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1. Sammanfattning
EY har på uppdrag av revisorerna i Landstinget i Värmland genomfört en granskning av barnoch ungdomspsykiatrin (BUP). Syftet har varit att bedöma om landstingsstyrelsen utövar en
styrning och har en uppföljning som säkerställer att barn- och ungdomspsykiatriska
verksamheten är ändamålsenlig och tillgänglig.
I landstingets flerårsplan för 2016-2018, där landstingsplan med budget- och investeringsplan
för 2016 ingår, finns ett antal övergripande mål. Granskningen visar att BUP har upprättat ett
styrkort för 2016 som i vissa delar inte är aktuellt i förhållande till landstingets övergripande
målområden. BUP genomför dock en uppföljning i förhållande till målområdena i
landstingsplanen. Det saknas antagna mått till vissa av målen, vilket bedöms försvåra en
uppföljning av dessa. Därtill finns det en otydlighet i vika mätetal som är gällande för målet
”vård utan köer”. I dagsläget finns tre olika mått i mätplan, styrkort och uppföljningsrapporter
till landstingsstyrelsen, vilket inte bedöms som tillfredsställande. Enligt vår mening är det
väsentligt att rutiner för innehåll och omfattning i styrkort och eventuella verksamhetsplaner
inom landstinget tydliggörs. Styrkedjan från landstingsfullmäktige till BUP:s verksamhet skulle
då tydliggöras.
Av granskningen framkommer att BUP följer upp ekonomi och målsättningar genom att
rapportera vidare tertialvis till områdesnivå samt genom en månadsvis rapportering av målen
kring tillgänglighet, vilket bedöms som ändamålsenligt. Avvikelsehantering, rapportering till
kvalitetsregister och journalgranskning är tre vanligt förekommande instrument för att på ett
systematiskt sätt följa upp och utveckla verksamheten. Granskningen visar att inget av dessa
instrument fungerar fullt ut inom den barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten. Den
övergripande bedömningen är därför att uppföljningen av medicinska resultat i vården brister.
BUP har enligt styrkortet 2016 som målsättning att minst 90 % av alla patienter ska få en första
tid hos BUP inom 30 dagar och att minst 80 % har påbörjat en fördjupad utredning eller
behandling inom högst 30 dagar. Under perioden januari till april 2016 har BUP inte nått upp
till målsättningen. BUP följer upp väntetider för nybesök, utredning och behandling samt
genom en rad andra nyckeltal kring tillgänglighet. De nyckeltal som används bedöms som
relevanta. Uppföljningen bör enligt vår bedömning kompletteras med information om hur
tillgängligheten för återbesök under behandling ser ut.
Den största delen av tillgänglighetsproblematiken inom BUP är och har tidigare år varit
hänförligt till neuropsykiatriska (NP) utredningar. Mot bakgrund av detta bedöms det som
positivt att BUP arbetat med att se över arbetssättet vad gäller utredning och behandling. Av
granskningen framkommer att det förvisso fortfarande finns en kö till NP-utredning, men
samtidigt har BUP infört ett arbetssätt där utredning och behandling sker parallellt. Samtliga
patienter som står i kö har kontaktats. Detta bedöms viktigt ur produktionsplaneringssynpunkt,
eftersom detta arbete har ger BUP en aktuell bild av den kö som finns inne i systemet.
Ytterligare ett utvecklingsarbete som pågår är BUP:s samverkan med skolan och första linjen.
Vid granskningens genomförande fanns ett förslag på samverkansavtal upprättat. Det bedöms
som väsentligt att samverkan tydliggörs och att en uppföljning av ett eventuellt avtal sker.
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BUP genomför regelbundet behandlingskonferenser för pågående behandling/habilitering.
Dessa bedöms vara ett led i att kollegialt göra bedömningar av pågående vårdprocess. De
kollegiala bedömningarna sker dock enbart på behandlarens initiativ. För att skapa en
systematik i att arbeta med att styra inflöde och avslut bedöms en återkommande genomgång
av alla patienter vara av värde. Sådana patientgenomgångar har implementerats i flera
landsting.
I likhet med tidigare granskningar framkommer att BUP fortsatt har kompetensförsörjningsproblem. Det pågår ett arbete för att upprätta en kompetensförsörjningsplan som beskriver
nuläge, behov, utmaningar samt insatser på kort och lång sikt. Områdena i förslaget till
kompetensförsörjningsplanen bedöms som relevanta, men det är enligt vår bedömning
väsentligt att detta arbete färdigställs. Det bedöms också som väsentligt att BUP fortsatt
bedriver och följer upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. I granskningen lyfts möjligheter till
större samarbete med andra verksamheter inom landstinget och kompetensöverföring mellan
yrkeskategorier. Detta bör enligt vår bedömning beaktas i BUP:s fortsatta arbete. Det bedöms
vidare som fortsatt väsentligt att BUP även fortsatt följer upp orsaker till sjukfrånvaro och vidtar
åtgärder.
Den sammanfattande slutsatsen utifrån granskningens syfte och grunderna för
ansvarsprövning är att landstingsstyrelsen kan stärka sin styrning och uppföljning av den barnoch ungdomspsykiatriska verksamheten. I granskningen har vissa förbättringsområden
framkommit och våra rekommendationer framgår nedan:


Landstingsstyrelsen rekommenderas tillse att styrkedjan från målen i
landstingsplanen till verksamheten tydliggörs, till exempel genom att tydliggöra
rutiner för innehåll och omfattning av styrkort och eventuella verksamhetsplaner.



Landstingsstyrelsen rekommenderas tillse att det tydliggörs vilka mätetal som är
gällande för mål om tillgänglighet inom BUP.



Landstingsstyrelsen rekommenderas tillse att avvikelserapporteringen inom BUP
förbättras, följs upp och återrapporteras till verksamheten.



Landstingsstyrelsen rekommenderas tillse att uppföljningen av de medicinska
resultaten inom BUP stärks, till exempel genom journalgranskningar och
rapportering till nationella kvalitetsregister.



Landstingsstyrelsen rekommenderas tillse att BUP utvecklar sin uppföljning av
återbesök under behandling, för att säkerställa att behandling sker enligt tänkt
frekvens.



Landstingsstyrelsen rekommenderas tillse att BUP utvecklar en rutin för
patientgenomgångar, för att skapa ett systematiskt arbete med att styra inflöde och
avslut av patienter.



Landstingsstyrelsen rekommenderas följa upp att BUP:s arbete med att utveckla
en kompetensförsörjningsplan färdigställs och följs upp.
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2. Inledning

2.1. Bakgrund
I den av landstingsfullmäktige beslutade Flerårsplan 2016-2018 framgår att barn och ungas
hälsa är ett prioriterat område samt att landstingets verksamheter ska arbeta utifrån barnets
fokus i vården. I landstingets Delårsrapport 2, 2015, framgår att fullmäktiges mål ”alla patienter
får ett första besök till barn- och ungdomspsykiatrin inom 30 dagar” inte uppfyllts. Köerna till
barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) är långa och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har
kritiserat landstinget för detta. Sjukfrånvaron inom barn- och ungdomspsykiatrin ligger högre
än för landstinget i övrigt. I revisionsplan 2016 har revisionen därför aktualiserat en granskning
avseende barn- och ungdomspsykiatrin.
2.2. Syfte och revisionsfrågor
Den övergripande revisionsfrågan är om landstingsstyrelsen utövar en styrning och har en
uppföljning som säkerställer att barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten är
ändamålsenlig och tillgänglig.
Granskningen ska ge svar på följande revisionsfrågor:


Finns det förutsättningar för att leda och styra verksamheten?



Finns det tillförlitliga och säkra system och rutiner som gör det möjligt att följa upp
tillgängligheten samt medicinska och ekonomiska resultat (inklusive
avvikelsehantering) på ett relevant och rättvisande sätt?



Följs resultat i verksamheten upp och rapporteras det till berörda beslutsfattare på
ett tillfredställande sätt?



Är verksamheten ändamålsenlig och tillgänglig utifrån barn och ungdomars
medicinska behov?



