
 

Helseplan    Stadsgården 10    116 45 Stockholm    tel 08-410 408 00    helseplan.se 

  

Psykisk ohälsa hos 
ensamkommande flyktingbarn 

Granskning på uppdrag av 
Region Skånes revisorer samt 
revisorerna i Helsingborgs stad 
och Malmö stad 

Oktober 2016 
 

 

 

Tina Burgerhout 
Patrik Holmberg 
Teresa Herlin 
Ulrike Deppert 



 

1 

 

Innehåll 

1 SAMMANFATTNING OCH SLUTLIG BEDÖMNING .................................................................... 2 

2 INLEDNING ........................................................................................................................... 6 
 BAKGRUND, SYFTE OCH OMFATTNING ............................................................................................ 6 2.1.
 DEFINITIONER ............................................................................................................................ 6 2.2.
 REVISIONSFRÅGOR ..................................................................................................................... 7 2.3.
 METOD OCH PROJEKTORGANISATION............................................................................................. 7 2.4.
 LÄSANVISNING ........................................................................................................................... 8 2.5.

3 KARTLÄGGNING OCH IAKTTAGELSER..................................................................................... 8 
 AKTÖRER KRING ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN MED PSYKISK OHÄLSA .......................................... 8 3.1.

3.1.1. KARTLÄGGNING AV ROLLER OCH ANSVAR FÖR AKTÖRER I REGION SKÅNE ............................................. 8 
3.1.2. KARTLÄGGNING AV ROLLER OCH ANSVAR FÖR AKTÖRER INOM HELSINGBORG STAD OCH MALMÖ STAD ... 11 
3.1.3. KARTLÄGGNING AV HUR HÄLSOUNDERSÖKNINGAR VID MOTTAGANDET ÄR ORGANISERAT ..................... 12 
3.1.4. KARTLÄGGNING AV KOMMUNERNAS ANSVAR FÖR SJUKVÅRD AV BARN PÅ BOENDEN ............................ 13 

 KONTAKTVÄGAR MELLAN AKTÖRERNA.......................................................................................... 14 3.2.
3.2.1. KARTLÄGGNING AV KONTAKTVÄGAR MELLAN AKTÖRERNA ............................................................... 14 
3.2.2. IAKTTAGELSER KRING KONTAKTVÄGAR MELLAN AKTÖRERNA ............................................................ 15 

 BEGRÄNSNINGAR OCH HINDER FÖR ATT UPPNÅ MÅL, LAGAR, REGLER OCH ÖVERENSKOMMELSER ........... 15 3.3.
3.3.1. IAKTTAGELSER KRING PROBLEM ATT UPPFYLLA MÅL, ROLLER OCH ANSVAR .......................................... 16 
3.3.2. IAKTTAGELSER KRING TOLKFUNKTIONEN ....................................................................................... 17 
3.3.3. IAKTTAGELSER KRING OKLARHET AVSEENDE ANSVAR FÖR ORDINERAD PSYKIATRISK VÅRD ...................... 17 
3.3.4. IAKTTAGELSER KRING LIKVÄRDIG OMSORG OCH VÅRD ..................................................................... 18 
3.3.5. IAKTTAGELSER KRING PERSONELLA OCH EKONOMISKA RESURSER ...................................................... 19 
3.3.6. IAKTTAGELSER KRING ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR ................................................................... 21 

 SAMVERKANSFORMER MELLAN AKTÖRERNA .................................................................................. 22 3.4.
3.4.1. KARTLÄGGNING AV SAMVERKAN MELLAN AKTÖRERNA .................................................................... 22 
3.4.2. IAKTTAGELSER KRING SAMVERKAN OCH SAMORDNING .................................................................... 24 
3.4.3. IAKTTAGELSER KRING UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERINGAR AV SAMVERKANSARBETET ........................... 26 

 DOKUMENTATION OCH INFORMATIONSÖVERFÖRING ...................................................................... 27 3.5.
3.5.1. IAKTTAGELSER KRING DOKUMENTATION OCH INFORMATIONSÖVERFÖRING ......................................... 27 
3.5.2. IAKTTAGELSER KRING AVVIKELSERAPPORTERING ............................................................................. 27 

 POLITISK STYRNING, KONTROLL OCH UPPFÖLJNING ......................................................................... 29 3.6.
3.6.1. IAKTTAGELSER KRING DE FÖRTROENDEVALDAS STYRNING, KONTROLL OCH UPPFÖLJNING ...................... 29 

4 BEDÖMNING SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER ....................................................... 30 
 SITUATIONEN FO ̈R ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN MED PSYKISK OHÄLSA ...................................... 30 4.1.
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1 Sammanfattning och slutlig bedömning  

Rapporten innehåller en övergripande kartläggning av verksamheten kring ensamkommande 
flyktingbarn med psykisk ohälsa, såväl inom Region Skåne som inom de i granskningen ingående 
kommunerna Helsingborgs stad och Malmö stad. Kartläggningen beskriver bland annat hur 
verksamheten är organiserad, vilka mål som finns för verksamheten och hur väl dessa uppfylls. 
Aktörernas uppföljning och register ger inte möjlighet att beskriva vad verksamheten kostar, varför 
denna fråga inte har kunnat besvaras. 

Granskningen beskriver även 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.  

Nedan följer en sammanfattning av de bedömningar som Helseplan gjort utifrån revisionsfrågorna. 

Hur ser situationen ut för ensamkommande flyktingbarn med psykisk ohälsa i Malmö Stad och 
Helsingborgs stad? Behandlas flyktingbarnen lika oavsett var man bor? 

Helseplans bedömning är att situationen för ensamkommande flyktingbarn med psykisk ohälsa 
varierar i alltför hög utsträckning. Detta bedöms inte bero på olikheter mellan olika orter utan på 
variationer mellan boenden. Variationen i kvalitet på boendet bedömer vi hänger samman med att 
båda kommunerna fick problem att bemanna med kompetent personal. Granskningen visar att 
omhändertagandet och vården i många fall är personberoende. Det kan bero på att personer i 
systemet inte gör vad de ska men kan också bero på att vissa individer, exempelvis gode män, tar ett 
betydligt större ansvar än de egentligen har i sin roll. 

Vi bedömer att mottagandet på Flyktinghälsan alternativt elevhälsan i Malmö stad respektive 
vårdcentralen Husensjö i Helsingborg fungerar väl genom att samtliga barn fångas upp och erbjuds 
hälsoundersökning inklusive hälsosamtal. Vi konstaterar att både Flyktinghälsan och vårdcentralen 
Husensjö har inrättat en psykologtjänst som behandlar bland annat ensamkommande flyktingbarn 
med psykisk ohälsa. Vi bedömer att det bör finnas en tydlighet i rollfördelning och en 
kommunikation mellan de aktörer som verkar inom samma uppdrag. 

Vilka lagar, regler och överenskommelser finns gällande psykisk ohälsa hos ensamkommande 
flyktingbarn och följs dessa? Vilka eventuella begränsningar och hinder finns som gör att gällande 
lagar, regler och överenskommelser inte fullt ut kan följas? 

