och kommunerna i respektive länsdel.  

Det finns som nämnts flera olika verksamheter med inriktning på psykisk ohälsa på första linjens 
organisationsnivå inom åldersspannet 0-25 år. Här kan nämnas mödra- och barnhälsovården 
inklusive deras psykologimottagningar, liksom ungdomsmottagningar och familjecentraler samt 
kommunens elevhälsa och socialtjänst. För den övre delen av åldersspannet finns också 
primärvårdens resurser för psykisk hälsa/ohälsa.  

VISIT spänner över hela åldersspannet. Första linjen i Karlstad är avgränsad till 6-20 år. Båda 
alternativen har sina styrkor och svagheter. Risken för otydlighet, dubbelarbete och bristande 
ekonomisk hushållning med resurser mellan olika verksamheter inom samma åldersspann kan 
kompenseras genom goda samverkansrutiner. Risken vid uppdelning av åldersspannet är dock en 
fragmentering av vårdkedjan och den organisatoriska strukturen. Detta förväntas kompenseras av 
en sammanhållen organisation på ”nästa nivå” i linjen genom det ”Område för barn och unga” 
som växer fram inom LiV.   

Behov, problem, symtom och diagnoser 

De olika kulturerna inom hälso- och sjukvård respektive omsorg medför också olika språk. 
Barnets och familjens upplevda problem och behov benämns olika inom skola och socialtjänst 
visavi hälso- och sjukvård.  

De behovsområden, symtom och diagnosgrupper som berör barn och unga med psykisk ohälsa 
kan förslagsvis sammanfattas i nedanstående i punkter: 

11 Se exempelvis Utveckling av första linjeverksamhet för barn och unga 6-25 år med psykisk ohälsa, Arvika, Eda, 
Säffle och Årjäng 2016-03-18, sid 6.     
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• Ledsen, nedstämd, deprimerad 
• Oro, ångest, tvångsmässigt beteende 
• Kontaktsvårigheter, autism 
• Uppmärksamhetssvårigheter/ADHD 
• Beteendeproblem/trots 
• Kris/trauma 
• Självskadebeteende 
• Ätstörningar 
• Psykos och bipolär sjukdom 
• Risk- och missbruk 

Vid intervjuerna framkommer två problemområden som särskilt utmanar såväl enskilda 
verksamheter som samverkan. Det handlar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och de 
problem/symtom som ensamkommande barn och unga brottas med. Anledningarna till att dessa 
båda områden utkristalliserar sig skiljer sig åt.  

• Det neuropsykiatriska kunskapsområdet har under de senaste tio åren alltmer kommit i 
fokus samtidigt som utvecklingen av farmakologiska preparat har bidragit till ett växande 
behov av utredning, diagnostik och farmakologisk behandling.  

• Antalet ensamkommande barn och unga har vuxit kraftigt de senaste åren. Med dem 
följer också flera tecken på psykisk ohälsa inom det traditionella spektrat av psykiska 
funktionsnedsättningar. Här utgörs den kritiska punkten snarare av antalet barn och unga 
än att deras problem utgör ett nytt kunskapsområde. 

Båda dessa områden har fått en allt större plats inom den specialiserade barn- och 
ungdomspsykiatrin. Som vi har uppfattat det ger inte första linjen i Karlstad insatser till barn med 
neuropsykiatriska problem. VISIT har inte avgränsat sitt uppdrag lika tydligt att inte gälla 
neuropsykiatrisk problematik.  

8.4.2 Bedömning och kommentarer 
Granskningens bedömning är att de befintliga första linjens verksamheter möter ett behov som 
inte tillgodosetts tidigare.   

När det gäller barn och unga med uppmärksamhets- och koncentrationssvårigheter kan första 
linjens kartläggning av svårigheterna och bakomliggande psykosocial stress vara en god och i 
många fall tillräcklig insats. I kombination med stödinsatser inom olika funktioner som sömn, 
mat, rutiner, struktur samt föräldra- och lärarstöd kan flertalet barn och unga få betydligt bättre 
livsvillkor. När dessa insatser inte har gett effekt och allvarliga symtom kvarstår och/eller annan 
psykiatrisk problematik föreligger kan remiss för specialistinsatser vara aktuell.  

När det gäller ensamkommande barn och unga kan kartläggning av svårigheterna i kombination 
med stödjande och behandlande insatser inom första linjen vara en god och i många fall tillräcklig 
hjälp även för denna grupp. Med förta linjen avser vi i detta fall inte enbart de första linjens 
verksamheter som finns i Torsby och Karlstad utan även inom t.ex. barnhälsovård och dess 
kommunala team, socialtjänst och elevhälsa. 
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8.5 Lagstiftning och ansvar 
 
I socialtjänstlagens (2001:453) andra kapitel och andra paragraf anges att socialtjänsten har det 
yttersta ansvaret för att alla som vistas i kommunen får den hjälp och det stöd de behöver. Detta 
innebär inga inskränkningar i det ansvar som vilar på andra huvudmän. I samma lag anges vidare 
femte kapitlet, första paragrafen att socialnämnden i respektive kommun bland annat ska verka 
för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. Nämnden ska med 
särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdomar som visat tecken till en 
ogynnsam utveckling och sörja för att barn och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt 
får det skydd och stöd de behöver. 

I skollagens (2010:800) andra kapitel, paragrafer 25-28 är elevhälsans roll och uppdrag definierat. 
Elevhälsans uppdrag är att stödja elevernas utveckling mot målen och alla elever i grund- och 
gymnasieskolan har rätt till särskilt stöd om det kan befaras att de inte kommer att nå skolans mål 
och utredning visar att de behöver stöd. I lagen anges även att elevhälsans främsta uppdrag är att 
arbeta hälsofrämjande och förebyggande och att den ska erbjuda tillgång till medicinska, 
psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. 

I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) anges att målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa 
och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Hälso- och sjukvården ska arbeta för att 
förebygga ohälsa. Vidare ska barns behov av information, råd och stöd särskilt beaktas om 
barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med;  

• har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning,  

• har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller  

• är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel. 

