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Revisorerna

Till hälso-och sjukvårdsnämnden
KPMG har av Region Blekinges revisorer fått i uppdrag att granska om den samverkan som sker
rörande barn och unga med psykisk ohälsa är tydlig och välfungerande.
Syftet med granskningen har varit att ge revisorerna i Region Blekinge ett underlag för att bedöma om
det finns ändamålsenliga former för samverkan avseende barn och unga med psykisk ohälsa.
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att samverkan kring barn och unga
med psykisk ohälsa kan utvecklas och förbättras, både inom regionen och mellan regionen och
kommunerna .
Vi bedömer att det finns en god formell struktur för samverkan avseende barn och unga i Blekinge. Vi
anser dock att uppföljning av samverkansinsatserna inte sker på ett systematiskt vis, varken i
tjänstepersonsgrupperingarna i ledningssystemet eller i hälso- och sjukvårdsnämnden . Vi bedömer
därför att uppföljningen av hur samverkan mellan parterna och inom regionen avseende gruppen barn
och unga kan utvecklas.
Det finns ett upprättat länsövergripande samverkansavtal som beskriver regionens och kommunernas
ansvar gentemot barn och unga. Utifrån det som framkommit i granskningen anser vi dock att
ansvarsfördelningen mellan kommunerna och regionen inte är tillräckligt tydliggjord , trots avtalets
bestämmelser. Vår bedömning är därför att avtalet inte i tillräcklig utsträckning är styrande i arbetet
kring samverkan med barn och unga.
Även för primärvården och den specialiserade vården finns ett samverkansavtal som beskriver
vårdverksamheternas ansvar gentemot barn och unga med psykisk ohälsa. Samverkansavtalet har
dock inte reviderats och anpassats till regionens nuvarande organisation , vilket vi anser vara väsentligt
för att avtalet ska vara vägledande i det vardagliga arbetet. Vi anser även att systematisk utvärdering
av avtalets efterlevnad är viktigt för att säkerställa att ansvarsfördelningen tydliggörs och efterlevs.
Region Blekinge har upprättade rutiner och mallar för arbetet med SIP . Av det som framkommit i vår
granskning bedömer vi dock att det finns anledning att se över arbetet med SIP för att säkerställa att
det finns ett gemensamt implementerat arbetssätt för att säkerställa SIP genomförs.
Vad gäller avvikelsehanteringen bedömer vi att det finns goda rutiner för avvikelserapportering i
Region Blekinge. Vi anser dock att medvetenheten om vikten av att rapportera in avvikelser kan
förbättras .
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar hälso- och sjukvårdsnämnden att:
Säkerställa att framtida samverkansavtal tydliggör ansvarsfördelning mellan regionen och
kommunerna samt mellan regionens olika vårdnivåer
Säkerställa att samtliga berörda är väl informerade om vid tidpunkten gällande
samverkansavtal samt att avtalets ansvarsfördelning är accepterat och tillämpat
Löpande följa upp hur samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa fungerar och ta
initiativ inom de områden som uppföljningen identifierar som mindre välfungerande
Uppdra åt LSVO att mer aktivt själva genomföra uppföljningar och utvärderingar av både
samverkan , avtal och regionens insatser för barn och unga med psykisk ohälsa
Uppdra LSVO att aktivt driva det utvecklings- och förbättringsarbete som påbörjats inom
området barn och unga i syfte att säkerställa att arbetet inte fördröjs
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Revisorerna ställer sig bakom rapportens slutsatser och rekommendationer. Revisorerna överlämnar
härmed rapporten till nämnden för yttrande. Revisorerna önskar yttrandet senast den 30 september
2022.
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