Helseplan bedömer att det finns stora brister i kompetens hos boendepersonal i båda 
kommunerna och att dessa brister skapar stora skillnader när det gäller kvaliteten på boenden. 
Enligt vår bedömning finns det idag inte personella och kompetensmässiga förutsättningar för att alla 
boenden ska leva upp till de lagar, regler och överenskommelser som finns. Vi anser att det är en 
brist att kompetensutvecklingen av boendepersonal i dagsläget sker separat av Region Skånes Team 
för krigs- och tortyrskadade (TKT) och av kommunerna själva.  

Helseplan bedömer att Region Skånes Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) inte har en tillräcklig 
tillgänglighet som uppnår tillgänglighetsmålen enligt Hälso- och sjukvårdslagen (vårdgarantin). I 
tillgänglighetsproblemet inkluderar vi även sådan tillgänglighet som inte omfattas av vårdgarantin 
det vill säga för intern remittering mellan vårdnivåer inom BUP, specifikt till TKT. Vi bedömer vidare 
att det är en brist att den extra satsningen på TKT:s mobila team har skett utan att först ha 
utvärderat vilken förstärkning som teamet behövde få och hur de resurser som finns inom teamet 
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ska kunna komma målgruppen till del på bästa sätt. Vi efterlyser en djupare analys av hur TKT:s 
kompetens ska kunna rustas och lokaliseras för att på bästa sätt stötta upp övriga aktörer.  

Helseplan bedömer att det har funnits kvalitetsbrister vad gäller Malmö stad respektive 
Helsingborgs stads förmåga att leva upp till lagar och regler till följd av personalbrist samt brister i 
kompetens och erfarenhet hos ny personal. En tydligare stringens och kunskapsbas krävs i detta 
arbete. Vi bedömer att det är otydligt vilket ansvar som kommunens personal har för den så 
kallade egenvård som hälso- och sjukvården ordinerar ensamkommande flyktingbarn med psykisk 
ohälsa. Vi bedömer att boendepersonal ska ha förutsättningar i form av kompetens, erfarenhet och 
rutiner, för att stötta i vård och behandling ordinerad från BUP.  

Bedrivs det en ändamålsenlig och effektiv samverkan kring dessa ensamkommande flyktingbarn? 
Vilka samarbetsorgan och samverkansformer finns? Vad krävs för en fungerande samverkan? Hur 
uppfattar aktörerna att samverkan fungerar? Vilka uppföljningar/utvärderingar genomförs av 
samverkansarbetet och vilka åtgärder genomförs med anledning av resultatet av uppföljningar och 
utvärderingar? Har det blivit bättre eller sämre? 

Helseplan bedömer att den samverkan som bedrivs kring de ensamkommande flyktingbarnen inte 
är ändamålsenlig och effektiv. Samverkansformerna mellan Region Skåne och Malmö stad har efter 
utvärdering startats om i former som vi bedömer bör ge förutsättningar för en ändamålsenlig och 
effektiv samverkan. Vi bedömer att de mötesplatser och former som krävs för en fungerande 
samverkan saknas mellan Region Skåne och Helsingborgs stad. Helseplan bedömer att aktörerna 
inte uppfattar att deras inbördes samverkan fungerar väl. 

Vi bedömer att också samverkan har blivit sämre än den var innan tillströmningen av flyktingar och 
innan omorganisationen av Första linjen inom BUP. Organisationsförändringar har under perioden 
förändrat rutiner och luckrat upp etablerade organisatoriska och individuella kontakter. Vi bedömer 
även att de kommunala verksamheterna känner ett större avstånd till BUP-verksamheterna efter att 
de lokala Första linjeverksamheterna övergick i en Regiongemensam organisation. Denna kan 
medföra nya sätt för information att nå fram men kan också medverka till att skapa stuprör om inte 
fungerande kommunikationskanaler skapas. I Malmö har samverkansgruppen för barn och ungdomar 
med psykisk ohälsa skapats vilket ger bättre förutsättningar för samverkan framöver.  

Helseplan bedömer att aktörerna i alltför låg grad använder sig av strukturerad samverkan på 
individnivå. Samordnad Individuell Plan (SIP) används generellt inte trots att samtliga 
ensamkommande barn som har insatser för psykisk ohälsa har insatser från både kommun och 
Region Skåne. Vi bedömer att det är viktigt att denna kommun- och Regionsgemensamma 
planering blir av och blir dokumenterad för att undvika oklarheter och dubbelarbete. Om det inte 
är praktiskt genomförbart att samtliga aktörer deltar vid fysiska möten behöver aktörerna ta fram 
alternativa samverkansformer som blir genomförda.  

Helseplan bedömer att Malmö stad har genomfört en utvärdering av samverkan som finns reglerat 
i ramöverenskommelsen om samverkan. Denna utvärdering har resulterat i en ny lokal 
samverkansform som har startats 2016 och som innebär att samverkan nu har bättre förutsättningar 
än tidigare i Malmö. Det är för tidigt att utvärdera om löpande uppföljning sker av detta 
samverkansarbete. Vi bedömer att den uppföljning av ramöverenskommelsen om samverkan som 
skett i Helsingborgs stad inte varit ändamålsenlig då den inte visat på några brister vad gäller 
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samverkan kring ensamkommande flyktingbarn, trots att sådan samverkan enligt vår bedömning 
saknas. 

Finns det en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan de olika aktörerna? Hur hanteras ärenden 
som initieras av den andra huvudmannen?  

Helseplan bedömer att de roller och ansvar som respektive aktör har är tydliga i lag, regelverk och 
överenskommelser. Vi bedömer även att det har varit ändamålsenligt att Region Skåne, Malmö stad 
och Helsingborgs stad har hanterat tillströmningen av ensamkommande flyktingbarn inom ramen för 
ordinarie verksamhet och organisation. I praktiken utför dock flera aktörer uppgifter som ligger inom 
den andre huvudmannens ansvar. Exempel som tagits upp i denna granskning är att Region Skånes 
Team för krigs- och tortyrskadade (TKT) har utfört utbildningsinsatser av kommunalt anställd 
boendepersonal, att både elevhälsan och primärvården behandlar elever för psykisk ohälsa och att 
kommunens MAS bistår i medicinsk behandling på boenden trots att det ansvaret ligger på Region 
Skåne.  

Finns det system som stödjer en tillförlitlig informationsöverföring mellan regionen och respektive 
kommun? Är dokumentationen fullgod? Sker kommunikationen på ett ändamålsenligt sätt? 

Helseplan bedömer att dokumentationen inom respektive aktörs verksamhet är ändamålsenlig. 
Informationsöverföringen bedöms utifrån intervjuer inte vara omfattande men bedöms inte heller 
vara någon viktig begränsande faktor. Vår bedömning är att detta beror på att organisationerna är 
vana vid de begränsningar som regelverket ger på vilken information som får förmedlas. Det är dock 
viktigt att aktörerna har en korrekt bild av vilken information som får lämnas så att information inte 
felaktigt hålls inne. Helseplan bedömer vidare att det finns system som stödjer en tillförlitlig 
informationsöverföring mellan aktörerna på individnivå, men att dessa inte används i tillräcklig 
utsträckning.  

