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Regionstyrelsen

Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin
För att förbättra vården för barn och unga med psykisk ohälsa har regeringen och SKL
kommit överens om en förstärkt vårdgaranti med ett nationellt mål om att minst 90 %
av patienterna ska fått en första bedömning inom 30 dagar och minst 80 % av patienterna ska ha påbörjat en fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar. Region
Jämtland Härjedalen har haft svårt att uppnå detta, statistisk visar att endast 59 % erbjuds ett första besök inom 30 dagar, vilket innebär att Region Jämtland Härjedalen
är näst sämst i riket1.
Revisionskontoret har på revisorernas uppdrag granskat barn- och ungdomspsykiatrin med syfte att svara på om det finns en tillfredsställande kontroll av att den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar inte försämras i väntan på ett första besök
och/eller fördjupad utredning/behandling.
Från granskningen vill vi främst lyfta följande iakttagelser:
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Det är en brist att uppföljning inte gjorts av mål avseende utredning/behandling då uppgifter om väntetider enligt lag ska rapporteras. Anledningen till
detta är att en översyn av registreringen pågår men drar ut på tiden eftersom
support från regionstaben saknas. Stöd från regionstaben för att kvalitetssäkra
och analysera statistik uppges också saknas i dagsläget. Dessa resurser bör tillgodoses för att möjliggöra ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete.



Det finns brister i kontrollen av väntetider för patienter under behandling eftersom det inte på ett tillfredställande sätt går att kontrollera väntelistorna.
Behandlare har haft ansvaret för fler patienter än de haft kapacitet för och det
saknas dessutom väsentliga funktioner i journalsystemet för att stödja bevakningen vilket innebär risk för att patienter kan missas. Den nya organisationen
som beskrivits kan ge förutsättningar till bättre rutiner för denna bevakning i
och med att belastningen på teamen planerats att minska. Det finns dock anledning att bevaka teamens belastning för att hindra att den bristfälliga arbetsmiljösituation som tidigare uppstod återkommer. Vi rekommenderar även att
undersöka om journalsystemet kan utvecklas för att underlätta bevakningen.

Statistik enligt Väntetider i vården per den sista november 2016
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Det finns ingen rutin för att kontrollera patientens hälsotillstånd under väntetiden, utan man förlitar sig på den information som insamlas vid den medicinska bedömningen och förutsätter att patienten eller närstående signalerar
om försämring sker. Vi bedömer att detta är ett område som kan utvecklas.



Det råder oklarheter kring vissa delar avseende remisshantering och de rutiner
som finns dokumenterade är inte kända inom verksamheten och uppfyller inte
de krav som ställs. Rutinerna behöver ses över, dokumenteras och fastställas
för att uppfylla Socialstyrelsens föreskrifter och regionens rutiner.

Vi emotser senast den 3 april 2017 en redovisning av vilka åtgärder regionstyrelsen
vidtagit eller avser vidta med anledning av granskningsresultatet.
För Region Jämtland Härjedalens revisorer
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