Vidtas relevanta åtgärder för att säkerställa en tillgänglighet som svarar mot
patienternas behov?



Vidtas relevanta åtgärder för att säkerställa att kompetensförsörjningen samt
arbetsmiljön inom BUP är god?



Om granskningen visar att det finns brister, vilka förbättringsåtgärder behöver
vidtas?

2.3. Avgränsning
Granskningen är avgränsad till verksamheten vid barn- och ungdomspsykiatrin. Granskning
omfattar inte samverkan med övriga instanser såsom första linjen, skola och kommun, även
om remissflödet från dessa i viss mån berörs.
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2.4. Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångspunkt för analys, slutsatser och bedömningar. I denna granskning utgörs de huvudsakliga
revisionskriterierna av:


Kommunallagens (1991:900) 6 kap. 7 § vilken reglerar styrelsers och nämnders
uppdrag



Landstingsplan samt flerårsplan 2016-2018 för Landstinget i Värmland



Tillämpliga delar ur hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)



EYs utgångspunkter och den förstärkta vårdgarantin

Dessa beskrivs närmare i bilaga 1 och nedan.
2.4.1. EYs utgångspunkter
Utifrån den erfarenhet EY har av psykiatrisk vård i Sverige pågår på många håll en utveckling
där vårdprocessen standardiseras. Inom specialistvården standardiseras exempelvis
mottagningsflödet, remissbedömningen och tidbokningen för att effektivisera flödet i
öppenvården. En del i denna standardiseringsutveckling är att även utveckla vårdprocessens
senare del. Exempelvis är det ganska vanligt att kollegiala bedömningar görs efter ett visst
antal besök för att ta ställning till om behandlingsmålet nås, om behandlingsformen ska
fortsätta eller om vården ska avslutas. Verksamhetens förmåga att ha kontroll över
genomströmningen har direkt påverkan på bland annat tillgängligheten. Andra avgörande
faktorer för tillgängligheten är produktionsplanering och matchning av kapacitet. Vår
utgångspunkt är även att ett framgångsrikt arbete med att skapa tillgänglighet har vårdgarantin
som en restriktion och inte ett verksamhetsmål. Om vinsterna av att inte administrera köer och
väntande patienter ska uppnås krävs kortare väntetider än vad vårdgarantin stipulerar. Detta
är också förenligt med idén om tidiga insatser inom psykiatrin.
När det gäller kompetensförsörjning brottas psykiatrin i de allra flesta landsting med läkar- och
psykologbrist. I vissa landsting finns även problem med att hantera generationsväxlingen vad
gäller psykiatrisjuksköterskor. För att hantera denna konkurrens om kompetens krävs dels att
det aktuella landstinget är kreativa i rekryteringsprocessen dels genom att rekrytera utländsk
kompetens dels genom att göra det attraktivt att arbeta eller utbilda sig i landstinget. Men det
krävs även kreativitet i det inre arbetet avseende kompetensöverföring mellan yrkesgrupper
samt en flexibilitet i utnyttjandet av den kompetens som finns i organisationen.
2.4.2. Förstärkt vårdgaranti
Under ett antal år har landsting och regioner haft möjlighet att ta del av stimulanspengar genom
att uppnå mål för tillgänglighet inom ramen för det så kallade PRIO-arbetet1. Stimulansmedlen
har prioriterat vissa aspekter av tillgängligheten i specialistvården; tid till nybesök, behandling
1

Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa.
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och fördjupad utredning. Denna styrning har visat sig ha en stark påverkan på verksamheterna
vilket bland annat Myndigheten för vårdanalys visat. Tillgängligheten har förbättrats men i vissa
delar på bekostnad av tillgängligheten till återbesök och andra aktiviteter. I flera fall har barnoch ungdomspsykiatriska kliniker blivit beroende av dessa medel för att kunna bedriva
verksamheten med bibehållna resurser.
För närvarande finns en särskild satsning för att förbättra tillgängligheten för barn- och unga
med psykisk ohälsa, en så kallad förstärkt vårdgaranti. Målet är att minst 90 procent av
patienterna ska ha fått en första bedömning och minst 80 procent av patienterna en påbörjad
fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) följer
upp och redovisar detta.
Enligt uppgift har BUP inom LiV de senaste åren inte nått de uppsatta målen och har därför
inte tagit del av några medel.
2.5. Metod
Granskningen har genomförts genom en kombination av flera metoder; granskning av
dokument, enskilda intervjuer och gruppintervjuer. Källförteckning framgår av bilaga 2.
Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att faktagranska rapporten.
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3. Organisation och styrning
I detta kapitel beskrivs BUP:s organisation och verksamhet övergripande. Därefter ges en
beskrivning av hur BUP arbetar med styrning och uppföljning gentemot uppsatta mål.
Avslutningsvis ges en beskrivning av BUP:s arbete med avvikelsehantering samt uppföljning
av medicinska resultat.
3.1. BUP:s organisation och verksamhet
Hälso- och sjukvården inom Landstinget i Värmland (LiV) är organiserad i fyra områden;
öppenvård, slutenvård, stöd och folktandvård. Områdena ligger i linje under hälso- och
sjukvårdschef. Varje område leds av en områdeschef. BUP hör organisatoriskt till område
öppenvård. BUP är i sin tur indelad i sex mottagningar men som under granskningens
genomförande är på väg att förändras till att bli fem mottagningar. De neuropsykiatriska
mottagningarna kommer att slås samman och bli två i stället för tre mottagningar som i
organisationsbilden nedan.

Bild: Organisationsskiss BUP, LiV.

BUP:s verksamhet är centralt placerad i Karlstad med 109 anställda2. Verksamhetschefen är
ansvarig för hela mottagningen. Varje mottagning har en avdelningschef. Verksamhetschef
har chefsansvar fär avdelningschefer, chefssekreterare och läkargruppen. Administrativa
enheten stöder de övriga enheterna med att exempelvis boka in patientbesök och skriva ut
journalanteckningar. Både Allmän barnpsykiatrisk mottagning (APM) och de neuropsykiatriska
(NP) mottagningarna genomför utredning samt behandling och/eller habilitering3. NPmottagningarna är uppdelade geografiskt i tre områden, men är som ovan nämnt på väg att

2
3

Uppgift per april 2016.
Habilitering endast inom NP-mottagningarna.
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bli två. Mottagningen intensiva insatser har akutverksamhet. Denna enhet har möjlighet att
öppna två vårdplatser vid behov. BUP har i övrigt inga fasta slutenvårdsplatser.
Barn och unga blir remitterade till BUP från exempelvis skolor, vårdnadshavare och
primärvården. Remissflödet till BUP beskrivs närmare i kapitel 4. Inom LiV har den
allmänpsykiatriska öppenvården för vuxna ansvarat för första linjen för barn och unga, det vill
säga den vårdnivå dit barn och unga med psykisk ohälsa i första hand ska vända sig.
Primärvården inom LiV har således inte ansvar för denna målgrupp när det gäller lindriga till
måttliga psykiska besvär. Verksamheten ”Första linjen unga” i Karlstadsområdet vänder sig till
barn och unga i åldern 6-20 år med lindrig till måttlig psykisk ohälsa och/eller riskbruk boende
i kommunerna Hammarö, Forshaga, Kil, Karlstad och Grums. Verksamheten ”VISIT” i Hagfors
är en öppen mottagning i samverkan mellan LiV och Hagfors kommun. En etablering av första
linjen i övriga länet pågår och beräknas vara i drift under första kvartalet 2017, enligt utkast på
samverkansavtal mellan LiV och kommunerna i länet.
3.2. Styrning och uppföljning
Landstinget har under 2016 genomfört en organisationsförändring inom hälso- och sjukvården.
Tidigare divisioner inom hälso- och sjukvården ersattes i april 2016 av de fyra ovan nämnda
områdena. I Flerårsplan 2016-2018, där landstingsplan med budget- och investeringsplan för
2016 ingår, finns följande mål;


God folkhälsa, trygg befolkning och nöjda patienter.



Mål för hälso- och sjukvården: Inga vårdskador, bästa vårdkvalitet, vård utan köer
och respektfulla möten.