Helseplan bedömer att informationsöverföring avseende avvikelser inte fungerar ändamålsenligt. 
Vi bedömer också att det finns en osäkerhet kring i vilka fall orosanmälningar ska göras till 
socialtjänsten.  

Vad kostar verksamheten? Har det tillsatts tillräckliga personella och ekonomiska resurser för att 
kunna leva upp till gällande lagar, regler och överenskommelser? 

Helseplan konstaterar i granskningen att det inte är möjligt att ta fram uppgifter om vad 
verksamheten kring ensamkommande flyktingbarn kostar. Trots att Helseplan generellt stödjer en 
god kostnadsuppföljning har vi inte anledning att rekommendera uppföljning av kostnader specifikt 
för gruppen ensamkommande flyktingbarn. Vi grundar detta på bedömningen att vi inte ser vad 
syftet skulle vara och att en sådan uppföljning skulle vara svår att genomföra. Däremot bedömer vi 
att det är väsentligt att följa upp vilka kostnaderna är för insatser som ersätts specifikt, exempelvis 
från Migrationsverket, för att följa om kostnadstäckning uppnås och vilken omfattning som den 
tillkommande verksamheten har.  

Helseplan bedömer att Helsingborgs stad respektive Malmö stad har tillsatt de ekonomiska 
resurser som krävts för uppgiften men att båda kommunerna har haft svårigheter att tillsätta 
tillräckliga personella resurser på grund av brist på kompetent personal. 
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Helseplan bedömer att Region Skåne har underlåtit att tillsätta tillräckliga personella och 
ekonomiska resurser kopplat till de ensamkommande flyktingbarnen. Division psykiatri har inte låtit 
de medel som i efterhand faktureras Migrationsverket komma verksamheterna som utfört 
åtgärderna till del. Detta bedömer vi har förvärrat de problem med tillgängligheten som BUP redan 
brottas med till följd av ett allmänt högre söktryck. 

Hur sker avvikelserapporteringar och sker det på ett ändamålsenligt sätt? 

Helseplan bedömer att avvikelsehanteringssystemen inom Region Skåne respektive Malmö stad är 
ändamålsenlig utifrån intervjusvar och fokusgruppsdiskussioner. I Helsingborgs stad bedömer vi 
inte att avvikelsehanteringen är ändamålsenlig baserat på att det finns en mindre mogen kultur 
kring avvikelserapportering och två parallella system. Vi bedömer att ingen av organisationerna har 
ett ändamålsenligt sätt att informera om avvikelser till annan aktör när avvikelsen orsakats av eller 
påverkats av denne. 

Hur styr, kontrollerar och följer de förtroendevalda upp verksamheten respektive sker detta på ett 
ändamålsenligt sätt? 

Helseplan bedömer att styrning, kontroll och uppföljning av de förtroendevalda har varit 
ändamålsenlig i både Malmö stad och Helsingborgs stad. Vi bedömer att tjänstemän och politiker 
gemensamt verkat för att lösa den akuta situationen på bästa sätt utan att lägga tid och resurser på 
att förändra organisation eller reglementen i en akut situation. I de fall katastrofberedskapen 
behövde aktiveras har detta skett. 

Helseplan bedömer att frågor som har att göra med ensamkommande flyktingbarn inte tillräckligt 
tydligt reflekteras i de aktuella nämndernas dokumentation inom Region Skåne. Vi bedömer att en 
förändring som aktiverar Katastrof- och beredskapsrådet i högre grad borde ha återspeglats i styrning 
och uppföljning från politisk nivå. Det faktum att intervjuer visat att det förekommit muntlig 
återkoppling i olika utsträckning är inte tillräckligt för en transparent och tydlig politisk styrning. 
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2 Inledning 

 Bakgrund, syfte och omfattning 2.1.
Region Skåne och kommunerna har enligt bland annat hälso- och sjukvårdslagen ansvar för barn- och 
ungdomspsykiatrisk vård i Skåne. Lagen reglerar regionens respektive kommunernas 
ansvarsområden där det huvudsakliga ansvaret för vården åligger regionen. Kommunerna har därtill 
ansvar enligt andra lagar, bland annat socialtjänstlagen, för invånarnas fysiska och psykiska hälsa.  

Mot denna bakgrund är det väsentligt att det finns en ändamålsenlig vårdapparat och en väl 
fungerande samverkan mellan kommuner och region beträffande vården.  

Under 2015 har antalet ensamkommande flyktingbarn ökat dramatiskt, inte minst till 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.  

 Definitioner 2.2.
Helseplan har i denna granskning tagit utgångspunkt i Migrationsverkets definition av 
ensamkommande barn: ”asylsökande barn eller ungdomar under 18 år som kommer till Sverige utan 
föräldrar eller annan vårdnadshavare”1. Först när barnet har fått uppehållstillstånd2 får barnet 
flyktingstatus. Bilden illustrerar vilka grupper som inkluderas respektive exkluderas i granskningen 
utifrån dessa två definitioner. Notera att barn som efter avslag på asylansökan (och därmed är 
papperslösa) i viss mån behandlas på samma sätt som asylsökande och därmed inte kan exkluderas.  

 

 
Figur 1 Bilden visar den avgränsning som gjorts (blå bakgrund) för att definiera gruppen ensamkommande flyktingbarn i 
denna granskning. 

                                                      
1 Källa: http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Ordforklaringar.html#e, besökt 2016-08-26.  
2 Lag (2016:752) innebär att den som bedöms vara flykting kan erhålla ett tillfälligt uppehållstillstånd. Denna 
granskning gör ingen skillnad på vilken form av uppehållstillstånd ett barn har. 

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Ordforklaringar.html#e
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 Revisionsfrågor  2.3.
Rapporten innehåller en övergripande kartläggning av verksamheten kring ensamkommande 
flyktingbarn med psykisk ohälsa, såväl inom Region Skåne som inom de i granskningen ingående 
kommunerna Malmö stad och Helsingborgs stad. Kartläggningen beskriver bland annat hur 
verksamheten är organiserad, vilka mål som finns för verksamheten och hur väl dessa uppfylls. 

Granskningen beskriver även 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.  

Följande revisionsfrågor har ingått i denna granskning: 

1. Hur ser situationen ut för ensamkommande flyktingbarn med psykisk ohälsa i Malmö stad 
och Helsingborgs stad? Behandlas flyktingbarnen lika oavsett var man bor? Vilken samverkan 
sker med Regionen? En kartläggning ska göras av hur vården kring ensamkommande 
flyktingbarn med psykisk ohälsa hanteras av Region Skåne och av respektive berörd kommun. 

