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Granskning av samverkan avseende barn och ungas psykiska ohälsa 
Vid överläggningar med Regionens revisorer den 16 december 2021 behandlades revi-
sionsrapporten Granskning av samverkan avseende barn och ungas psykiska ohälsa. 
Vi vill med anledning av vår granskning få del av Hälso- och sjukvårdsnämndens kom-
mentarer samt information om planerade åtgärder inom området. Svaret bör vara oss 
tillhanda senast den 31 mars 2022. 

Bakgrund 
Regionfullmäktige beslutade i januari 2021 att inrätta en ny verksamhet med ett första 
linjeuppdrag för barn och unga med psykisk ohälsa. Verksamheten inrättas som ett sär-
skilt uppdrag inom den regiondrivna primärvården. 
Det finns även en överenskommelse mellan regionen och Kommunförbundet Västern-
orrland om samarbete och samordning för barn och unga som har, eller riskerar att ut-
veckla, psykisk ohälsa. 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om det finns ändamålsenliga former för 
samverkan avseende barn och unga med psykisk ohälsa. 

Iakttagelser och bedömningar 
Sammanfattningsvis bedöms det i dagsläget inte finnas tillräckligt ändamålsenliga for-
mer för samverkan inom regionen och mellan regionen och kommunerna avseende barn 
och unga med psykisk ohälsa.  
Ansvarsfördelningen mellan regionens vårdverksamheter är inte tillräckligt tydliggjord 
trots de avtal, riktlinjer och rutiner som är upprättade. Samverkan fungerar inte fullt ut 
enligt avtal och överenskommelser. 
Genom det arbete som bedrivs med att inrätta en ny verksamhet med ett första linjen 
uppdrag för barn och unga med psykisk ohälsa finns det goda förutsättningar att an-
svarsfördelningen tydliggörs, dock är det väsentligt att hälso- och sjukvårdsnämnden ti-
digt i samband med implementeringen av första linjen säkerställer att samtliga samver-
kande parter uppfattar ansvarsfördelningen på samma vis. Det är även väsentligt att de 
samverkande kommunerna involveras i detta arbete så tidigt som möjligt. 
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I avvaktan på att den nya organisationen för första linjens vård för barn och unga med 
psykisk ohälsa kommer på plats i hela regionen är det väsentligt att hälso- och sjuk-
vårdsnämnden fortsatt utvecklar och förtydligar nuvarande organisation utifrån MITT-
BUS-avtalet. 

Rekommendationer 
 Arbeta aktivt med att förtydliga ansvarsfördelningen mellan regionens vårdverksam-

heter avseende barn och unga med psykisk ohälsa i avvaktan på att den nya organi-
sationen för första linjens vård är på plats. 

 Säkerställ att samtliga berörda vårdverksamheter är införstådda och involverade i 
det förändringsarbete som pågår avseende första linjens vård för barn och unga med 
psykisk ohälsa. 

 Uppdra åt förvaltningen att genomföra en tidig första uppföljning av arbetet med 
första linjen i syfte att säkerställa att arbetet bedrivs i linje med de intentioner full-
mäktige fastslagit i sitt beslut. 
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