Mål om attraktiv arbetsgivare, minskat miljöavtryck och ekonomi i balans.

3.2.1. BUP:s styrkort
Tidigare år har Division psykiatri utformat en verksamhetsplan och styrkort, där de
övergripande målen i landstingsplanen har brutits ned och mätetal kopplats till respektive
målsättning. Verksamheterna bröt sedan ner målen i styrkort. Vissa verksamheter utformade
därtill en verksamhetsplan. Inom landstinget pågår ett arbete med att utveckla stöd och
anvisningar för verksamheterna i dess arbete med att bryta ner övergripande mål. Division
Psykiatri och BUP har upprättat styrkort för 2016, men inga verksamhetsplaner. En orsak till
att en mer omfattande verksamhetsplan inte upprättats är organisationsförändringen inom LiV,
enligt verksamhetschef för BUP. Verksamhetschef betonar att BUP har upprättat styrkort
utifrån division Psykiatris befintliga styrkort.
Målen ”Vård utan köer och respektfulla möten” saknas som rubrik i BUP:s styrkort för 2016.
En uppföljning i förhållande till dessa mål framgår dock i BUP:s periodrapport 1 (januari-april)
för 2016. I BUP:s styrkort finns ett antal målsättningar inom områdena tillgänglighet,
vårdkvalitet, kompetensförsörjning och ekonomi i balans.
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Perspektiv
Trygga medborgare
Ökad samverkan patient och
närstående och vård utan köer

Nöjda patienter
Kvalitetssäkrad vård

Bästa vårdkvalité
Öka användande av
kvalitetsregister.
Dokumentera på ett
patientsäkert sätt
Attraktiv arbetsgivare
Vi ska vara förebilder för bättre
levnadsvanor, arbeta för ett
tillgängligt och kommunikativt
ledar- och medarbetarskap
samt erbjuda
kompetensutveckling i linje
med verksamhetens mål.

Ekonomi i balans
Öka kompetensen för chefer
och få ökad samverkan med
controllers för att främja god
ekonomisk hushållning inom
budgetram och samordna
gemensamma resurser.
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Det betyder att…

BUP:s mål

 Implementerar en
telefonpolicy för
behandlare på BUP.
 Utveckla möjlighet till
webanvändning för
information och bokning.
 Se över
rådgivningsfunktionen.
 Klara den förstärkta
vårdgarantin.
 Fortsätter arbetet med
utveckling av flöden.
 Samverka med
brukarorganisationer vid
behov.
 Alla patienter på BUP ska
ha en vårdplan.
 Patienter under pågående
insats ska ha en fast
vårdkontakt.
 SIP4 används på ett
adekvat sätt.
 Kvalitetsregister en del i
det dagliga arbetet.
 Dokumenterar enligt
landstingets riktlinjer för
dokumentation.
 Vi ska ta fram en
kompetensförsörjningsplan
för BUP och en individuell
utvecklingsplan för alla
medarbetare.
 Samtliga mottagningar ska
genomföra LOM under
2016. Arbeta systematiskt
enligt SAMBA.

Att ha en hög tillgänglighet,
ökad tillgänglighet till
föreläsningar och utbildningar
med patienten i fokus.

 Vi får en bättre insyn och
transparens för att kunna
påverka utfallet där varje
chef har ett uppdrag att
hålla sig inom budgetram
och fokus läggs på
förbättringsarbeten.

Få ekonomi i balans och öka
produktionen och närvarotid i
verksamheterna.

Att vi ökar antal SIP och
vårdplaneringar (samt
använder verktyget
standardiserad
utskrivningsprocess).

Kvalitetsregistrering följer
framtagen produktionsplan.
Alla kontakter ska vara
dokumenterade.
Minst en av verksamheterna
påbörjar arbetet med
hälsofrämjande arbetsplats,
våra medarbetare trivs och
utvecklas i sin yrkesroll och vi
upprätthåller en god
kompetensnivå i
verksamheterna.
Sjukskrivning mindre än 5 %.

Samordnad individuell plan.
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 Ekonomi och produktion
som en stående punkt på
APT.
Tabell: Utdrag ur BUP:s styrkort för 2016.

Av styrkortet framgår inga mätetal i förhållande till målen. Övergripande för landstinget finns
dock en mätplan för uppföljning av målen. Vissa av dessa mätetal berör BUP specifikt. Till
exempel följs målet ”vård utan köer” upp enligt följande:
Mätetal
Redovisning/mål 2016
Andelen patienter som får ett
> 85 procent
första besök till barn- och
ungdomspsykiatrin inom 30 dagar.

Mål 2018
Alla patienter får ett första
besök till barn- och
ungdomspsykiatrin inom 30
dagar.

Andelen patienter vid barn- och
ungdomspsykiatrin som påbörjar
fördjupad utredning eller
behandling inom 30 dagar.

Alla patienter vid barn- och
ungdomspsykiatrin som
påbörjar fördjupad utredning
eller behandling inom 30
dagar.

> 75 procent

Tabell: Utdrag ur mätplan för mål i landstingsplanen, LiV.

Vid jämförelse mellan mätplanen och BUP:s styrkort framkommer att målsättningen för 2016
avseende tillgänglighet skiljer sig åt. I mätplanen anges målsättningen mer än 85% respektive
mer än 75%. I styrkortet anges att målsättningen är att klara den förstärkta vårdgarantin, vilket
innebär att minst 90 % av alla barn och unga ska få en tid hos BUP inom 30 dagar och att
minst 80 % har påbörjat en fördjupad utredning eller behandling inom högst 30 dagar , enligt
SKL:s definition och målsättning.
BUP:s styrning och uppföljning av tillgänglighet beskrivs närmare i kapitel 4.
3.2.2. Uppföljning av mål och ekonomi
BUP redovisar en uppföljning av samtliga mål i landstingsplanen och ekonomi tertialvis genom
en periodrapport till områdesnivå. Av periodradrapport 1 år 2016 för BUP framgår en
uppföljning i förhållande till målen i landstingsplanen, det vill säga inte i förhållande till BUP:s
styrkort. Vidare sker månadsvis en uppföljning av målen kring ovan nämnda målsättningar om
tillgängligheten till nybesök respektive utredning/behandling samt en ekonomisk uppföljning.
Detta redovisas vidare till landstingsstyrelsen genom en samlad månadsrapport från
landstingsdirektören. Av månadsrapporter för mars och april framgår att målsättningen om
nybesök och utredning/behandling är att klara ett ”ökande” antal, vilket således skiljer sig åt
från målsättning i mätplan och styrkort.
Verksamhetschef påtalar att den ekonomiska uppföljningen av BUP har stärkts det senaste
året och att insynen och transparensen i verksamheten har ökat. Av periodrapport 1 (januariapril) för 2016 framgår att prognosen tyder på en negativ avvikelse, vilket överensstämmer
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med ökad läkemedelskostnad till följd av fria läkemedel för patienter upp till 18 år. BUP ser
svårigheter att hantera denna oförutsedda kostnad, enligt periodrapporten. Flera intervjuade
påtalar att BUP inom LiV har ett större uppdrag än motsvarande verksamheter i andra
landsting, eftersom även patienter med diagnosen autism ingår i BUP:s verksamhet. Samtliga
intervjuade från BUP menar att BUP:s personella resurser inte är tillräckliga för att klara
uppdraget. Både MLA och verksamhetschef för BUP påtalar att flyktingmottagande påverkat
arbetsbelastningen vid BUP. Enligt sammanställning från BUP har exempelvis antalet
kontakter med asylsökande ökat med 410 % februari 2016 jämfört med februari 2015.5
3.2.3. Uppföljning av medicinska resultat
En uppföljning av medicinska resultat inom BUP sker genom att BUP rapporterar till
ätstörningsregistret och BUSA6. Enligt medicinsk ledningsansvarig (MLA) inom BUP finns en
viss underrapportering till BUSA och generellt hade det varit önskvärt att kunna mäta effekter
av genomförd behandling och de medicinska resultaten bättre.
Vid enstaka tillfällen har BUP genomfört journalgranskningar. BUP ser svårigheter med att
dokumentera eftersom journalsystemet är anpassat efter vuxna. Det medför till exempel att
BUP inte kan använda rätt sökord vid en eventuell journalgranskning, enligt intervjuad MLA.
3.2.4. Avvikelserapportering
BUP har upprättat en lokal rutin7 för avvikelsehantering. Interna avvikelser ska ske i ITsystemet AHA. Avvikelser i förhållande till externa aktörer hanteras skriftligt. Samtliga
intervjuade inom BUP menar att det finns en underrapportering av avvikelser inom BUP. Enligt
MLA förekommer dock att rapportering även sker utanför systemet. Intervjuade
avdelningschefer påtalar i detta sammanhang att en orsak till underrapportering kan vara att
systemet upplevs som svåranvänt.
Rapporterade avvikelser tas upp i ledningsgruppen för BUP och vid behov i facklig samverkan
eller APT, enligt intervjuade vid BUP. Återkopplingen till verksamheten skulle dock kunna
förbättras enligt verksamhetschef för BUP.
3.3. Vår bedömning
Vi kan konstatera att BUP:s styrkort i vissa delar inte är aktuellt i förhållande till landstingets
övergripande målområden. I dagsläget saknas till exempel mål i styrkortet i förhållandet till
målsättningen ”vård utan köer”. Det sker dock en uppföljning av detta mål i BUP:s
periodrapport 1 för 2016. Det saknas också antagna mått till vissa av målen, vilket enligt vår
bedömning försvårar en tydlig uppföljning av dessa. Ett mål är exempelvis att BUP ska öka
användning av nationella kvalitetsregister, men det framgår inte närmare i varken styrkort eller
periodrapport i vilken omfattning detta ska ske och har skett. Därtill finns en skillnad mellan de