Från den första januari år 2010 är kommuner och landsting enligt ovanstående lagar (2 kap. 7 § 
SoL och 3f § HSL) även skyldiga att upprätta en samordnad individuell plan. Detta gäller för alla 
enskilda som har behov insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård och inte bara för 
personer med psykisk funktionsnedsättning. Planen ska upprättas gemensamt och tillsammans 
med den enskilde och innehålla;  

• vilka insatser som behövs  

• vilka insatser respektive huvudman ska svara för  

• vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller landstinget  

• vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen.  

Utöver ovanstående anges både i socialtjänstlagens femte kapitel, åttonde paragraf samt samma 
paragraf i och hälso- och sjukvårdslagen att kommuner och landsting ska ingå en 
överenskommelse om samarbete i fråga om personer med psykisk funktionsnedsättning. Om det 
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är möjligt bör personer som företräder dessa personer och deras närstående ges möjlighet att 
lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen. 

8.6 Kommunernas verksamhet 
Kommunerna i länet har på olika sätt organiserat sina insatser som riktar sig till barn och unga 
inom skola och socialtjänst utifrån ovanstående regelverk. Detta är beskrivet i de 
kommunspecifika bilagorna.  

I detta avsnitt sammanfattas resultatet från våra intervjuer från Värmlands kommuner.  

I samtliga kommuner med något undantag beskrivs att kompetensförsörjning inom skola och 
socialtjänst är mycket besvärande och innebär stora problem för kontinuitet i insatser till barn 
med behov av insatser. Framförallt gäller det de delar av socialtjänsten som riktar sig till barn och 
unga. Inom skolan beskrivs på flera håll en brist på utbildad personal. 

Det ökade antalet asylsökande och nyanlända familjer är en stor utmaning som kommunerna har 
att möta. Den stora andelen ensamkommande barn som framförallt anlände i slutet av 2015 har 
inneburit en betydande ökad arbetsinsats från socialtjänst och skola. 

Ensamkommande barn bedöms av kommunerna i dagsläget må dåligt psykiskt vilket främst 
uppges bero på att de väntar på besked om vad som ska hända framöver. I vissa kommuner ser 
HVB-hemmen sig som isolerade och uppger att de saknar stöd och samverkan med resten av 
kommunens verksamheter och med psykiatrin. I andra kommuner beskrivs att samverkan är god 
och att de ensamkommande barnen har tillgång till samma stöd och hjälp som vilka andra barn 
som helst. Det är personalen vid HVB-hemmen som tar hand om mycket av de ensamkommande 
barnens mående i boendena genom extra stöd och samtal. Vissa av kommunerna har handledning 
av personal vid HVB-hemmen, andra saknar detta.  

De flesta kommuner har en positiv inställning till den första linjeverksamhet som finns i Karlstad 
och Hagfors och som planeras i övriga länsdelar och ser den som ett komplement till övrig 
verksamhet i kommunen och i landstinget. Några enstaka respondenter har uttryckt att de inte tror 
på att skapa ytterligare instanser utan att det skulle vara bättre om kommunerna kunde bygga ut 
sin egen verksamhet avseende denna målgrupp. Det beskrivs att den nyligen etablerade första 
linjeverksamheten i Karlstad har avlastat elevhälsan och att det idag finns någonstans att hänvisa 
barn och unga med lättare psykisk problematik.  

Det finns ingen samstämmig bild av hur samverkan fungerar mellan landstingets verksamheter 
och kommunernas verksamheter inom området. Vissa kommuner beskriver en god samverkan 
och andra anser att samverkan inte fungerar överhuvudtaget. Det beskrivs att det finns rutiner och 
riktlinjer men att dessa inte alltid är kända bland dem som praktiskt arbetar med barn och unga. 
Även när riktlinjer finns och är kända beskrivs att det finns olika tolkningar av dess tillämpning. 
Det gäller t.ex. samordnande individuell planering (SIP). I granskningen 2012 beskrevs att 
nyckeln till en god samverkan med landstinget (BUP) beror på upprättade personliga kontakter.  

De mindre kommunerna är mer sårbara när det gäller oförutsägbara händelser, exempelvis när det 
anlände ett stort antal ensamkommande barn förra året. Viss samverkan inom kommunerna är 
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ofta personbunden och risken att samverkan fallerar är stor när någon i personalen slutar eller går 
i pension. Det går dock, trots sårbarheten, att se en intention om god samverkan inom de små 
kommunerna. Vägarna mellan de olika verksamheterna är kortare.  

De små barnens psykiska ohälsa fångas upp på BVC och på öppna förskolan. Familjecentralerna 
uppges av kommunerna vara en viktig mötesplats där personalen kan uppmärksamma om barn 
mår dåligt. I kommunerna finns även barnhälsovårdsteam som har de små barnen som sin 
målgrupp.  

I vissa kommuners socialtjänst beskrivs att det kommer in få orosanmälningar och att de 
anmälningar som kommer är av allvarlig karaktär när det ”redan gått långt”.  I några av 
kommunerna har det genomförts utbildningar för att förbättra rutinerna för barn och unga som 
riskerar att fara illa.  

Det pågår samtal mellan länets socialchefer och BUP om hur samverkan kan utvecklas. BUP har 
t.ex. utsett kontaktpersoner till respektive kommun. I samband med våra intervjuer beskrivs att 
den informationen inte alltid gått fram till verksamheternas personal.  

I flera av kommunerna lyfts det fram en frustration över den situation som uppstår när kommunen 
anser att ett barn mår dåligt (t.ex. vid misstanke om risk för suicid) men BUPs bedömning är att 
det inte finns medicinska indikationer för slutenvård. Det pågår diskussioner om att finna 
lösningar med någon form av ”mellanboende” som kan finansieras av landstinget och 
kommunerna gemensamt.    

8.7 Landstingets verksamheter 
BUP är specialiserad inom sitt avgränsade verksamhetsområde dit barn, unga och deras familjer 
med allvarlig psykisk problematik kan hänvisas och remitteras. Andra linjen inom landstingets 
värld är den s.k. specialistsjukvården (BUP) inklusive habiliteringen. Inom den kommunala 
sfären utgörs andra linjen av särskola och socialtjänstens behandlingsverksamhet inom individ- 
och familjeomsorg, LSS-verksamhet och behandlingshem.  

Barn- och ungdomspsykiatrin i Värmland har nyligen granskats av landstingets revisorer12. Denna 
granskning riktade in sig mot styrningen av och det inre arbetet vid BUP, däremot inte mot hur 
BUP:s samverkan sker med andra verksamheter inom landsting och kommunerna.  

