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Inledning

Denna rapport är en delrapport i en Hallandsgemensam revision med totalt 8 delar. Del 1
är en huvudrapport för den gemensamma granskningen. Den är en sammanfattning av
iakttagelserna i respektive kommuner och landstinget om samverkan mellan huvudmännen
och en revisionell bedömning utifrån den övergripande revisionsfrågan.

Här aktuell delrapport innehåller iakttagelser i Landstinget Halland och utgör underlag för
del 1 vad avser samverkan mellan huvudmännen. I denna del finns även specificerat iakt-
tagelser om intern samverkan inom Landstinget Halland, samt en revisionell bedömning
av intern samverkan inom landstinget.

Revisionsfrågor

Revisionsfrågor och avgränsning redovisas i del 1 av rapporten.

Metod och genomförande

Intervjuer och dokumentstudier har genomförts inom barn- och ungdomspsykiatrin
(nedan kallat BUP) och barnhälsovården (nedan kallat BHV, begreppet BVC an-
vänds för den operativa verksamheten).

Inom barn- och ungdomspsykiatrin har intervjuer genomförts med ordförande i psy-
kiatrinämnden, med tf förvaltningschef, tf verksamhetschef och tillika avdelnings-
chef, utvecklingssekreterare, representanter för barn- och ungdomspsykiatriska mot-
tagningarna i Laholm, Hylte, Halmstad, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka samt
med neuropsykiatriska teamet i södra Halland. Följande yrkesgrupper har medverkat;
psykolog, socionom, sjuksköterska, läkare.

Inom barnhälsovården har intervjuer gjorts med barnhälsovårdsöverläkare, barnhäl-
sovårdsutvecklare, samt med personal vid två barnavårdscentraler i respektive kom-
munområde. Följande yrkesgrupper har medverkat; psykolog, sjuksköterska, läkare.

Totalt har 21 personer inom barnhälsovården och 14 personer inom barnpsykiatrin
intervjuats enskilt eller i grupp.

I granskningen har vi tagit del av följande dokumentation:
- Förslag till riktlinjer för barnhälsovården i Halland (antogs av LS 2007-12-17)
- Barnhälsovård i Halland 2006 (uppföljningsrapport)
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Granskningsresultat

Vi har i denna del valt att redovisa granskningsresultatet mer generellt för barnhälsovår-
den och barn- och ungdomspsykiatrin i Halland. När geografiska skillnader framkommit i
granskningen redovisas de kommunvis.

Samverkan generellt

Definition av målgruppen

Begreppet barn i behov av särskilt stöd används generellt vid intervjuerna. Någon mer tyd-
lig definition av målgruppen har inte framkommit i granskningen och har heller inte efter-
frågats.

Styrdokument

Den halländska policyn uppger de flesta intervjuade både inom BHV och BUP att de sett
någon gång. Däremot känner många inte till innehållet i detalj och dokumentet används
inte i arbetet. Undantag är här BUP i Kungsbacka där de intervjuade kopplar policyn till
lokala handlingsplanen En dörr in.

Lokala handlingsplaner enligt policyn finns i Kungsbacka, Hylte och Falkenberg samt i
Varberg där det dock finns oklarheter om det är en plan som beslutats. Dock beskrivs att
En dörr in i Kungsbacka inte användas i vardagsarbetet. BUP och BVC i Hylte använder
policyn och den lokala handlingsplanen som underlag för arbetet. I Falkenberg känner
personalen på BVC inte till den lokala policyn.
I Laholm är avsikten att arbeta fram en lokal överenskommelse.

För barnhälsovården finns ett dokument kallat Riktlinjer för barnhälsovården som utarbe-
tas av barnhälsovårdsteamet (se nedan). All barnhälsovård inom Vårdval Halland oavsett
egen regi eller entreprenad har att följa dessa riktlinjer. Nya riktlinjer antogs i december
2007.

Enligt intervjuerna pågår ett arbete med att ta fram ett förslag till överenskommelse kring
handläggningsrutiner mellan barn- och ungdomspsykiatrin och primärvården. En arbets-
grupp har bildats.

Organisation

Barnhälsovården i Halland har en länsövergripande samordningsfunktion i ett barnhälso-
vårdsteam med barnhälsovårdsöverläkare, barnhälsovårdssjuksköterska och läkarsekrete-
rare. Teamet är organiserat inom ramen för folkhälsoenheten. Barnhälsovårdsteamets upp-
gift är att tillse att det finns förutsättningar till en likvärdig barnhälsovård i hela länet, att
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den har god kvalitet samt att den utvecklas med nya metoder och rutiner. Detta team tar
fram förslag till riktlinjer för barnhälsovården i länet, vilka sedan beslutas av landstings-
styrelsen.
Den operativa barnhälsovården i landstinget är organiserad på olika sätt, dels i egen regi
och dels i entreprenad inom Vårdval Halland. Barnhälsovården är att betrakta som en bas-
verksamhet enligt den halländska policyn.