5

Från 33 till 136 stycken.
Nationellt kvalitetsregister för behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD.
7 Inom LiV finns också övergripande riktlinjer för avvikelsehantering.
6
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mätetal som finns i landstingets övergripande mätplan för uppföljning av mål i landstingsplanen
och målet i BUP:s styrkort när det gäller målet ”vård utan köer”. Enligt vår mening är det
väsentligt att rutiner för innehåll och omfattning i styrkort och eventuella verksamhetsplaner
inom landstinget tydliggörs. Styrkedjan från landstingsfullmäktige till BUP:s verksamhet skulle
då tydliggöras enligt vår bedömning.
Av granskningen framkommer att BUP följer upp ekonomi och målsättningar genom att
rapportera vidare tertialvis till områdesnivå samt genom en månadsvis rapportering av målen
kring tillgänglighet, vilket bedöms som ändamålsenligt. Vilka mått som gäller i förhållande till
målen om tillgänglighet bör dock tydliggöras. I dagsläget finns tre olika mått i mätplan, styrkort
och uppföljningsrapporter till landstingsstyrelsen, vilket inte är tillfredsställande enligt vår
bedömning.
Vår övergripande bedömning är att uppföljningen av medicinska resultat i vården brister.
Avvikelsehantering, rapportering till kvalitetsregister och journalgranskning är tre vanligt
förekommande instrument för att på ett systematiskt sätt följa upp och utveckla verksamheten.
Inget av dessa instrument fungerar fullt ut inom den barn- och ungdomspsykiatriska
verksamheten. Journalgranskning kan göras i olika omfattning och med olika frekvens och kan
vara ett effektivt sätt att följa upp dokumentation, följsamhet till vårdprogram med mera.
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4. Tillgänglighet
I detta kapitel beskrivs BUP:s målsättningar för tillgänglighet och uppföljning av denna. Därtill
beskrivs remiss- och vårdprocessen.
4.1. Tillgänglighet inom BUP
BUP har enligt styrkortet 2016 som målsättning att minst 90 % av alla patienter ska få en första
tid hos BUP inom 30 dagar och att minst 80 % har påbörjat en fördjupad utredning eller
behandling inom högst 30 dagar 8. Under 2015 var målsättningen att tillgängligheten till
nybesök skulle förbättras alla månader jämfört med 2014, vilket BUP inte nådde upp till. I
genomsnitt fick 77,3 % av patienterna ett första besök inom 30 dagar under 2015. Under
perioden januari till april 2016 har BUP inte heller nått upp till målsättningen. Andelen patienter
som fått en första tid hos BUP har varierat mellan 50 %, 75 %, 50 % och 51 % under denna
period. Enligt periodrapport är orsakerna till detta flera. Under 2015 och första tertialen 2016
genomfördes många neuropsykiatriska utredningar, vilket har lett till hög belastning på
behandling/habilitering. BUP har också haft en hög sjukfrånvaro som påverkat produktionen
samt flera som studerar på halvfart utan att ha blivit ersatta i verksamheten. Vakanser har inte
tillsatts på grund av generella och riktade neddragningar av personalkostnader, vilket är en del
av LiV:s omställningsarbete för att minska kostnaderna.
Förutom att följa tillgängligheten till nybesök följer BUP också upp tiden till utredning och
behandling. I periodrapport 1, år 2016 redovisas:


Väntelista till behandling inom APM: 36 barn. Enligt periodrapportering 1 år
2016 är de flesta barn kontaktade för att stämma av nuläge och det uppges finnas
en planering för insats.



Väntelista för NP utredning: 384 barn. Detta kan jämföras med maj 2015 då 867
barn väntade för utredning. Enligt periodrapportering 1 år 2016 är väntelistan
inventerad och alla familjer är kontaktade för nulägesbild. Inom NP mottagningarna
väntar inget barn på behandling enligt periodrapport 1.

Väntetiderna för nybesök, utredning och behandling åskådliggörs i diagrammet nedan. Här
framgår andel patienter som fått tid till första besök9, tid till fördjupad utredning eller tid till
behandling/habilitering inom 30 dagar hos BUP som helhet. BUP följer inte upp tillgängligheten
till återbesök under en behandling.

8
9

Även kallat nybesök i rapporten.
Patientens första kontakt med BUP efter att BUP erhållit en remiss.
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Diagram: Andel patienter i procent som fått tid inom 30 dagar till besök, utredning eller behandling, BUP.

Enligt verksamhetschef för BUP är en orsak till nivån för nybesök (blå linje i diagrammet ovan)
att BUP har många avbokningar. Andelen avbokade besök varierade under januari till april
mellan 25 % (89 av 348 patienter) upp till 68 % (216 av 315 patienter). Diskussioner förs inom
BUP hur antalet avbokningar skulle kunna minska, till exempel genom webb-lösningar och
sms-påminnelser. För närvarande uppges det dock saknas IT-system för att kunna införa smspåminnelser till patienterna i målgruppen. Ett arbete uppges pågå för att hitta en lösning. En
annan orsak till nivån för nybesök uppges vara att nyckeltalet mäts från dess att en remiss är
skriven, vilket kan medföra en fördröjning i tid eftersom remissen inte alltid skickas till BUP
direkt efter att den skrivs enligt verksamhetschef för BUP.
Både hälso- och sjuvårdschef, områdeschef för område öppenvård, verksamhetschef för BUP
och MLA påtalar att uppföljningen av tillgängligheten till NP-utredning inom BUP i viss mån blir
missvisande och att den inte speglar en egentlig kö. Detta eftersom BUP kontaktat samtliga
patienter som väntar på att få en tid till utredning. Kön anses vara ”inne i BUP:s verksamhet”.
Enligt koordinator har cirka 16 % av de 384 som står i kö för NP-utredning en pågående kontakt
inom BUP. BUP har också infört ett arbetssätt där utredning och behandling/habilitering av
NP-patienter sker parallellt, vilket i viss mån gör statistiken missvisande enligt intervjuad MLA.
BUP följer också tillgängligheten genom ett antal ytterligare nyckeltal:
Nyckeltal
Tid längst väntande till NP utredning

Resultat jan-mars 2016
1095,1066 och 1095 dagar

Nya på väntelistan till NP utredning

31, 25 och 21 patienter
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Differens mellan inkommande/påbörjade
och påbörjade/avslutade inom NP samt
flödeskvot mellan inkommande/avslutande
inom NP10