Samverkansytorna för barnpsykiatrin utgörs av relationen till andra specialistverksamheter i andra 
linjen. Inom landstinget gäller det framför allt till barn- och ungdomsmedicin, barn- och 
ungdomshabilitering samt vuxenpsykiatrin. Inom kommunal verksamhet gäller det framför allt 
elevhälsa och socialtjänst.  

BUP har utsett kontaktpersoner till respektive kommun i Värmland. Kontaktpersonerna har 
presenterats vid informationsmöten och på landstingets externa hemsida för samverkan13 

12 Landstinget i Värmland; Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin, EY, Revisionsrapport 2016  
13 http://www.liv.se/For-vardgivare-och-samarbeten1/ 
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Det finns ett antal samverkansdokument utvecklade och uppdaterade vad gäller gränssnitt14 och 
mer processinriktad samverkan15. Speciellt kan nämnas den samverkansrutin som tagits fram för 
BUP och kommunernas elevhälsoverksamhet (se fotnot nedan). 

Inom BUP har två problemområden kommit att bli stora utmaningar och har medfört 
undanträngningseffekter av traditionell barnpsykiatri: -barn med neuropsykiatriska 
funktionshinder samt de psykiatriska problem som främst uppkommit hos ensamkommande barn, 
utifrån den situation de tidigare levt under och den situation de lever under här utifrån 
asylprocessen. Anhopningen av remisser vad gäller neuropsykiatrisk utredning har lett till mycket 
långa väntetider, inköp av externa utredningar till trots.  

Samsjuklighet, ”dubbeldiagnos” eller sammansatt problematik är en särskild utmaning för 
samverkan som kräver flera olika typer av kvalificerad kompetens. Samordnad individuell 
planering (SIP) är nyckeln i detta sammanhang. Rutiner kring SIP har implementerats och 
kommit att bli ett etablerat arbetssätt i länet. Det framkommer dock i intervjuer att det finns olika 
tolkningar av hur SIP ska användas.      

BUP har under de senaste åren genomgått stora förändringar på ledningsnivå. Ny 
verksamhetschef och flera nya avdelningschefer samt förändrad organisatorisk tillhörighet på 
tjänstemannanivå har tillkommit. Parallellt har flera medarbetare lämnat verksamheten till förmån 
för bland annat Första linjemottagningen i Karlstad.  

Övriga landstingsverksamheter som riktar sig till barn och unga 

Barn- och ungdomshabiliteringens målgrupp för barn och ungdomar med varaktiga 
funktionsnedsättningar som är medfödda eller tidigt förvärvade och som: 

• antas påverka den fysiska, psykiska och sociala utvecklingen 
• kräver att stödet är sammansatt av flera kompetenser över tid 

14 Jourbesök där BUP-patienter hamnar på vuxenpsykiatrins akutmottagning, LiV 2016-03-14 
Samverkansavtal mellan Barn- och ungdomspsykiatrin och Barn- och ungdomshabiliteringen, LiV 2016-06-01  
Rutin kring patienter med PTSD-problematik och asylsökande barn och ungdomar med svårare psykisk ohälsa mellan 
Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och Centrum för traumatisk stress (CTS), LiV 2015-09-01 
Samverkan för patienter med ätstörningsproblematik mellan barn- och ungdomspsykiatrin och centrum för 
ätstörningar, LiV 2015-09-01 
Lokalt avtal mellan Familjeavdelningen vid Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Karlstads kommun, ASF och 
Barn- och ungdomspsykiatrin, Landstinget i Värmland, BUP, gällande från 2015-01-01 till 2015-12-31 
Behandlingshem - villkor för delfinansiering, LiV 2015-05-01 
Samverkansrutin för kontakter mellan barn- och ungdomspsykiatrin, första linjen och elevhälsan i Värmland, 
Elevhälsans medicinska insatser i Värmland och Område Öppenvård Barn- och ungdomspsykiatrin 2016-08-16 
Mall vid vårdbegäran från Socialförvaltningen - trauma, LiV 2015-03-12 
Överenskommelse gällande uppföljning av barn som medicinerar mot ADHD/ADD, LiV och Länsnätverket för 
elevhälsan 2014-01-16 
Överenskommelse gällande uppföljning av ungdomar som medicinerar med centralstimulantia, LiV och Elevhälsans 
medicinska insatser gällande från 2015-01-01 till 2017-06-15 
Elevhälsans remissmall till Barn- och ungdomspsykiatrin, LiV (odaterad)  

 
15 Riktlinjer samordnad individuell planering (SIP), LiV 2016-04-01 

Lokal rutin för samordnad individuell plan (internt inom BUP), LiV 2015-02-01 
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• kräver att stödet förenar kunskap om barn och ungdomars utveckling med kunskap om 
funktionsnedsättningar och om dess påverkan på utveckling och livsvillkor 

• kräver att det vardagliga stödet kompletteras med fördjupad och specialiserad kunskap 
• medför behov av växlande men långsiktigt stöd från flera verksamheter som behöver 

samverka 

Vid barnavårdscentralerna (BVC) erbjuds stöd och rådgivning kring barns hälsa och utveckling 
utifrån ett nationellt program16. Barnavårdscentraler finns på vårdcentralerna i länet. Personalen 
består av distriktsköterskor och läkare. Barnavårdscentralernas huvudfokus är förebyggande 
hälsovård för barn mellan 0-6 år inom till exempel amning, kost, vaccinationer, sömn, 
språkutveckling, syn, hörsel, egenvård och barnsäkerhet. Samtliga barn – ålder 0-6 år ingår i 
barnhälsovårdens uppdrag. På det sättet är barnhälsovården en viktig arena för att tidigt upptäcka 
barn som är behov av ytterligare stöd.  

I Karlstad finns Psykologmottagningen för mödra- och barnhälsovård. Uppdraget är att med 
barnet i fokus arbeta för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos blivande 
föräldrar och småbarnsföräldrar. Kontakt kan vara aktuell under graviditet, omställning till 
föräldraskap, när det finns oro eller funderingar kring barn eller föräldraskap. Mottagningen 
erbjuder stöd/behandling under graviditet och fram till barnet börjar förskoleklass. Man kan själv 
kontakta mottagningen eller komma dit via remiss från till exempel barnmorskemottagning eller 
barnavårdscentral. Mottagningen är en länsresurs med mottagning i Karlstad och viss 
mottagningsverksamhethet på några orter i länet.  