2. Vilka lagar, regler och överenskommelser finns gällande psykisk ohälsa hos ensamkommande 
flyktingbarn och följs dessa? 

3. Bedrivs det en ändamålsenlig och effektiv samverkan kring dessa ensamkommande 
flyktingbarn? Vilka samarbetsorgan och samverkansformer finns? Vad krävs för en 
fungerande samverkan? 

4. Hur uppfattar aktörerna att samverkan fungerar? 
5. Finns det en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan de olika aktörerna? Hur hanteras 

ärenden som initieras av den andra huvudmannen? Sker kommunikationen på ett 
ändamålsenligt sätt? 

6. Finns det system som stödjer en tillförlitlig informationsöverföring mellan regionen och 
respektive kommun? Är dokumentationen fullgod? 

7. Vilka uppföljningar/utvärderingar genomförs av samverkansarbetet och vilka åtgärder 
genomförs med anledning av resultatet av uppföljningar och utvärderingar? Har det blivit 
bättre eller sämre? 

8. Hur sker avvikelserapporteringar och sker det på ett ändamålsenligt sätt? 
9. Har det tillsatts tillräckliga personella och ekonomiska resurser för att kunna leva upp till 

gällande lagar, regler och överenskommelser? 
10. Vilka eventuella begränsningar och hinder finns som gör att gällande lagar, regler och 

överenskommelser inte fullt ut kan följas? 
11. Hur styr, kontrollerar och följer de förtroendevalda upp verksamheten respektive sker detta 

på ett ändamålsenligt sätt? 

 Metod och projektorganisation 2.4.
Granskningen har utförts under perioden juli till september 2016. En kombination av metoder har 
använts: Dokumentgranskning av styrande och vägledande dokument samt statistik, 
journalgranskning, semistrukturerade djupintervjuer och fokusgruppsdiskussioner. För mer 
information om metod, urval och revisionskriterier se bilaga 1. För en förteckning över vilka 
funktioner som intervjuats och deltagit vid fokusgruppsdiskussionerna se bilaga 2. För resultatet av 
journalgranskningen se bilaga 3. 

Projektledare från Revisionskontoret har varit yrkesrevisor Helena Olsson för Region Skåne, 
revisionsdirektör Per-Reinhold Olsson för Helsingborgs stad och yrkesrevisor Richard Magnusson för 
Malmö stad. Från Helseplan var Tina Burgerhout projektledare, Teresa Herlin och Ulrike Deppert 
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konsulter och Patrik Holmberg expert. Marie Öberg Lindevall var internt kvalitetsansvarig på 
Helseplan. Rapporten har sakgranskats av både tjänstemän och politiker.  

 Läsanvisning 2.5.
Granskningsrapporten har utförts på uppdrag av revisionskontoren i Region Skåne, Malmö stad och 
Helsingborgs stad. För att undvika upprepningar har rapporten disponerats så att vi under varje 
avsnitt först beskrivit det som gäller generellt för alla tre organisationerna, därefter det som är 
specifikt. När vi refererar till ”kommunerna” är det sådant som gäller för alla kommuner i Sverige, 
medan vi avser Helsingborgs stad och Malmö stad när vi skriver respektive alternativt båda 
kommunerna.  

3 Kartläggning och iakttagelser  

 Aktörer kring ensamkommande flyktingbarn med psykisk ohälsa 3.1.

Helseplan ger här en beskrivning av vilka aktörer som är involverade i omsorg och vård av 
ensamkommande flyktingbarn med psykisk ohälsa samt vilken roll och vilket ansvar aktörerna har. 
Granskningen fokuserar på aktörerna inom Region Skåne, Malmö stad och Helsingborgs stad. Det 
finns dock fler aktörer, inte minst i den ideella sektorn som enligt intervjuer och dokumentgranskning 
gör en stor insats och har mycket kunskap.  

 

Figur 2 Bild över aktörerna inom kommuner respektive Region Skåne med exempel på ansvar och uppgifter (Helseplan) 

3.1.1. Kartläggning av roller och ansvar för aktörer i Region Skåne  

Region Skåne har det huvudsakliga ansvaret för barn- och ungdomspsykiatrisk vård för dem som är 
bosatta i Skåne enligt bland annat Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) (HSL) som reglerar regionens 
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respektive kommunernas ansvarsområden. Patientlag (2014:821) började gälla 1 januari 2015 och 
innehåller bestämmelser om bland annat tillgänglighet och om fast vårdkontakt och individuell 
planering. De barn som omfattas av denna granskning har rätt till vård i samma omfattning som 
andra barn bosatta inom landstinget; för asylsökande och barn med uppehållstillstånd med stöd i 5 § 
Lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. (2008:344) och för papperslösa med stöd i 6 § Lag 
om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (2013:407).  

Ensamkommande flyktingbarn hanteras i princip inte annorlunda än övriga barn inom barn- och 
ungdomspsykiatrin (BUP). Enligt § 2 är ”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård 
på lika villkor för hela befolkningen”. Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) för hela Region Skåne är 
organiserad under Division psykiatri under förvaltningen SUND som också ansvarar för somatisk vård 
i nordvästra Regionen (Landskrona, Helsingborg och Ängelholm). En skiss över organisationen 
återfinns i bilaga 4. 

I en presentation av BUP:s organisation från juni 2016 beskrivs att 20-30 procent av alla barn någon 
gång kan vara i behov av särskilt stöd från barnpsykiatrin och att 2-3 procent beräknas vara i behov 
av omfattande insatser. En studie från Socialstyrelsen och CHESS23 2009, visar att utlandsfödda barn 
med flyktingursprung rapporterar högre nivåer av psykisk ohälsa än andra barn. Särskilt sårbara är 
enligt studien barn som inte bor med sina föräldrar. Inom barn- och ungdomspsykiatrin företräds 
barnen i normala fall av sina föräldrar vilka tar en aktiv del i vård och behandling av barnet. För att 
det som förmedlas i behandlingen ska få effekt är det viktigt att det finns en vuxennärvaro som stöd i 
behandling och dagligt liv. För de ensamkommande flyktingbarnen bör det helst vara en 
boendepersonal/familjehemsförälder men det kan också vara en god man eller kontaktperson från 
kommunen.  

Här följer en kartläggning av de aktörer inom Region Skåne som är involverade i vården av 
ensamkommande flyktingbarn och en redogörelse för dess roll och ansvar.  

1. Första linjen är den instans inom barnpsykiatrin som barn och närstående först kommer i 
kontakt med. Här ligger det så kallade primärvårdsansvaret för barn och unga med psykisk 
ohälsa, vilket alltså inte ligger på vårdcentralerna. 
 En väg in är en gemensam första kontaktpunkt/telefonrådgivning till vården av barn och 

unga med psykisk ohälsa inom Region Skåne. Hit kan barn och vuxna i deras närhet ringa 
för att få råd, stöd och söka vård för psykisk ohälsa hos barnet. Via ett gemensamt 
telefonnummer för hela Skåne ges rådgivning eller triageras, vilket innebär att patienten 
bedöms, prioriteras och överlämnas till rätt vårdnivå. Det kan handla om råd och konkret 
stöd till vuxna för hur barnet kan bemötas men det kan också vara att vidareförmedla 
barnet till Första linjen eller den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin (BUP 
öppenvård). Verksamheten har som mål att den som söker En väg in ska få kontakt 
samma dag. 