Inkommande/påbörjade: 12, 2 och 12
Påbörjade/avslutade: -1, -3 och -13
Flödeskvot: 0,6, 1 och 1

Skickade vårdval/vårdgaranti remisser NP

Skickade vårdvalsremisser: 24, 26 och 12
Skickade vårdgarantier: 70, 74 och 34
NP-upphandling: 0
Avstår NP utredning: 22, 17 och 6

Vidare finns nyckeltal kring antal individer per månad, antal besök per patient per månad, antal
resursbesök, antal resursbesök/patientbesök i genomsnitt och antal accepterade
vårdbegäran.
Enligt periodrapport 1 år 2016 pågår ett utvecklingsarbete med att införa en bedömningsenhet
som säkerställer en likartad bedömning för alla remisser samt högre tillgänglighet och därmed
möjlighet att klara den förstärkta vårdgarantin. BUP har bedrivit ett utvecklingsarbete under
flera år för att komma tillrätta med tillgänglighetsproblematiken. Vid revisionens tidigare
granskning av BUP 2013 framgick att BUP sedan flera år tillbaka arbetat med Lean för att
komma tillrätta med tillgänglighetsproblematiken. Ett arbete med att införa strukturerade
telefonintervjuer enligt viss metodik11 pågick också. Syftet var att det skulle utgöra en hjälp i
bedömnings- och prioriteringsarbetet. Det finns ingen samlad bild av vad tidigare
utvecklingsarbete lett till.
Enligt verksamhetschef för BUP och MLA har BUP under 2015 och 2016 framförallt arbetat
med att förbättra flödet i utredning och behandling/habilitering av NP-patienter och utveckla
samarbetet med skolan. Detta beskrivs närmare nedan i avsnitt 4.2. Som ovan nämnts har
BUP också kontaktat samtliga patienter som står i kö för NP-utredning. Arbetet inleddes i
december 2015 av koordinator inom BUP. Innan detta arbete påbörjades fanns remisser som
kommit till BUP för tre år sedan utan att patienten fått kontakt med BUP, enligt intervjuad
koordinator.
4.2. Remiss- och vårdprocessen
Remiss- och vårdprocessen inom BUP kan övergripande beskrivas enligt bilden nedan.

10

Nyckeltalet beskriver hur många patienter BUP får och hur många de avslutar, där det är önskvärt
med en balans.
11 Breif Child and Family Phone Interview (BCFPI) och Mini International Neuropsychiatric (MINI-kid).
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Bild: Övergripande remiss- och vårdprocess för BUP.
1. Remisser till BUP inkommer från olika instanser, såsom vårdnadshavaren till en
patient, skola, primärvård och socialtjänst.
Enligt MLA inkommer de flesta remisserna från skolan och det finns ett behov av att
utveckla just detta remissflöde. Intervjuade avdelningschefer menar att skolan vänder
sig för tidigt till specialistvården, även om detta har förbättrats de senaste åren. BUP
har under våren arbetat tillsammans med representanter från elevhälsan i länet med
att skapa en samverkansrutin med skolan. Syftet med rutinen är att tydliggöra uppdrag
och rutiner mellan BUP, första linjen och elevhälsan för att erhålla goda förutsättningar
för samverkan. Förslaget till samverkansrutinen beskriver:



Uppdraget och kontaktuppgifter för elevhälsa, första linjen och BUP.
Hur samverkan kan ske mellan elevhälsa och första linjen och mellan första
linjen och BUP samt hur samverkan/kontakt/återkoppling mellan BUP och
elevhälsan kan ske.

Vid granskningens genomförande skulle förslaget på samverkansrutin presenteras för
skol- och socialchefer. Därefter skulle formellt beslut tas. Att BUP förstärker samverkan
med elevhälsan bedöms kunna ge en stor förbättring eftersom BUP i dagsläget främst
har kontakt med enskilda lärare istället för elevhälsan enligt intervjuad MLA. Elevhälsan
har ett bredare perspektiv på barns utveckling än bara kunskapsmålen och har ett
särskilt ansvar för elever som är i behov av stöd.
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Som tidigare nämnts finns dels Första linjen unga i Karlstad och dels VISIT i Hagfors.
Verksamhetschef menar dock att det fortsatt finns ett visst glapp mellan elevhälsa och
BUP. Enligt verksamhetschef för BUP har uppstarten av första linjen i Karlstad inte
minskat inflödet till BUP, vilket kan tyda på att landstinget hittat en grupp som inte
tidigare fick hjälp.
2. Ett remissteam bestående av medicinsk ledningsansvarig (MLA), ytterligare en
överläkare, psykolog och en av avdelningscheferna bedömer remissen. Om det finns
behov av akut insats skickas patienten direkt till mottagningen Intensiva insatser.
När en patient sätts upp i kö till NP-utredning finns en väntelista till både NP-utredning
och till ett så kallat förstahjälpen-samtal. Rutinen om första hjälpen samtal infördes på
grund av den långa väntetiden till NP-utredningarna inom BUP. Syftet med samtalet
är att ge föräldrar vars barn ställts på väntelista för neuropsykiatrisk utredning,
information, råd och stöd under väntetiden till utredning. Syftet är också att tidigt
identifiera eventuell annan psykisk ohälsa. Föräldrar till barn som satts upp på
väntelista till neuropsykiatrisk utredning sätts samtidigt upp på väntelista till första
hjälpen samtal.
3. När remissen är bedömd kallas barn och familj till bedömningssamtal. Vilka som
deltar beror på vilken problematik det gäller. Inom ramen för pågående
utvecklingsarbete har BUP identifierat ett behov av en bedömningsenhet enligt
intervjuad MLA. BUP arbetar inte längre med telefonbedömning, även om visst
kompletterande underlag kan hämtas in via telefon enligt intervjuad MLA.
4. Därefter genomförs en bedömningskonferens med överläkare i de olika teamen. Vid
bedömningskonferensen beslutas om det är ett ärende för BUP eller inte, hur ärendet
ska prioriteras och vilka insatser som kan erbjudas. Vårdplan upprättas i samförstånd
med vårdtagaren vid ett besök.
5. Patienten går vidare till behandling/habilitering eller fördjupad utredning. För vissa
patienter kan detta ske parallellt. Utredning kan också ha genomförts av en extern
vårdgivare.
6. BUP
genomför
regelbundet
behandlingskonferenser
i
pågående
behandling/habilitering. Behandlingskonferensen är ett fast forum som sker en till två
gånger per vecka men det är upp till respektive behandlare om och när ett ärende tas
upp, enligt intervjuade avdelningschefer. Enligt MLA finns det vid dessa tillfällen
möjlighet till en kollegial bedömning men även detta sker på respektive behandlarens
eget initiativ. Det har sedan länge funnits en tendens till att behandlare hållit kvar sina
patienter enligt intervjuad MLA.
Avdelningscheferna påtalar att insynen och transparensen hos olika behandlare har
förbättrats sedan 2015 efter att genomgången av samtliga NP-patienter genomfördes
och en rutin för avslut av patienter togs fram. Numera uppges patientgenomgångar
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genomföras minst en gång per år. Därtill används IT-systemet Cosmic för att bevaka
och boka in patienter och samtliga behandlares tidböcker är öppna, vilket enligt
avdelningscheferna också har ökat transparensen. Tidigare ägde behandlarna i högre
utsträckning sina egna tidböcker. Det finns ingen aktuell rutin för avslut av patienter
inom BUP.
BUP har upprättat ett antal flödesscheman som beskriver remiss- och vårdprocessen från
vårdbegäran till NP-mottagning respektive APM. Dessa beskriver bland annat flödet från när
patient sätts upp i kö till utredning, utredningsflödet för ålderskategori 0-6 år respektive 7-17
år och flödet efter behandlingskonferens.
BUP har sedan 2014/2015 arbetat med att utveckla processen för utredning och behandling/
habilitering inom NP-mottagningarna så att dessa kan ske parallellt. Exempelvis sker ofta
fördjupade utredningar och olika stödinsatser parallellt. Arbetssättet uppges i högre grad möta
patientens behov. Tidigare skedde utredning mer isolerat från behandlingen. Bakgrunden till
det förändrade arbetssättet är en genomlysning av utredning och behandling för patienter med
NP-problematik, vilken initierades 2014 av dåvarande ledning för Division psykiatri. Orsaken
till genomlysningen var långa väntetider till utredning och behandling/habilitering inom BUP.
Utredningen föreslog en sammanhållen process av NP utredning och behandling/habilitering
samt förändrade resurser och organisering. Under 2014 beslutade landstingsstyrelsen att
upphandla utredningar av externa aktörer i syfte att minska kön. Enligt intervjuade
avdelningschefer och MLA möter detta å ena sidan ett uppdämt behov, å andra sidan har det
försvårat BUP:s önskade arbetssätt där behandling och utredning sker parallellt.
4.3. Vår bedömning
De nyckeltal som används bedöms som relevanta och kan ge en tillräckligt bra information om
tillgänglighetsläget parallellt med de manuella analyser som görs med jämna mellan rum.
Frågan är hur informationen används för systematiska förbättringar. Analys av uteblivna
patienter och antalet ändringar är ett sådant exempel där åtgärder kan få betydelsefulla
effekter. Uppföljningsparametern inflöde/avslut ger värdefull information för att kunna utveckla
processen beträffande kollegiala avstämningar och omprövningar av pågående patientstock.
Även uppföljningen av antal skickade specialistvårdsremisser med anledning av vårdgaranti
eller vårdval speglar indirekt tillgängligheten, eftersom den visar hur många patienter BUP får
skicka vidare till annan vårdgivare. Uppföljningen bör dock kompletteras med information om
hur tillgängligheten för återbesök ser ut, det vill säga att besök inom en behandling sker inom
den frekvens som är tänkt enligt fastställd vårdplan.
Den största delen av tillgänglighetsproblematiken inom BUP är och har tidigare år varit
hänförligt till neuropsykiatriska utredningar. Mot bakgrund av detta bedöms det som positivt att
BUP arbetat med att se över arbetssättet vad gäller utredning och behandling. Som flera av
de intervjuade påtalat finns förvisso en kö till NP-utredning men samtidigt har BUP infört ett
arbetssätt där utredning och behandling sker parallellt. Samtliga patienter som står i kö har
kontaktats. Detta bedöms viktigt ur produktionsplaneringssynpunkt, eftersom detta arbete ger
BUP en aktuell bild av den kö som finns inne i systemet.
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Behandlingskonferenserna bedöms vara ett led i att kollegialt göra bedömningar av pågående
vårdprocess. Men dessa sker enbart på behandlarens initiativ. För att skapa en systematik i
att arbeta med att styra inflöde och avslut bedöms en återkommande genomgång av alla
patienter vara av värde. Sådana patientgenomgångar har implementerats i flera landsting. Det
är enligt vår bedömning positivt att det pågår ett arbete för att utveckla samverkan med skolan
och första linjen. Vid granskningens genomförande fanns ett förslag på samverkansavtal
upprättat. Det bedöms som väsentligt att samverkan tydliggörs och att en uppföljning av ett
eventuellt avtal sker.
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5. Kompetensförsörjning
I detta kapitel beskrivs BUP:s strategier för att attrahera, rekrytera och behålla personal. Vidare
beskrivs BUP:s uppföljning av sjukfrånvaro och åtgärder i förhållande till detta.
5.1. Kompetensförsörjning vid BUP
BUP har sedan flera år tillbaka haft kompetensförsörjningsproblem i form av brist inom flera
yrkeskategorier, fel kompetens, utmaningar med arbetsmiljö och flera chefsbyten. Nuvarande
verksamhetschef för BUP tillträdde i mars 2015. Inom landstingets HR-stab finns en strateg
som är knuten till område öppenvård. Vid HR-staben finns därtill specialister inom olika
områden som kan stödja verksamheten beroende på frågeställning. Per april 2016 hade BUP
109 tillsvidareanställda medarbetare inom följande yrkeskategorier:
Yrkesgrupper vid BUP
Ledningsarbete
8
Administratör
1
Vårdadministratör
17
Läkare
9
Psykolog
11
Sjuksköterska
23
Undersköterska
8
Arbetsterapeut
2
Fysioterapeut
1
Logoped
1
Socialt arbete
3
Kurativt arbete
24
Hantverkare
1
Totalt
109
Tabell: Yrkesgrupper vid BUP per april 2016, LiV.