Föräldrastödsmottagningen med mottagning i Karlstad vänder sig till familjer som har barn i 
åldrarna 0-10 år och bor i Värmland. Mottagningen ger stöd/behandling till föräldrar vars barn har 
ett svårhanterligt beteende. En del barn har en diagnos inom neuropsykiatriska området medan 
andra barn till exempel har koncentrationssvårigheter, impulsivitet, svårigheter i kontakt med 
andra barn och/eller har ett växlande humör. 

På familjecentralerna samverkar landstinget med kommunen för att kunna ge stöd till 
barnfamiljer i Värmland. I familjecentralen är barnavårdscentral, barnmorskemottagning, 
socialtjänstens råd och stöd, öppen förskola och i vissa fall ungdomsmottagning samlokaliserade. 

I Värmland finns det familjecentraler i 12 av länets kommuner. Förutom att personalen på 
familjecentralen erbjuder råd och stöd i föräldraskapet är det en plats där familjer kan träffas och 
utbyta erfarenheter. Samtliga vi intervjuat beskriver familjecentralen som en viktig och 
betydelsefull arena för att tidigt upptäcka barn och dess föräldrar som är i behov av samhällets 
stöd på olika sätt. 

På ungdomsmottagningarna erbjuds vård, hjälp och stöd till alla ungdomar i Värmland. Man 
kan vända sig till mottagningen i frågor som rör sexuell hälsa: till exempel provtagning för 
sexuellt överförbara infektioner, graviditetstest, preventivmedel eller samtal om sexualitet, kärlek 
och relationer av olika slag. Man kan också få samtalsstöd avseende mobbing eller annat våld och 
förtryck, stress, ensamhet, oro eller om situationen i familjen. Ingen fråga är fel, man blir hjälpt 
till rätt ställe om det finns andra som kan ge bättre stöd. 

16 Landstingets revisorer har nyligen påbörjat en granskning av barnhälsovården inom landstinget.  
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På ungdomsmottagningarna arbetar barnmorskor, kuratorer och läkare och i vissa fall även 
sjuksköterskor och psykoterapeuter. Ungdomsmottagningarna har utvecklats från att inte enbart 
omfatta området sexuell hälsa till att ge stöd och råd till ungdomar i allmänhet. En stor skillnad 
till första linjeverksamheterna är att ungdomsmottagningar enbart vänder sig till ungdomarna 
själva.  

8.7.1 Bedömning och kommentarer 
Vår bedömning är att Barn- och ungdomspsykiatrins nya förutsättningar öppnar för möjligheter 
att utveckla såväl den inre verksamheten i linje med den revision som genomfördes tidigare i år, 
men också att klargöra och stärka samverkan framför allt med första linjens verksamheter. 

Första linjemottagningarna fångar upp en grupp som fallit mellan stolarna eller vars behov inte 
tidigare har uppmärksammats. Framför allt gäller detta gruppen äldre tonåringar och unga vuxna 
18-25 år. Men första linjens verksamheter bör också fånga upp barn och unga med lindrig och 
måttlig psykisk ohälsa som tidigare inte fått ett tillräckligt sekundärpreventivt stöd i andra linjen.  

Den traditionellt medicinska modellen - först utredning och diagnos, sedan 
behandling/habilitering - är en effektiv modell vid enkla och tydliga orsakssamband. Vid mer 
komplexa problem krävs ofta ett mer interaktivt närmande. Processen kan då snarast beskrivas 
som ”utredande behandling” eller ”behandlande utredning”. Det vill säga att insatserna utgår från 
de presenterade behoven varvid de första åtgärderna riktas mot dessa. Därefter avtäcks nya 
”lager” av behov och insatserna kompletteras eller revideras. Detta innebär att 
samverkansinsatserna mellan första och ”andra linjen” behöver samordnas i större utsträckning.  

Vår uppfattning är att samverkan mellan befintliga och planerade första linjeverksamheter kan 
utvecklas när (om) öppenvården inom barn- och ungdomsområdet knyts närmare varandra i 
landstinget. Det samma gäller ungdomsmottagningarna och de etablerade första 
linjemottagningarna som till viss del har samma målgrupp.   

Även om det finns ett stort antal rutiner för specifika åtgärder framtagna, kontaktpersoner utsedda 
etc. kan vi konstatera att informationen inte alltid når dem som det berör i verksamheterna. Den 
hemsida som finns vid landstinget för samverkan innehåller bara en begränsad del av dessa 
rutiner. Det samma gäller Region Värmlands hemsida där de senaste versionerna av 
överenskommelser och handlingsplaner inte är publicerade. Vi anser att bl.a. ovanstående 
uppräknade gemensamma rutiner ska finnas publicerade på dessa informationsplattformar.  

Familjecentraler är en evidensbaserad verksamhet som ger goda möjligheter att tidigt upptäcka 
barn och unga i behov av stöd. Vi anser det därför viktigt att det etableras familjecentraler i de 
kommuner där sådan ännu inte finns. 
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8.8 Organisation av samverkan 
Den övergripande styrningen av samverkan i Värmland sker i huvudsak genom Nya perspektiv 
inom Region Värmland.  

Med utgångspunkt från de formella föreskrifterna har länets kommuner tillsammans med 
landstinget utvecklat olika arbetssätt och former för länsövergripande styrning och utveckling av 
samverkan. På samma sätt som i granskningen år 2012 är fokus i denna granskning hur den 
länsgemensamma samverkan styrs, utvecklas och säkras utifrån de krav som ställs på 
huvudmännen inom området psykisk ohälsa bland barn och unga.  

8.8.1 Region Värmland  
Samverkan mellan huvudmännen i Värmland administrerats i stor del inom ramen för Region 
Värmland och utvecklingsarbetet Nya perspektiv. Nya perspektivarbetet leds av en politisk 
styrgrupp bestående av politiska representanter från Region Värmland (ordf.), landstinget (två 
repr.) och kommunerna (två repr.). Styrgruppen har ansvar för att planera och genomföra 
informations- och kunskapsspridning inom området samt följa och leda utvecklingsarbeten som 
sker i länet inom utmaningarna äldres hälsa, den sårbara familjen, psykisk hälsa och 
riskbruk/riskbeteende. 

