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Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, socialnämnden, utbildningsnämnden, skolnämnden,
och vård- och omsorgsnämnden i Enköpings kommun säkerställer att förutsättningar för
samverkan upprättas likt i de övriga kommunerna.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen, socialnämnden, skolnämnden, utbildningsnämnden, och
vård- och omsorgsnämnden utser den individnära samverkan till ett prioriterat område.
Anledningen är att denna samverkan direkt påverkar målgruppen.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen, socialnämnden, skolnämnden, utbildningsnämnden och
vård- och omsorgsnämnden upprättar forum där medarbetarrepresentanter regelbundet får
möjlighet att diskutera och arbeta fram struktur och riktlinjer för att möjliggöra samverkan på
den individbaserade nivån.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, socialnämnden, skolnämnden, utbildningsnämnden
och vård- och omsorgsnämnden säkerställer att regelbunden uppföljning av hur samverkan
fungerar inom och mellan Regionens och kommunernas verksamheter sker. Uppföljning bör ske
på samtliga samverkansnivåer: regional, lokal och individnära nivå.
Nämnder och styrelser med uppgift att svara för samverkan mellan kommun och
landsting kring barn och ungdomars psykiska ohälsa
Vi bedömer att ansvaret för samverkan mellan kommun och landsting inte ligger på en ansvarig
nämnd eller styrelse och att det är positivt att ansvaret är fördelat på de nämnder och styrelser
som är ansvariga för de olika verksamheternas områden.
Vi bedömer att kommunstyrelsen, socialnämnden, skolnämnden, utbildningsnämnden och
vård- och omsorgsnämnden inte ställer tydliga krav på samverkan mellan Region och kommun.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, socialnämnden, skolnämnden, utbildningsnämnden
och vård- och omsorgsnämnden som är ansvariga för samverkan träffas regelbundet för att
säkerställa att samverkan mellan kommun och Region sker.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, socialnämnden, skolnämnden, utbildningsnämnden
och vård- och omsorgsnämnden upprättar tydliga krav på samverkan mellan Region och
kommun.
System, rutiner och uppföljning av resultat
Vi bedömer att det finns flera olika system och rutiner för att följa upp medicinska och
ekonomiska resultat. Vi bedömer att det finns system och rutiner som är tillförlitliga och säkra
men att systemen och rutinerna kräver kontinuerlig förbättring samt regelbunden underhållning
för att kunna tillräknas som tillförlitliga.
Vi bedömer att kommunerna går miste om möjlighet till uppföljning av resultat genom att inte
genomföra produktionsplanering och -uppföljning.
Vi bedömer att verksamhetsuppföljning och resultatredovisning inom kommunen inte är
tillräckligt kopplad till ändamålsenliga mål för samverkan gällande barn och unga med psykisk
ohälsa.
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Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, socialnämnden, skolnämnden, utbildningsnämnden,
och vård- och omsorgsnämnden regelbundet kartlägger befintliga system och rutiner med syfte
att identifiera och åtgärda eventuella fel.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, socialnämnden, skolnämnden, utbildningsnämnden,
och vård- och omsorgsnämnden säkerställer att uppdatering av befintliga system och rutiner
sker regelbundet.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen överväger att införa produktionsplanering i
kommunens verksamheter för att möjliggöra bättre kontroll och uppföljning av verksamheterna.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, socialnämnden, skolnämnden, utbildningsnämnden,
och vård- och omsorgsnämnden utarbetar ändamålsenliga mål för samverkan samt säkerställer
att verksamhetsuppföljning och resultatrapporter är kopplade till uppföljningsbara mål om
samverkan.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen utreder hur IT och innovationer kan underlätta att
utbyta information i jou rnalsystem mellan skola och landsting.
Barn och ungdomar som faller mellan stolarna
Vi bedömer att de grupper av barn och unga som identifierats som grupper som faller mellan
stolarna inte är specifika för Uppsala län utan är vanligt förekommande även i andra län. Dessa
grupper är inte heller nya grupper utan det är återkommande samma utsatta grupper som
riskerar att falla mellan stolarna.
Vi bedömer att SIP är ett användbart verktyg för att hindra att barn och unga faller mellan
stolarna. Genom att använda sig av SIP kan både patienten och involverade verksamheter få en
god översikt gällande patienten och frågeställningar.
Vi bedömer att det finns en fungerande samverkan i det förebyggande arbetet gällande
hanteringen av "hemmasittare" i grundskolan.
Vi bedömer att det skiljer sig åt mellan kommunerna hur verksamheterna arbetar med att fånga
upp barn som riskerar att falla mellan stolarna då alla kommuner inte genomför samma projekt.
Vi bedömer att det finns en fungerande samverkan över hela länet på läns-/regional och lokal
nivå i det förebyggande arbetet gällande analys av folkhälsostatistik och enkäten Liv och hälsa
ung. Däremot saknas samverkan mellan landsting och kommun på en individnära nivå.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, socialnämnden, skolnämnden, utbildningsnämnden
och vård- och omsorgsnämnden säkerställer att kartläggningar genomförs av samtliga grupper
som riskerar att falla mellan stolarna.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, socialnämnden, skolnämnden, utbildningsnämnden
och vård- och omsorgsnämnden följer upp att arbete för att motverka att barn och unga faller
mellan stolarna regelbundet för att skapa kontroll och insyn gällande hur dessa situationer kan
motverkas.
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Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, socialnämnden, skolnämnden, utbildningsnämnden
och vård- och omsorgsnämnden säkerställer att verktyget SIP används i tillfredsställande
utsträckning.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, socialnämnden, skolnämnden, utbildningsnämnden
och vård- och omsorgsnämnden säkerställer att organiserat arbete för att fånga upp
"hemmasittare" i gymnasiet finns.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, socialnämnden, skolnämnden, utbildningsnämnden
och vård- och omsorgsnämnden samverkar på alla nivåer gällande det förebyggande arbetet
gällande analys av folkhälsostatistik och enkäten Liv och hälsa ung.

2,13.7.

Iakttagelser: Heby kommun

Verksamhet för barn och unga med psykisk ohälsa
Invånarna i Heby kommun tillhör BUP i Uppsala kommuns upptagningsområde. Trots att BUP:s
verksamhet finns tillgänglig i Uppsala har tillgängligheten förändrats under 2016, framför allt
under hösten då BUP:s verksamhet i Uppsala har tagit över hela länets patienter. I individuella
intervjuer och i fokusgrupper framkommer att det finns en generell uppfattning att elevhälsan i
dagsläget inte räcker till och inte kan verka ändamålsenligt. Majoriteten av de intervjuade inom
elevhälsan upplever att de på grund av att BUP kräver att de ska ha genomfört basutredningar
inte hinner utföra sitt grundläggande uppdrag.
Inom individ- och familjeomsorgen samt inom övrig verksamhet inom socialtjänsten beskrivs
BUP:s omorganisation med nedläggning av öppenvårdsmottagningarna utanför Uppsala
kommun som märkbart påtaglig. Samtliga intervjuade inom verksamheten beskriver en ökad
arbetsbelastning till följd av omorganisationen.
Från intervjuer med kommunala verksamheter beskrivs att tillgängligheten inte mäts enligt
väntetider och verksamheterna innefattas därmed inte av vårdgarantin.
Ansvarsfördelning och avtal inom och mellan landstinget och länets kommuner
gällande barn och unga med psykisk ohälsa

Ansvarsfördelningen inom och mellan landstinget och kommunen finns definierad i lagtext,
överenskommelser, riktlinjer och avtal. Utöver dessa har varje verksamhet egna
uppdragsbeskrivningar avseende ansvar och målgrupp. Inom de intervjuade verksamheterna
beskrivs att de överlag upplever uppdragsbeskrivningarna som tydliga och att kännedomen om
den egna verksamhetens område är god.
Samverkan inom och mellan landstinget och kommunerna för barn och unga med
psykiska ohälsa
Förutsättningar för samverkan på läns-/regional och lokal nivå har skapats genom
närvårdsarbetet. Samverkan på individbaserad nivå mellan Heby kommun och BUP har
begränsats på grund av den personalbrist som har varit under större delen av 2016.
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Nämnder och styrelser med uppgift att svara för samverkan mellan kommun och
landsting kring barn och ungdomars psykiska ohälsa
Ansvaret för samverkan mellan kommun och landsting ligger inte på någon enskild nämnd eller
styrelse utan är fördelat på kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och vård- och
omsorgsnämnden.
De ansvariga nämnderna ställer inga tydliga krav på samverkan mellan kommun och landsting
gällande barn och unga med psykisk ohälsa i sina mål- och budgetrapporter.
System, rutiner och uppföljning av resultat
Elevhälsan genomför hälsosamtal med elever som dokumenteras och följs upp. Inom
elevhälsoteamen i respektive kommun sker också regelbundna möten för att följa upp elevers
medicinska resultat.
Elevhälsan använder journalsystemet Prorenata till bland annat uppföljning av resultat, både
utifrån statistik gällande antal elever inom elevhälsan men också uppföljning av ansvariga och
samordning av elevernas situation.
Socialstyrelsen har tagit fram ett arbetssätt för att kartlägga och bedöma barns behov, kallat
Barns Behov i Centrum (BBIC). Arbetssättet innefattar tydliga riktlinjer och ramar gällande
utförande och systematisk uppföljning. lieby kommun tillämpar BBIC som system för att följa
upp medicinska resultat från socialtjänstens verksamhet.
I kommunens verksamheter elevhälsan och individ- och familjeomsorgen tillämpas
avvikelsehantering. Det finns riktlinjer för hur avvikelserapporter ska skrivas om avvikelser sker.
Utöver skriftliga avvikelserapporter sker även avvikelserapportering muntligen i samtal med
ansvarig chef samt under gemensamma personalmöten. Avvikelsesysternet beskrivs som ett
användbart verktyg för uppföljning men att det borde användas mer frekvent.
Utöver avvikelserapporter beskrivs Lex Maria och Lex Sarah som system som används i
uppföljningssyfte vid avvikelser i både elevhälsan och individ- och familjeomsorgen.
Produktionsplanering tillämpas inte i kommunens verksamheter.
Resultat av verksamheten följs upp och rapporteras till beslutsfattare på en övergripande nivå
för att användas som beslutsunderlag. Rapportering och uppföljning sker främst via nämndernas
tertials- och årsrapporter. Rapportering och uppföljning sker också muntligen via månatliga
kommunfullmäktigemöten. Under dessa möten behandlas frågeställningar som för tillfället är
aktuella, det finns ingen stående punkt gällande psykisk ohälsa. Vid kommunens närvårdsgrupps
sammankomster följs pågående projekt inom närvårdsarbetet upp.
Verksamhetsuppföljning och resultatredovisning är inte kopplad till ändamålsenliga mål för
samverkan gällande barn och unga med psykisk ohälsa.
Barn och ungdomar som faller mellan stolarna
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Heby kommun saknar formellt upprättade projekt/arbeten för övriga grupper som uppges att
riskera att falla mellan stolarna. Elevhälsan ingår i den lansgemensamma samverkan i det
förebyggande arbetet med analys av enkäten Liv och hälsa ung.

2.13.8.