Precis som tidigare år finns en stor brist på psykologer men också läkare och
vårdadministratörer enligt genomförd kompetensanalys av BUP. Under 2015 slutade också
flera erfarna medarbetare. Intervjuad personal påtalar att kompetensförsörjningsproblemen
har stor påverkan på det dagliga arbetet, till exempel i form av att besök behöver av- och
ombokas till följd av att personal saknas och att det blir en tuffare arbetssituation för övriga
medarbetare. Det i sin tur kan avskräcka personer från att söka sig till BUP menar intervjuad
personalgrupp. Möjligheten till rekrytering av psykologer förväntas på längre sikt förbättras
genom att psykologprogrammet startat hösten 2015 vid Karlstad Universitet.
Mot bakgrund av kompetensförsörjningsproblemen inom BUP har HR i samarbete med BUP
upprättat ett förslag på kompetensförsörjningsplan. Vid granskningens genomförande fanns
ett arbetsmaterial framtaget. Arbetsmaterialet har presenterats för medarbetare vid APT.
Kompetensförsörjningsplanen beskriver:


BUP:s organisation, antal medarbetare per yrkeskategori och åldersstruktur samt
en analys utifrån detta.
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Kompetensanalys i form av vilket uppdrag BUP ska klara, områden som
identifierats som särskilt viktiga att fokusera på och kompetensutvecklingsplan för
BUP:s prioriterade områden.



Kompetensförsörjningsinsatser på kort och lång sikt.

Sammantaget framgår att det finns fortsatt stora utmaningar för BUP. Ett antal
kompetensförsörjningsinsatser på lång och kort sikt identifieras, såsom samordning av
rekryteringsinsatser och kompetensöverföring. Enligt intervjuad HR-chef och HR-strateg har
BUP fokus på att identifiera hur verksamheten kan behålla personal och orsaker till
sjukfrånvaro. Verksamhetschef för BUP framhåller också att det skett ett stort
utvecklingsarbete kring arbetsmiljöfrågor, även om effekterna av arbetet ännu inte fått fullt
genomslag.
BUP har i viss mån arbetat med kompetensöverföring mellan yrkeskategorier enligt intervjuad
HR-strateg. Till exempel har vårdadministratörer tagit över vissa uppgifter från psykologer, så
som att boka rum och dylikt. Även här finns det dock utvecklingsmöjligheter enligt HR-strateg.
Verksamheten har i viss mån arbetat med se över vilka yrkeskategorier som ska göra vad, till
exempel att kuratorer ska fungera som fast vårdkontakt gentemot patienter. Vid sjukfrånvaro
och personalbrist försvåras dock den tänka uppdelningen, enligt intervjuad personalgrupp.
Det finns inget etablerat samarbete med psykologer inom vuxenpsykiatrin eller med
barnhabiliteringen inom landstinget. Flera av de intervjuade menar att det borde finnas
möjligheter till ett samarbete med dessa enheter och att den nya organisationen inom hälsooch sjukvården kan underlätta detta.
5.2. Sjukfrånvaro och medarbetarenkäter
BUP följer sjukfrånvaron månadsvis genom att HR-strateg sammanställer detta till BUP.
Verksamheten har inte möjlighet att själv ta ut statistik kring sjukfrånvaro eftersom landstingets
nuvarande personalsystem inte stödjer detta. Sjukfrånvaron redovisas tertialvis till
områdesnivå och sammanställs i BUP:s periodrapporter.
Av periodrapport 3 för BUP framgår att sjukfrånvaron är fortsatt hög och att all sjukfrånvaro
inte är arbetsrelaterad. Sjukfrånvaron mellan januari-mars 2016 var 8,32 %, vilket innebär att
BUP inte når upp till sin målsättning om en sjukskrivning mindre än 5 %. Innan nuvarande
verksamhetschef tillträdde hade BUP inte tidigare arbetat systematiskt med arbetsmiljö vilket
BUP numera gör enligt intervjuad verksamhetschef. För att komma tillrätta med sjukfrånvaron
pågår ett samarbete med Landstingshälsan och alla medarbetare har fått möjlighet att göra en
arbetsmiljö- och livsstilsenkät samt efterföljande hälsosamtal med företagssköterska.
Landstinget genomför årligen medarbetarenkäter. I enkäten mäts så kallat hållbart
medarbetarengagemang (HME), vilket är ett verktyg för att kontinuerligt utvärdera
arbetsgivarpolitiken. Enkäten innehåller frågeställningar i form av påståenden som mäter
förutsättningarna för medarbetarengagemang. Resultatet redovisas genom ett
medelvärdesindex, där 0 är sämst och 100 är bäst. Senast tillgängliga resultat från 2015 visar
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att BUP förbättrat sig inom samtliga de kategorier som enkäten mäter, enligt diagrammet på
nästa sida.

