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GRANSKNING AV SAMVERKAN KRING BARN OCH UNGA MED BEHOV AV SAMORDNADE
INSATSER
UPPDRAG OCH SYFTE
Revisorerna i Region Skåne samt i tolv
skånska kommuner har genomfört en
granskning av samverkan kring barn och
unga med behov av samordnade insatser,
biträdda av Helseplan Consulting Group AB.
Resultat av granskningen
Den sammanfattande bedömningen är att
samverkan mellan Region Skåne och Skånes
kommuner är ändamålsenlig i teorin. Genom
ramöverenskommelser, lokala avtal och
initiativ har förutsättningar skapats för tydliga
samverkansområden och ansvarsfördelning.
Däremot görs bedömningen att samverkan
mellan Region Skåne och Skånes kommuner
kring barn och unga med behov av
samordnade insatser inte är ändamålsenlig i
praktiken. Det finns geografiska och lokala
skillnader avseende vilka förutsättningar i
form av budget, kompetens och kunskap som
finns för att uppfylla kraven för samverkan.
Granskningen konstaterar vidare att det finns
en tydlig process på nationell, regional och
lokal nivå för hur samordnade individuella
planer (SIP) ska genomföras. Trots det finns
tydliga skillnader i hur aktörer arbetar med
SIP. På grund av bristande kunskap hos
deltagare och hos samverkande aktörer om
lagstiftning och ansvarsfördelning görs
bedömningen att SIP till viss del genomförs i
enlighet med gällande lagstiftning och
gemensamma regelverk.
Den sammanlagda interna kontrollen
uppvisar få specifika mål som rör samverkan
kring barn/ungdomar. Den interna kontrollen
bedöms inte vara tillräcklig samt att det inte är
känt om den resulterar i förbättringsåtgärder
vid behov.
Bedömningen är att det finns geografiska
skillnader i hur samverkan bedrivs.
Sammanfattningsvis bedöms att det inte

bedrivs en likvärdig samverkan rörande de
samordnade insatser som genomförs i
Region Skåne.
Utifrån granskningsresultatet
rekommenderas:
• att hälso- och sjukvårdsnämnden tar
initiativ till att lokala överenskommelser tecknas mellan
samverkande aktörer när den nya
ramöverenskommelsen är beslutad
samt att dess innehåll görs känt i
samtliga berörda förvaltningar.
• att primärvårdsnämnden, psykiatri-,
habilitering- och hjälpmedelsnämnden och samtliga
sjukhusstyrelser uppdrar åt
respektive förvaltning att i lämpliga
forum för samverkan med
kommunala och regionala aktörer
informera om respektive verksamhet.
• att primärvårdsnämnden, psykiatri-,
habilitering- och hjälpmedelsnämnden och samtliga
sjukhusstyrelser säkerställer att
berörda förvaltningar skapar
förutsättningar för att enskilt och
gemensamt implementera arbetssätt
och rutiner som leder till att
samordnad individuell plan upprättas,
följs upp och avslutas för barn och
unga med behov av samordnade
insatser.
• att regionstyrelsen, primärvårdsnämnden och samtliga
sjukhusstyrelser fastställer och följer
upp kvalitativa mål avseende
samverkan kring barn och unga med
behov av samordnade insatser.
• att psykiatri-, habilitering- och
hjälpmedelsnämnden tydliggör internt
och externt vilka förutsättningar som
finns för barn- och ungdomspsykiatrin
att bedriva likvärdig samverkan.
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