Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-04-21

§ 89
Granskningsrapport om samverkan om vård till barn och unga med
psykisk ohälsa
RS 192-2020
Sammanfattning
Region Västerbottens revisorer har överlämnat en fördjupad granskningsrapport
"Samverkan av vård till barn och unga med psykisk ohälsa" till regionstyrelsen. Av
granskningsrapporten framgår att regionstyrelsen inte har tagit tag i de brister som
revisionen tidigare uppmärksammat samt att det finns brister inom styrning,
överenskommelser, arbetsformer och rutiner mellan de olika vårdnivåerna som bidrar
till att samverkan om barnen försvåras.
Förslag till yttrande har upprättats. I yttrandet lämnas kommentarer till några av de
slutsatser och bedömningar som görs i granskningsrapporten.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:
Yttrandet avges enligt förslag.
Förslag till beslut på sammanträdet
Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C) och Carin Hasslow (L) yrkar enligt
bilaga till protokollet.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt
upprättat förslag.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:
Yttrandet avges enligt förslag.

Beslutsunderlag

 Yttrande över Granskning av vården av barn och unga med psykisk ohälsa
 Vården till barn och unga med psykisk ohälsa behöver bli bättre. Rapport nr 7
och 8-2019

Utdragsbestyrkande

Yrkande
Regionstyrelsen arbetsutskott 21 april

Förslag till remissvar
I två revisionsrapporter konstateras återigen svidande kritik för hur regionen tillsammans med
länets kommuner sköter vården för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Störst kritik får
återigen regionens Barn- och ungdomspsykiatri. Det står bland annat att läsa: ”BUP:s
upplevda otillgänglighet skapar frustration inom primärvården och i kommunernas elevhälsa
och socialtjänst. De anser att de inte har tillräcklig kompetens för att hantera de barn och
unga som får vänta länge på att komma till BUP eller som inte tas emot där. ”
I Rapporten lyfts en nationell undersökning fram om hur många patientbesök som görs inom
Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) per helårsarbeterare. Tyvärr är det en nedslående
läsning. Västerbotten genomför bara 218 patientbesök per helårsarbetare och placerar sig näst
sämsta i landet. Flest gör Gotland med 512 besök per helårsarbetare. Omräknat per vecka är
det 4 patientbesök/vecka och heltidsanställd i Västerbotten. Det får även effekt i de långa köer
till BUP som Västerbotten har i jämförelse med resten av landet.
Att BUP länge haft stora problem med tillgänglighet är sedan länge känt. Trots att
Socialdemokraterna, i flera mandatperioder lovat och lovat att situationen på BUP är under
kontroll och ska lösa sig. Trots det händer det inget. Därför är det anmärkningsvärt slapphänt i
majoritets förslag på remissvar till revisionen att skylla på redovisningsfel som orsak till
problemen. Vidare att den nya samverkansstrukturen ska förbättra situationen hoppas vi med
men det är tveksamt om hur snabbt och effektivt som nya rutiner och riktlinjer kan komma på
plats som förhindras att barn och ungdomar med psykisk ohälsa slutas bollas runt i
vårdsystemet.
Följande åtgärder skulle behöva vidtas för att komma till rätta med problemen
Att

Skyndsamt påbörja arbetet med att införa ett vårdval för barn- och
ungdomspsykiatrin

Att

Avskaffa remisstvånget till BUP

Att

Genomföra en genomlyssning av verksamheten för att komma till rätta med den
låga effektivitet med så få besök per medarbetare

Nicklas Sandström (M)
Regionråd i opposition
Ewa-May Karlsson (C)
Gruppledare
Carin Hasslow (L)
Gruppledare