Diagram: Resultat av medarbetarenkät inom BUP, LiV. Svarsfrekvens för BUP var 2013; 65 %, 2014;
71 % och 2015; 82 %.

5.3. Vår bedömning
I likhet med tidigare granskningar kan vi konstatera att BUP fortsatt har
kompetensförsörjningsproblem. Bristen på tillgången till just psykologer är dock en problematik
som BUP delar med flera andra landsting. Förutom vikten av en medveten strategi för
kompetensförsörjning är möjligheten att attrahera personal beroende av att det finns en
välfungerande och utvecklingsinriktad verksamhet. BUP:s fortsatta utvecklingsarbete för att
förbättra tillgängligheten är därför viktigt även ur detta perspektiv. Tillgången till rätt kompetens
påverkar å andra sidan möjligheten att bedriva detta utvecklingsarbete.
Intervjuade från både BUP och HR ger en bild av att flera insatser pågår och
medarbetarundersökningar visar på förbättrade resultat under 2015. Det pågår ett arbete för
att upprätta en kompetensförsörjningsplan som beskriver nuläge, behov, utmaningar samt
insatser på kort och lång sikt. Områdena i förslaget till kompetensförsörjningsplanen bedöms
som relevanta, men det är enligt vår bedömning väsentligt att detta arbete färdigställs. Det
bedöms som väsentligt att BUP fortsatt bedriver och följer upp det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
I granskningen lyfts möjligheter till större samarbete med andra verksamheter inom landstinget
och kompetensöverföring mellan yrkeskategorier, vilket enligt vår bedömning är två viktiga
aspekter för att klara kompetensförsörjningen. Detta bör enligt vår bedömning beaktas i BUP:s

22

fortsatta arbete. Det bedöms vidare som fortsatt väsentligt att BUP även fortsatt följer upp
orsaker till sjukfrånvaro och vidtar åtgärder.
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6. Samlad bedömning
I detta kapitel lämnas en samlad bedömning utifrån revisionsfrågorna och en slutsats kopplat
till granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning. Avslutningsvis framgår våra
rekommendationer.
6.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna

Revisionsfrågor

Bedömning

Finns det förutsättningar för att leda
och styra verksamheten?

Vår bedömning är att det finns
utvecklingsområden i BUP:s förutsättningar att
styra och leda verksamheten. I landstingsplanen
finns ett antal målområden. Dessa ska brytas ner
i styrkort för BUP. Även om BUPs styrkort för
2016 inte fullt ut är aktuellt i förhållande till
landstingsplanen genomför BUP en uppföljning
av mål i förhållande till landstingsplanen, vilket
bedöms som ändamålsenligt. Till vissa mål
saknas dock antagna mått och för vissa mått
gällande tillgänglighet finns det en otydlighet i
vilka mätetal som gäller. Styrkedjan bedöms
därför behöva tydliggöras. Detta kan till exempel
ske genom att rutiner för innehåll och omfattning
av styrkort och verksamhetsplaner inom
landstinget tydliggörs. Det bör därtill finnas tydliga
mätetal som gör det möjligt att följa upp satta
mål.

Finns det tillförlitliga och säkra system
och rutiner som gör det möjligt att
följa upp tillgängligheten samt
medicinska och ekonomiska resultat
(inklusive avvikelsehantering) på ett
relevant och rättvisande sätt?

Av granskningen framkommer att BUP följer upp
ekonomi och målsättningar både månadsvis och
tertialvis, vilket bedöms som ändamålsenligt.
Vilka mätetal som gäller i förhållande till BUP:s
mål om tillgänglighet bör tydliggöras. I dagsläget
finns tre olika mått/målsättningar i mätplan,
styrkort och uppföljningsrapporter till
landstingsstyrelsen vilket inte är tillfredsställande
enligt vår bedömning.
De nyckeltal som används för att följa upp
tillgängligheten bedöms som relevanta och kan
ge en tillräckligt bra information om
tillgänglighetsläget. BUP bedöms dock kunna
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utveckla sina analys av uteblivna patienter och
ombokningar. Uppföljningen bör därtill
kompletteras med information om hur
tillgängligheten för återbesök ser ut, det vill säga
att besök inom en behandling sker inom den
frekvens som är tänkt enligt fastställd vårdplan.
Vår övergripande bedömning är att uppföljningen
av medicinska resultat i vården brister och bör
utvecklas. Avvikelsehantering, rapportering till
kvalitetsregister och journalgranskning är tre
vanligt förekommande instrument för att på ett
systematiskt sätt följa upp och utveckla
verksamheten. Inget av dessa instrument
fungerar fullt ut inom den barn- och
ungdomspsykiatriska verksamheten.
Följs resultat i verksamheten upp och
rapporteras det till berörda
beslutsfattare på ett tillfredställande
sätt?

BUP genomför uppföljningar både månadsvis och
tertialvis. Per varje tertial genomförs en
uppföljning av verksamhet och ekonomi i
förhållande till uppsatta mål. Detta rapporteras
vidare till områdesnivå. Månadsvis sker en
rapportering av målen kring tillgänglighet, vilka
redovisas till landstingsstyrelsen. Detta bedöms
vara tillfredställande rutiner som ger rapportering
till berörda beslutsfattare.

Är verksamheten ändamålsenlig och
tillgänglig utifrån barn och ungdomars
medicinska behov?

Vi kan konstatera att BUP fortsatt har en
tillgänglighetsproblematik. Under första tertialet
2016 har BUP inte nått upp till målsättningar
enligt den förstärkta vårdgarantin om tillgänglighet
till nybesök och utredning.
Vad gäller NP-utredningar finns det förvisso en kö
till dessa, men samtidigt har BUP infört ett
arbetssätt där utredning och behandling sker
parallellt. Samtliga patienter som står i kö har
kontaktats. Detta bedöms viktigt ur
produktionsplaneringssynpunkt, eftersom detta
arbete har givit BUP en aktuell bild av den kö som
finns inne i systemet.

Vidtas relevanta åtgärder för att
säkerställa en tillgänglighet som
svarar mot patienternas behov?

Inom BUP pågår ett antal åtgärder för att förbättra
tillgängligheten inom BUP.
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Den största delen av tillgänglighetsproblematiken
inom BUP är och har tidigare år varit hänförligt till
NP-utredningar. Mot bakgrund av detta bedöms
det som positivt att BUP arbetat med att se över
arbetssättet vad gäller utredning och behandling.
BUP genomför regelbundet behandlingskonferenser för pågående behandling/habilitering.
Dessa behandlingskonferenser bedöms vara ett
led i att kollegialt göra bedömningar av pågående
vårdprocess, men de sker enbart på
behandlarens initiativ. För att skapa en systematik
i att arbeta med att styra inflöde och avslut
bedöms en återkommande genomgång av alla
patienter vara av värde. Sådana
patientgenomgångar har implementerats i flera
landsting.
Det är enligt vår bedömning positivt att det pågår
ett arbete för att utveckla samverkan med skolan
och första linjen, eftersom det finns behov av att
utveckla remissflödet från skolan till BUP. Vid
granskningens genomförande fanns ett förslag på
samverkansavtal upprättat. Det bedöms som
väsentligt att samverkan tydliggörs och att en
uppföljning av ett eventuellt avtal sker.
Vidtas relevanta åtgärder för att
säkerställa att
kompetensförsörjningen samt
arbetsmiljön inom BUP är god?

