
Samverkan mellan vuxenpsykiatrin och primärvården

Bakgrund
Flera granskningar de senaste åren har upp-
märksammat att hälso- och sjukvårdsnämn-
den behövde ta tag i problem som var identi-
fierade inom barn- och ungdomspsykiatrin
(BUP). Granskningar har också uppmärk-
sammat att landstingsstyrelsen och hälso-
och sjukvårdsnämnden inte säkerställt att
samverkan i länet fungerade bra för barn och
unga med psykisk ohälsa mellan speci-
alistsjukvården, primärvården och kommun-
erna. Granskningarna visade att lands-
tingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämn-
den hade allt för svag styrning och kontroll.

Under vintern 2016 har revisorerna genom-
fört en granskning av landstingsstyrelsens
och hälso- och sjukvårdsnämndens styrning
och kontroll över hur samverkan fungerar
mellan vuxenpsykiatrin och primärvården.

Granskningens resultat
Landstingsstyrelsen och hälso- och sjuk-
vårdsnämnden har inte säkerställt en tillräck-
lig styrning och uppföljning av hur vux-
enpsykiatrin och primärvården samverkar.
Styrelsen och nämnden har inte beslutat om
några mål eller riktlinjer för hur samverkan
ska utvecklas. Inte heller genomför styrelsen
eller nämnden någon uppföljning av hur
samarbetet mellan vuxenpsykiatrin och pri-
märvården fungerar. Av granskningen fram-
går att avsaknaden av styrning bidragit till
bristande samsyn bland verksamheterna när
det gäller hur ansvaret för patienterna ska
fördelas. I allt för hög grad saknas strukturer
för hur samarbetet mellan vuxenpsykiatrin
och primärvården ska vara utformad. Revi-
sorerna bedömer att landstingsstyrelsen och
hälso- och sjukvårdsnämnden behöver stärka
sin styrning och uppföljning.

Rekommendationer
Revisorerna lämnar följande rekommenda-
tioner till landstingsstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden:

 Klargör hur samverkan mellan vux-
enpsykiatrin ska bedrivas.

 Säkerställ att det finns reviderade och
aktuella styrdokument på operativ
nivå för hur vuxenpsykiatrin och pri-
märvården ska samverka. Prioritera
arbete med att utveckla gemensam
förståelse och tolkning för dessa sty-
rande dokument.

 Utveckla uppföljningen av hur sam-
verkan fungerar mellan vuxenpsykia-
trin och primärvården.

Därutöver rekommenderar revisorerna
landstingsstyrelsen att säkerställa att hälso-
centralerna har tillgänglighet och kompetens
för att fullgöra sitt uppdrag inom området
för psykisk ohälsa.
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