Nya perspektiv har en beredningsgrupp som har till uppdrag att hantera strategiska frågor 
avseende samverkan mellan Värmlands kommuner och landstinget. Beredningsgruppen består av 
fyra representanter från kommunerna och fyra från landstinget, samt en representant från Region 
Värmland. Region Värmlands företrädare är ordförande/sammankallande i gruppen och utser 
beredningsgruppen, i samråd med kommuner och landsting. Beredningsgruppens uppdrag är att: 

• vid behov utarbeta förslag till centrala överenskommelser/avtal 
• ha en aktuell förteckning över befintliga överenskommelser/avtal 
• stötta landstinget och kommunerna i arbetet med att ta fram lokala 

överenskommelser/avtal 
• följa upp att beslut och överenskommelser på länsnivå genomförs och efterlevs 

På frågor hur styrning och uppföljning sker av Beredningsgruppens arbete är vår bild att indirekt 
styrning sker inom ramen för gemensamma sammankomster inom Nya perspektiv. I övrigt 
uppfattar vi att gruppens koppling till den politiska arenan i denna fråga, dvs. landstingsstyrelsen 
och ansvariga nämnder i kommunerna, är förhållandevis svag.  

Utifrån de intervjuer vi genomfört uppfattar vi att gruppen arbetar på samma sätt som år 
2012/2013 genom att löpande göra bedömningar av vilka frågor som bör lyftas till politisk nivå 
för formella beslut och vad som kan hanteras på tjänstemannanivå.  

I våra intervjuer då som nu framhålls att arbetet inom Nya perspektiv generellt lett till förbättrade 
möjligheter till samverkan mellan huvudmännen.  
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Arbetsgrupper inom Nya perspektiv  

Som stöd för det mer direkta arbetet med samverkan kring psykisk hälsa har det utsetts en speciell 
arbetsgrupp – ”Arbetsgruppen för utmaningen Psykisk hälsa”. Arbetsgruppen ska ta initiativ till 
utvecklingsinsatser på området utifrån behov och mål. Gruppen är tvärprofessionell och består av 
representanter från kommuner och LiV. 

Inom Nya perspektiv finns även området ”barn och familj” med en egen arbetsgrupp. Gruppen 
har till uppgift att ta initiativ till, leda och samordna utvecklingsarbete inom den sociala barn- och 
ungdomsvården i samtliga sexton kommuner i Värmland. Dessutom arbetar gruppen för en ökad 
användning av elevhälsodatabasen ELSA för att ge bättre underlag till insatser inom skola, 
elevhälsa och annat folkhälsoarbete i länet. Under år 2016 har det saknats ledamöter i 
arbetsgruppen framförallt från landstinget. Förklaringen till detta uppges bero på den 
omorganisation som pågår inom landstinget.   

Insatser för att stärka samverkan inom det förebyggande och behandlande arbetet inom området 
psykisk hälsa för barn och unga delas på det sättet mellan två olika områden inom Nya 
perspektiv. Flera av våra respondenter påpekar att det upplevs som oklart vem som ansvarar för 
att driva specifika frågor rörande psykisk ohälsa bland barn och unga inom Nya perspektiv. 

8.8.2 Överenskommelse – personer med psykisk funktionsnedsättning i Värmland.  
År 2012 tog Beredningsgruppen fram ett förslag till överenskommelse om samverkan kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning i Värmland. Överenskommelsen antogs av de 
politiska organen hos huvudmännen. Genom överenskommelsen uppfylldes de legala kraven i 
SoL och HSL om att det ska finnas en överenskommelse mellan huvudmännen. 
Överenskommelsen var också en förutsättning för att få ta del av de nationella stimulansmedlen 
inom området. En förutsättning var att överenskommelsen beslutades av huvudmännens 
fullmäktigeförsamlingar.   
 
Vår bedömning år 2012 var att överenskommelsen utgick från aktuell lagstiftning och de krav 
som ställts på nationell nivå. Vi kan också konstatera att den legat till grund för att uppfylla de 
grundläggande kraven för att ta del av stimulansmedlen gällande riktade insatser inom området 
psykisk ohälsa. Överenskommelsen beskrev syfte, aktörer inom området och ansvarsfördelningen 
mellan huvudmännen. I överenskommelsen beskrevs också den övergripande organisationen för 
samverkan inom området. 
 
En väsentlig del av överenskommelsen var att den gav uttryck för att handlingsplaner skulle 
framarbetas inom ett antal områden. Handlingsplanerna var avsedda att vara 
förtydliganden/vägledningar av överenskommelsen utifrån aktuella målgrupper. Av 
överenskommelsen framgår att det var tio områden/grupper som avses och att handlingsplaner 
ska vara klara senast nio månader efter att den övergripande överenskommelsen undertecknas. 
Ansvaret för att handlingsplanerna skulle framarbetas var Arbetsgruppen för psykisk hälsa. 
Beredningsgruppen hade som uppgift att fastställa handlingsplanerna. Två av handlingsplanerna 
som togs fram hade direkt beröring med barn och unga, se nedan. Giltighetstiden för 
överenskommelsen var tre år. 
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Under år 2016 har Arbetsgruppen för psykisk hälsa tagit fram ett förslag till revidering av 
överenskommelsen om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning. 
Landstingsstyrelsen beslutade att anta förslaget till revidering i oktober 201617. I januari 2017 
hade 11 kommuner beslutat att anta överenskommelsen. Av de fem kommuner som inte ännu 
fattat beslut om att anta överenskommelsen planerar två kommuner att göra det i februari 2017 
och från de tre övriga saknas sådan uppgift18.  

Den reviderade överenskommelsen beskriver att det är en lagstadgad skyldighet för huvudmännen 
att fatta beslut om en överenskommelse inom området. I intervjuer beskrivs att kommunerna i 
länet hanterat revideringen olika. I vissa kommuner har överenskommelsen beslutats i ansvarig 
politisk nämnd och i vissa inte.  

 Syftet med den reviderade överenskommelsen är: 

• Att med den enskilde i fokus tydliggöra respektive huvudmans ansvar för vård, stöd och 
insatser. 