Bedömningar och rekommendationer: Heby kommun

Verksamhet för barn och unga med psykisk ohälsa
Vi bedömer att samtliga verksamheter som ingår i verksamheten för barn och unga med psykisk
ohälsa har påverkats av BUP:s omorganisation gällande nedläggningen av
öppenvårdsmottagningarna. Vi bedömer att verksamheterna har fått ta en ökad
arbetsbelastning avseende de patienter som BUP inte har kunnat ta emot. Framför allt inom
kommunernas individ- och familjeomsorg och elevhälsa. Bedömningen baseras på intervjuer där
det lyfts att vid fall där BUP inte har haft möjlighet att ta emot en patient har personal inom
individ- och familjeomsorgen samt elevhälsan utfört uppgifter som ligger inom BUP:s ansvar.
Vi bedömer att systematisk kartläggning av barn och ungdomars psykiska hälsa sker separat per
verksamhet och att det saknas gemensamma kartläggningar mellan verksamheterna.
Vi bedömer att personalsituationen inom BUP har lett till att personal i andra verksamheter,
som ingår i verksamheten för barn och unga med psykisk ohälsa, utför arbetsuppgifter som de
inte har kompetens för. Bedömningen avser främst utredningar som går in på medicinskt
område som personal inom individ- och familjeomsorg samt elevhälsa inte har utbildning eller
kompetens för.
Vi rekommenderar att Heby kommuns kommunstyrelse, socialnämnd, utbildningsnämnd och
vård- och omsorgsnämnd genomför systematiska kartläggningar för att säkerställa att patienters
fullständiga behov och flöde mellan verksamheterna kartläggs tillsammans med
sjukhusstyrelsen och vårdstyrelsen i Region Uppsala.
Vi rekommenderar att Heby kommuns kommunstyrelse, socialnämnd, utbildningsnämnd och
vård- och omsorgsnämnd genomför kartläggningar för att säkerställa att inga barn faller mellan
stolarna på grund av de genomförda omorganisationerna inom BUP tillsammans med
sjukhusstyrelsen och vårdstyrelsen i Region Uppsala.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden
genomför kartläggningar för att säkerställa att inga barn faller mellan stolarna på grund av
bristande tillgänglighet.
Ansvarsfördelning och avtal inom och mellan landstinget och länets kommuner
gällande barn och unga med psykisk ohälsa
Vi bedömer att ansvarsfördelning till viss del finns upprättad inom och mellan landstinget och
länets kommuner vad gäller samarbete, planering och genomförande av vården för barnen och
unga med psykisk ohälsa men att det finns brister inom vissa områden som försvårar för
verksamheterna när det gäller avgränsning och samarbete. Det saknas en tydlig och tillräcklig
ansvarsfördelning mellan verksamheterna för de patienter som befinner sig i den så kallade
"mellannivån", det vill säga de patienter som inte har tillräckligt komplicerade frågeställningar
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för att ansvarsmässigt ligga under barn- och ungdomspsykiatrins (BUP) ansvar, men ändå har för
komplicerade frågeställningar för elevhälsan eller socialtjänsten.
Vi bedömer att SIP är ett fördelaktigt verktyg för att tydliggöra ansvarsfördelningen när
huvudmännen behöver samverka gällande enskilda patienter.
Vi bedömer att det finns ingångna avtal inom flera områden inom och mellan landstinget och
kommunerna. De avtal som finns upprättade förbinder inte huvudmännen att utföra väl
definiera uppgifter utan beskriver snarare syfte med avtal och involverade verksamheters
ansvarsområden. Vi bedömer att de avtal som finns upprättade är tillräckligt specifika gällande
uppgiftsbeskrivningar för att inte vara begränsande då individuella fall ska bearbetas.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden att
genomföra kartläggningar för att utreda var behov finns för att upprätta samverkansavtal med
Regionen.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden att
säkerställa att SIP tillämpas enligt lagens föreskrifter, både gällande omfattning och frekvens.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden
att upprätta samverkansavtal inom de områden som identifieras med anledning av ovanstående
rekommendation.
Samverkan inom och mellan landstinget och kommunerna för barn och unga med
psykiska ohälsa
Vi bedömer att förutsättningar för samverkan har skapats inom ett antal områden men att
ytterligare förutsättningar behöver skapas för att samverkan ska vara väl fungerande mellan
huvudmännen.
Vi bedömer att närvårdsarbetet bidrar till goda förutsättningar för samverkan inom och mellan
kommunen och landstinget.
Vi bedömer att förutsättningar för samverkan på den individnära nivån mellan huvudmännen
har minskat i samband med nedläggningarna av öppenvårdsmottagningarna i kommunerna
utanför Uppsala kommun.
Vi bedömer att förutsättningar för samverkan har skapats mellan BUP och gymnasieskolorna i
Uppsala kommun i och med verksamheten Spången och att det finns en väl fungerande
samverkan. Vi bedömer att vården blir ojämlik för gymnasieeleverna i Heby kommun.
Vi bedömer att samverkan fungerar på läns-/regional och lokal nivå. Inom dessa nivåer har det
skapats forum för samverkan mellan huvudmännen genom närvårdsarbetet.
Vi bedömer att det i dagsläget inte finns en väl fungerande individnära samverkan mellan BUP
och de landstings- och kommundrivna verksamheterna utanför Uppsala kommun.
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Vi rekommenderar kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden att
fortsätta utveckla närvårdsarbetet för att skapa goda förutsättningar till en utvecklad och
fungerande samverkan med Region Uppsala.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden
utreder om Spångens verksamhet kan upprättas för samtliga av länets gymnasieelever för att
säkerställa att vården är jämlik för länets invånare.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden
utser den individnära samverkan till ett prioriterat område. Anledningen är att denna samverkan
direkt påverkar målgruppen.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden
upprättar forum där medarbetarrepresentanter regelbundet får möjlighet att diskutera och
arbeta fram struktur och riktlinjer för att möjliggöra samverkan på den individ baserade nivån.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden
säkerställer att regelbunden uppföljning av hur samverkan fungerar inom och mellan Regionens
och kommunens verksamheter sker. Uppföljning bör ske på samtliga samverkansnivåer:
regional, lokal och individnära nivå.
Nämnder och styrelser med uppgift att svara för samverkan mellan kommun och
landsting kring barn och ungdomars psykiska ohälsa
Vi bedömer att ansvaret för samverkan mellan kommun och landsting inte ligger på en ansvarig
nämnd eller styrelse och att det är positivt att ansvaret är fördelat på de nämnder och styrelser
som är ansvariga för de olika verksamheternas områden.
Vi bedömer att kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden
styrelser inte ställer tydliga krav på samverkan mellan landsting och kommun.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden
som är ansvariga för samverkan träffas regelbundet för att säkerställa att samverkan mellan
kommun och Region sker.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden
upprättar tydliga krav på samverkan mellan Region och kommun.
System, rutiner och uppföljning av resultat
Vi bedömer att det finns flera olika system och rutiner för att följa upp medicinska och
ekonomiska resultat. Vi bedömer att det finns system och rutiner som är tillförlitliga och säkra
men att systemen och rutinerna kräver kontinuerlig förbättring samt regelbunden underhållning
för att kunna tillräknas som tillförlitliga.
Vi bedömer att kommunen går miste om möjlighet till uppföljning av resultat genom att inte
genomföra produktionsplanering och —uppföljning.
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Vi bedömer att verksamhetsuppföljning och resultatredovisning inom kommunen inte är
tillräckligt kopplad till ändamålsenliga mål för samverkan gällande barn och unga med psykisk
ohälsa.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden
regelbundet kartlägger befintliga system och rutiner med syfte att identifiera och åtgärda
eventuella fel.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden
an säkerställer att uppdatering av befintliga system och rutiner sker regelbundet.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden
överväger att införa produktionsplanering i kommunens verksamheter för att möjliggöra bättre
kontroll och uppföljning av verksamheterna.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden
utarbetar ändamålsenliga mål för samverkan samt säkerställer att verksamhetsuppföljning och
resultatrapporter är kopplade till uppföljningsbara mål för samverkan.
Vi rekommenderar att sjukhusstyrelsen och vårdstyrelsen samt kommunstyrelserna utreder hur
IT och innovationer kan underlätta att utbyta information i journalsystem mellan skola och
Region.
Barn och ungdomar som faller mellan stolarna
Vi bedömer att de grupper av barn och unga som identifierats som grupper som faller mellan
stolarna inte är specifika för Uppsala län utan är vanligt förekommande även i andra län. Dessa
grupper är inte heller nya grupper utan det är återkommande samma utsatta grupper som
riskerar att falla mellan stolarna.
Vi bedömer att SIP är ett användbart verktyg för att hindra att barn och unga faller mellan
stolarna. Genom att använda sig av SIP kan både patienten och involverade verksamheter få en
god översikt gällande patienten och frågeställningar.
Vi bedömer att det inte finns en fungerande samverkan över hela länet i det förebyggande
arbetet gällande hanteringen av "hemmasittare" i grundskolan.
Vi bedömer att det faktum att Heby kommun inte har något projekt för att organisera arbetet
med att fånga upp "hemmasittare" hindrar möjligheten att fånga upp denna grupp.
Vi bedömer att det skiljer sig åt mellan kommunerna hur verksamheterna arbetar med att fånga
upp barn som riskerar att falla mellan stolarna då alla kommuner inte genomför samma projekt.
Vi bedömer att det finns en fungerande samverkan över hela länet på läns-/regional och lokal
nivå i det förebyggande arbetet gällande analys av folkhälsostatistik och enkäten Liv och hälsa
ung. Däremot saknas samverkan mellan landsting och kommun på en individnära nivå.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden
säkerställer att kartläggningar genomförs av samtliga grupper som riskerar att falla mellan
stolarna.
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Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden
elevhälsan följer upp att arbete för att motverka att barn och unga faller mellan stolarna
regelbundet för att skapa kontroll och insyn gällande hur dessa situationer kan motverkas.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden
säkerställer att verktyget SIP används i tillfredsställande utsträckning.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden
säkerställer att organiserat arbete för att fånga upp "hemmasittare" i grundskolan och
gymnasiet finns.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden
samverka på alla nivåer gällande det förebyggande arbetet gällande analys av folkhälsostatistik
och enkäten Liv och hälsa ung.

2.13.9.

Iakttagelser: Håla kommun

Verksamhet för barn och unga med psykisk ohälsa
1 och med att BUP:s öppenvårdsmottagning i Bålsta har stängts ner har verksamheten för barn
och unga förändrats inom kommunen. Det innebär förändringar i tillgänglighet men också ökad
belastning för kommunens verksamheter som har fått ta ett större ansvar i och med att
tillgängligheten till BUP har minskat för patienter och anhöriga.
1 individuella intervjuer och i fokusgrupper framkommer att det finns en generell uppfattning att
elevhälsan i dagsläget inte räcker till och inte kan verka ändamålsenligt. Majoriteten av de
intervjuade inom elevhälsan upplever att de på grund av att BUP kräver att de ska ha genomfört
basutredningar inte hinner utföra sitt grundläggande uppdrag.
Inom individ- och familjeomsorgen samt inom övrig verksamhet inom socialtjänsten beskrivs
BUP:s omorganisation med nedläggning av äppenvårdsmottagningarna utanför Uppsala
kommun som märkbart påtaglig. Samtliga intervjuade inom verksamheten beskriver en ökad
arbetsbelastning till följd av omorganisationen.
Från intervjuer med kommunala verksamheter beskrivs att tillgängligheten inte mäts enligt
väntetider och verksamheterna innefattas därmed inte av vårdgarantin.
Ansvarsfördelning och avtal inom och mellan landstinget och länets kommuner
gällande barn och unga med psykisk ohälsa

Ansvarsfördelningen inom och mellan landstinget och kommunen finns definierad i lagtext,
överenskommelser, riktlinjer och avtal. Utöver dessa har varje verksamhet egna
uppdragsbeskrivningar avseende ansvar och målgrupp. Inom de intervjuade verksamheterna
beskrivs att de överlag upplever uppdragsbeskrivningarna som tydliga och att kännedomen om
den egna verksamhetens område är god.
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Samverkan inom och mellan landstinget och kommunerna för barn och unga med
psykiska ohälsa
Förutsättningar för samverkan på läns-/regional och lokal nivå har skapats genom
närvårdsarbetet. Samverkan på individbaserad nivå mellan Håbo kommun och BUR har
begränsats på grund av den personalbrist som förkom under större delen av 2016.
Nämnder och styrelser med uppgift att svara för samverkan mellan kommun och
landsting kring barn och ungdomars psykiska ohälsa
Ansvaret för samverkan mellan kommun och landsting ligger inte på någon enskild nämnd eller
styrelse utan är fördelat på kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden
och vård- och omsorgsnämnden.
De ansvariga nämnderna ställer inga tydliga krav på samverkan mellan kommun och landsting
gällande barn och unga med psykisk ohälsa i sina mål- och budgetrapporter.
Systern, rutiner och uppföljning av resultat
Elevhälsan genomför hälsosamtal med elever som dokumenteras och följs upp. Inom
elevhälsoteamen i respektive kommun sker också regelbundna möten för att följa upp elevers
medicinska resultat.
Elevhälsan använder journalsystemet Prorenata till bland annat uppföljning av resultat, både
utifrån statistik gällande antal elever inom elevhälsan men också uppföljning av ansvariga och
samordning av elevernas situation.
Socialstyrelsen har tagit fram ett arbetssätt för att kartlägga och bedöma barns behov, kallat
Barns Behov i Centrum (BBIC). Arbetssättet innefattar tydliga riktlinjer och ramar gällande
utförande och systematisk uppföljning. Håbo kommun tillämpar BBIC som system för att följa
upp medicinska resultat från socialtjänstens verksamhet.
I kommunens verksamheter elevhälsan och individ- och familjeomsorgen tillämpas
avvikelsehantering. Det finns riktlinjer för hur avvikelserapporter ska skrivas om avvikelser sker.
Utöver skriftliga avvikelserapporter sker även avvikelserapportering muntligen i samtal med
ansvarig chef samt under gemensamma personalmöten. Avvikelsesystemet beskrivs som ett
användbart verktyg för uppföljning men att det borde användas mer frekvent.
Utöver avvikelserapporter beskrivs Lex Maria och Lex Sarah som system som används i
uppföljningssyfte vid avvikelser i både elevhälsan och individ- och familjeomsorgen.
Produktionsplanering tillämpas inte i kommunens verksamheter.
Resultat av verksamheten följs upp och rapporteras till beslutsfattare på en övergripande nivå
för att användas som beslutsunderlag. Rapportering och uppföljning sker främst via nämndernas
tertials- och årsrapporter. Rapportering och uppföljning sker också muntligen via månatliga
kommunfullmäktigemöten. Under dessa möten behandlas frågeställningar som för tillfället är
aktuella, det finns ingen stående punkt gällande psykisk ohälsa. Vid kommunens närvårdsgrupps
sammankomster följs pågående projekt inom närvårdsarbetet upp.
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Verksamhetsuppföljning och resultatredovisning är inte kopplad till ändamålsenliga mål för
samverkan gällande barn och unga med psykisk ohälsa.
Barn och ungdomar som faller mellan stolarna
Projektet #jagmed pågår i Håbo kommun för att motverkar att gymnasieelever hoppar av skolan.
Det saknas projekt finns för att fånga upp "hemmasittare" i grundskolan. Det saknas formellt
upprättade projekt/arbeten för övriga grupper som uppges att riskera att falla mellan stolarna.
Elevhälsan ingår i den länsgemensamma samverkan i det förebyggande arbetet när det gäller
analys av enkäten Liv och hälsa ung.