I likhet med tidigare granskningar kan vi
konstatera att BUP fortsatt har
kompetensförsörjningsproblem. Det pågår dock
ett flertal åtgärder för att säkerställa
kompetensförsörjning och arbetsmiljön, till
exempel att upprätta en kompetensförsörjningsplan, utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet
samt följa upp och vidta åtgärder kring
sjukfrånvaron. Dessa bedöms som relevanta
åtgärder. Det är dock väsentligt att arbetet med
kompetensförsörjningsplanen färdigställs. BUP
bör också fortsatt bedriva och följa upp det
systematiska arbetsmiljöarbetet samt följa upp
orsaker till sjukfrånvaron och vidta åtgärder.
Möjligheten till större samarbete med andra
verksamheter inom landstinget och
kompetensöverföring mellan yrkeskategorier bör
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enligt vår bedömning beaktas i BUP:s fortsatta
arbete.

6.2. Slutsats och rekommendationer
Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är vår sammanfattande
slutsats att landstingsstyrelsen kan stärka sin styrning och uppföljning av den barn- och
ungdomspsykiatriska verksamheten.
I granskningen har vissa förbättringsområden framkommit och våra rekommendationer
framgår nedan.


Landstingsstyrelsen rekommenderas tillse att styrkedjan från målen i
landstingsplanen till verksamheten tydliggörs, till exempel genom att tydliggöra
rutiner för innehåll och omfattning av styrkort och eventuella verksamhetsplaner.



Landstingsstyrelsen rekommenderas tillse att det tydliggörs vilka mätetal som är
gällande för mål om tillgänglighet inom BUP.



Landstingsstyrelsen rekommenderas tillse att avvikelserapporteringen inom BUP
förbättras, följs upp och återrapporteras till verksamheten.



Landstingsstyrelsen rekommenderas tillse att uppföljningen av de medicinska
resultaten inom BUP stärks, till exempel genom journalgranskningar och
rapportering till nationella kvalitetsregister.



Landstingsstyrelsen rekommenderas tillse att BUP utvecklar sin uppföljning av
återbesök under behandling, för att säkerställa att behandling sker enligt tänkt
frekvens.



Landstingsstyrelsen rekommenderas tillse att BUP utvecklar en rutin för
patientgenomgångar, för att skapa ett systematiskt arbete med att styra inflöde och
avslut av patienter.



Landstingsstyrelsen rekommenderas följa upp att BUP:s arbete med att utveckla
en kompetensförsörjningsplan färdigställs och följs upp.

Göteborg den 12 september 2016

Cecilia Björnram
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Ernst & Young AB

Mikaela Bengtsson
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Ernst & Young AB
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Anders Hellqvist
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Ernst & Young AB

Ann-Mari Ek
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Kvalitetssäkrare
Ernst & Young AB
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Bilaga 1: Revisionskriterier
Kommunallagen (1991:900)
I 6 kap. 7 § anges nämndernas ansvar för att var och en inom sitt område se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt
de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna ska också se till att den interna
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
I 2 § framgår att målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för
hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den
enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska
ges företräde till vården.
I 2 a § framgår att hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god
vård. Detta innebär bland annat att den ska vara av god kvalitet, lätt tillgänglig samt tillgodose
patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården. Vården och behandlingen ska så långt
det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Olika insatser för patienten
ska samordnas på ett ändamålsenligt sätt. Varje patient som vänder sig till hälso- och
sjukvården ska, om det inte är uppenbart obehövligt, snarast ges en medicinsk bedömning av
sitt hälsotillstånd.
I 2 e § framgår att där det bedrivs hälso- och sjukvård ska det finnas den personal, de lokaler
och den utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges.
3 § anger att varje landsting ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som är bosatta
inom landstinget. I 3 g-i §§ framgår att landstinget ska erbjuda dem som är bosatta inom
landstinget vårdgaranti. Vårdgarantin ska innehålla en försäkran om att den enskilde inom
viss tid får;
1. kontakt med primärvården (tillgänglighetsgaranti),
2. besöka läkare inom primärvården (besöksgaranti),
3. besöka den specialiserade vården (besöksgaranti), och
4. planerad vård (behandlingsgaranti).
Om landstinget inte uppfyller besöksgarantin eller behandlingsgarantin ska landstinget se till
att patienten får vård hos en annan vårdgivare utan extra kostnad för patienten. Vidare ska
landstinget rapportera in uppgifter om väntetider till en nationell databas.
I 31 § framgår att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och
säkras.
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Landstingsplan samt flerårsplan 2016-2018 för Landstinget i Värmland
Flerårsplanen är det övergripande dokumentet för all planering i landstinget. Den utgör
landstingsplan för 2016 och anger inriktningen för de landstingsplaner som ska göras för åren
2017 och 2018. Flerårsplanen är fastställd av landstingsfullmäktige 6 juli 2015. I flerårsplanen
finns följande mål:


God folkhälsa, trygg befolkning och nöjda patienter.



Mål för hälso- och sjukvården: Inga vårdskador, bästa vårdkvalitet, vård utan köer
och respektfulla möten.



Mål om attraktiv arbetsgivare, minskat miljöavtryck och ekonomi i balans.

Till planen kopplas ett styrkort som beskriver indikatorer och målvärden för året.
Hälso- och sjukvård är vidare ett fokusområde i landstingsplan 2016. Av landstingsplanen
framgår att tillgängligheten till vården är ett centralt område där landstinget fortsätter att ha
stora utmaningar. Ett särskilt fokus sätts 2016 på arbete som bidrar till en vård utan köer, det
vill säga förbättrad tillgänglighet och enklare kontaktvägar till vården.

EYs utgångspunkter och den förstärkta vårdgarantin
Se avsnitt 2.4.1 och 2.4.2.
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Bilaga 2: Källförteckning
Intervjuade funktioner










Hälso- och sjukvårdschef
Områdeschef öppenvård
Verksamhetschef BUP
Medicinsk ledningsansvarig BUP
Koordinator BUP
Medarbetare vid BUP (fem)
Avdelningschefer BUP (fyra)
Tf. personalchef och kompetensstrateg
HR-strateg psykiatrin

Dokumentförteckning
























Flerårsplan 2016–2018 samt Landstingsplan med budget och investeringsplan 2016
Flödesschema, Patient sätts upp på NP-kö, BUP
Flödesschema, Vårdbegäran till APM, BUP
Flödesschema, Vårdbegäran till NP-mottagning med NP-frågeställning, BUP
Flödesschema, Överföring från NP-mottagning till APM, BUP
Kompetensförsörjningsplan Område öppenvård Barn- och ungdomspsykiatri 2016 –
2018, arbetsmaterial per maj 2016.
Mätplan 2016, Landstinget i Värmland
Periodrapport 1 2016, BUP
Rapport BUP 2015
Rapport BUP juli 2016
Rapport BUP mars 2016
Rutin avvikelsehantering, BUP
Rutin första hjälpen samtal, BUP
Samlad månadsrapport 2016, Landstingsstyrelsen, april 2016, ppt
Samlad månadsrapport 2016, Landstingsstyrelsen, mars 2016, ppt
Samverkansrutin för kontakter mellan barn- och ungdomspsykiatrin, första linjen och
elevhälsan i Värmland, utkast per mars 2016
Statistik sjukfrånvaro BUP, januari till mars 2016
Statistik över av- och ombokade besök inom BUP 2015
Statistik över av- och ombokade besök inom BUP vecka 1-20, 2016
Styrkort 2016, BUP
Styrkort 2016, Division psykiatri
Utdrag ur resultat för BUP från medarbetarundersökning LiV
Utredning och behandling av barn och unga med neuropsykiatrisk problematik, LiV,
Slutrapport 2014-09-17
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