• Att ha en tydlig, effektiv och känd struktur för samverkan på såväl regional som lokal 
nivå kring enskilda personer med funktionsnedsättning. 

 
• Att identifiera gemensamma mål som ger huvudmännen vägledning i prioriteringar. 

 
I revideringen beskrivs utgångspunkter för samverkan, respektive huvudmans ansvar för insatser 
inom området och huvudmännens gemensamma ansvarsområde.  Inom området barn och unga 
beskrivs att allt arbete kring barn ska utgå från: 

• Barnkonventionen 

• Helhetssyn och samarbete 

• Att barn och vårdnadshavare ska ha inflytande  

Organisationen för det gemensamma arbetet beskrivs som att ”ledning och styrning ska fortsätta 
att utvecklas genom Nya perspektiv och i första hand inom området psykisk hälsa”. I revideringen 
beskrivs att båda huvudmännen har ansvar för att i alla situationer: 

• tidigt uppmärksamma tecken på psykisk ohälsa som kan leda till psykisk 
funktionsnedsättning 

• involvera och samverka med de huvudmän och verksamheter som behövs för att 
individen ska få adekvat vård och stöd, både internt och externt 

• samordna insatser när behov finns 

17 Vid tidpunkten för att den tidigare överenskommelsen beslutades var det krav för att erhålla statsbidrag att respektive 
fullmäktigeförsamling skulle fatta beslut i frågan. Något sådant krav fanns inte år 2016.  

18 Dessa tre är Forshaga, Storfors och Säffle kommuner 
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• ta ett gemensamt ansvar för målgruppens behov av hälsofrämjande insatser, beakta risker 
för fysisk ohälsa och skapa förutsättningar för en god somatisk vård 

• beakta anhörigperspektivet och erbjuda stöd till såväl vuxna som minderåriga samt 
närstående  

Lokalt avtal mellan familjeavdelningen vid arbetsmarknads- och socialförvaltning i 
Karlstads kommun och BUP, Landstinget i Värmland 

För att underlätta samverkan vid vårdplanering gällande barn med behov av insatser från 
socialtjänst och BUP har det tecknats ett lokalt avtal. Syftet med avtalet är att underlätta 
samverkan när den ena parten prioriterat insatser och anser att det behövs insatser även från den 
andra parten. Avtalet är framtaget på verksamhetschefsnivå och revideras årligen. 

I avtalet beskrivs familjeavdelningens uppdrag respektive BUP:s uppdrag och prioriteringar, 
snabba vägar till kontakt, rutiner för begäran om SIP, remissrutiner, ansvarsfördelning för 
ungdomar i behov av placering i HVB-/behandlingshem. I avtalet beskrivs också parternas 
gemensamma arbete inom området. Dessa är: 

• Första linjen – mottagning för barn och unga i Karlstad 
• Handledning – tillsammans ger avtalet möjlighet till gemensam handledning när så 

behövs 
• Fortbildning – avtalet förbinder parterna att inbjuda varandra till fortbildning 
• Samordning av insatser i enskilda ärenden – företrädesvis genom SIP enligt framtagen 

rutin 

Avtalet följer strukturen som finns i den handlingsplan som fanns inom området fram till 2015 (se 
nedan). 

8.8.3 Handlingsplaner 
Utifrån överenskommelsen år 2012 om samverkan i insatser till personer med psykisk 
funktionsnedsättning togs det fram en specifik handlingsplan för barn och unga 0-17 år19. I 
handlingsplanen beskrivs kommunernas (socialtjänst och elevhälsa) och landstingets ansvarar, 
vägar till kontakt, rutiner för begäran om SIP, remissrutiner, ansvarsfördelning för ungdomar i 
behov av placering i HVB-/behandlingshem.  I avtalet beskrivs också parternas gemensamma 
arbete inom området. I dokumentet uppges att handlingsplanen är giltig fram till december 2015. 
Det har inte skett någon revidering (se nedan).   

År 2016 har Arbetsgrupp för psykisk hälsa tagit fram ett en länsgemensam analys och 
handlingsplan för 2016 års riktade insatser inom området psykisk hälsa (både barn och vuxna). I 
handledningsplanen beskrivs att den har tagits fram inom ramen för överenskommelsen mellan 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten för att stimulera utvecklingen inom området 
psykisk hälsa 2016. En arbetsgrupp med företrädare från länets kommuner, LiV samt brukar- och 
närståenderepresentanter har arbetat med handlingsplanen under våren 2016. Även om det inte är 

19 Handlingsplan barn- och unga 0-17 år – Gällande barn och unga med psykisk funktionsnedsättning, samverkan 
mellan LiV och länets kommuner, daterad 1 december 2014.  
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formulerat i dokumentet så uppges av representanter från arbetsgruppen och Region Värmland att 
handlingsplanen ska ses som en revidering av handlingsplanen för barn och unga från 2014.  

Handlingsplanen beskriver organisationen för det regionala arbetet inom området samt 
huvudmännens övergripande ansvar. 

I ett avsnitt beskrivs utvecklingen av den psykiska ohälsan i länet bland barn och unga och vikten 
av tidiga insatser.  

Utifrån behovsbeskrivningen görs analysen att för att kunna erbjuda tidiga kunskapsbaserade 
insatser är det en förutsättning att samverkan sker mellan huvudmän, vilket i sin tur bygger på 
kunskap om varandras ansvarsområden samt en tydlig struktur för denna samverkan. I analysen 
framkommer också att det bedömda behovet av särskilda stödinsatser till barn överstiger det 
faktiska utbudet.  

Den insats/mål som handlingsplanen lyfter fram är att tvärprofessionell samverkan bör etableras. 
För att nå detta mål är avsikten att utbilda och informera personal om varandras verksamheter.  

På lång sikt är målet att ”hålla i” den upparbetade samverkan för att förebygga psykisk ohälsa. I 
en bifogad tabell beskrivs mer specifika mål och indikatorer. Det finns dock ingen beskrivning av 
vem som ansvarar för det gemensamma arbetet som handlingsplanen beskriver och vem som 
ansvarar för uppföljning av mål och indikatorer.  

8.8.4 Bedömning och kommentarer 

Den sammanfattande bilden var 2012 att styrningen av samverkan inom området var svag. 

