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Landstingsstyrelsen

Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa
Landstingets revisorer har tillsammans med kommunrevisorerna i Arvika,
Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn,
Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng genomfört en gemensam
granskning av samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa i Värmland. En styrgrupp bestående av revisorer från de ingående parterna har varit
sammanhållande för projektet. KPMG har genomfört granskningen på uppdrag av revisorerna.
Granskningens syfte har varit att bedöma om Landstinget i Värmland och
kommunerna, utifrån sina respektive ansvar och uppdrag, har inrättat ändamålsenliga arbets- och samverkansformer samt rutiner för informationsöverföring för att kunna tillgodose barn och ungas behov av psykiatrisk vård,
omsorg och stöd.
Granskningen har visat att det finns behov av att utveckla samverkan inom
och mellan Landstinget i Värmland och kommunerna för att säkerställa
goda och jämlika insatser för barn och ungdomar i Värmland med psykisk
ohälsa. Olika initiativ har tagits för att utveckla samarbetet men framgången
har hittills varit liten. Samverkan i individärenden kan många gånger fungera bra men det bygger då snarare på kompetens och relationer hos enskilda medarbetare i kommunerna och landstinget än en ändamålsenlig
struktur för samverkan.
Granskningen har visat att det i länet finns en upparbetad struktur för samverkan men att denna bör förbättras inom framför allt följande områden:
 Arbetet med att åstadkomma gemensamma utgångspunkter mellan
huvudmännen för en första linjens vård avseende barn och unga med
psykisk ohälsa bör påskyndas. Med första linjen avses den funktion
som först möter barn eller unga med problem.
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 Arbetet bör struktureras med en tydlig koppling till den politiska nivån och bedrivas gemensamt mellan huvudaktörerna.
 Huvudmännen bör inledningsvis definiera sitt eget ansvar och sin
egen roll innan former för samverkan utarbetas. Utgångspunkten bör
vara att huvudmännens insatser följer en röd tråd över åldersgränserna.
 Uppdrag, roller och ansvar för samverkansorganisationen i länet bör
ses över, så att de formella beslutsforumen i kommunerna och landstinget kan ta ett reellt ansvar för styrning och intern kontroll avseende samverkan.
 Gemensamma styrdokument avseende samverkan mellan och inom
huvudmännen bör ses över med inriktning att uppnå bättre förankring och delaktighet från verksamhetsföreträdare. Översynen bör
också säkerställa överensstämmelse mellan styrdokumenten.
Revisorerna översänder härmed rapporten och emotser landstingsstyrelsens svar, med redogörelse av vilka åtgärder styrelsen avser att
vidta med anledning av iakttagelserna i rapporten, senast den 19 juni
2013.
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