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Etablera ett nytt mer hållbart samarbete mellan hälsocentralerna, elevhälsan,
habiliteringen och BUP

Motionären föreslår att Västerbottens län och region utreder möjligheten att etablera
ett nytt mer hållbart samarbete mellan hälsocentralerna, elevhälsan, habiliteringen
och BUP.
Förvaltningen delar motionärens uppfattning om vikten av att samverka kring barnoch ungas psykiska mående, och att det funnits problem kring ansvarsfördelningen
mellan första linjen och specialistnivån för denna grupp.
I Västerbotten har implementering av strukturerad samverkan Hälsa, Lärande och
Trygghet (HLT) mellan förskola, för- och grundskola, elevhälsa, socialtjänst och
hälsocentraler, pågått sedan 2012. HLT syftar till att säkra tidig upptäckt, hög
tillgänglighet och samordning av insatser för barn och unga 0-16 år. HLT utgör en
del av första linjen för psykisk hälsa, och består av tvärprofessionella arbetsgrupper.
Idag finns HLT etablerat i nio av länets av kommuner. Det finns även liknande
strukturerade samverkansmodeller i andra delar av länet. Fortsatt implementering av
HLT är planerat hösten 2019 med förstärkning av fler processledare i länet.
Terminsvisa uppföljningar och utvärderingar görs, vilka har visat en förbättring
gällande att identifiera och hjälpa barnen i tidigare ålder. Antalet barn som får hjälp
via HLT har också ökat.
Det är viktigt att fortsätta bygga upp den samverkan som är inledd, men att förstärka
delar som inte hittills fungerat ändamålsenligt. Ett utvecklingsarbete har startat under
hösten 2019 med syfte att kunna möta barn 0-6 år och föräldrar i ett tidigare skede
och mer samordnat. I detta arbete deltar Barn- och ungdomspsykiatrin,
Barnhälsovården, Barn- och ungdomscentrum, Logopedin, hälsocentraler och
Habiliteringscentrum.
Ibland förekommer väntetid inför utredning, vilket kan innebära att väntan blir lång
om flera utredningar vid olika kliniker görs för samma barn/familj. Idén med detta
utvecklingsarbete är att barnet/familjen kommer till en enhet i regionen där alla
samarbetar så att det blir en samordnad utredning. Målet är att de barn som har
behov av utredning ska få det i rätt tid och tillsammans med rätt stöd.
Utvecklingsarbetet startar i liten skala och utvärderas med målet att kunna fortsätta i
större skala och även inbegripa socialtjänst och skola.
Habiliteringsverksamheten har inte ett utredande uppdrag. De barn som har en
medfödd funktionsnedsättning och ingår i målgruppen för LSS erbjuds efter
konstaterad funktionsnedsättning/diagnos att söka habilitering. Dessa barn
remitteras när en konstaterad nedsättning finns.
Förslag
Mot bakgrund av vad som ovan anförts föreslås Hälso- och sjukvårdsnämnden fatta
följande beslut:
Motionen är besvarad
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