Denna gransknings bedömning är att styrningen av samverkan inom området psykisk hälsa bland 
barn och unga fortfarande är svag. Det finns en överenskommelse om samverkan som är 
uppdaterad år 2016. Bedömningen är dock att den reviderade överenskommelsen inte ger 
tillräcklig vägledning för hur samverkan ska styras inom barn- och ungdomsområdet. I huvudsak 
beskriver överenskommelsen övergripande, respektive huvudmans ansvar och inte hur samverkan 
ska styras.  Den politiska styrning av samverkan som sker genom Nya perspektiv är enligt vår 
uppfattning inte tillräcklig. Granskningens bedömning är att överenskommelsen i huvudsak tagits 
fram för att lagstiftningen kräver att det finns en överenskommelse om samverkan mellan 
huvudmännen.  

Vår rekommendation är att revideringen av överenskommelsen ska beslutas i respektive 
kommuns ansvariga nämnd i de kommuner där så inte skett. 

Det finns en handlingsplan inom området som avser insatser inom området psykisk hälsa 2016. 
Bedömningen är även att handlingsplanen inte ger tillräcklig styrning för hur samverkansarbetet 
ska utformas i länet för målgruppen barn och unga med psykisk ohälsa eller risk för psykisk 
ohälsa.   

När det gäller den uppdaterade och reviderade handlingsplanen för insatser inom området psykisk 
hälsa är vår bedömning att den inte heller ger tillräcklig vägledning för hur samverkan ska 
utformas för barn och unga med behov av insatser inom området psykisk ohälsa.   
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Eftersom vår bedömning är att överenskommelser och handlingsplaner ger en svag styrning är vår 
uppfattning att det behövs kompletterande överenskommelser/avtal för hur samverkan inom 
området psykisk ohälsa för barn och unga ska utformas. Vi rekommenderar därför att samtliga 
kommuner tecknar avtal med BUP på samma sätt som Karlstads kommun gjort. Det lokala 
avtalen skulle även kunna omfatta elevhälsan i kommunerna. Eftersom överenskommelse och 
handlingsplan inom området är så pass övergripande anser vi att en sådan rekommendation borde 
finnas i dessa dokument.  

Granskningens bedömning är att strukturen för samverkan har förbättrats sedan tidigare 
granskning. Det finns framtagna riktlinjer och rutiner för hur enskilda ärenden som berör båda 
huvudmännens insatser ska genomföras. Vi kan dock konstatera att riktlinjer och rutiner och dess 
tillämpning inte är fullt ut implementerade.   

Sedan den tidigare granskningen har de etablerade verksamheterna för samverkan vid 
familjecentraler, ungdomsmottagningar och VISIT i Hagfors (första linjen) förstärkts genom 
förstalinjemottagningen i Karlstad. Det pågår planering för att etablera förstalinjemottagningar i 
samtliga länsdelar.  

Det finns olika former och vägar för informationsutbyte. Vi kan dock konstatera att det förutom 
det övergripande arbete och erfarenhetsutbyte som sker inom Nya perspektiv saknas en 
gemensam struktur för samverkan. Utifrån vår bedömning att det är en bristfällig styrning av 
samverkansarbete följer att det även saknas en hållbar organisation för samverkan. 

I vissa av de granskade kommunerna som beskriver att den interna samverkan mellan skola och 
socialtjänst fungerar väl saknas dokumenterade rutiner och riktlinjer för intern samverkan inom 
området. För att få till en hållbar intern samverkan mellan kommunens olika aktörer bör skriftliga 
rutiner och riktlinjer tas fram.  

Granskningens bedömning är att det finns en samsyn om att samverkan är nödvändig för ett 
effektivt arbete inom området. Bedömningen är att respektive verksamhet har ett stort 
engagemang och kunskap inom respektive verksamhetsområde. Däremot är vår bedömning att det 
i stora stycken saknas en samsyn om hur samverkan ska bedrivas. De rutiner och riktlinjer och 
regelverk som finns tolkas olika, t.ex. användning av SIP. Det finns ett förväntansglapp mellan 
huvudmännens verksamheter. Vi kan se att där det finns upparbetade arenor (struktur) mellan 
huvudmännen, finns en större samsyn om hur samverkan ska utformas.   

9. Samlad bedömning och rekommendationer 
I detta avsnitt lämnas en samlad bedömning utifrån revisionsfrågorna och en slutsats kopplad till 
granskningens syfte. Avslutningsvis framgår våra rekommendationer. 
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I föreliggande granskning är den övergripande bedömningen att det i stora delar fortfarande 
saknas ändamålsenliga arbets- och samverkansformer samt rutiner för informationsöverföring i 
syfte att tillgodose barns behov av psykiatrisk vård20 samt omsorg och stöd.  

Således bedömer vi att det finns en risk för att landstingsstyrelsen och ansvariga  styrelser/ 
nämnder under år 2016 haft en bristande styrning och ledning, uppföljning och kontroll över 
samverkan inom området psykisk ohälsa bland barn och unga.  

Däremot finns det framtagna rutiner och samverkan för enskilda ärenden. Vår bedömning är att 
detta har förbättras sedan den tidigare granskningen.  Granskningen visar även att det finns ett 
stort engagemang för barn och unga bland de som arbetar inom området. Den förstärkning som 
skett och planeras avseende första linjen är en samverkan som möter ungas behov av stöd och 
insatser inom området är också en positiv utveckling sedan den tidigare granskningen.   

Vilka avtal och överenskommelser finns mellan Landstinget i Värmland och berörda 
kommuner?  

Det finns en överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning 
mellan landstinget och länets kommuner. Överenskommelsen uppfyller krav för att ta del av den 
nationella satsningen på psykisk ohälsa utifrån den nationella överenskommelsen mellan (SKL) 
och staten. Dock är bedömningen att överenskommelsen är alltför övergripande. Detta gäller även 
den framtagna handlingsplanen ”2016 års stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa - 
Länsgemensam analys och handlingsplan för Värmland”, som enligt vår bedömning är översiktlig 
och inte ger tillräcklig vägledning för hur samverkan mellan huvudmännen ska organiseras för 
målgruppen barn och unga. 

Vilka styrdokument har landstinget respektive kommunerna utfärdat till sina respektive 
verksamheter? 