Barn- och ungdomspsykiatrin är organiserat under Psykiatrinämnden med en gemensam
verksamhetschef för hela länet. Sluten vård finns endast i Halmstad. För södra respektive
norra delen av länet finns ett neuropsykiatriskt öppenvårdsteam som har till uppgift att
stödja familjer i hemmet med barn/ungdomar som har en svår neuropsykiatrisk problema-
tik med bl.a utagerande beteende. Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar finns i
varje kommunområde.

Barnpsykiatrin uppger att inför 2008 kommer resurserna att förstärkas inom barnpsykiat-
rin. En tanke finns att ev anställa specialpedagoger inom BUP, vilket kan underlätta kon-
takterna med skolan.

I Halmstad har de två mottagningsteamen i viss mån organiserats med hänsyn tagen till
socialtjänstens organisation. Barn- och ungdomspsykiatrin är att betrakta som en specia-
listverksamhet enligt den halländska policyn.

Samverkansformer/arenor

Internt – i landstinget

Det finns i nuläget inga övergripande gemensamma forum/arenor mellan barnhälsovård
och barn- och ungdomspsykiatrin på övergripande nivå. Barnpsykologerna vid BVC träf-
far BUP:s psykologer regelbundet. Barnpsykiatrin uppger att det är mer utvecklad sam-
verkan med BVC där det finns familjecentraler.

Barnhälsovården samverkar däremot regelbundet med mödrahälsovården inte minst som
ett led i att tidigt arbeta med familjer med social eller annan problematik. Med barnhabili-
teringen och barnmedicin finns ett sporadiskt samarbete. I de sk Barnhälsovårdsråden
samverkar barnhälsovården med barnmedicin och primärvården (se nedan under Externt).
I intervjuerna uppges att psykologresurserna för BVC är ojämnt fördelade i länet (lägre i
norra delen) vilket ger olika förutsättningar för arbetet.

BUP samverkar med Vuxenpsykiatrin, och denna samverkan finns fastlagd i rutiner. Dock
finns inte särskilt mycket samverkan kring barn till föräldrar med psykisk sjukdom.

BUP anger att det finns ett problem i ansvarsfördelning och samverkan med primärvården.
I nuläget tar oftast BUP hela ansvaret för insatser till barn från skolåldern och uppåt dvs
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fungerar både som basverksamhet och specialistverksamhet för denna grupp. Men det
finns olika uppfattning inom BUP om hur denna ansvarsfördelning ska se ut (se ovan un-
der styrdokument, pågående arbete om överenskommelse med primärvården). Det innebär
att BUP arbetar olika i länets delar. Detta skapar förväntningar från primärvård och kom-
muner som har kontakter med kolleger i länet.

Det förekommer få kontakter med primärvården. Det förekommer diskussioner mellan
BUP och primärvården när det gäller ansvar för behandlingar vid lättare depressioner. För
ca 3-4 år sedan tecknades ett avtal mellan BUP och primärvården i Varberg vilket innebu-
rit regelbundna kontakter. I Kungsbacka förekommer inga kontakter mellan BUP och pri-
märvården annat än via remisser. Här framhålls att primärvården behöver en utvecklad
kompetens om samband mellan fysiska symtom och psykisk ohälsa hos barn.

Externt – med kommunerna

Psykiatrin och kommunerna har ingen politisk samverkan i länet. Det finns däremot ett
önskemål om detta från psykiatrin.

I de lokala folkhälsoråden (samverkan mellan kommun och landsting) finns samverkan
runt folkhälsofrågor i respektive kommunområde där även barn- och ungdomsfrågor aktu-
aliseras och arbetas med, framförallt förebyggande insatser. Den nya politiska organisa-
tionen i Landstinget uppges dock ha inneburit vissa svårigheter för verksamheten i de lo-
kala hälsoråden eftersom de tidigare primärvårdsnämnderna var en viktig part. Då dessa
nu försvunnit har inte de lokala hälsoråden ännu helt funnit sina former.

I Kungsbacka finns en styrgrupp på tjänstemannanivå för lokal samverkan enligt den hal-
ländska policyn.