2.13.10.

Bedömningar och rekommendationer: Håbo kommun

Verksamhet för barn och unga med psykisk ohälsa
Vi bedömer att samtliga verksamheter som ingår i verksamheten för barn och unga med psykisk
ohälsa har påverkats av BUP:s omorganisation gällande nedläggningen av
öppenvårdsmottagningarna. Vi bedömer att verksamheterna har fått ta en ökad
arbetsbelastning avseende de patienter som BUP inte har kunnat ta emot. Framför allt inom
kommunernas individ- och familjeomsorg och elevhälsa. Bedömningen baseras på intervjuer där
det lyfts att vid fall där BUP inte har haft möjlighet att ta emot en patient har personal inom
individ- och familjeomsorgen samt elevhälsan utfört uppgifter som ligger på BUP:s ansvar.
Vi bedömer att systematisk kartläggning av barn och ungdomars psykiska hälsa sker separat per
verksamhet och att det saknas gemensamma kartläggningar mellan verksamheterna.
Vi bedömer att personalsituationen inom BUP har lett till att personal i andra verksamheter,
som ingår i verksamheten för barn och unga med psykisk ohälsa, utför arbetsuppgifter som de
inte har kompetens för. Bedömningen avser främst utredningar som går in på medicinskt
område som personal inom individ- och familjeomsorg samt elevhälsa inte har utbildning eller
kompetens för.
Vi bedömer att möjligheten till att följa upp tillgänglighet inom kommunala verksamheter inte
är lika god eller organiserad som inom de landstingsdrivna.
Vi rekommenderar att Håbo kommuns kommunstyrelse, socialnämnd, utbildningsnämnd och
vård- och omsorgsnämnd genomför systematiska kartläggningar för att säkerställa att patienters
fullständiga behov och flöde mellan verksamheterna kartläggs tillsammans med
sjukhusstyrelsen och vårdstyrelsen i Region Uppsala.
Vi rekommenderar att Håbo kommuns kommunstyrelse, socialnämnd, utbildningsnämnd och
vård- och omsorgsnämnd genomför kartläggningar för att säkerställa att inga barn faller mellan
stolarna på grund av de genomförda omorganisationerna inom BUP tillsammans med
sjukhusstyrelsen och vårdstyrelsen i Region Uppsala.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och
vård- och omsorgsnämnden genomför kartläggningar för att säkerställa att inga barn faller
mellan stolarna på grund av bristande tillgänglighet.
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Ansvarsfördelning och avtal inom och mellan landstinget och länets kommuner
gällande barn och unga med psykisk ohälsa
Vi bedömer att ansvarsfördelning till viss del finns upprättad inom och mellan landstinget och
länets kommuner vad gäller samarbete, planering och genomförande av vården för barnen och
unga med psykisk ohälsa men att det finns brister inom vissa områden som försvårar för
verksamheterna när det gäller avgränsning och samarbete. Det saknas en tydlig och tillräcklig
ansvarsfördelning mellan verksamheterna för de patienter som befinner sig i den så kallade
"mellannivån", det vill säga de patienter som inte har tillräckligt komplicerade frågeställningar
för att ansvarsmässigt ligga under barn- och ungdomspsykiatrins (BUP) ansvar, men ändå har för
komplicerade frågeställningar för elevhälsan eller socialtjänsten.
Vi bedömer att SIP är ett användbart verktyg för att tydliggöra ansvarsfördelningen när
huvudmännen behöver samverka gällande enskilda patienter.
Vi bedömer att det finns ingångna avtal inom flera områden inom och mellan landstinget och
kommunerna. De avtal som finns upprättade förbinder inte huvudmännen att utföra väl
definiera uppgifter utan beskriver snarare syfte med avtal och involverade verksamheters
ansvarsom råden. Vi bedömer att de avtal som finns upprättade är tillräckligt specifika gällande
uppgiftsbeskrivningar för att inte vara begränsande då individuella fall ska bearbetas.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och vårdoch omsorgsnämnden att genomföra kartläggningar för att utreda var behov finns för att
upprätta samverkansavtal.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och vårdoch omsorgsnämnden att säkerställa att SIP tillämpas enligt lagens föreskrifter, både gällande
omfattning och frekvens.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och
vård- och omsorgsnämnden att upprätta samverkansavtal med Regionen inom de områden som
identifieras med anledning av ovanstående rekommendation.
Samverkan inom och mellan landstinget och kommunerna för barn och unga med
psykiska ohälsa
Vi bedömer att förutsättningar för samverkan har skapats inom ett antal områden men att
ytterligare förutsättningar behöver skapas för att samverkan ska vara väl fungerande mellan
huvudmännen.
Vi bedömer att närvårdsarbetet bidrar till goda förutsättningar för samverkan inom och mellan
kommunen och Region.
Vi bedömer att förutsättningar för samverkan på den individnära nivån mellan huvudmännen
har minskat i samband med nedläggningarna av öppenvårdsmottagningarna i kommunerna
utanför Uppsala kommun.
Vi bedömer att förutsättningar för samverkan har skapats mellan BUP och gymnasieskolorna i
Uppsala kommun i och med verksamheten Spången och att det finns en väl fungerande
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samverkan. Vi bedömer att vården blir ojämlik för gymnasieeleverna i Håbo kommun som inte
har tillgång till Spångens verksamhet.
Vi bedömer att samverkan fungerar på läns-/regional och lokal nivå. Inom dessa nivåer har det
skapats forum för samverkan mellan huvudmännen genom närvårdsarbetet.
Vi bedömer att det i dagsläget inte finns en väl fungerande individ nära samverkan mellan BUP
och de landstings- och kommundrivna verksamheterna utanför Uppsala kommun.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och vårdoch omsorgsnämnden att fortsätta utveckla närvårdsarbetet för att skapa goda förutsättningar
till en utvecklad och fungerande samverkan med Regionen.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och
vård- och omsorgsnämnden utreder om Spångens verksamhet kan upprättas för samtliga av
länets gymnasieelever för att säkerställa att vården är jämlik för länets invånare.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och vårdoch omsorgsnämnden utser den individnära samverkan till ett prioriterat område. Anledningen
är att denna samverkan direkt påverkar målgruppen.
Vi rekommenderar

att sjukhusstyrelsen och vårdstyrelsen samt kommunstyrelsen,

socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden upprättar
forum där medarbetarrepresentanter regelbundet får möjlighet att diskutera och arbeta fram
struktur och riktlinjer för att möjliggöra samverkan på den individbaserade nivån.
Vi rekommenderar

att sjukhusstyrelsen och vårdstyrelsen samt kommunstyrelsen,

socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden säkerställer att
regelbunden uppföljning av hur samverkan fungerar inom och mellan Regionens och
kommunens verksamheter sker. Uppföljning bör ske på samtliga samverkansnivåer: regional,
lokal och individnära nivå.
Nämnder och styrelser med uppgift att svara för samverkan mellan kommun och
landsting kring barn och ungdomars psykiska ohälsa
Vi bedömer att ansvaret för samverkan mellan kommun och landsting inte ligger på en ansvarig
nämnd eller styrelse och att det är positivt att ansvaret är fördelat på de nämnder och styrelser
som är ansvariga för de olika verksamheternas områden.
Vi bedömer att kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och vård- och
omsorgsnämnden inte ställer tydliga krav på samverkan mellan landsting och kommun.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och
vård- och omsorgsnämnden som är ansvariga för samverkan träffas regelbundet för att
säkerställa att samverkan mellan kommun och Region sker.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och
vård- och omsorgsnämnden upprättar tydliga krav på samverkan mellan Region och kommun.
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System, rutiner och uppföljning av resultat
Vi bedömer att det finns flera olika system och rutiner för att följa upp medicinska och
ekonomiska resultat. Vi bedömer att det finns system och rutiner som är tillförlitliga och säkra
men att systemen och rutinerna kräver kontinuerlig förbättring samt regelbunden underhållning
för att kunna tillräknas som tillförlitliga.
Vi bedömer att kommunen går miste om möjlighet till uppföljning av resultat genom att inte
genomföra produktionsplanering och —uppföljning.
Vi bedömer att verksamhetsuppföljning och resultatredovisning inom kommunen inte är
tillräckligt kopplad till ändamålsenliga mål för samverkan gällande barn och unga med psykisk
ohälsa.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och
vård- och omsorgsnämnden elevhälsan regelbundet kartlägger befintliga system och rutiner
med syfte att identifiera och åtgärda eventuella fel.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och
vård- och omsorgsnämnden säkerställer att uppdatering av befintliga system och rutiner sker
regelbundet.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och
vård- och omsorgsnämnden överväger att införa produktionsplanering i kommunens
verksamheter för att möjliggöra bättre kontroll och uppföljning av verksamheterna.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden
utarbetar ändamålsenliga mål för samverkan samt säkerställer att verksam hetsuppföljning och
resultatrapporter är kopplade till uppföljningsbara mål för samverkan.
Vi rekommenderar att sjukhusstyrelsen och vårdstyrelsen samt kommunstyrelserna utreder hur
IT och innovationer kan underlätta att utbyta information i journalsystem mellan skola och
landsting.
Barn och ungdomar som faller mellan stolarna
Vi bedömer att de grupper av barn och unga som identifierats som grupper som faller mellan
stolarna inte är specifika för Uppsala län utan är vanligt förekommande även i andra län. Dessa
grupper är inte heller nya grupper utan de är återkommande som utsatta att riskera falla genom
stolarna.
Vi bedömer att SIP är ett användbart verktyg för att hindra att barn och unga faller mellan
stolarna. Genom att använda sig av SIP kan både patienten och involverade verksamheter få en
god översikt gällande patienten och frågeställningar.
Vi bedömer att det inte finns en fungerande samverkan över hela länet i det förebyggande
arbetet gällande hanteringen av "hemmasittare" i grundskolan.
Vi bedömer att det skiljer sig åt mellan kommunerna hur verksamheterna arbetar med att fånga
upp barn som riskerar att falla mellan stolarna då alla kommuner inte genomför samma projekt.
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Vi bedömer att det finns en fungerande samverkan över hela länet på läns-/regional och lokal
nivå i det förebyggande arbetet gällande analys av folkhälsostatistik och enkäten Liv och hälsa
ung. Däremot saknas samverkan mellan landsting och kommun på en individnära nivå.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och
vård- och omsorgsnämnden säkerställer att kartläggningar genomförs av samtliga grupper som
riskerar att falla mellan stolarna.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och
vård- och omsorgsnämnden följer upp att arbete för att motverka att barn och unga faller mellan
stolarna regelbundet för att skapa kontroll och insyn gällande hur dessa situationer kan
motverkas.
Vi rekommenderar att, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och vård- och
omsorgsnämnden säkerställer att verktyget SIP används i tillfredsställande utsträckning.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och
vård- och omsorgsnämnden säkerställer att organiserat arbete för att fånga upp "hemmasittare"
i grundskolan och gymnasiet finns.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och
vård- och omsorgsnämnden att samverka på alla nivåer gällande det förebyggande arbetet
gällande analys av folkhälsostatistik och enkäten Liv och hälsa ung.

2.13.11.