I dagsläget finns det rutiner och riktlinjer inom och mellan huvudmännen i betydligt större 
utsträckning än vad det gjorde vid granskningen år 2012. Vi kan dock konstatera att det i flera 
kommuner saknas skriftliga/uppdaterade rutiner/riktlinjer för samverkan internt mellan skola 
(inkl. elevhälsa) och socialtjänst.   

Vilken instans har beslutat om styrdokumenten?  

Den framtagna överenskommelsen om samverkan inom området psykisk hälsa från år 2012 
antogs av de politiska församlingarna inom respektive huvudman på det sätt som stipuleras i 
gällande lagstiftning och enligt överenskommelsen mellan SKL och staten. Den reviderade 
överenskommelsen har antagits av landstingsstyrelsen. När det gäller kommunerna så har den 
reviderade överenskommelsen antagits av ansvarig nämnd i 11 kommuner.   

20 Med psykiatrisk vård avses i detta sammanhang insatser till barn och unga med/risk för psykisk ohälsa. Vi använder i 
huvudsak begreppet psykisk ohälsa i denna rapport.  
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När det gäller rutiner och riktlinjer är vår bedömning att dessa kan och i huvudsak ska beslutas på 
tjänstemannanivå. Om det avser rutiner för myndighetsutövning ska dessa beslutas av ansvarig 
nämnd vilket också görs.    

Hur bedrivs arbetet i verksamheterna och överensstämmer det med vad som avtalats och 
vad som framgår av beslutade styrdokument?  

Granskningen har inte till uppgift att bedöma hur respektive verksamhet utför sina respektive 
uppdrag. När det gäller samverkan internt är bedömningen att den oftast är välfungerande inom 
kommunerna. Vi välkomnar den samordning av öppenvården för barn och unga som planeras i 
landstinget. Däremot är vår bedömning att styrning, struktur och samsyn samt uppföljning av 
samverkan är svag såväl internt inom respektive huvudman som mellan de olika huvudmännen. 
Dessa delar behöver därför förstärkas, se nedan.  

Har ansvariga styrelser och nämnder följt upp om avtal och andra styrdokument efterlevs? 

Granskningens bedömning är att det i stora delar saknas en ”formell” politisk uppföljning av 
samverkan inom respektive huvudman. De sker viss uppföljning inom den politiska styrgruppen 
för Nya perspektiv.  

Bedöms styrelsernas och nämndernas styrning, uppföljning och interna kontroll vara 
tillräcklig för att säkerställa ändamålsenliga arbets- och samverkansformer mellan 
huvudmännen samt mellan huvudmännens olika enheter?  

Granskningens bedömning är att det i saknas en ändamålsenlig styrning och uppföljning av 
samverkansinsatser det gäller både landstinget och kommunerna.  Till viss del kan uppföljning av 
samverkansinsatser inom hälso- och sjukvårdsområdet ske genom respektive huvudmans årliga 
patientsäkerhetsberättelse.  

Rekommendationer 

Utifrån genomförd granskning ger vi följande rekommendationer till landstingsstyrelsen och 
styrelser/ nämnder i de värmländska kommunerna. 

• Landstingsstyrelsens och ansvariga kommunala nämnders/styrelsers styrning av 
samverkansinsatser bör förstärkas, detta kan ske genom att 

o Överenskommelsen och handlingsplanen mellan kommuner och landstinget 
revideras och tydligare beskriver hur21 styrning av samverkan ska utformas och 
förstärkas inom området psykisk ohälsa för barn och unga. 

21 Vi anser att detta är en Hur-fråga som bör hanteras politiskt. Nuvarande dokument beskriver bara att samverkan ska 
ske.  
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o Att samtliga kommuner tecknar avtal med BUP på samma sätt som Karlstads 
kommun gjort22. De lokala avtalen skulle även kunna omfatta elevhälsan i 
kommunerna. 

o Kontinuerlig dokumenterad uppföljning av samverkan etableras med 
rapportering till ansvariga nämnder och berörda verksamheter.  

• Implementering och spridning av riktlinjer, rutiner och information till dem som det 
berör bör förbättras. Detta kan ske genom en kommunikationsplan. I dagsläget är det 
något oklart vilket område inom Nya perspektiv som har till uppgift att sprida kunskap 
inom området psykisk ohälsa bland barn och unga.  

• Första linjen (Karlstad och Visit) är ett viktigt tillskott och fyller framförallt ett behov 
som inte tillgodosetts tidigare. Ungdomsmottagningar och första linjens verksamheter 
har till viss del samma målgrupp. Med detta som bakgrund rekommenderar vi 
landstingsstyrelsen att tillse att uppdragen och samverkan mellan länets 
ungdomsmottagningar och i de befintliga och planerade första linjens verksamhet 
förtydligas. 

• Kopplingen mellan Första linjen och BUP bör förstärkas. Vår förhoppning är att det 
kommer ske med den planerade fördjupade samordningen av insatser till barn och unga 
som planeras i landstingets Område för öppenvård.  

• Gemensamma riktlinjer bör snarast fastställas och implementeras av landstingets och 
kommunernas verksamheter för att förtydliga när och hur SIP ska användas för den 
specifika målgruppen barn och unga med psykisk ohälsa. 

• Ansvariga nämnder/styrelser i länets kommuner bör försäkra sig om att dokumenterade 
rutiner och riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst finns. Även kommuner 
som beskriver att de har en god samverkan bör ha skriftliga riktlinjer dels för att uppfylla 
legala krav på ledningssystem för kvalitet men även för en hållbar samverkan som kan 
följas upp.  

• Landstingsstyrelsen och ansvariga styrelser/nämnder i kommunerna bör verka för att 
ansvaret för och samordning av området barn och ungas psykiska ohälsa tydliggörs i 
större utsträckning inom Nya perspektiv 

Datum som ovan 
KPMG AB 

22 Vi bifogar aktuellt avtal med BUP och Karlstads kommun i sin helhet då vi anser att det är ett bra exempel på hur ett 
sådant avtal kan utformas. Avtalets följer struktur som fanns i Handlingsplan barn- och unga 0-17 år med psykisk 
funktionsnedsättning, samverkan mellan LiV och länets kommuner som gällde fram till 2015.  

Örjan Garpenholt 
Projektledare, med dr 

Annelie Svensson 
Konsult 

Emma Garpenholt 
Konsult 

Erling Nyman 
Sakkunnig  
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