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Revisionskontoret
Sammanfattning av granskningsrapport
Granskning av samverkan kring psykisk ohälsa hos ensamkommande flyktingbarn
Uppdrag och syfte
Region Skånes revisorer har tillsammans
med Malmö Stad och Helsingborgs Stad
under 2016 granskat hur Region Skåne och
dessa kommuner samverkar när det gäller
psykisk ohälsa hos ensamkommande
flyktingbarn. Helseplan AB har biträtt i
granskningsarbetet. Kontaktpersoner från
revisorskollegiet har varit Lars-Erik Lövdén
och Louise Rehn Winsborg. Projektledare
och samordnare från revisionskontoret har
varit Helena Olsson.
Det övergripande syftet med granskningen
har varit att göra en kartläggning av
verksamheten kring ensamkommande
flyktingbarn med psykisk ohälsa, såväl
inom Region Skåne som inom de i
granskningen ingående kommunerna.
Granskningen beskriver hur Malmö stad,
Helsingborgs stad och Region Skåne
samverkar i arbetet med psykisk ohälsa
bland ensamkommande flyktingbarn samt
redovisar vilka gemensamma insatser som
görs och vad resultatet blir av dessa.
Bakgrund
Under 2015 ökade antalet ensamkommande flyktingbarn dramatiskt inte
minst i Malmö och Helsingborg. I denna
grupp är upplevda traumatiska händelser
dessutom vanligt förekommande. Detta
innebär att den skånska barn- och
ungdomspsykiatriska vården har ställts
inför stora utmaningar.
Resultat av granskningen
Av granskningen framgår bland annat att
den samverkan som bedrivs kring de
ensamkommande flyktingbarnen inte är
ändamålsenlig och effektiv och likaså
framkommer av granskningen att aktörerna
inte uppfattar att deras inbördes samverkan
fungerar väl. Vidare bedöms att de roller
och ansvar som respektive aktör har är
tydliga
enligt
lag,
regelverk
och

överenskommelser. I praktiken utför dock
flera aktörer uppgifter som ligger inom
ramen för den andre huvudmannens
ansvar. Granskningen visar också att aktörerna i alltför låg grad använder sig av en
strukturerad samverkan på individnivå.
För Region Skånes del visar granskningen
på att barn- och ungdomspsykiatrin inte har
en tillräcklig tillgänglighet som uppnår
tillgänglighetsmålen enligt Hälso- och
sjukvårdslagen (vårdgarantin) och ger
rimliga väntetider för intern remittering
mellan vårdnivåer.
Genom granskningen har bland annat följande förbättringsområden identifierats.
Förbättringarna bör i tillämpade delar
genomföras i samverkan mellan Region
Skåne och kommunerna.
1. Tydliggörande av de olika aktörernas
roller och ansvar i praktisk tillämpning
för att undvika oklarheter och
dubbelarbete samt att säkerställa att
ordinationer följs
2. Gemensamma insatser för att höja
kompetensen hos exempelvis boendepersonal och tolkar för att utjämna
kvalitetsskillnader och förebygga behov
av stöd från psykiatrin
3. Mer
systematiskt
arbete
med
informationsöverföring och avvikelsehantering
4. Säkerställande en hög grad av strukturerad samverkan på individnivå
5. Säkerställande av ansvariga nämnder
och styrelser att samverkan mellan
verksamheterna följs upp i enlighet med
gällande lagar, regler och överenskommelser
6. Tydliggörande av styrning, prioritering
och uppföljning baserad på en risk- och
konsekvensanalys
kring
gruppen
ensamkommande flyktingbarn
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