Iakttagelser: Östhammars kommun

Verksamhet för barn och unga med psykisk ohälsa
I och med att BUP:s öppenvårdsmottagning i Östhammar har stängts ner har verksamheten för
barn och unga förändrats inom kommunen. Det innebär förändringar i tillgänglighet men också
ökad belastning för kommunens verksamheter som har fått ta ett större ansvar i och med att
tillgängligheten till BUP har minskat för patienter och anhöriga. I individuella intervjuer och i
fokusgrupper framkommer att det finns en generell uppfattning att elevhälsan i dagsläget inte
räcker till och inte kan verka ändamålsenligt. Majoriteten av de intervjuade inom elevhälsan
upplever att de på grund av att BUP kräver att de ska ha genomfört basutredningar inte hinner
utföra sitt grundläggande uppdrag.
Inom individ- och familjeomsorgen samt inom övrig verksamhet inom socialtjänsten beskrivs
BUP:s omorganisation med nedläggning av öppenvårdsmottagningarna utanför Uppsala
kommun som märkbart påtagliga. Samtliga intervjuade inom verksamheten beskriver en ökad
arbetsbelastning till följd av omorganisationen.
I Östhammars kommun väljer socialtjänsten på grund av den låga tillgängligheten till BUP att
köpa in tjänster, däribland utredningar, från privata företag.
Från intervjuer med kommunala verksamheter beskrivs att tillgängligheten inte mäts enligt
väntetider och verksamheterna innefattas därmed inte av vårdgarantin.
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Ansvarsfördelning och avtal inom och mellan landstinget och länets kommuner
gällande barn och unga med psykisk ohälsa

Ansvarsfördelningen inom och mellan landstinget och kommunen finns definierad i lagtext,
överenskommelser, riktlinjer och avtal. Utöver dessa har varje verksamhet egna
uppdragsbeskrivningar avseende ansvar och målgrupp. Inom de intervjuade verksamheterna
beskrivs att de överlag upplever uppdragsbeskrivningarna som tydliga och att kännedomen om
den egna verksamhetens område är god.
Samverkan inom och mellan landstinget och kommunerna för barn och unga med
psykiska ohälsa
Förutsättningar för samverkan på läns-/regional och lokal nivå har skapats genom
närvårdsarbetet. Samverkan på individ baserad nivå mellan Östhamnars kommun och BUP har
begränsats på grund av den personalbrist som har förekom under större delen av 2016 samt
nedläggningen av BUP:s öppenvårdsmottagning i kommunen.
Nämnder och styrelser med uppgift att svara för samverkan mellan kommun och
landsting kring barn och ungdomars psykiska ohälsa
Ansvaret för samverkan mellan kommun och landsting ligger inte på någon enskild nämnd eller
styrelse utan är fördelat på kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden.
De ansvariga nämnderna ställer inga tydliga krav på samverkan mellan kommun och landsting
gällande barn och unga med psykisk ohälsa i sina mål- och budgetrapporter.
System, rutiner och uppföljning av resultat
Elevhälsan genomför hälsosamtal med elever som dokumenteras och följs upp. Inom
elevhälsoteamen i respektive kommun sker också regelbundna möten för att följa upp elevers
medicinska resultat.
Elevhälsan använder journalsystemet Prorenata till bland annat uppföljning av resultat, både
utifrån statistik gällande antal elever inom elevhälsan men också uppföljning av ansvariga och
samordning av elevernas situation.
Socialstyrelsen har tagit fram ett arbetssätt för att kartlägga och bedöma barns behov, kallat
Barns Behov i Centrum (BBIC). Arbetssättet innefattar tydliga riktlinjer och ramar gällande
utförande och systematisk uppföljning. Östham mars kommun tillämpar BBIC som system för att
följa upp medicinska resultat från socialtjänstens verksamhet.
1 kommunens verksamheter elevhälsan och individ- och familjeomsorgen tillämpas
avvikelsehantering. Det finns riktlinjer för hur avvikelserapporter ska skrivas om avvikelser sker.
Utöver skriftliga avvikelserapporter sker även avvikelserapportering muntligen i samtal med
ansvarig chef samt under gemensamma personalmöten. Avvikelsesystemet beskrivs som ett
fördelaktigt verktyg för uppföljning men att det borde användas mer frekvent.
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Utöver avvikelserapporter beskrivs Lex Maria och Lex Sarah som system som används i
uppföljningssyfte vid avvikelser i både elevhälsan och individ- och familjeomsorgen.
Produktionsplanering tillämpas inte i kommunens verksamheter.
Resultat av verksamheten följs upp och rapporteras till beslutsfattare på en övergripande nivå
för att användas som beslutsunderlag. Rapportering och uppföljning sker främst via nämndernas
tertials- och årsrapporter. Rapportering och uppföljning sker också muntligen via månatliga
kommunfullmäktigemöten. Under dessa möten behandlas frågeställningar som för tillfället är
aktuella, det finns ingen stående punkt gällande psykisk ohälsa. Vid kommunens närvårdsgrupps
sammankomster följs pågående projekt inom närvårdsarbetet upp.
Verksamhetsuppföljning och resultatredovisning är inte kopplad till ändamålsenliga mål för
samverkan gällande barn och unga med psykisk ohälsa.
Barn och ungdomar som faller mellan stolarna
Projektet #jagmed pågår i Östhammars kommun för att motverkar att gymnasieelever hoppar
av skolan. Det saknas projekt finns för att fånga upp "hemmasittare" i grundskolan. Det saknas
formellt upprättade projekt/arbeten för övriga grupper som uppges att riskera att falla mellan
stolarna. Elevhälsan ingår i den länsgemensamma samverkan i det förebyggande arbetet när det
gäller analys av enkäten Liv och hälsa ung.

2.13.12.

Bedömningar och rekommendationer: Östhammars

kommun
Verksamhet för barn och unga med psykisk ohälsa
Vi bedömer att samtliga verksamheter som ingår i verksamheten för barn och unga med psykisk
ohälsa har påverkats av BUP:s omorganisation gällande nedläggningen av
öppenvårdsmottagningarna. Vi bedömer att verksamheterna har fått ta en ökad
arbetsbelastning avseende de patienter som BUP inte har kunnat ta emot. Framför allt inom
kommunernas individ- och familjeomsorg och elevhälsa. Bedömningen baseras på intervjuer där
det lyfts att vid fall där BUP inte har haft möjlighet att ta emot en patient har personal inom
individ- och familjeomsorgen samt elevhälsan utfört uppgifter som ligger på BUP:s ansvar.
Vi bedömer att systematisk kartläggning av barn och ungdomars psykiska hälsa sker separat per
verksamhet och att det saknas gemensamma kartläggningar mellan verksamheterna.
Vi bedömer att personalsituationen inom BUP har lett till att personal i andra verksamheter,
som ingår i verksamheten för barn och unga med psykisk ohälsa, utför arbetsuppgifter som de
inte har kompetens för. Bedömningen avser främst utredningar som går in på medicinskt
område som personal inom individ- och familjeomsorg samt elevhälsa inte har utbildning eller
kompetens för.
Vi bedömer att möjligheten till att följa upp tillgänglighet inom kommunala verksamheter inte
är lika god eller organiserad som inom de la ndstingsdrivna.
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Vi rekommenderar att Östhammars kommuns kommunstyrelse, socialnämnd och barn- och
utbildningsnämnd genomför systematiska kartläggningar för att säkerställa att patienters
fullständiga behov och flöde mellan verksamheterna kartläggs tillsammans med
sjukhusstyrelsen och vårdstyrelsen i Region Uppsala.
Vi rekommenderar att Östhammars kommuns kommunstyrelse, socialnämnd och barn- och
utbildningsnämnd genomför kartläggningar för att säkerställa att inga barn faller mellan stolarna
på grund av de genomförda omorganisationerna inom BUP tillsammans med sjukhusstyrelsen
och vårdstyrelsen i Region Uppsala.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden
genomför kartläggningar för att säkerställa att inga barn faller mellan stolarna på grund av
bristande tillgänglighet.
Ansvarsfördelning och avtal inom och mellan landstinget och länets kommuner
gällande barn och unga med psykisk ohälsa
Vi bedömer att ansvarsfördelning till viss del finns upprättad inom och mellan landstinget och
länets kommuner vad gäller samarbete, planering och genomförande av vården för barnen och
unga med psykisk ohälsa men att det finns brister inom vissa områden som försvårar för
verksamheterna när det gäller avgränsning och samarbete. Det saknas en tydlig och tillräcklig
ansvarsfördelning mellan verksamheterna för de patienter som befinner sig i den så kallade
"mellannivån", det vill säga de patienter som inte har tillräckligt komplicerade frågeställningar
för att ansvarsmässigt ligga under barn- och ungdomspsykiatrins (BUP) ansvar, men ändå har för
komplicerade frågeställningar för elevhälsan eller socialtjänsten.
Vi bedömer att SIP är ett fördelaktigt verktyg för att tydliggöra ansvarsfördelningen när
huvudmännen behöver samverka gällande enskilda patienter.
Vi bedömer att det finns ingångna avtal inom flera områden inom och mellan landstinget och
kommunerna. De avtal som finns upprättade förbinder inte huvudmännen att utföra väl
definiera uppgifter utan beskriver snarare syfte med avtal och involverade verksamheters
ansvarsområden. Vi bedömer att de avtal som finns upprättade är tillräckligt specifika gällande
uppgiftsbeskrivningar för att inte vara begränsande då individuella fall ska bearbetas.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden att
genomföra kartläggningar för att utreda var behov finns för att upprätta samverkansavtal.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden att
säkerställa att SIP tillämpas enligt lagens föreskrifter, både gällande omfattning och frekvens.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden
att upprätta samverkansavtal med Regionen inom de områden som identifieras med anledning
av ovanstående rekommendation.
Samverkan inom och mellan landstinget och kommunerna för barn och unga med
psykiska ohälsa
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Vi bedömer att förutsättningar för samverkan har skapats inom ett antal områden men att
ytterligare förutsättningar behöver skapas för att samverkan ska vara väl fungerande mellan
huvudmännen.
Vi bedömer att närvårdsarbetet bidrar till goda förutsättningar för samverkan inom och mellan
kommunerna och landstinget.
Vi bedömer att förutsättningar för samverkan på den individnära nivån mellan huvudmännen
har minskat i samband med nedläggningarna av öppenvårdsmottagningarna i kommunerna
utanför Uppsala kommun.
Vi bedömer att förutsättningar för samverkan har skapats mellan BUP och gymnasieskolorna i
Uppsala kommun i och med verksamheten Spången och att det finns en väl fungerande
samverkan. Vi bedömer att vården är ojämlik för Östhammars kommuns gymnasieelever som
inte får tillgång till Spångens verksamhet.
Vi bedömer att samverkan fungerar på läns-/regional och lokal nivå. Inom dessa nivåer har det
skapats forum för samverkan mellan huvudmännen genom närvårdsarbetet.
Vi bedömer att det i dagsläget inte finns en väl fungerande individnära samverkan mellan BUP
och de landstings- och kommundrivna verksamheterna utanför Uppsala kommun.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden att
fortsätta utveckla närvårdsarbetet för att skapa goda förutsättningar till en utvecklad och
fungerande samverkan med Regionen.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden
utreder om Spångens verksamhet kan upprättas för samtliga av länets gymnasieelever för att
säkerställa att vården är jämlik för länets invånare.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden utser
den individnära samverkan till ett prioriterat område. Anledningen är att denna samverkan
direkt påverkar målgruppen.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden
upprättar forum där medarbetarrepresentanter regelbundet får möjlighet att diskutera och
arbeta fram struktur och riktlinjer för att möjliggöra samverkan på den individbaserade nivån.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden
säkerställer att regelbunden uppföljning av hur samverkan fungerar inom och mellan Regionens
och kommunens verksamheter sker. Uppföljning bör ske på samtliga samverkansnivåer:
regional, lokal och individnära nivå.
Nämnder och styrelser med uppgift att svara för samverkan mellan kommun och
landsting kring barn och ungdomars psykiska ohälsa
Vi bedömer att ansvaret för samverkan mellan kommun och landsting inte ligger på en ansvarig
nämnd eller styrelse och att det är positivt att ansvaret är fördelat på de nämnder och styrelser
som är ansvariga för de olika verksamheternas områden.
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Vi bedömer att kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden inte
ställer tydliga krav på samverkan mellan Region och kommun.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden
som är ansvariga för samverkan träffas regelbundet för att säkerställa att samverkan mellan
kommun och Region sker.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden
upprättar tydliga krav på samverkan mellan Region och kommun.
System, rutiner och uppföljning av resultat
Vi bedömer att det finns flera olika system och rutiner för att följa upp medicinska och
ekonomiska resultat. Vi bedömer att det finns system och rutiner som är tillförlitliga och säkra
men att systemen och rutinerna kräver kontinuerlig förbättring samt regelbunden underhållning
för att kunna tillräknas som tillförlitliga.
Vi bedömer att kommunerna går miste om möjlighet till uppföljning av resultat genom att inte
genomföra produktionsplanering och -uppföljning.
Vi bedömer att verksamhetsuppföljning och resultatredovisning inom kommunen inte är
tillräckligt kopplad till ändamålsenliga mål för samverkan gällande barn och unga med psykisk
ohälsa.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden
regelbundet kartlägger befintliga system och rutiner med syfte att identifiera och åtgärda
eventuella fel.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden
säkerställer att uppdatering av befintliga system och rutiner sker regelbundet.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden
överväger att införa produktionsplanering i kommunens verksamheter för att möjliggöra bättre
kontroll och uppföljning av verksamheterna.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden
utarbetar ändamålsenliga mål för samverkan samt säkerställer att verksamhetsuppföljning och
resultatrapporter är kopplade till u ppföljningsba na mål för samverkan.
Vi rekommenderar att sjukhusstyrelsen och vårdstyrelsen samt kommunstyrelserna utreder hur
IT och innovationer kan underlätta att utbyta information i journalsystem mellan skola och
landsting.
Barn och ungdomar som faller mellan stolarna
Vi bedömer att de grupper av barn och unga som identifierats som grupper som faller mellan
stolarna inte är specifika för Uppsala län utan är vanligt förekommande även i andra län. Dessa
grupper är inte heller nya grupper utan det är återkommande samma utsatta grupper som
riskerar att falla mellan stolarna.
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Vi bedömer att SIP är ett användbart verktyg för att hindra att barn och unga faller mellan
stolarna. Genom att använda sig av SIP kan både patienten och involverade verksamheter få en
god översikt gällande patienten och frågeställningar.
Vi bedömer att det inte finns en fungerande samverkan över hela länet i det förebyggande
arbetet gällande hanteringen av "hemmasittare" i grundskolan.
Vi bedömer att det skiljer sig åt mellan kommunerna hur verksamheterna arbetar med att fånga
upp barn som riskerar att falla mellan stolarna då alla kommuner inte genomför samma projekt.
Vi bedömer att det finns en fungerande samverkan över hela länet på läns-/regional och lokal
nivå i det förebyggande arbetet gällande analys av folkhälsostatistik och enkäten Liv och hälsa
ung. Däremot saknas samverkan mellan landsting och kommun på en individnära nivå.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, socialnämnden, och barn- och utbildningsnämnden
säkerställer att kartläggningar genomförs av samtliga grupper som riskerar att falla mellan
stolarna.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, socialnämnden, och barn- och utbildningsnämnden
följer upp att arbete för att motverka att barn och unga faller mellan stolarna regelbundet för
att skapa kontroll och insyn gällande hur dessa situationer kan motverkas.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, socialnämnden, och barn- och utbildningsnämnden
säkerställer att verktyget SIP används i tillfredsställande utsträckning.
Vi rekommenderar att, socialnämnden, och barn- och utbildningsnämnden säkerställer att
organiserat arbete för att fånga upp "hemmasittare" i grundskolan och gymnasiet finns.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, socialnämnden, och barn- och utbildningsnämnden
samverkar på alla nivåer gällande det förebyggande arbetet gällande analys av folkhälsostatistik
och enkäten Liv och hälsa ung.