Barnhälsovården samverkar inom respektive kommunområde i sk Barnhälsovårdsråd. I
dessa ingår förutom barnhälsovården representanter för barnmedicin, och primärvård. På
vissa håll adjungeras förskola och skola. Barn- och ungdomspsykiatrin eller socialtjänsten
ingår inte i råden. På övergripande länsnivå finns samverkan med kommunernas skolhäl-
sovård 2 ggr/termin. Barnhälsovårdsöverläkaren uppger att det vore bra med en mer orga-
niserad samverkan med elevhälsa och barnomsorg på lokal nivå.

Barnavårdscentralerna har i varierande grad kontakt med förskolorna. I vissa fall sker det
när särskilt behov uppstår ex. smitta och i vissa fall något mer regelbundet.

I Hylte besöker personal från BVC en gång per termin samtliga förskolor i kommunen. De
frågor som behandlas kan handla om olycksfall och smittskydd, men också vara allmänna.
Arbetssättet gör att man lärt känna varandras verksamheter väl. Då och då uppmanar för-
skolepersonal föräldrar att ta kontakt med BVC.
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Barnhälsovården inom respektive enhet i Vårdval Halland är i vissa fall organiserad inom
distriktssköterskeverksamheten och i vissa fall organiserad med särskild personal för barn-
hälsovård. Det framkom i intervjuerna indikationer på att samverkan inom landstinget och
med kommunernas barn- och ungdomsverksamheter hämmas något när barnhälsovården
ingår i distriktssköterskeverksamheten samt av Vårdval Hallands organisation. Anledning-
en är dels att distriktssköterskorna har många samverkansparter och därför har svårt att
hinna utveckla samverkan med så många verksamheter, dels att Vårdval Halland inte har
en direkt geografisk koppling. Det senare tycks främst påverkas i kommunernas centrala
delar med många vårdvalsenheter och där barnen och familjerna i patientunderlaget kan
höra till olika skolområden.

Barnavårdscentralerna upplever att socialtjänsten ofta gör omorganisationer och byter per-
sonal vilket försvårar kontakterna.

Barnhälsovården i Halmstad uppger att de ibland slussar föräldrar till föräldrautbildningen
KOMET (se del 7, Halmstad), samt att Familjemottagningen informerat på BVC om sin
verksamhet. Kommunens familjerådgivning och ex specialpedagoger deltar i vissa fall i
föräldrautbildningen. I Harplinge finns ett bra samarbete med kommunens öppna förskola.

Barnhälsovården saknar en spädbarnsverksamhet i Halmstad som de kan slussa till. Tidi-
gare fanns en sådan som ett samverkansprojekt mellan kommun och landsting men den är
numera avvecklad. Tidigare fanns också möjlighet till stöd i hemmet från socialtjänsten.

Familjecentralen på Skogstorp (Falkenberg) samverkar med elevhälsans personal på sko-
lan. I vissa fall träffar de samma familjer. Bland annat är det lättare att överbrygga pro-
blemen med sekretess. Från BVC i Falkenberg uppger man att specialpedagog för försko-
lan kan ta kontakt med dem. I övrigt är det sällan som förskolan vänder sig till BVC. Man
har inte fullständig information om varandra eftersom det händer att förskolan sätter in
åtgärder utan att samverka med BVC. BVC och MVC medverkar på mottagningsgrup-
pens regelbundna träffar en gång per månad. Från BVC:s sida önskar man lära känna soci-
altjänstens verksamhet mer samt ha en kontaktperson att vända sig till.

Vid familjecentralen i Hylte finns en nära samverkan mellan BVC och den öppna försko-
lan samt med socialtjänsten.

Vid intervjuerna med BVC förs en diskussion om att socialtjänsten framfört att de får få
kontakter eller anmälningar via BVC. Brist på kunskap och därmed en rädsla för att anmä-
la för att det kan ge negativa konsekvenser för familjen anges som möjlig orsak. En annan
möjlig orsak anges vara att landstinget inte har bra former för att stödja sköterskor i en så-
dan process. Önskemål finns om en närmare och mer regelbunden kontakt med social-
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tjänsten för att öka kunskapen om varandras arbete, skapa förtroende och för att underlätta
kontakter i enskilda ärenden. Några goda exempel där så sker anges i ett område i Halm-
stad.

Barn- och ungdomspsykiatrin upplever att det talas mer om samverkan och behov av detta
på senare tid. Men i praktiken har det inte utvecklats i någon större utsträckning arbetet,
kanske för att det är svårt att få tid till det.