 Behandlingsteamet inom Första Linjen ska på ett lättillgängligt sätt erbjuda barn och 
unga med lätt till medelsvår psykisk ohälsa rätt typ av hjälp i ett tidigt skede. Här erbjuds 
många olika typer av behandlingar och insatser genom att den som söker hjälp får 
kontakt med den instans som bäst kan erbjuda rätt typ av stöd. Tanken är att barnen ska 
behandlas under en begränsad tid, i snitt fem samtalstillfällen. Enligt Region Skånes 
hemsida tillgodoser Första linjen vårdbehoven hos ungefär en femtedel av de barn och 
unga som annars hade skrivits in i BUP:s specialistvård. Verksamheten har samma 
tillgänglighetsmål som övrig primärvård, det vill säga sju dagar. 

                                                      
3 Centre for Health Equity Studies 
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För gruppen ensamkommande barn innebär behandlingen på Första linjen ofta så kallad 
psykoedukation, det vill säga att de får lära sig basala strukturer för välmående. Det kan 
handla om sömn-, mat- och sysselsättningsvanor. Första linjen i Malmö har även utvecklat 
gruppträffar, där daritalande barn ses vid tre tillfällen i två timmar för att få stöd. Inom 
Första Linjen i Helsingborg planeras det för gruppträffar men ännu är inte startdatum eller 
språk bestämt. Den manual som ligger till grund för träffarna har stämts av med den manual 
som Teamet för krigs- och tortyrskadade (TKT) har utvecklat. 

2. BUP öppenvård - Ensamkommande flyktingbarn som bedöms ha medelsvår till svår psykisk 
ohälsa förmedlas vidare till den specialiserade barnpsykiatriska öppenvården som bedrivs 
inom BUP öppenvård. Här arbetar läkare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer och 
behandlingsassistenter med flera former av behandling, såsom medicinsk behandling och 
olika former av terapeutisk behandling. Dessa behandlingar är i hög grad individberoende 
och ofta långvariga. Tillgänglighetsmålet för den specialiserade öppenvården är 30 dagar. 
Under dagtid har BUP öppenvård även ansvar för akut bedömningar. 

BUP öppenvård är regionalt indelad i områden. I Malmö ingår tre öppenvårdsmottagningar i 
Område Malmö/Trelleborg och tre öppenvårdsmottagningar i Område Väst där Helsingborg 
ingår tillsammans med Landskrona och Ängelholm. Som en del i öppenvården finns även så 
kallad mellanvård som är en mer intensiv variant av öppenvård med tätare kontakter mellan 
BUP öppenvård och barnet. I alla områden är denna vårdform organisatoriskt samlokaliserad 
till en plats.  

3. BUP regional heldygnsvård ligger i Malmö och består av en akutvårdsavdelning med 12 
platser och en psykiatrisk vårdavdelning med 10-12 platser. Akutvårdsavdelningen har även 
akutuppdrag för öppenvårdsbesök på jourtid. Heldygnsvård innebär psykiatrisk vård där 
barnen ligger inne på en vårdavdelning så länge det är nödvändigt för att sedan fortsätta 
behandling inom BUP öppenvård. Gruppen ensamkommande förekommer relativt frekvent 
på akutvårdsavdelningen men sällan på den psykiatriska avdelningen. 

4. Specialteam – Teamet för krigs- och tortyrskadade - Det finns flera specialteam inom BUP, 
exempelvis för Ätstörningar och Bipolär och psykos. Barn som i ett tidigt skede har 
diagnosticerats med Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, som följd av krig och tortyr 
förmedlas vidare till Teamet för krigs- och tortyrskadade (TKT) vars mottagning ligger i 
Malmö. TKT:s huvuduppdrag är avgränsat till att behandla flyktingars psykiska skador till följd 
av krig och tortyr. Teamet behandlar dock både barn och vuxna. Malmö stad har ett extra 
avtal med TKT och skjuter till extra medel. Dessa används för att ge vård till vuxna anhöriga 
(främst föräldrar) skrivna i Malmö stad. Behandlingen på TKT:s mottagning består av olika 
samtalsterapier såväl individuellt som i grupp. Behandlingstiden är precis som inom 
specialistvården individuell. Teamet har ambitionen att hålla hög tillgänglighet och omfattas 
av samma tillgänglighetsregler som BUP-öppenvård det vill säga 30 dagar. Vårdgarantimålet 
är dock inte tillämpligt på patienter som remitteras internt från övriga BUP till TKT. Enligt 
verksamhetschef för BUP öppenvård har ledningen under 2016 beslutat att förstärka TKT-
verksamheten med tre behandlartjänster som just nu är under rekrytering.  

Region Skåne har i början av 2016 som en följd av tillströmningen av ensamkommande barn 
förstärkt TKT-verksamheten med ett mobilt team på två tillfälliga tjänster i ett år. Av TKT:s 
uppdragsbeskrivning framgår att teamet genom detta skulle kunna ”erbjuda kortare och 
avgränsade insatser till så många traumatiserade flyktingar som möjligt. Insatserna skulle 
kunna beskrivas som psykologisk ”första hjälpen”, primärt för att minska det omedelbara 
mänskliga lidandet men också för att forskningen visar att med små insatser i det akuta 
skedet reducerar vi det framtida vårdbehovet.” Projektet erbjuder barn och ungdomar 
psykoedukation i grupp som är utformad som en kurs med två till tre utbildningstillfällen. 
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Personal på boenden och flyktingförläggningar är också välkomna att delta för att få ökad 
förståelse och verktyg för att hantera och bemöta känslor och beteenden hos de boende. Vid 
det andra och tredje utbildningstillfället ska det finnas möjlighet för individuella samtal och 
konsultationer.  

5. Primärvårdens roll - Ansvaret för att diagnostisera och behandla psykisk ohälsa hos barn- 
och ungdomar ligger på division Psykiatri inom Region Skåne. Granskningen visar dock att 
primärvården inom både Skånevård SUND4 och Skånes universitetssjukhus (SUS)5 har aktörer 
som är involverade i psykiatrisk vård och behandling av ensamkommande flyktingbarn. I 
Malmö finns det på Flyktinghälsan, som är en vårdcentral för asylsökande, en psykolog som 
behandlar ensamkommande barn. I Helsingborg utförs motsvarande behandlingar av en 
psykolog på Husensjö Vårdcentral.  