2,13.13.

Iakttagelser: Tierps kommun

Verksamhet för barn och unga med psykisk ohälsa
I och med att BUP:s öppenvårdsmottagning i Tierp har stängts ner har verksamheten för barn
och unga förändrats inom kommunen. Det innebär förändringar i tillgänglighet men också ökad
belastning för kommunens verksamheter som har fått ta ett större ansvar i och med att
tillgängligheten till BUP har minskat för patienter och anhöriga. 1 individuella intervjuer och i
fokusgrupper framkommer att det finns en generell uppfattning att elevhälsan i dagsläget inte
räcker till och inte kan verka ändamålsenligt. Majoriteten av de intervjuade inom elevhälsan
upplever att de på grund av att BUP kräver att de ska ha genomfört basutredningar inte hinner
utföra sitt grundläggande uppdrag.
Inom individ- och familjeomsorgen samt inom övrig verksamhet inom socialtjänsten beskrivs
BUP:s omorganisation med nedläggning av öppenvårdsmottagningarna utanför Uppsala
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kommun som märkbart påtaglig. Samtliga intervjuade inom verksamheten beskriver en ökad
arbetsbelastning till följd av omorganisationen.
Från intervjuer med kommunala verksamheter beskrivs att tillgängligheten inte mäts enligt
väntetider och verksamheterna innefattas därmed inte av vårdgarantin.
Ansvarsfördelning och avtal inom och mellan landstinget och länets kommuner
gällande barn och unga med psykisk ohälsa

Ansvarsfördelningen inom och mellan landstinget och kommunen finns definierad i lagtext,
överenskommelser, riktlinjer och avtal. Utöver dessa har varje verksamhet egna
uppdragsbeskrivningar avseende ansvar och målgrupp. Inom de intervjuade verksamheterna
beskrivs att de överlag upplever uppdragsbeskrivningarna som tydliga och att kännedomen om
den egna verksamhetens område är god.
Samverkan inom och mellan landstinget och kommunerna för barn och unga med
psykiska ohälsa
Förutsättningar för samverkan på läns-/regional och lokal nivå har skapats genom
närvårdsarbetet. Samverkan på individbaserad nivå mellan Tierps kommun och BUP har
begränsats på grund av den personalbrist som förekom under större delen av 2016 samt
nedläggningen av BUP:s öppenvårdsmottagning i kommunen.
Nämnder och styrelser med uppgift att svara för samverkan mellan kommun och
landsting kring barn och ungdomars psykiska ohälsa
Ansvaret för samverkan mellan kommun och landsting ligger inte på någon enskild nämnd eller
styrelse utan är fördelat på kommunstyrelsen, utskottet för barn och ungdom och utskottet för
arbete och omsorg.
De ansvariga utskotten ställer inga tydliga krav på samverkan mellan kommun och landsting
gällande barn och unga med psykisk ohälsa i sina mål- och budgetrapporter.
System, rutiner och uppföljning av resultat
Elevhälsan genomför hälsosamtal med elever som dokumenteras och följs upp. Inom
elevhälsoteamen i respektive kommun sker också regelbundna möten för att följa upp elevers
medicinska resultat.
Elevhälsan använder journalsystemet Prorenata till bland annat uppföljning av resultat, både
utifrån statistik gällande antal elever inom elevhälsan men också uppföljning av ansvariga och
samordning av elevernas situation.
Socialstyrelsen har tagit fram ett arbetssätt för att kartlägga och bedöma barns behov, kallat
Barns Behov i Centrum (BBIC). Arbetssättet innefattar tydliga riktlinjer och ramar gällande
utförande och systematisk uppföljning. Tierps kommun tillämpar BBIC som system för att följa
upp medicinska resultat från socialtjänstens verksamhet.
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I kommunens verksamheter elevhälsan och individ- och familjeomsorgen tillämpas
avvikelsehantering. Det finns riktlinjer för hur avvikelserapporter ska skrivas om avvikelser sker.
Utöver skriftliga avvikelserapporter sker även avvikelserapportering muntligen i samtal med
ansvarig chef samt under gemensamma personalmöten. Avvikelsesystemet beskrivs som ett
fördelaktigt verktyg för uppföljning men att det borde användas mer frekvent.
Utöver avvikelserapporter beskrivs Lex Maria och Lex Sarah som system som används i
uppföljningssyfte vid avvikelser i både elevhälsan och individ- och familjeomsorgen.
Produktionsplanering tillämpas inte i kommunens verksamheter.
Resultat av verksamheten följs upp och rapporteras till beslutsfattare på en övergripande nivå
för att användas som beslutsunderlag. Rapportering och uppföljning sker frä mst via nämndernas
tertials- och årsrapporter. Rapportering och uppföljning sker också muntligen via månatliga
kommunfullmäktigemöten. Under dessa möten behandlas frågeställningar som för tillfället är
aktuella, det finns ingen stående punkt gällande psykisk ohälsa. Vid kommunens närvårdsgrupps
sammankomster följs pågående projekt inom närvårdsarbetet upp.
Verksamhetsuppföljning och resultatredovisning är inte kopplad till ändamålsenliga mål för
samverkan gällande barn och unga med psykisk ohälsa.
Barn och ungdomar som faller mellan stolarna
Tierps kommun saknar formellt upprättade projekt/arbeten för övriga grupper som uppges att
riskera att falla mellan stolarna. Elevhälsan ingår i den länsgemensamma samverkan i det
förebyggande arbetet när det gäller analys av enkäten Liv och hälsa ung.

2.13.14.