Det förekommer en hel del diskussioner mellan BUP och socialtjänsten om betalningsan-
svar vid placering i behandlingshem. Ibland kontaktar socialtjänsten när ett barn redan bli-
vit placerat i behandlingshem och vill att BUP ska stå för delar av kostnaden. Med skolan
är det diskussioner om vem som ska göra utredningar. Det har bl.a förekommit mycket
diskussioner i Halmstad kring om BUP eller Kärnhuset ska göra utredningar. Kärnhuset
beslöt ensidigt om sin gränsdragning och övrigt hamnar hos BUP. I övriga kommunområ-
den är det olika om det är BUP eller skolans psykologer som gör utredningar.

I Halmstad träffar BUP Kärnhuset, rektor för BUP-skolan och avdelningschefer social-
tjänsten regelbundet. BUP uppger att alla parter har en mycket god vilja till samverkan
men att det inte blir så regelbundna träffar på chefsnivå. Det finns också regelbundna träf-
far mellan BUP och skolkuratorerna 2 ggr/termin.

I Hylte beskrivs samverkan med kommunen fungera bra via bl.a familjecentralen. Det
finns också ett nära samarbete direkt med skolorna. De ringer ofta för att konsultera.

Falkenberg : från BUP:s sida är samverkan med Familjecentrum (0-12 år) och Bryggan
(12-20 år) inom socialförvaltningen samt med skolornas kuratorer viktiga. Denna samver-
kan uppges fungera väl. BUP har regelbundna träffar med elevhälsovårdsteamen på sko-
lorna och med behandlingsenheten inom socialförvaltningen.

Skolorna i Laholm har framfört önskemål om att få träffa BUP mer generellt dvs inte bara
i individärenden. BUP träffar elevhälsoteamen i de olika skolområdena regelbundet. Yr-
kesmässiga träffar med kuratorer resp psykologer sker också regelbundet. Här planeras
start av en tjejgrupp tillsammans med skolkuratorerna i centrumområdet. Här finns också
ett bra samarbete med skolpsykologen kring utredningar. Även med resursskolan finns ett
bra samarbete.

BUP upplever att samarbetet med socialtjänsten i Laholm är svårt pga hög personalom-
sättning. Där har bytts chef och personal vilket gjort att tidigare samarbete runnit ut i san-
den.
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I Kungsbacka anges att det finns en överenskommelse inom ramen för EN dörr in som in-
nebär att vilken aktör som ser ett behov tar kontakt med andra aktörer om familjen inte
själv förmår ta kontakt. Det anges att det finns en stor vilja till samverkan inom kommu-
nen. BUP försöker planera för en träff med familjen där även den som har remitterat finns
med.

I Kungsbacka anges att tidigare gjorde skolpsykologer mycket utredningar men att BUP
nu tagit över en hel del då det finns mer kompetens inom BUP nu.

Förebyggande insatser

Barnhälsovården uppger att deras arbete till sin huvuddel är förebyggande insatser. Det
finns dock ingen särskild metodik för riskbedömning eller tidig upptäckt vad gäller psy-
kisk ohälsa. I de nya riktlinjerna för barnhälsovården i Halland har området psykisk ohälsa
lyfts fram. Bl.a. anges att med anledning av ökande problem med psykisk ohälsa hos barn
behöver barnhälsovården arbeta på ett delvis annat sätt än tidigare. Riktlinjerna trycker på
samverkan med kommunens socialtjänst/barnomsorg och andra lokala barnverksamheter
och att varje BVC ska ha en planering för denna samverkan. Vidare anges att det är viktigt
att läkare och sjuksköterska vid BVC har kunskap och tid för kontakten med familjen.
Barnpengen till Vårdvalsenheterna har inför 2008 ökats bl.a av detta skäl. För uppfölj-
ningen av hur riktlinjerna följs anges att 95 % av alla förstagångsföräldrar och att minst 80
% av flerbarnsföräldrar ska få hembesök. Vidare anges att minst 75 % av områdets försko-
lor bör besökas årligen.

Barnavårdscentralerna uppger att de fångar upp barn med problematiska familjeförutsätt-
ningar eller om de märker att inte barnen utvecklas som förväntat. Vid övergång från möd-
rahälsovården till barnavårdscentralen finns ett överföringsdokument som innebär en viss
riskbedömning. För barnets utveckling finns metoder med tester mm. Andel hembesök
från BVC har minskat pga tidsbrist de senaste åren och i intervjuerna uppges att det inne-
bär en minskad information om barnens hemförhållanden.

Föräldrautbildningen är en viktig förebyggande insats.