3.1.2. Kartläggning av roller och ansvar för aktörer inom Helsingborg stad och Malmö stad 

Kommunerna ansvarar för stöd och insatser för barn och unga enligt lagarna Socialtjänstlag 
(2001:453) (SoL), Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt 
tvångslagarna Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), och Lag (1988:870) 
om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Malmö stad och Helsingborgs stads organisationer av 
socialtjänsten ser olika ut. I bilaga 4 finns översikt över de respektive organisationerna och även en 
kortfattad beskrivning av vilket ansvar som ligger på vilken del i organisationen.  
Psykisk ohälsa hos ensamkommande barn kan fångas upp och hanteras huvudsakligen på fyra olika 
sätt inom kommunerna; genom socialtjänsten, på boenden, i elevhälsan och av den gode mannen. 
Dessa fyra sätt följer olika lagrum och ska inte skilja sig från hur hanteringen sker i andra kommuner. 

1. Socialtjänsten har en central roll i att fånga upp psykisk ohälsa hos ensamkommande 
flyktingbarn. Av SoL kap. 7 c § framgår att ”När vård ges i ett familjehem, stödboende eller 
hem för vård eller boende, ska det finnas en av socialnämnden särskilt utsedd 
socialsekreterare som ansvarar för kontakterna med barnet eller den unge”. Detta innebär 
konkret regelbundna samtal också med barnet. Socialtjänsten ska även enligt SoL 6 kap. 7 § 
1:a st. 3. ”verka för att de får den hälso- och sjukvård som de behöver”. Socialtjänsten kan 
remittera barnet direkt till barn- och ungdomspsykiatrin, både till Första linjen, den 
specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin eller något specialteam. Se vidare avsnitt 3.2. 

2. Boendet - Ensamkommande barn kan placeras i olika typer av boenden: 

 Hem för vård eller boende (HVB), kan drivas kommunalt eller privat 

 Familjehem, kan bestå av ”professionella” familjehem eller av anknytningshem som 
är hem där barn har en tidigare anknytning, exempelvis boende hos släktingar 

 Stödboende, som är ett eget boende för barnet med individanpassat stöd 

Migrationsverket anvisar till anknytningshem eller eget boende direkt vid barnets ankomst. 
Inom Malmö stad handläggs dessa familjehem av stadsområdesförvaltningarna medan den 
gemensamma resursen Social resursförvaltning ansvarar för barn som placeras i HVB. I 
Helsingborgs stad ansvarar socialförvaltningen för samtliga barn. 16-20 åringar som anses 
visa stor mognad och därmed kan klara sig mer självständigt kan anvisas till ett stödboende6. 

                                                      
4 Skånevård SUND ansvarar för somatisk vård, specialiserad och primärvård, inom nordvästra Skåne, 
(Helsingborg, Ängelholm och Landskrona) samt psykiatrin för hela Region Skåne. 
5 Skånes universitetssjukhus ansvarar för somatisk vård, specialiserad och primärvård, i sydvästra Skåne. 
6 Stöd för detta finns i en förändring i socialtjänstlagen (2011:453) och socialtjänstförordningen (2001:937) som 
gäller från och med den 1 januari 2016. 
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Det viktigt göra en riskbedömning inför att ett barn placeras på ett stödboende där 
personalnärvaron är minskad jämfört med på HVB. 

Socialtjänsten ansvarar för samtliga barn och ska upprätta en vårdplan inför att ett 
ensamkommande flyktingbarn placeras i ett boende. Denna kompletteras med en 
genomförandeplan senare. En särskilt utsedd socialsekreterare ansvarar för kontakten med 
barnet under hela barnets vistelse i kommunen. Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2012:11 
reglerar detta. 

Det är personalen på HVB eller familjehemsföräldrarna där barnet är placerat som har ansvar 
för barnets dagliga omsorg. De är de vuxna som konkret ska stötta barnet under tiden på 
boendet. Personalens uppgifter omfattar både förebyggande stöd som kan inkludera att 
uppmana barnet att delta i fritidsaktivitet och stöd när barnet är i behandling. Det kan 
exempelvis innebära att vara med vid samtalen med barn- och ungdomspsykiatrin och att 
stödja i följsamheten till de ordinationer som behandlaren ger. Se vidare avsnitt 3.1.4 nedan. 

Boendepersonalen, oavsett boendeform, och familjehemsföräldern kan kontakta barn- och 
ungdomspsykiatrin direkt när de uppfattar att barnet har behov av psykiatrisk vård. Detta 
sker oftast genom ett samtal till En väg in.  

3. Elevhälsan - Skolans personal och särskilt skolkuratorn/personal från elevhälsan har ett 
ansvar att uppmärksamma när barn mår dåligt. Elevhälsan arbetar främst förebyggande och 
ska endast omfatta hälsokontroller och enkla hälso- och sjukvårdsinsatser (2 kap. 25-28 §§ 
SkolL). Elevhälsan kan vid behov remittera barn direkt till barn- och ungdomspsykiatrin inom 
Region Skåne. Detta kan ske såväl via En väg in som via en remiss direkt till Första linjen eller 
till den specialiserade psykiatriska vården. Elevhälsan samråder ibland med socialtjänsten 
innan remiss skrivs. All skolpersonal är enligt socialtjänstlagen skyldig att göra en så kallad 
orosanmälan till socialtjänsten om det finns misstanke om att ett barn far illa (SoL 2001:453, 
4 kap. 1 §). 

4. God man är barnets ställföreträdare till dess att barnet fyller 18 år eller får permanent 
uppehållstillstånd då en särskilt förordnad vårdnadshavare kan bli utsedd genom 
tingsrättsbeslut. Uppdraget till gode män till asylsökande regleras i Lag (2005:429) om god 
man för ensamkommande barn och särskilt förordnade vårdnadshavare till barn med 
uppehållstillstånd utses av tingsrätten med stöd i Föräldrabalken (FB). Uppdraget som god 
man går, i korthet, ut på att bestämma i alla frågor som rör barnets personliga ekonomiska 
och rättsliga angelägenheter. Den gode mannen ska koordinera barnets angelägenheter och 
försäkra sig om att barnet har en bra första tid i Sverige. Detta inkluderar att se till att barnet 
får den hälso- och sjukvård som behövs. Den gode mannen är inte ansvarig för barnets 
försörjning och inte heller för barnets dagliga vård. Detta ansvar vilar på boendepersonal och 
familjehemsföräldrar samt på socialtjänsten. 

Barn som får uppehållstillstånd fråntas inte automatiskt sin gode man utan denne kvarstår under 
utredningstiden inför ett eventuellt tingsrättsbeslut om särskilt förordnad vårdnadshavare. Denna tid 
är minimum sex månader, oftast mycket längre, säger en respondent från Helsingborgs stad. 

3.1.3. Kartläggning av hur hälsoundersökningar vid mottagandet är organiserat 

Samtliga ensamkommande flyktingbarn har rätt till en hälsoundersökning. I hälsoundersökningen ska 
det, enligt 6 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:11) om hälsoundersökning 
av asylsökande m.fl., ingå ett samtal om barnets hälsa där man tar upp frågor om barnets tidigare 
och nuvarande fysiska och psykiska hälsotillstånd. En del av samtalet ska handla om hur barnets 
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psykosociala situation eller traumatiska upplevelser kan påverka hur hon eller han mår. Helsingborgs 
stad respektive Malmö stad har olika sätt att säkerställa ett sådant hälsosamtal. I Malmö stad sköts 
hälsosamtal främst av kommunens elevhälsa medan primärvården ansvarar i Helsingborg. 