Bedömningar och rekommendationer: Tierps kommun

Verksamhet för barn och unga med psykisk ohälsa
Vi bedömer att samtliga verksamheter som ingår i verksamheten för barn och unga med psykisk
ohälsa har påverkats av BUP:s omorganisation gällande nedläggningen av
öppenvårdsmottagningarna. Vi bedömer att verksamheterna har fått ta en ökad
arbetsbelastning avseende de patienter som BUP inte har kunnat ta emot. Framför allt inom
kommunernas individ- och familjeomsorg och elevhälsa. Bedömningen baseras på intervjuer där
det lyfts att vid fall där BUP inte har haft möjlighet att ta emot en patient har personal inom
individ- och familjeomsorgen samt elevhälsan utfört uppgifter som ligger på BUP:s ansvar.
Vi bedömer att systematisk kartläggning av barn och ungdomars psykiska hälsa sker separat per
verksamhet och att det saknas gemensamma kartläggningar mellan verksamheterna.
Vi bedömer att personalsituationen inom BUP har lett till att personal i andra verksamheter,
som ingår i verksamheten för barn och unga med psykisk ohälsa, utför arbetsuppgifter som de
inte har kompetens för. Bedömningen avser främst utredningar som går in på medicinskt
område som personal inom individ- och familjeomsorg samt elevhälsa inte har utbildning eller
kompetens för.
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Vi bedömer att möjligheten till att följa upp tillgänglighet inom kommunala verksamheter inte
är lika god eller organiserad som inom de landstingsdrivna.
Vi rekommenderar att Tierps kommuns kommunstyrelse, utskott för barn och ungdom och
utskott för arbete och omsorg genomför systematiska kartläggningar för att säkerställa att
patienters fullständiga behov och flöde mellan verksamheterna kartläggs tillsammans med
sjukhusstyrelsen och vårdstyrelsen i Region Uppsala.
Vi rekommenderar att Tierps kommuns kommunstyrelse, utskott för barn och ungdom och
utskott för arbete och omsorg genomför kartläggningar för att säkerställa att inga barn faller
mellan stolarna på grund av de genomförda omorganisationerna inom BUP tillsammans med
sjukhusstyrelsen och vårdstyrelsen i Region Uppsala.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, utskottet för barn och ungdom och utskottet för
arbete och omsorg genomför kartläggningar för att säkerställa att inga barn faller mellan
stolarna på grund av bristande tillgänglighet.
Ansvarsfördelning och avtal inom och mellan landstinget och länets kommuner
gällande barn och unga med psykisk ohälsa
Vi bedömer att ansvarsfördelning till viss del finns upprättad inom och mellan landstinget och
länets kommuner vad gäller samarbete, planering och genomförande av vården för barnen och
unga med psykisk ohälsa men att det finns brister inom vissa områden som försvårar för
verksamheterna när det gäller avgränsning och samarbete. Det saknas en tydlig och tillräcklig
ansvarsfördelning mellan verksamheterna för de patienter som befinner sig i den så kallade
"mellannivån", det vill säga de patienter som inte har tillräckligt komplicerade frågeställningar
för att ansvarsmässigt ligga under barn- och ungdomspsykiatrins (BUP) ansvar, men ändå har för
komplicerade frågeställningar för elevhälsan eller socialtjänsten.
Vi bedömer att SIP är ett användbart verktyg för att tydliggöra ansvarsfördelningen när
huvudmännen behöver samverka gällande enskilda patienter.
Vi bedömer att det finns ingångna avtal inom flera områden inom och mellan landstinget och
kommunen. De avtal som finns upprättade förbinder inte huvudmännen att utföra väl definiera
uppgifter utan beskriver snarare syfte med avtal och involverade verksamheters
ansvarsområden. Vi bedömer att de avtal som finns upprättade är tillräckligt specifika gällande
uppgiftsbeskrivningar för att inte vara begränsande då individuella fall ska bearbetas.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen, utskottet för barn och ungdom och utskottet för arbete
och omsorg att genomföra kartläggningar för att utreda var behov finns för att upprätta
samverkansavtal.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen, utskottet för barn och ungdom och utskottet för arbete
och omsorg att säkerställa att SIP tillämpas enligt lagens föreskrifter, både gällande omfattning
och frekvens.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, utskottet för barn och ungdom och utskottet för
arbete och omsorg att upprätta samverkansavtal med Regionen inom de områden som
identifieras med anledning av ovanstående rekommendation.
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Samverkan inom och mellan landstinget och kommunerna för barn och unga med
psykiska ohälsa
Vi bedömer att förutsättningar för samverkan har skapats inom ett antal områden men att
ytterligare förutsättningar behöver skapas för att samverkan ska vara väl fungerande mellan
huvudmännen.
Vi bedömer att närvårdsarbetet bidrar till goda förutsättningar för samverkan inom och mellan
kommunen och Region.
Vi bedömer att förutsättningar för samverkan på den individnära nivån mellan huvudmännen
har minskat i samband med nedläggningarna av öppenvårdsmottagningarna i kommunerna
utanför Uppsala kommun.
Vi bedömer att förutsättningar för samverkan har skapats mellan BUP och gymnasieskolorna i
Uppsala kommun i och med verksamheten Spången och att det finns en väl fungerande
samverkan. Vi bedömer att vården blir ojämlik för gymnasieeleverna i Tierps kommun som inte
har tillgång till Spångens verksamhet
Vi bedömer att samverkan fungerar på läns-/regional och lokal nivå. Inom dessa nivåer har det
skapats forum för samverkan mellan huvudmännen genom närvårdsarbetet.
Vi bedömer att det i dagsläget inte finns en väl fungerande individnära samverkan mellan BUP
och de landstings- och kommundrivna verksamheterna utanför Uppsala kommun.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen, utskottet för barn och ungdom och utskottet för arbete
och omsorg att fortsätta utveckla närvårdsarbetet för att skapa goda förutsättningar till en
utvecklad och fungerande samverkan med Regionen.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, utskottet för barn och ungdom och utskottet för
arbete och omsorg utreder om Spångens verksamhet kan upprättas för samtliga av länets
gymnasieelever för att säkerställa att vården är jämlik för länets invånare.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen, utskottet för barn och ungdom och utskottet för arbete
och omsorg utser den individnära samverkan till ett prioriterat område. Anledningen är att
denna samverkan direkt påverkar målgruppen.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, utskottet för barn och ungdom och utskottet för
arbete och omsorg upprättar forum där medarbetarrepresentanter regelbundet får möjlighet
att diskutera och arbeta fram struktur och riktlinjer för att möjliggöra samverkan på den
individbaserade nivån.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, utskottet för barn och ungdom och utskottet för
arbete och omsorg säkerställer att regelbunden uppföljning av hur samverkan fungerar inom
och mellan Regionens och kommunens verksamheter sker. Uppföljning bör ske på samtliga
samverkansnivåer: regional, lokal och individ nära nivå.
Nämnder och styrelser med uppgift att svara för samverkan mellan kommun och
landsting kring barn och ungdomars psykiska ohälsa
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Vi bedömer att ansvaret för samverkan mellan kommun och landsting inte ligger på en ansvarig
nämnd eller styrelse och att det är positivt att ansvaret är fördelat på de utskott och styrelser
som är ansvariga för de olika verksamheternas områden.
Vi bedömer att kommunstyrelsen, utskottet för barn och ungdom och utskottet för arbete och
omsorg inte ställer tydliga krav på samverkan mellan Region och kommun.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, utskottet för barn och ungdom och utskottet för
arbete och omsorg som är ansvariga för samverkan träffas regelbundet för att säkerställa att
samverkan mellan kommun och Region sker.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, utskottet för barn och ungdom och utskottet för
arbete och omsorg upprättar tydliga krav på samverkan mellan Region och kommun.
System, rutiner och uppföljning av resultat
Vi bedömer att det finns flera olika system och rutiner för att följa upp medicinska och
ekonomiska resultat. Vi bedömer att det finns system och rutiner som är tillförlitliga och säkra
men att systemen och rutinerna kräver kontinuerlig förbättring samt regelbunden underhållning
för att kunna tillräknas som tillförlitliga.
Vi bedömer att kommunen går miste om möjlighet till uppföljning av resultat genom att inte
genomföra produktionsplanering och -uppföljning.
Vi bedömer att verksamhetsuppföljning och resultatredovisning inom kommunen inte är
tillräckligt kopplad till ändamålsenliga mål för samverkan gällande barn och unga med psykisk
ohälsa.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, utskottet för barn och ungdom och utskottet för
arbete och omsorg regelbundet kartlägger befintliga system och rutiner med syfte att identifiera
och åtgärda eventuella fel.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, utskottet för barn och ungdom och utskottet för
arbete och omsorg säkerställer att uppdatering av befintliga system och rutiner sker
regelbundet.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, utskottet för barn och ungdom och utskottet för
arbete och omsorg överväger att införa produktionsplanering i kommunens verksamheter för
att möjliggöra bättre kontroll och uppföljning av verksamheterna.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, utskottet för barn och ungdom och utskottet för
arbete och omsorg utarbetar ändamålsenliga mål för samverkan samt säkerställer att
verksamhetsuppföljning och resultatrapporter är kopplade till uppföljningsbana mål för
samverkan.
Vi rekommenderar att sjukhusstyrelsen och vårdstyrelsen samt kommunstyrelserna utreder hur
IT och innovationer kan underlätta att utbyta information i journalsystem mellan skola och
Region.
Barn och ungdomar som faller mellan stolarna
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Vi bedömer att de grupper av barn och unga som identifierats som grupper som faller mellan
stolarna inte är specifika för Uppsala län utan är vanligt förekommande även i andra län. Dessa
grupper är inte heller nya grupper utan de är återkommande som utsatta att riskera falla genom
stolarna.
Vi bedömer att SIP är ett användbart verktyg för att hindra att barn och unga faller mellan
stolarna. Genom att använda sig av SIP kan både patienten och involverade verksamheter få en
god översikt gällande patienten och frågeställningar.
Vi bedömer att det inte finns en fungerande samverkan över hela länet i det förebyggande
arbetet gällande hanteringen av "hemmasittare" i grundskolan.
Vi bedömer att det faktum att Tierps kommun inte har något projekt för att organisera arbetet
med att fånga upp "hemmasittare" hindrar möjligheten att fånga upp denna grupp.
Vi bedömer att det skiljer sig åt mellan kommunerna hur verksamheterna arbetar med att fånga
upp barn som riskerar att falla mellan stolarna då alla kommuner inte genomför samma projekt.
Vi bedömer att det finns en fungerande samverkan över hela länet på läns-/regional och lokal
nivå i det förebyggande arbetet gällande analys av folkhälsostatistik och enkäten Liv och hälsa
ung. Däremot saknas samverkan mellan landsting och kommun på en individnära nivå.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, utskottet för barn och ungdom och utskottet för
arbete och omsorg säkerställer att kartläggningar genomförs av samtliga grupper som riskerar
att falla mellan stolarna.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, utskottet för barn och ungdom och utskottet för
arbete och omsorg följer upp att arbete för att motverka att barn och unga faller mellan stolarna
regelbundet för att skapa kontroll och insyn gällande hur dessa situationer kan motverkas.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, utskottet för barn och ungdom och utskottet för
arbete och omsorg säkerställer att verktyget SIP används i tillfredsställande utsträckning.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, utskottet för barn och ungdom och utskottet för
arbete och omsorg säkerställer att organiserat arbete för att fånga upp "hemmasittare" i
grundskolan och gymnasiet finns.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, utskottet för barn och ungdom och utskottet för
arbete och omsorg i Tierps kommun säkerställer att organiserat arbete med att fånga upp
"hemmasittare" i grundskolan och i gymnasiet upprättas.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, utskottet för barn och ungdom och utskottet för
arbete och omsorg samverka på alla nivåer gällande det förebyggande arbetet gällande analys
av folkhälsostatistik och enkäten Liv och hälsa ung.

2.13.15.

Iakttagelser: Älvkarleby kommun

Verksamhet för barn och unga med psykisk ohälsa
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1 och med att BUP:s öppenvårdsmottagning i Tierp (som Älvkarlebys invånare tidigare har
tillhört) har stängts ner har verksamheten för barn och unga förändrats inom kommunen. Det
innebär förändringar i tillgänglighet men också ökad belastning för kommunens verksamheter
som har fått ta ett större ansvar i och med att tillgängligheten till BUP har minskat för patienter
och anhöriga. 1 individuella intervjuer och i fokusgrupper framkommer att det finns en generell
uppfattning att elevhälsan i dagsläget inte räcker till och inte kan verka ändamålsenligt.
Majoriteten av de intervjuade inom elevhälsan upplever att de på grund av att BUP kräver att
de ska ha genomfört basutredningar inte hinner utföra sitt grundläggande uppdrag.
Inom individ- och familjeomsorgen samt inom övrig verksamhet inom socialtjänsten beskrivs
BUP:s omorganisation med nedläggning av öppenvårdsmottagningarna utanför Uppsala
kommun som märkbart påtaglig. Samtliga intervjuade inom verksamheten beskriver en ökad
arbetsbelastning till följd av omorganisationen.
Från intervjuer med kommunala verksamheter beskrivs att tillgängligheten inte mäts enligt
väntetider och verksamheterna innefattas därmed inte av vårdgarantin.
Ansvarsfördelning och avtal inom och mellan landstinget och länets kommuner
gällande barn och unga med psykisk ohälsa

Ansvarsfördelningen inom och mellan landstinget och kommunen finns definierad i lagtext,
överenskommelser, riktlinjer och avtal. Utöver dessa har varje verksamhet egna
uppdragsbeskrivningar avseende ansvar och målgrupp. Inom de intervjuade verksamheterna
beskrivs att de upplever uppdragsbeskrivningarna som tydliga överlag och att kännedomen om
den egna verksamhetens område är god.
Samverkan inom och mellan landstinget och kommunerna för barn och unga med
psykiska ohälsa
Förutsättningar för samverkan på läns-/regional och lokal nivå har skapats genom
närvårdsarbetet. Samverkan på individbaserad nivå mellan Älvkarleby kommun och BUP har
begränsats på grund av den personalbrist som har förelegat under större delen av 2016 samt
nedläggningen av BUP:s öppenvårdsmottagning i kommunen.
Nämnder och styrelser med uppgift att svara för samverkan mellan kommun och
landsting kring barn och ungdomars psykiska ohälsa
Ansvaret för samverkan mellan kommun och landsting ligger inte på någon enskild nämnd eller
styrelse utan är fördelat på kommunstyrelsen samt utbildnings- och omsorgsnämnden.
Den ansvariga nämnden ställer inga tydliga krav på samverkan mellan kommun och landsting
gällande barn och unga med psykisk ohälsa i sina mål- och budgetrapporter.
System, rutiner och uppföljning av resultat
Elevhälsan genomför hälsosamtal med elever som dokumenteras och följs upp. Inom
elevhälsoteamen i respektive kommun sker också regelbundna möten för att följa upp elevers
medicinska resultat.
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Elevhälsan använder journalsystemet Prorenata till bland annat uppföljning av resultat, både
utifrån statistik gällande antal elever inom elevhälsan men också uppföljning av ansvariga och
samordning av elevernas situation.
Socialstyrelsen har tagit fram ett arbetssätt för att kartlägga och bedöma barns behov, kallat
Barns Behov i Centrum (BBIC). Arbetssättet innefattar tydliga riktlinjer och ramar gällande
utförande och systematisk uppföljning. Älvkarleby kommun tillämpar BBIC som system för att
följa upp medicinska resultat från socialtjänstens verksamhet.
I kommunens verksamheter elevhälsan och individ- och familjeomsorgen tillämpas
avvikelsehantering. Det finns riktlinjer för hur avvikelserapporter ska skrivas om avvikelser sker.
Utöver skriftliga avvikelserapporter sker även avvikelserapportering muntligen i samtal med
ansvarig chef samt under gemensamma personalmöten. Avvikelsesystemet beskrivs som ett
fördelaktigt verktyg för uppföljning men att det borde användas mer frekvent.
Utöver avvikelserapporter beskrivs Lex Maria och Lex Sarah som system som används i
uppföljningssyfte vid avvikelser i både elevhälsan och individ- och familjeomsorgen.
Produktionsplanering tillämpas inte i kommunens verksamheter.
Resultat av verksamheten följs upp och rapporteras till beslutsfattare på en övergripande nivå
för att användas som beslutsunderlag. Rapportering och uppföljning skerfrämst via nämndernas
tertials- och årsrapporter. Rapportering och uppföljning sker också muntligen via månatliga
kommunfullmäktigemöten. Under dessa möten behandlas frågeställningar som för tillfället är
aktuella, det finns ingen stående punkt gällande psykisk ohälsa. Vid kommunens närvårdsgrupps
sammankomster följs pågående projekt inom närvårdsarbetet upp.
Verksamhetsuppföljning och resultatredovisning är inte kopplad till ändamålsenliga mål för
samverkan gällande barn och unga med psykisk ohälsa.
Barn och ungdomar som faller mellan stolarna
Projektet iljagmed pågår i Älvkarleby kommun för att motverkar att gymnasieelever hoppar av
skolan. Projektet Skolan som arena finns för att fånga upp "hemmasittare" i grundskolan. Det
saknas formellt upprättade projekt/arbeten för övriga grupper som uppges att riskera att falla
mellan stolarna. Elevhälsan ingår i den länsgemensamma samverkan i det förebyggande arbetet
när det gäller analys av enkäten Liv och hälsa ung.

2.13.16.