Familjecentralen i Skogstorp (Falkenberg) genomför förebyggande arbete och information
till föräldrar, vid baby-café för nyblivna föräldrar, råd och stöd i samtal med socialtjäns-
tens personal. Behov kan i regel upptäckas tidigt och insatser oftast initieras lättare genom
närvaron av socialsekreterare.

Barn- och ungdomspsykiatrin uppger att det inte särskilt finns i deras uppdrag att arbeta
med förebyggande insatser generellt och att de inte heller arbetar med metodiker kring
detta. De uppfattar att det är en primärvårdsuppgift att arbeta med insatser för att förebyg-
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ga psykisk ohälsa även om det framkommer att detta inte är klart uttalat eftersom gränsen
mellan primärvårdens ansvar och BUP:s ansvar inte är tydliggjort.

Det finns metoder för tidig upptäckt av bland annat ätstörningar och ADHD. Enligt inter-
vjuade på BUP i Varberg kan man inte erbjuda dessa idag på grund av resursbrist.

Barnpsykiatrin uppger att mödrahälsovården och BVC är bra på att göra riskbedömningar
och de kontaktar vid behov.

Kontakterna med elevhälsoteam och familjemottagningar i kommunerna för konsultatio-
ner beskrivs som en förebyggande insats.

Kompetensutveckling

Det har inte i granskningen framkommit att det förekommer gemensam kompetensutveck-
ling mellan BUP och BHV. I några intervjuer har beskrivits gemensam kompetensutveck-
ling med kommunerna i särskilda projekt ex. Våld i nära relationer. Barnhälsovården har
egen kompetensutveckling ibland med mödravården för att bli bättre på att tidigt upptäcka
barn med problem.

Skolsköterskorna får på begäran utbildning via BUP.

Neuropsykiatriska teamet har gett information till elevhälsan och till studenter vid Hög-
skolans lärarutbildning.

BUP i Falkenberg har fortbildningar för kommunens personal, till exempel om ADHD och
autism. I samband med utbildningar har diskussioner växt fram om risk för överdiagnosti-
sering och behov av mindre grupper inom skolan för dessa barn.

BUP i Kungsbacka har haft utbildning för personal inom skolan och haft en utvecklings-
dag om samverkan med skolpsykologerna.

I intervjuerna uppges att det vore bra med gemensam erfarenhetsåterföring och utbildning
mellan socialtjänst och BUP för att öka kunskaperna i att bedöma i olika situationer.

Övrigt

I intervjuerna med BVC i Halmstad framkommer att man upplever att samverkan med
Migrationsverket utgör ett problem. I familjer med flyktingbakgrund finns ofta problem
med psykisk ohälsa och det hade behövts en närmare samverkan för att ge tidiga insatser.
Socialtjänsten och vuxenpsykiatrin ställer sig ofta avvisande till dessa familjer. För dessa
familjer vore det bra med tillgång till öppen förskola där även föräldrautbildning kan ingå.
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BUP uppger att det tidigare fanns en regelbunden kontakt med Migrationsverket och att
det arbetet är angeläget att återuppta.

Psykiatrinämnden har begärt en utredning kring ansvar, väntetider och kvalitet för neuro-
psykiatriska utredningar eftersom det finns problem med väntetiderna.

Samverkan på individnivå

Metoder för tidig upptäckt och förebyggande arbete

Barnhälsovården beskriver att deras arbete i sin huvuddel är ett förebyggande arbete. Det
finns metodik för tidig upptäckt av ex sen språkutveckling.

I intervjuerna uppges att det är viktigt att fånga problematik tidigt för det är oftast lättare
att motivera föräldrar till åtgärder runt mindre barn än när de blir större.

En grupp som ofta är svår att upptäcka tidigt uppges vara ”unga duktiga flickor”. Barn
med inlärningssvårigheter ”tappas” lätt eftersom man ofta väntar och hoppas det ska bli
bättre när barnet blir äldre.

Tidigare fick BUP enligt intervjuerna fler remisser från BVC via psykologer – osäkert om
de vänder sig till barnhabiliteringen idag. Från barnhälsovården framförs att BUP är obe-
nägna att aktualisera barn under 6 år men också att professionen har olika uppfattning
kring detta.

Arbetsformer runt individen

Internt inom landstinget

Barnhälsovården och barn- och ungdomspsykiatrin beskriver att samverkan runt individen
främst sker mellan barnhälsovårdspsykolog och personal i barn- och ungdomspsykiatrin.
Vanligen sker detta via remiss från barnhälsovårdspsykolog eller någon gång BVC-läkare.
Det finns även en nära samverkan med mödrahälsovården och förlossningens amnings-
mottagning och i vissa fall med barnhabiliteringen.