Mottagande av ensamkommande i Malmö stad 

Malmö stad har organisatoriskt försäkrat sig om att alla ensamkommande flyktingbarn i skolåldern 
erbjuds ett hälsosamtal i samband med inskrivning till skolan. Barnet, som oftast åtföljs av sin gode 
man, får i inskrivningssamtalet inte bara berätta om sin skolbakgrund och andra särskilda behov som 
föreligger utan också frågan om barnet önskar träffa en skolsköterska. Skolsköterskan sitter i rummet 
bredvid och tar barnen direkt in till sig utan att tid måste bokas. Vid detta samtal diskuteras barnets 
hälsohistoria och skolsköterskan väger och mäter barnet samtidigt som det görs en kvalificerad 
bedömning av barnets hälsa. På så sätt fångas barn med behov upp tidigt. Det kan exempelvis röra 
sig om kronisk medicinering för en kroppslig åkomma, funktionshinder eller psykisk ohälsa.  

Mottagande av ensamkommande i Helsingborgs stad 

I Helsingborg sköts asylmottagningen på vårdcentralen Husensjö. Vårdcentralen betjänar samtliga 
HVB och familjehem som ligger inom Helsingborgs stad. Fram till och med april 2016 har 
betjäningsområdet inkluderat kommuner i nordvästra Skåne med på grund av en ökad belastning har 
området nu begränsats till Helsingborgs stad. Nyanlända, både vuxna och barn, som kommer till 
mottagningen genomgår en grundlig hälsoundersökning och får även ett hälsosamtal.  

3.1.4. Kartläggning av kommunernas ansvar för sjukvård av barn på boenden 

Kommunen ska enligt SoL verka för att barnen får den hälso- och sjukvård de behöver men det är 
den behandlande läkaren, eller annan hälso- och sjukvårdspersonal inom landstinget, som har det 
formella ansvaret för den unges sjukvård och hur dessa ska sörjas för7. Detta gäller även under 
placeringstiden på ett HVB8. Hälso- och sjukvårdspersonalen tar ställning till så kallad egenvård som 
innebär att det görs en bedömning om de som ansvarar för den dagliga omsorgen om barnet kan ta 
ansvar för att åtgärden kan utföras på ett säkert sätt. Normalt gäller bedömningen barnets föräldrar 
medan det för barn placerade i boenden gäller boendepersonalen eller familjehemsföräldrarna. För 
att hälso- och sjukvården ska kunna göra en korrekt bedömning ska de samråda med socialtjänsten, 
vårdgivaren och barnets juridiska ställföreträdare, samt vid behov skolan i de fall det är aktuellt. 
Elevhälsan har dock inget ansvar för egenvård, utan ska endast arbeta förebyggande.  

I information till gode män från Helsingborgs stad9 förtydligas att boendepersonalens ansvar bland 
annat inkluderar att:, ”se till att barnet går till skolan, bevaka att hälso-, sjuk- och tandvård finns 
tillgänglig, möjliggöra en aktiv fritid, följa med till läkare och tandläkare, följa med på resan till 
Migrationsverket, informera om barnets rättigheter, ha regelbundna kontakter med den gode 
mannen och då diskutera och upprätta rutiner inom och utanför hemmet, besök etc. samt se till att 
barnet tar den medicin det behöver enligt överenskommelse med ansvarig läkare/hälso- och 
sjukvård” (Helseplans understrykningar). 

                                                      
7 Enligt 3 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). 
8 I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende (2003:20) framgår vilket ansvar 
som ligger på HVB-personalen. 
9 Baseras på boken Ensamkommande barns rätt: en vägledning för den gode mannen, kommunen m.fl.9,von 
Schéele och Strandberg, 2015. 
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Vid intervjuer och fokusgruppsdiskussioner har det framkommit att det i praktiken råder oklarhet 
kring ansvarsfördelningen mellan kommun och Region när det gäller ansvar för den medicinska 
behandling eller andra ordinationer från BUP. Respondenter från BUP-verksamheter uppgav att 
barnen inte följt de ordinationer som de fått till följd av bristande stöd från boendet. Ett exempel 
som togs upp var att ett barn tagit sömnmedicin tre gånger per dag istället för tre tabletter på 
kvällen. Medarbetare från Malmö stad uppgav att de upplevt svårigheter att få sjukvårdspersonal på 
BUP att fatta formellt beslut om egenvård. Detta beskrivs bero på okunskap inom BUP om varför 
detta är viktigt. En medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) inom Helsingborgs stad uppger att denna 
funktion involveras i arbetet med medicinbehandling av barn på boenden trots att detta ligger 
utanför ansvarsområdet.  

 Kontaktvägar mellan aktörerna  3.2.

3.2.1. Kartläggning av kontaktvägar mellan aktörerna 

I nedanstående bild har Helseplan illustrerat de olika vägar som kontakter inklusive remisser mellan 
de involverade aktörerna kan ta.  

 
Figur 3 Bilden visar aktörer och kontaktvägar till BUP för ensamkommande flyktingbarn med psykisk ohälsa 

I intervjuer och fokusgruppsdiskussioner framkom att En väg in inte har fungerat tillfredsställande 
under senaste året. Orsaken uppges vara dels ett högt tryck på telefonlinjen samtidigt som flera i 
personalen har varit frånvarande på grund av sjukdom, dels att det telefonsystem som används för 
att hantera inkommande samtal har brister när belastningen blir alltför hög. Följden har blivit lång tid 
innan första kontakt eller i värsta fall att samtal aldrig besvaras eftersom de försvinner ur systemet. 

En väg in har ett system för triagering, det vill säga för att bedöma, prioritera och överlämna, till rätt 
vårdnivå och är den generella ingången till BUP för barn och anhöriga. Andra vårdgivare skickar dock 
enligt intervjuer och fokusgruppsdiskussioner ofta remiss direkt till den vårdnivå som bedöms vara 
den rätta. Det framkom i fokusgruppsdiskussionen i Malmö att det i praktiken inte finns någon 
gemensam och enhetlig remissbedömning inom BUP och att det därmed kan variera vilket barn som 
vårdas och behandlas på respektive vårdnivå. Enligt verksamhetschefen för Första linjen pågår det 
just under hösten 2016 ett arbete med gemensamma remissbedömningskriterier.  
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3.2.2. Iakttagelser kring kontaktvägar mellan aktörerna 

Ovanstående bild har visats och diskuterats i fokusgrupperna och en del närvarande beskrev då att 
detta gav ökad förståelse för hur aktörerna förhåller sig till varandra. Enligt fokusgruppsdeltagare har 
omorganisationer inom både Region Skåne och respektive kommun lett till osäkerhet kring roller och 
ansvar samt hur kontaktvägarna är tänkta att se ut mellan aktörerna. I fokusgruppen i Helsingborgs 
stad beskrev de kommunala representanterna att det är lättare att få remissen godkänd hos BUP om 
remissen går via socialtjänsten. Om god man eller boendepersonal remitterar så skickades den 
tillbaka i en större utsträckning. Det framkom också att kommunala företrädare gärna använder sig 
av upparbetade kontakter. Det betyder att istället för att använda den formella remissvägen tas en 
informell kontakt med en individ inom BUP eller inom primärvården som kan hjälpa till att remittera 
vidare. 

