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Granskning av samverkan mellan Barn- och ungdomspsykiatrin och
kommunens individ och familjeomsorg

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Boden kommun, tillsammans med de
förtroendevalda revisorerna i Arvidsjaur, Haparanda, Kiruna, Övertorneå, Jokkmokk,
Kalix och Pajala samt Norrbottens läns landsting, genomfört en granskning av
samverkan mellan Individ och familjeomsorgen (IFO) inom socialnämnden i respektive
kommun och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Granskningen syftar till att bedöma
om samverkan mellan BUP och IFO när det gäller den aktuella målgruppen sker på ett
ändamålsenligt och tillfredsställande sätt. I granskningen har vi biträtts av sakkunniga
från Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Resultatet av vår granskning
finns redovisat i bifogad revisionsrapport.

Utifrån genomförd granskning är vår generella bedömning att samverkan mellan BUP
och IFO-enheterna när det gäller den aktuella målgruppen inte i alla avseenden sker på
ett ändamålsenligt och tillfredsställande sätt. Vår bedömning baseras bl.a. på:

 att det för styrning av samverkan mellan BUP och IFO finns tämligen få
styrdokument eller andra rutiner för att säkerställa en fungerande samverkan

 att det finns ett tydligt samband mellan personalförändringar som t ex personal-
omsättning inom BUP och IFO och dess påverkan på faktisk och förväntad
samverkan

 att tillämpning av gemensamma vårdplaner/handlingsplaner, trots uttalad
målsättning, endast sker i ett fåtal fall

 att länsperspektivet inom BUP är svagt utvecklat

 att oklarheter föreligger över IFO:s och BUP:s roll på bas- och specialistnivå

 att uppföljning och utvärdering av samverkan på både övergripande- och
ärendenivå behöver utvecklas

Avsaknaden av styrning gör det svårt att bedöma huruvida vård och omhändertagande
sker på rätt vård- eller behandlingsnivå. Vår bedömning är därför att respektive
huvudman inte har tillräckligt underlag för att bedöma kvaliteten i nuvarande
samverkan och därigenom inte heller förutsättningarna att styra och initiera en effektiv
samverkan.
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Vår bedömning att samverkan specifikt mellan IFO i Boden och BUP när det gäller den
aktuella målgruppen är att den i likhet med vår generella bedömning inte i alla
avseenden sker på ett ändamålsenligt och tillfredsställande sätt. Vår bedömning baseras
bl.a. på:

 att nuvarande organisering av samverkan mellan IFO och BUP i Boden till viss
del tillgodoser de krav på struktur som kan sägas utgöra grunden för en effektiv
samverkan. Av granskningen framgår att den enskilt viktigaste orsaken till detta
är att BUP återfinns lokalt vilket tillgodoser IFO:s behov av närhet, kontinuitet
och tillgänglighet.

 att det för närvarande inte finns något gemensamt styrdokument framtaget
mellan IFO och BUP. Vår bedömning är att bristen på gemensamt framtagna
rutiner och riktlinjer, i likhet med den generella bilden som framkommit i
granskningen, begränsar IFO:s möjligheter att tillsammans med BUP styra och
initiera en effektiv samverkan.

 att eventuella tveksamheter avseende målgruppen kan hanteras inom ramen för
den nuvarande samverkan. Däremot kan vi utifrån granskningen konstatera ett
behov av ökad förståelse och kännedom om varandras uppdrag

 Utifrån granskningen framgår att uppföljning och utvärdering av samverkan inte
sker på ett strukturerat och samordnat sätt, vilket vi inte finner tillfredsställande.

För att utveckla samverkan mellan IFO och BUP i Boden lämnas följande
rekommendationer;

 att det arbete som påbörjats avseende riktlinjer och processbeskrivningar för hur
samverkan skall ske på operativ nivå intensifieras

 att gemensamma lokala mål för samverkan utformas med utgångspunkt från
direktiven i de länsövergripande riktlinjerna Norrbus

 att samverkan följs av en kontinuerlig och strukturerad uppföljning

Vi kommer i samband med vår årliga träff med er att presentera och diskutera resultatet
från denna granskning.

För Bodens kommuns revisorer

Stellan Lundberg Michael Sundberg
Vice ordförande Revisor
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Bilaga: Revisionsrapport ”Hur fungerar samverkan om barn- och ungdomspsykiatriska insatser
mellan NLL och åtta norrbottenskommuner?”, oktober 2008, Komrev inom Öhrlings
PricewaterhouseCoopers.