I Hylte uppges att BVC har få kontakter med BUP och oftast begränsat till remisser.

Barnhälsovårdspsykologerna beskriver att samverkan med BUP runt individer främst är
positiv men att problemen är att det saknas resurser i barn- och ungdomspsykiatrin, dels i
form av kvantitativa resurser, dels genom att det saknas insatsformer för ex insatser i hem-
met. Kontakter med vuxenpsykiatrin i de fall så behövs upplevs inte fungera bra. Exem-
pelvis om en mamma får amningspsykos är det angeläget att BVC får veta detta.
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Barn- och ungdomspsykiatrin har samverkan med vuxenpsykiatrin främst i samband med
överlämnande när den unge når vuxen ålder, samt i samband med barn till föräldrar med
psykiatrisk eller missbruksproblematik. BUP har även samverkan med barnhabiliteringen
kring vissa barn.

I Kungsbacka upplevs att det finns svårigheter med att ge stöd åt barn med autism och As-
perger. BUP har kompetens men saknar resurser för att ge ett mer långvarigt stöd. Det be-
hövs ett team för detta enl de intervjuade.

Iakttagelse utom granskningen: Barnhabiliteringen har en åldersgräns på 16 år för överfö-
ring till vuxenverksamhet medan psykiatrin har åldersgräns 18 år. För ungdomar med neu-
ropsykiatrisk problematik som haft insatser av barnhabiliteringen och bedöms behöva det
även fortsättningsvis innebär det att de överförs först till BUP och senare (vid 18 år) till
vuxenpsykiatrin.

Externt - med kommunerna

Barnhälsovården beskriver att deras samverkan på individnivå med förskola och grund-
skola främst sker i samband med överlämnande i samband med skolstarten. BVC-
sköterskorna träffar då skolsköterskorna och varje individ gås igenom och journaler över-
lämnas förutsatt att föräldrarna givit sitt medgivande till informationsöverföringen. Tidi-
gare lämnade barnomsorgen uppgifter till BVC om barnet vid 5-årskontrollen via en blan-
kett. Detta ska nu ersättas av att föräldrarna istället lämnar uppgifter.

Samverkan med socialtjänsten förekommer i begränsad omfattning och då oftast via barn-
hälsovårdspsykologen vid ex yttrande i samband med barnavårdsutredningar och vid an-
mälningar eller i fall där familjen redan har insatser från socialtjänsten. Denna samverkan
upplevs vara ”ensidig” dvs BVC lämnar uppgifter men får sällan information tillbaka.

I Hylte uppges vid intervjuer med personal inom BVC att de vill själva medverka i sam-
verkan med socialtjänsten när anmälan dit görs. Detta ser man som en grund för att föräld-
rar ska kunna känna sig trygga. Samtidigt undviker man att sekretessen får utgöra hinder
för samverkan. Personal inom BVC anger att samverkan med Familjecentra-
len/socialtjästen fungerar bra. De är mer benägna idag att samverka på ett tidigt stadium i
enskilda ärenden, till exempel vid hembesök.

Barn- och ungdomspsykiatrin samverkar med socialtjänsten kring barn som utsatts för
övergrepp och ofta kring barn som placeras utanför hemmet.

Samverkan med skolan är främst med elevhälsoteamen och med lärare, dels i utredningar,
dels kring barn med problematik som koncentrationssvårigheter, förståelseproblem, neu-
ropsykiatrisk problematik och fobier/ångest. Även runt barn med suicidrisk och ätstör-
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ningar finns ett samarbete. Samarbetet upplevs oftast positivt och skolan är angelägen om
kontakterna. Även BUP anger att skolan är en viktig samarbetspart eftersom pedagogerna
ser barnen i stort sett varje dag.

Neuropsykiatriska teamen träffar fritidshem, lärare, personliga assistenter och i vissa fall
rektorer, dels i samband med utredning och för information, dels vid uppföljning av barn.
Generellt upplevs dessa kontakter fungera väl. Teamet ser dock vissa svårigheter i sam-
verkan med personliga assistenter för att de inte får tillräcklig information via rektor eller
lärare. Dock uppger teamet att det finns brister i överlämnandet mellan olika stadier i sko-
lan. I vissa fall får inte mottagande lärare information om problematik hos ett barn. Tea-
met träffar också LSS-handläggare och socialtjänsten i övrigt. Samverkan med LSS be-
skrivs fungera bra, medan det kan skifta mycket hur samverkan fungerar med socialtjäns-
ten i övrigt. Bl.a beskrivs att det finns olika förväntningar där socialtjänsten förväntar att
BUP ska göra sin insats färdigt innan de gör sin bedömning trots att det finns uppenbart
behov av sociala insatser. Teamet trycker på att det behövs mer av samverkan och gemen-
sam kompetensutveckling om varandra; BUP och kommun.

