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Förslag till beslut
1. Regionstyrelsen ger i uppdrag till regiondirektören att följa upp det arbete som pågår tillsammans med länets kommuner för att fler barn ska
erbjudas hälsoundersökningar inför placering utanför det egna hemmet.
2. Regionstyrelsen ger i uppdrag till regiondirektören att återrapportera
resultatet av utvärderingen av Norrbusöverenskommelsen.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsens inriktning är att samtliga ungdomar i Norrbotten ska ges
hälso- och sjukvård utifrån den unges behov. Särskilt viktigt är att uppmärksamma barn och unga som riskerar att fara illa i sin hemmiljö. Dessa barn
behöver uppmärksammas av socialtjänst, skola eller hälso- och sjukvård så
att lämpliga insatser kan sättas in. Regionstyrelsen ser det som angeläget att
stärka det arbete som pågår för att öka andelen barn och unga som blir erbjudna hälsoundersökning inför placering utanför det egna hemmet.
Regionstyrelsen ser positivt på att parterna har en Norrbus-överenskommelse
och rutiner för att säkerställa att barn och unga i behov av insatser får en
samordnad planering och anpassade insatser. En utvärdering av Norrbus är
initierad av politiska samverkansberedningen för vård, omsorg och skola och
hanteras av länsstyrgruppen för samverkan. Utvärderingen påbörjas hösten
2017 och regionstyrelsen ser fram emot att ta del av resultatet så snart denna
är sammanställd. Utvärderingen förväntas ge underlag till ett fortsatt förbättringsarbete inom området.

Sammanfattning
På uppdrag av revisorerna har PwC granskat samverkan mellan regionen och
åtta av länets kommuner kring hälso- och sjukvård för placerade barn och
unga. Revisionen bedömer att samverkan kring barn och unga fungerar relativt bra inom länet men att det finns utvecklingspotential avseende Norrbus
inom några geografiska områden i länet. Revisionerna framför kritik över att
regionstyrelsen i begränsad utsträckning har säkerställt att samverkan avseende hälso- och sjukvård för barn och unga som placeras i HVB-hem eller
familjehem är ändamålsenlig och att det finns behov av att säkerställa en
fungerande samverkan och uppföljning av genomförda hälsoundersökningar
för barn och unga som placeras utanför det egna hemmet.

Ärendet
Revisionens bedömning är att regionstyrelsen har, i begränsad utsträckning,
säkerställt, att samverkan avseende hälso- och sjukvård för barn och unga
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som placeras i HVB-hem eller familjehem är ändamålsenlig. I sin granskning har revisorerna konstaterat att kostnadsansvaret mellan kommunerna
och regionen överlag är tydligt.
I revisionen lyfts det fram även att rutinen mellan huvudmännen är tydlig i
sin utformning, men att den inte är tillräckligt känd i verksamheterna och att
få hälsoundersökningar har utförts. Det är inte heller, enligt revisionen, säkerställt att hälsoundersökningar registreras enligt den rutin som finns, vilket
medför att regionen inte alltid har tagit betalt för hälsoundersökningar inför
placering enligt SoL.
Revisorerna lyfter fram att det finns välfungerande strukturer för samverkan
kring barn och unga på övergripande nivå mellan huvudmännen. Det finns
även fungerande strukturer för samverkan på individnivå. Trots detta visar
granskningen att det finns vissa oklarheter avseende ansvarsfördelning mellan parterna när det gäller vård, stöd och omsorg. Detta gäller framförallt
avseende ensamkommande barn.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport Placerade barn och unga – samverkan avseende hälso- och
sjukvård
Protokoll skickas till:
Divisionschef Närsjukvård
Divisionschef Länssjukvård
Verksamhetsdirektör
Norrbottens Kommuner
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