Bedömningar och rekommendationer: Älvkarleby kommun

Verksamhet för barn och unga med psykisk ohälsa
Vi bedömer att samtliga verksamheter som ingår i verksamheten för barn och unga med psykisk
ohälsa har påverkats av BUP:s omorganisation gällande nedläggningen av
öppenvårdsmottagningarna. Vi bedömer att verksamheterna har fått ta en ökad
arbetsbelastning avseende de patienter som BUP inte har kunnat ta emot. Framför allt inom
kommunernas individ- och familjeomsorg och elevhälsa. Bedömningen baseras på intervjuer där
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det lyfts att vid fall där BUP inte har haft möjlighet att ta emot en patient har personal inom
individ- och familjeomsorgen samt elevhälsan utfört uppgifter som ligger på BUP:s ansvar.
Vi bedömer att systematisk kartläggning av barn och ungdomars psykiska hälsa sker separat per
verksamhet och att det saknas gemensamma kartläggningar mellan verksamheterna.
Vi bedömer att personalsituationen inom BUP har lett till att personal i andra verksamheter,
som ingår i verksamheten för barn och unga med psykisk ohälsa, utför arbetsuppgifter som de
inte har kompetens för. Bedömningen avser främst utredningar som går in på medicinskt
område som personal inom individ- och familjeomsorg samt elevhälsa inte har utbildning eller
kompetens för.
Vi bedömer att möjligheten till att följa upp tillgänglighet inom kommunala verksamheter inte
är lika god eller organiserad som inom de landstingsdrivna.
Vi rekommenderar att Älvkarleby kommuns kommunstyrelse och utbildnings- och
omsorgsnämnd genomför systematiska kartläggningar för att säkerställa att patienters
fullständiga behov och flöde mellan verksamheterna kartläggs tillsammans med
sjukhusstyrelsen och vårdstyrelsen i Region Uppsala.
Vi rekommenderar att Älvkarleby kommuns kommunstyrelse och utbildnings- och
omsorgsnämnd genomför kartläggningar för att säkerställa att inga barn faller mellan stolarna
på grund av de genomförda omorganisationerna inom BUP tillsammans med sjukhusstyrelsen
och vårdstyrelsen i Region Uppsala.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen samt utbildnings- och omsorgsnämnden genomför
kartläggningar för att säkerställa att inga barn faller mellan stolarna på grund av bristande
tillgänglighet.
Ansvarsfördelning och avtal inom och mellan landstinget och länets kommuner
gällande barn och unga med psykisk ohälsa
Vi bedömer att ansvarsfördelning till viss del finns upprättad inom och mellan landstinget och
länets kommuner vad gäller samarbete, planering och genomförande av vården för barnen och
unga med psykisk ohälsa men att det finns brister inom vissa områden som försvårar för
verksamheterna när det gäller avgränsning och samarbete. Det saknas en tydlig och tillräcklig
ansvarsfördelning mellan verksamheterna för de patienter som befinner sig i den så kallade
"mellannivån", det vill säga de patienter som inte har tillräckligt komplicerade frågeställningar
för att ansvarsmässigt ligga under barn- och ungdomspsykiatrins (BUP) ansvar, men ändå har för
komplicerade frågeställningar för elevhälsan eller socialtjänsten.
Vi bedömer att SIP är ett användbart verktyg för att tydliggöra ansvarsfördelningen när
huvudmännen behöver samverka gällande enskilda patienter.
Vi bedömer att det finns ingångna avtal inom flera områden inom och mellan landstinget och
kommunerna. De avtal som finns upprättade förbinder inte huvudmännen att utföra väl
definiera uppgifter utan beskriver snarare syfte med avtal och involverade verksamheters
ansvarsområden. Vi bedömer att de avtal som finns upprättade är tillräckligt specifika gällande
uppgiftsbeskrivningar för att inte vara begränsande då individuella fall ska bearbetas.
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Vi rekommenderar kommunstyrelsen samt utbildnings- och omsorgsnämnden att genomföra
kartläggningar för att utreda var behov finns för att upprätta samverkansavtal med Regionen.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen samt utbildnings- och omsorgsnämnden att säkerställa
att SIP tillämpas enligt lagens föreskrifter, både gällande omfattning och frekvens.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen samt utbildnings- och omsorgsnämnden att upprätta
samverkansavtal med Regionen inom de områden som identifieras med anledning av
ovanstående rekommendation.
Samverkan inom och mellan landstinget och kommunerna för barn och unga med
psykiska ohälsa
Vi bedömer att förutsättningar för samverkan har skapats inom ett antal områden men att
ytterligare förutsättningar behöver skapas för att samverkan ska vara väl fungerande mellan
huvudmännen.
Vi bedömer att närvårdsarbetet bidrar till goda förutsättningar för samverkan inom och mellan
kommunen och Region.
Vi bedömer att förutsättningar för samverkan på den individnära nivån mellan huvudmännen
har minskat i samband med nedläggningarna av öppenvårdsmottagningarna i kommunerna
utanför Uppsala kommun.
Vi bedömer att förutsättningar för samverkan har skapats mellan BUP och gymnasieskolorna i
Uppsala kommun i och med verksamheten Spången och att det finns en väl fungerande
samverkan. Vi bedömer att vården blir ojämlik för gymnasieeleverna i Älvkarleby kommun som
inte har tillgång till Spångens verksamhet.
Vi bedömer att samverkan fungerar på läns-/regional och lokal nivå. Inom dessa nivåer har det
skapats forum för samverkan mellan huvudmännen genom närvårdsarbetet.
Vi bedömer att det i dagsläget inte finns en väl fungerande individnära samverkan mellan BUP
och de landstings- och kommundrivna verksamheterna utanför Uppsala kommun.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen samt utbildnings- och omsorgsnämnden att fortsätta
utveckla närvårdsarbetet för att skapa goda förutsättningar till en utvecklad och fungerande
samverkan med Regionen.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen samt utbildnings- och omsorgsnämnden utreder om
Spångens verksamhet kan upprättas för samtliga av länets gymnasieelever för att säkerställa att
vården är jämlik för länets invånare.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen samt utbildnings- och omsorgsnämnden utser den
individnära samverkan till ett prioriterat område. Anledningen är att denna samverkan direkt
påverkar målgruppen.
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Vi rekommenderar att kommunstyrelsen samt utbildnings- och omsorgsnämnden upprättar
forum där medarbetarrepresentanter regelbundet får möjlighet att diskutera och arbeta fram
struktur och riktlinjer för att möjliggöra samverkan på den individbaserade nivån.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen samt utbildnings- och omsorgsnämnden säkerställer
att regelbunden uppföljning av hur samverkan fungerar inom och mellan Regionens och
kommunens verksamheter sker. Uppföljning bör ske på samtliga samverkansnivåer: regional,
lokal och individnära nivå.
Nämnder och styrelser med uppgift att svara för samverkan mellan kommun och
landsting kring barn och ungdomars psykiska ohälsa
Vi bedömer att ansvaret för samverkan mellan kommun och landsting inte ligger på en ansvarig
nämnd eller styrelse och att det är positivt att ansvaret är fördelat på de nämnder och styrelser
som är ansvariga för de olika verksamheternas områden.
Vi bedömer att kommunstyrelsen, utbildning- och omsorgsnämnden inte ställer tydliga krav på
samverkan mellan landsting och kommun.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, utbildning- och omsorgsnämnden är ansvariga för
samverkan träffas regelbundet för att säkerställa att samverkan mellan kommun och Region
sker.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, utbildning- och omsorgsnämnden upprättar tydliga
krav på samverkan mellan Region och kommun.
System, rutiner och uppföljning av resultat
Vi bedömer att det finns flera olika system och rutiner för att följa upp medicinska och
ekonomiska resultat. Vi bedömer att det finns system och rutiner som är tillförlitliga och säkra
men att systemen och rutinerna kräver kontinuerlig förbättring samt regelbunden underhållning
för att kunna tillräknas som tillförlitliga.
Vi bedömer att kommunen går miste om möjlighet till uppföljning av resultat genom att inte
genomföra produktionsplanering och -uppföljning.
Vi bedömer att verksamhetsuppföljning och resultatredovisning inom kommunen inte är
tillräckligt kopplad till ändamålsenliga mål för samverkan gällande barn och unga med psykisk
ohälsa.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, utbildning- och omsorgsnämnden regelbundet
kartlägger befintliga system och rutiner med syfte att identifiera och åtgärda eventuella fel.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, utbildning- och omsorgsnämnden säkerställer att
uppdatering av befintliga system och rutiner sker regelbundet.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, utbildning- och omsorgsnämnden överväger att
införa produktionsplanering i kommunens verksamheter för att möjliggöra bättre kontroll och
uppföljning av verksamheterna.
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Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden
utarbetar ändamålsenliga mål för samverkan samt säkerställer att verksamhetsuppföljning och
resultatrapporter är kopplade till uppföljningsbara mål för samverkan.
Vi rekommenderar att sjukhusstyrelsen och vårdstyrelsen samt kommunstyrelserna utreder hur
IT och innovationer kan underlätta att utbyta information i journalsystem mellan skola och
Region.
Barn och ungdomar som faller mellan stolarna
Vi bedömer att de grupper av barn och unga som identifierats som grupper som faller mellan

stolarna inte är specifika för Uppsala län utan är vanligt förekommande även i andra län. Dessa
grupper är inte heller nya grupper utan det är återkommande samma utsatta grupper som
riskerar att falla mellan stolarna.
Vi bedömer att SIP är ett fördelaktigt verktyg för att hindra att barn och unga faller mellan

stolarna. Genom att använda sig av SIP kan både patienten och involverade verksamheter få en
god översikt gällande patienten och frågeställningar.
Vi bedömer att det finns en fungerande samverkan i Älvkarleby kommun i det förebyggande

arbetet gällande hanteringen av "hemmasittare" i grundskolan.
Vi bedömer att det skiljer sig åt mellan kommunerna hur verksamheterna arbetar med att fånga

upp barn som riskerar att falla mellan stolarna då alla kommuner inte genomför samma projekt.
Vi bedömer att det finns en fungerande samverkan över hela länet på läns-/regional och lokal

nivå i det förebyggande arbetet gällande analys av folkhälsostatistik och enkäten Liv och hälsa
ung. Däremot saknas samverkan mellan landsting och kommun på en individnära nivå.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen samt utbildnings- och omsorgsnämnden säkerställer

att kartläggningar genomförs av samtliga grupper som riskerar att falla mellan stolarna.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen samt utbildnings- och omsorgsnämnden följer upp att

arbete för att motverka att barn och unga faller mellan stolarna regelbundet för att skapa
kontroll och insyn gällande hur dessa situationer kan motverkas.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen samt utbildnings- och omsorgsnämnden säkerställer
att verktyget SIP används i tillfredsställande utsträckning.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen samt utbildnings- och omsorgsnämnden säkerställer
att organiserat arbete för att fånga upp "hemmasittare" i gymnasiet finns.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen samt utbildnings- och omsorgsnämnden samverka på

alla nivåer gällande det förebyggande arbetet gällande analys av folkhälsostatistik och enkäten
Liv och hälsa ung.
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Stockholm 22 februari 2017
I lelseplan Consulting Group AB

Pär Ahlborg
Projektledare
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Bilaga 1. Revisionsfrågor samt tilläggsfrågor
■

Har landstinget och kommunerna en ändamålsenlig och tillgänglig verksamhet utifrån barn
och ungdomars behov?
o

Är verksamhetens mål konkretiserade? Finns en tydlig styrning mot
verksamheternas mål?

o

Kartläggs barns och ungdomars behov systematiskt i landstinget och kommunerna?

o

Är tillgängligheten tillräckligt god i landstinget och kommunerna?

o

Sker utvecklingsarbete för att komma till rätta med eventuella väntetider?

o

Är det lätt att hitta information om hur man kommer i kontakt med landstinget och
kommunerna kring psykisk ohälsa?

■

Har det skapats förutsättningar för att bedriva en samverkan kring barn och unga med
psykisk ohälsa?

■

Finns det en tydlig ansvarsfördelning inom och mellan landstinget och länets kommuner vad
gäller samarbete, planering och genomförande av vården för barnen och unga med psykisk
ohälsa?
o

Finns det en styrning och struktur för samverkan mellan huvudmännen? Finns

o

Tillämpas de avtal och riktlinjer som finns kring ansvarsfördelningen mellan

tillräckliga forum för samverkan i gemensamma frågor på olika nivåer?
landstinget och länets kommuner?
o

Har ansvarsfördelningen mellan barn- och ungdomspsykiatrin och primärvården
förtydligats?

■

Finns det ingångna avtal som förbinder huvudmännen att utföra väl definierade uppgifter?

■

Finns det tillförlitliga och säkra system och rutiner som gör det möjligt att följa upp
medicinska och ekonomiska resultat (inklusive avvikelsehantering)?
o

Används kvalitetsregister eller andra systematiska uppföljningsverktyg för att följa

o

Tillämpas produktionsplanering i landstinget och kommunerna?

o

Rapporteras medicinska och ekonomiska resultat till den politiska nivån?

o

Hur hanteras avvikelser? Används dessa till att förbättra patientflödet?

upp medicinska resultat?

■

Följs resultatet i verksamheten upp och rapporteras det till berörda beslutsfattare på ett
tillfredsställande sätt? Är verksamhetsuppföljning och resultatredovisning kopplad till
ändamålsenliga mål för samverkan?

■

Vilken nämnd eller styrelse har i uppgift att svara för samverkan mellan kommun och
landsting kring barn- och ungdomars psykiska ohälsa?
o

Ställer aktuell nämnd eller styrelse tydliga krav på samverkan, och vilka skillnader
finns över länet?