BUP upplever ibland att socialtjänstens utredningar tar lång tid. Det försenar och försvårar
insatser till barn som har ett angeläget behov av stöd relativt omgående. De upplever ock-
så att det ibland är så att BUP och socialtjänsten bollar ärenden mellan sig och att man har
olika syn på vilka behov barnet har.

BUP:s personal har medverkat i sk nätverksmöten och har god erfarenhet av detta. ”Kan
nog vara ett bra sätt att leva upp till den Halländska policyn.” Upplever att skolorna är de
som är bäst på att göra sina insatser enligt planeringen.

I Hylte uppges att samarbetet fungerar mycket bra både med familjecentralen och skolor-
na. Dock saknas här resurser inom kommunen för att handleda personal i skolorna om
barn i behov av särskilt stöd vilket de efterfrågar.

Varberg Tidigare arbetade BUP i stort sett konsultativt. Sedan en tid bistår skolpsykolog
BUP med basutredningar. Många av de barn som kommer till BUP har kognitiva stör-
ningar och är aktuella för särskolan. Oftast är det inom BUP som behovet för elever att
skrivas in i särskolan upptäcks. Enligt BUP borde upptäckterna göras tidigare för den en-
skilde elevens skull. Låg kontinuitet bland skolpsykologer försvårar samverkan med BUP.
Förutsättningarna anses bättre idag med den centrala Enheten för Elevhälsa, även om man
inte sett resultaten i arbetet ännu.

I Kungsbacka anges att det behövs en utvecklad samverkan kring tidig upptäckt både med
BVC och med kommunen. En viktig del är att fånga in barn som uteblir från skolan;
många av dessa har oupptäckta neuropsykiatriska problem. Om inget görs blir problemen
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värre. Viktigt är också att med kommunen utveckla och finna lösningar för stöd till dessa
barn.

Samordnad individuell plan

Samordnad individuell plan enligt den halländska policyn används inte i någon större om-
fattning. Någon enstaka intervjuperson har stött på det i något fall (barnpsykiatrin i
Kungsbacka och Hylte) men någon mer frekvent användning har inte framkommit i inter-
vjuerna inom landstinget. De som haft kontakt med arbetsformen upplever det som posi-
tivt.

I Hylte uppger de intervjuade inom BVC och BUP att SIP används i de fall som personal
från flera verksamheter behöver samordna sitt arbete. SIP uppfattas som ett bra instru-
ment.

Övrigt

Neuropsykiatriska teamet upplever en svårighet i att det inte finns något motsvarande
team inom vuxenpsykiatrin. Det försvårar överlämnandet när unga vuxna behöver fortsatta
insatser.

Uppföljning

Samtliga intervjuade uppger att det alltid i respektive verksamhet görs löpande uppfölj-
ning av insatser till enskilda patienter. Barn- och ungdomspsykiatrin gör i vissa fall upp-
följningar tillsammans med skolan och/eller socialtjänsten. Uppföljning på individnivå
görs inte utifrån en, mellan aktiva verksamheter, gemensam målsättning. Däremot infor-
merar aktörerna varandra och familjen om resultatet enligt respektive verksamhets be-
dömning av sina insatser. Respektive verksamhet dokumenterar uppföljningen i sin jour-
nal eller motsvarande.

Barnhälsovården gör en årlig uppföljning av verksamheten i hela länet. Vissa delar av
denna uppföljning redovisas sedan till nationell nivå; amningsfrekvens, föräldrars rökva-
nor och vaccinationer. I denna uppföljning redovisas antal födda barn, barn inskrivna på
BVC, samt omfattning av hembesök, föräldragrupper och besök på förskolor. Här redovi-
sas även andel barn som gjort hörselscreening, tal- och språkbedömning, och utvecklings-
kontroller. Uppföljningsformerna är under omarbetning. Någon särskild uppföljning kring
barn med risk för psykisk ohälsa framkommer inte.

Barnpsykiatrin beskriver samverkansarbetet i sin årsredovisning. I Kungsbacka görs upp-
följning av samverkan inom ramen för den lokala handlingsplanen.



