
  

 

 

 

 

 

 

Vården till barn och unga med psykisk ohälsa be-
höver bli bättre 

Två uppföljande granskningar visar på problem 
inom barn och ungdomspsykiatrin (BUP) och första 
linjens vård till barn och unga med psykisk ohälsa. 
Av granskningarna framgår att det också finns bris-
ter i styrning, överenskommelser, arbetsformer 
och rutiner mellan de olika vårdnivåerna som bi-
drar till att samarbetet om barnen försvåras.  
Bland personalen i regionen och kommunerna 
finns en stor oro över att vårdkedjor inte fungerar 
och att barn som är i behov av vård inte får tillräck-
lig hjälp. 

Låg tillgänglighet och otydlig ansvarsfördelning 

Tillgängligheten till BUP är låg i jämförelse med ri-
ket och att den har försämrats se senaste åren.  

Granskningarna visar att det på övergripande nivå 
saknas en fungerande samarbetsorganisation och 
att ansvarsfördelningen är otydlig. Försök har 
gjorts att tydliggöra de olika vårdnivåernas ansvar 
och uppdrag men fortfarande saknas det samsyn 
mellan BUP, primärvården och kommunerna.  

Styrelsen och nämnden har inte agerat 

Revisorerna har i tidigare granskningar uppmärk-
sammat brister i vården till barn och unga med 
psykisk ohälsa. Granskningen visar att varken reg-
ionstyrelsen eller hälso- och sjukvårdsnämnden 
har hållit sig tillräckligt informerade eller agerat 
tillräckligt för att lösa de problem som pågått un-
der flera år. 

 

Rekommendationer 

Revisorerna rekommenderar regionstyrelsen och 
hälso- och sjukvårdsnämnden att skyndsamt vidta 
åtgärder för att få kontroll över situationen. Revi-
sorerna rekommenderar styrelsen att bland annat: 

• Säkerställa att det etableras en funge-
rande samarbetsorganisation på övergri-
pande nivå mellan regionen och länets 
kommuner.  

Revisorerna rekommenderar hälso- och sjukvårds-
nämnden att bland annat: 

• Skärpa styrningen och kontrollen över 
BUP. 

• Se till att BUP:s uppdrag är tydligt i förhål-
lande tills första linjens vård. 

• Säkerställ att samarbetet mellan BUP, pri-
märvården och kommunerna om vården 
till barn och unga med psykisk ohälsa blir 
bättre. 
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För ytterligare information om granskningarna 
kontakta Richard Norberg, tel. 090-785 70 90. De 
kompletta rapporterna finns på regionens hemsida 
www.regionvasterbotten.se/revision. 

http://www.regionvasterbotten.se/revision