■

Hur fångas barn och ungdomar upp som faller mellan stolarna?
o

Har gruppen som riskerar att falla mellan stolarna kartlagts?

o

Har åtgärder vidtagits för att motverka att barn och ungdomar "tappas bort" när
kontakten ska lämnas över till annan enhet/huvudman?

■

Finns det en fungerande samverkan över hela länet i det förebyggande arbetet, t.ex. när det
gäller analys av folkhälsostatistik och lokala/regionala enkäter i "Liv och hälsa ung", och när
det gäller hantering av "hemmasittare" i grundskolan?

■

Finns det en fungerande första linje i barn- och ungdomspsykiatrin över hela länet?
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•

Fungerar samverkan mellan huvudmännen avseende målgruppen? Har samverkan mellan
kommun och landsting skapat ändamålsenliga insatser för avsedd målgrupp?
o

Vilka system för samverkan finns och hur skiljer de sig över länet?

o

Skapas samordnade individuella vårdplaner (SIP) för barn och unga som har behov
av insatser från både landstinget och kommunerna?

heiseplan-e

Bilaga 2. Intervjuförteckning
Intervjuförteckning
Staffan Isling, landstingsdirektör, Region Uppsala
Åsa Himmelsköld, t.f. hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Uppsala
Göran Angergård, primärvårdsdirektör, Region Uppsala
Eva-Lena Sjöö, chefläkare primärvården, Region Uppsala
Vivianne Macdisi, regionråd, Region Uppsala
Malena Ranch, regionråd, Region Uppsala
Johan Edstav, regionråd, Region Uppsala
Eva Christiernin, ordförande omsorgsnämnden, Uppsala kommun
Caroline Hoffstedt, kommunalråd, Uppsala kommun
Göran Nilsson, ordförande socialnämnden, Knivsta kommun
Kenneth Gunnarsson, ordförande utskottet för barn och unga, Tierps kommun
Margareta WiOn-Berggren, kommunalråd, Östhammars kommun
Anett Aulin, ordförande utbildning och omsorgsnämnden, Älvkarleby kommun
Helena Proos, kommunalråd, Enköpings kommun
Karl-Arne Larsson, ordförande vård- och omsorgsnämnden, Heby kommun
Carina Lund, kommunalråd, ordförande kommunstyrelsen, Håbo kommun
Birgitta Ekholm Lejman, närvårdsstrateg, Enheten för analys och utveckling, Region Uppsala
Ola Duregård, sektionschef, Barn- och ungdomspsykiatrin, Region Uppsala
Staffan Lundqvist, Barn- och ungdomspsykiatrin, Region Uppsala
Helena Eriksson, avdelningschef, neuropsykiatriska mottagningen, Barn- och
ungdomspsykiatrin, Region Uppsala
Erik Klingenberg, avdelningschef, ätstörningsenheten, ungdomspsykiatriska mottagningen,
Barn- och ungdomspsykiatrin, Region Uppsala
Ulrika Björnberg, skötare, DBT/akutteamet, Barn- och ungdomspsykiatrin, Region Uppsala
Maria Sundquist, sjuksköterska, Ungdomspsykiatriska mottagningen Spången, Barn-och
ungdomspsykiatrin, Region Uppsala
Ann Liljemark, arbetsterapeut, neuropsykiatriska enheten, Barn- och ungdomspsykiatrin,
Region Uppsala
Cecilia Nägele, psykolog, akutteamet, Barn- och ungdomspsykiatrin, Region Uppsala
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Eva Videnberg, skötare, neuropsykiatriska enheten, Barn- och ungdomspsykiatrin, Region
Uppsala
Steven Lucas, chefläkare, Barnhälsovården, Region Uppsala
Ingrid Meissner, verksamhetschef, Barn- och ungdomshabiliteringen, Region Uppsala
Sara Petterson, sjukgymnast, Barn- och ungdomshabiliteringen, Region Uppsala
Gabriela Covarrubia Erlwein, Barn- och ungdomshabiliteringen, Region Uppsala
Veronica Larsson, kurator, Barn- och ungdomshabiliteringen, Region Uppsala
Lena Palm Samuelsdotter, enhetschef, mottagningen i Östhammar, Barn- och
ungdomshabiliteringen, Region Uppsala
Carola Berglund, psykolog, Barn- och ungdomshabiliteringen, Region Uppsala
Anna Waxin Jansson, verksamhetschef, Knivsta Vårdcentral, Region Uppsala
Maria Kilen Hermansson, verksamhetschef, Enköpings vårdcentral, Region Uppsala
Camilla Ahltin, barnmorska, Tierps vårdcentral, Region Uppsala
Ann Marlene, verksamhetschef, Gimo vårdcentral, Region Uppsala
Camilla Forsberg Fryckstedt, verksamhetschef, Heby vårdcentral, Region Uppsala
Eva Hammarin, verksamhetschef, Skutskärs vårdcentral, Region Uppsala
Tove Blomqvist, skolpsykolog, elevhälsan, Uppsala kommun
Lena Dicksen, specialpedagog, elevhälsan, Uppsala kommun
Ann-Christine Dahlen, avdelningschef, Individ- och familjeomsorgen, Uppsala kommun
Birgitta Pettersson, utbildningsdirektör, Utbildningsförvaltningen, Uppsala kommun
Madelen Gunnarsson, skolpsykolog, elevhälsan, Uppsala kommun
Robin Björkas, socialsekreterare, Individ- och familjeomsorgen, Knivsta kommun
Siri Gyllensvaan, socialsekreterare, Individ- och familjeomsorgen, Knivsta kommun
Inger Westlund, IFO-chef, Individ- och familjeomsorgen, Knivsta kommun
Jill Olofsson, kurator, elevhälsan, Enköpings kommun
Helene Sjäqvist, psykolog, elevhälsan, Enköpings kommun
Ritva Eriksson, verksamhetschef, elevhälsan, Enköpings kommun
Kenny Andersson, rektor, elevhälsan, Enköpings kommun
Eva Wikberg, t.f. rektor, elevhälsan, Enköpings kommun
Agneta Lundin Parskog, enhetschef, barn och familjeenheten, Enköpings kommun
Eva-Märta Löt skolsköterska, elevhälsan, Tierps kommun
Helene Langer, skolkurator, elevhälsan, Tierps kommun
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Erik Lundström, socialsekreterare, Individ- och familjeomsorgen, Tierps kommun
Malin Edin, socialsekreterare, Individ- och familjeomsorgen, Tierps kommun
Anne Lee Larsson, verksamhetschef, förskolan och särskolan, Östhammars kommun
Karin Gillberg, specialpedagog, elevhälsan, Östhammars kommun
Ingrid Nylund Olsson, kurator, elevhälsan, Östhammars kommun
Jonas Karlberg, verksamhetschef, Barn- och ungdomssektionen, Östhammars kommun
Mikael Sjöberg, chef, Individ- och familjeomsorgen, Östhammars kommun
Caroline Sundström, teamchef Försörjningsstöd och Barn och familj, Individ- och
familjeomsorgen, Älvkarleby kommun
Helena Jansson, skolsköterska, elevhälsan, Älvkarleby kommun
Kristina Lindqvist, skolsköterska, elevhälsan, Älvkarleby kommun
Mervi Kreivi, skolpsykolog, elevhälsan, Håbo kommun
Fredrik Sangfeldt, socialsekreterare, Individ- och familjeomsorgen, Håbo kommun
Niklas Arnö, behandlare, Individ- och familjeomsorgen, Håbo kommun
Kirsti Lukkarila, kurator, elevhälsan, Heby kommun
Maria Andersson, socialsekreterare, Individ- och familjeomsorgen, Heby kommun
Helena Berggren, socialsekreterare, Individ- och familjeomsorgen, Heby kommun
Kerstin Dahlström, socialsekreterare, Vård och omsorgsförvaltningen, Heby kommun
Lise-Lotte Hjalmar, Utvecklingsledare, Barn- och utbildningsförvaltningen, Heby kommun
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Bilaga 3. Begreppsförklaring
#jagmed — Projekt som genomförs i fem regioner i Sverige, varav Uppsala är en. Projektet har

som syfte att bidra till att ungdomar som riskerar att hoppa av gymnasiet eller som redan har
hamnat utanför sin utbildning fångas upp i ett tidigt skede. Projektet avser att ge stöd för
dessa ungdomar att återgå till utbildningen eller att komma in på arbetsmarknaden.
Regionerna har tillsammans tilldelats totalt 63 miljoner kronor för att driva cirka 30 lokala
projekt i de deltagande kommunerna.

ANDT — Förebyggande arbete kring barn och ungdomars användning av alkohol, narkotika,

dopingpreparat och tobak.

BBIC — Barns behov i centrum, ett arbetssätt framtaget av Socialstyrelsen för att kartlägga och
bedöma barns behov. Arbetssättet ska stärka barnperspektivet och barns och ungas
delaktighet. BBIC innehåller tydliga riktlinjer och ramar gällande utförande och systematisk
uppföljning, och är anpassat efter socialtjänstens regelverk. Se även
http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamili/bbic.

Falla mellan stolarna — Begrepp som beskriver barn och ungdomar med psykisk ohälsa som

borde tas om hand inom landstinget eller kommunen, men av olika skäl tappas bort och
därmed inte får den hjälp de behöver.

Hemmasittare

Barn och ungdomar som utan uppenbara skäl inte går till skolan under minst

fyra veckor. Orsakerna varierar mellan olika individer.
IFB —

Intensiv familjebehandling. Verksamhet för länsövergripande samverkan mellan

kommunerna och landstingets barn- och ungdomspsykiatri och habilitering för barn och vuxna.

Lex Maria — Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd som innebär att vårdgivare ska
anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Lex Sarah — Bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa

funktionshindrade, LSS, som gäller inom socialtjänsten, i verksamheter enligt lagstiftningen om
stöd och service till vissa funktionshindrade och vid Statens institutionsstyrelse. Enligt lex
Sarah ska

•

anställda genast ska rapportera missförhållanden och påtagliga risker för

•

den som bedriver verksamheten ska utreda och avhjälpa eller undanröja det

missförhållanden till den som bedriver verksamheten
rapporterade missförhållandet utan dröjsmål
•

den som bedriver verksamheten, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt,
snarast ska anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
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Liv och hälsa ung — Nationell enkät där samtliga elever i årskurs 7, 9 och årskurs 2 på

gymnasiet svarar på frågor om sin hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Resultat redovisas utifrån
både skol- och hemkommuner, och används bland annat i förebyggande syfte för att planera
insatser inom hälso- och sjukvård samt inom kommunernas samhälls- och välfärdsarbete.

Mellannivån — Med detta begrepp avses de patienter som inte har tillräckligt komplicerade

frågeställningar för att ansvarsmässigt ligga under Barn- och ungdomspsykiatrin, men har för
komplicerade frågeställningar för att tas om hand av elevhälsan eller socialtjänsten.

SIP — Samordnad individuell plan, som skapas kring enskilda patienter/brukare för att

tydliggöra ansvarsfördelningen och underlätta samverkan mellan olika verksamheter i
landsting och kommun. Enligt 3 § hälso- och sjukvårdslagen och 2 kap 7 § socialtjänstlagen har
landstinget och kommunen lagstadgad skyldighet att upprätta en samordnad individuell plan
(SIP) när kommunen eller landstinget bedömer att den enskilde behöver den för att få sina
behov tillgodosedda. I planen ska framgå vilken huvudman som är ansvarig för de insatser som
planeras. Planen ska även inkludera hur uppföljning och utvärdering av samverkan har skett.

SDQ — Strengths and difficulties questionnaire. Ett formulär med 25 frågor som används för att

mäta barns och ungdomars psykiska ohälsa. Se även
https://www.socialstvrelsen.se/evidensbaseradpraktik/Documents/sdq-granskning.pdf.
Skolan som arena — Projekt som syftar till att bidra till förbättrad psykisk hälsa generellt hos

barn och ungdomar. Projektet berör delvis gruppen "hemmasittare" och målgruppen är
grundskoleelever i årskurs 1-9. Projektgenomförare är Älvkarleby kommun och Enköpings
kommun. Verksamheter som ingår är elevhälsan samt verksamheter inom kommun och
landsting som är involverade i skolelevers psykiska hälsa.
SPBT — Socialpsykiatriska behandlingsteamet. Verksamhet inom Akademiska sjukhuset som

riktar sig till ungdomar med självskadebeteende
Spången — Verksamhet som riktar sig till elever som går i gymnasieskola i Uppsala kommun

och har ångest-/depressionsproblematik.

TKL

Tjänstemannaberedning - kommun - landsting i Uppsala län. Utgör bland annat

samrådsorgan för kontakterna mellan länets kommuner och landstinget.

VITS — Vardagsnära insatser i tydlig samverkan. Samarbetsrutin upprättad mellan landstingets

barn- och ungdomspsykiatri, barn- och ungdomshabilitering och skolverksamheten i
kommunerna Tierp, Älvkarleby och Håbo.