13

Revisionell bedömning – samverkan inom Landstinget

Finns en gemensam definition av målgruppen barn och ungdomar med psykosociala pro-
blem och psykiska sjukdomstillstånd?
Granskningen visar att begreppet barn i behov av särskilt stöd används generellt. Någon
mer preciserad definition har inte framkommit men vi ser inte att detta upplevs som pro-
blem i verksamheten.

Finns det styrande dokument och en organisation som främjar samverkan inom landsting
vad det gäller barn och ungdomar med psykosociala problem och psykiska sjukdomstill-
stånd?
Den halländska policyn om samverkan är ett övergripande styrdokument för både barn-
psykiatrin och barnhälsovården. Flertalet intervjuade känner till policyn men den används
inte i alla delar av länet som underlag för verksamhetsstyrningen. I Hylte, Kungsbacka,
Falkenberg och i viss mån i Laholm används policyn som underlag för verksamhetsplane-
ring. I dessa kommunområden (ej i Laholm) har lokala handlingsplaner utarbetats i linje
med policyn.

Barnhälsovården har Riktlinjer för barnhälsovården (beslutade december 2007) som fram-
håller samverkan med bl.a. kommunens socialtjänst och förskola/skola. Barn- och ung-
domspsykiatrin finns inte angivet som samverkanspart. I underlaget för uppföljning finns
uppföljningsindikatorer kring samverkan med barnomsorgen.

Vår bedömning är att det är angeläget att Landstinget utvecklar överenskommelser inom
sin egen organisation mellan barn- och ungdomspsykiatrin och primärvården vari även
barnhälsovården bör omfattas. Ett sådant arbete har initierats och en arbetsgrupp har bil-
dats. Det är angeläget att detta arbete påskyndas. Överenskommelsen bör innefatta an-
svarsfördelning mellan bas- och specialistnivå (enligt den halländska policyn), samver-
kansformer på övergripande och lokal nivå, rutiner för samarbetet, planering för behov av
gemensam kompetensutveckling respektive –överföring samt uppföljningsformer.

Det är vidare angeläget att Landstinget medverkar till att lokala handlingsplaner enligt po-
licyn utarbetas i samtliga kommunområden (se även delrapport 1).

Har man genom samverkan inom landstinget skapat ändamålsenliga arbetsformer mot
avsedd målgrupp?
I nuläget finns ett samarbete inom landstinget runt individer som i praktiken innebär över-
föring mellan vårdnivåer via remisser och någon gång via konsultation. Det finns också en
yrkesmässig samverkan mellan psykologer. Vi ser inte att det finns risk att enskilda barn



14

inte får upptäckta behov tillgodosedda. Vår bedömning är dock att ett mer utvecklat sam-
arbete runt individerna kan gynna bl.a tidig upptäckt av psykisk ohälsa eller utvecklings-
problematik.

Finns en tillfredsställande verksamhetsuppföljning och resultatredovisning kopplad till
fastställda mål?
Det finns en återkommande uppföljning av riktlinjerna för barnhälsovården. Indikatorer
för hur arbetet för att förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa saknas ännu och vi ser
det angeläget att detta arbete sker skyndsamt. Inte minst med tanke på att Vårdval Halland
innebär att flera vårdgivare ansvarar för barnhälsovården vilken ger ökat behov av upp-
följning.

Det saknas en uppföljning kring hur samverkan och ansvarsfördelning mellan basnivå och
specialistnivå fungerar.

Hur arbetar landstinget förebyggande?

- Metoder för att upptäcka tidiga signaler och arbetssätt för att hantera tidig psykisk ohäl-
sa?

I granskningen har inte framkommit att landstinget arbetar med särskild metodik för tidig
upptäckt av psykisk ohälsa. I något fall har nämnts att det finns utvecklad metodik för ti-
dig upptäckt av ADHD och ätstörningar, men att dessa inte används pga resursbrist. Det
har däremot framkommit att barn- och ungdomspsykiatrin ibland ställer sig tveksam till att
ta emot barn i lägre åldrar. Vår bedömning är att det är angeläget att primärvården (inkl
BVC) och barnpsykiatrin samverkar för att finna former för tidig upptäckt och insats samt
vem som ska ansvara för dessa insatser.

- Kompetensöverföring mellan olika aktörer?

Kompetensöverföring mellan barn- och ungdomspsykiatri, primärvården och barnhälso-
vården sker i viss mån genom yrkesträffar. Däremot saknas en planerad kompetensöverfö-
ring som kan utveckla gemensamma metoder för tidig upptäckt och samarbetet runt indi-
viden.