Journalgranskningen visar att det kan finnas svårigheter i att hitta rätt vårdnivå för barnen. Barnen i 
de utvalda journalerna remitteras och återremitteras mellan olika vårdnivåer. Detta kan enligt de 
intervjuade bero på att barnets behov varierar över tid men det kan också bero på svårigheter att 
göra en korrekt bedömning från början av barnets behov. Fokusgrupperna ger också information om 
att orsaken kan vara att ett barn remitteras tillbaka i väntan på ny kontakt etableras. Det kan också 
finnas en okunskap om vilken behandling respektive vårdnivå erbjuder. Som exempel nämns att barn 
som remitteras till TKT inte har Posttraumatiskt stressyndrom, det vill säga PTSD, och därmed 
återremitteras till BUP öppenvård. Det kan också handla om skolsköterskor som remitterar barn till 
en primärvårdsenhet vars uppdrag inte omfattar psykologisk behandling av barns psykiska ohälsa. 

Journalgranskningen visar också att gode män även ringer till En väg in för att få råd och stöd kring 
barnets psykiska ohälsa samt att det i vissa fall finns dokumenterat goda relationer mellan god man 
och socialtjänsten. Det har framkommit intervjuer och fokusgrupper att goda personliga relationer 
uppfattas vara mycket positivt för att kunna försäkra sig om att barnet får adekvat vård.  

 Begränsningar och hinder för att uppnå mål, lagar, regler och 3.3.
överenskommelser 

Region Skåne och Skånes kommuner var inte förberedda på den snabba ökningen av flyktingvolymen 
under 2015. Det fick bland annat till följd att systemen överbelastades. Vissa verksamheter upplever 
först nu en topp i arbetsbelastning till följd av flyktingströmmen. Det som från början handlade om 
att tillhandahålla det mest basala för transitflyktingar handlar idag om att skapa goda förutsättningar 
för de ensamkommande flyktingbarn som har placerats och anvisats respektive kommun. Den stora 
volymen medför också att Migrationsverket är överbelastat vilket i sin tur medför en lång väntetid 
för barnet i fråga vad gäller utredning om uppehållstillstånd. Väntetiden skapar inte bara otrygghet 
för det enskilda barnet utan också en ökad belastning på kommunal service. Hälso- och sjukvården 
har också märkt av att de barn som anlände hade ett uppdämt behov av adekvat hälso- och sjukvård 
samt tandvård. Som en följd av detta har en mängd problem och svårigheter uppmärksammats inom 
respektive organisation. Malmö stad gick under den mest akuta fasen in i katastrofläge och inom 
Region Skåne aktiverades katastrofberedskap genom att Katastrofberedskapsrådet efterlysa 
veckovisa rapporter från barnpsykiatrin om vilka effekter flyktingströmmen hade på verksamheten. 
Vi har i den fortsatta framställningen fokuserat på hinder för att uppnå mål, lagar och regler som 
enligt vår granskning kvarstår idag. 
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3.3.1. Iakttagelser kring problem att uppfylla mål, roller och ansvar 

 
Figur 4 Bild som visar exempel på negativa effekter när vården inte fungerar eller inte sker på rätt nivå (Helseplan) 

Det har i granskningen framkommit, främst vid fokusgruppsdiskussioner och intervjuer, att brister 
hos en aktör i hög grad påverkar förutsättningarna för andra aktörer att klara sin uppgift. 
Förhållanden på boenden beskrivs i intervjuer påverka den psykiska hälsan även hos de barn som var 
psykiskt stabila då de kom till Sverige. Ett eller flera barn på ett boende som mår psykiskt dåligt 
beskrivs kunna ”smitta av sig” på andra barn. Barn som normalt klarar att leva med effekterna av sina 
traumatiska upplevelser kan vid bristande förståelse och stöd från personalen eller oro på boendet 
behöva stöd från BUP för detta, enligt intervjuade. På det sättet uppges psykisk ohälsa kunna uppstå 
eller förvärras som en följd av den omsorg som sker inom kommunens regi. 

På samma sätt skapar brister inom en vårdnivå inom BUP effekter för övriga aktörer. Svårigheter 
med tillgängligheten till BUP generellt skapar problem på boende och skola. I intervjuer framkommer 
att elevhälsan känner behov av att genomföra behandlingar för barn som inte kommer till BUP inom 
rimlig tid. Det uppges ta tid och resurser från det förebyggande arbete som egentligen är elevhälsans 
uppdrag. Ett annat tydligt exempel som framkommit i intervjuer är lång väntetid vid intern 
remittering till TKT. Barn som uppfyller kriterierna för att bli behandlade hos TKT går under 
väntetiden kvar på BUP-öppenvård, i vissa fall med handledning av TKT-personal. Det innebär att 
andra barn som skulle behövt den specialiserade vårdnivån inte kommer till utan får vänta eller 
behandlas i Första linjen. 

BUP har under senaste året haft svårigheter att uppfylla vårdgarantin vad gäller tillgänglighet. En väg 
in har haft stora svårigheter med tillgängligheten som har varierat starkt, enligt intervjuade. Detta 
uppgavs bero på stor ökning av antalet inkommande samtal samtidigt som problem med 
sjukfrånvaro bland personalen. Detta ledde till att samtal som skulle hanteras under dagen inte 
hanns med eller föll bort ur systemet på grund av överbelastning. Första linjen hade enligt intervjuer 
under 2014 nästan uppnått vårdgarantins sju dagar. Enligt intervjuer och fokusgruppsdeltagare 
ökade väntetiderna 2015 till cirka 15 dagar för att för närvarande ligga på cirka fem veckor. Enligt 
information från verksamhetschef inom BUP öppenvård ligger dock väntetiderna till förstabesök på 
BUP öppenvård inom vårdgarantins 30 dagar medan väntetiden till Första linjen varierar med ett 
snitt på 15 dagar. Samtliga beskriver att det stora problemet är väntetiderna från första besök till 
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andra besöket och så vidare vilket leder till att ledtiderna blir långa. Väntetider under pågående 
utredning eller behandling mäts dock inte. I de intervjuer och i fokusgruppsdiskussionerna framhåller 
BUP-medarbetare att det finns många faktorer förutom ensamkommande flyktingbarn som bidrar till 
problemen med tillgängligheten. 

3.3.2. Iakttagelser kring tolkfunktionen 

Det såväl största hindret som den största begränsningen som finns idag utgörs av den generella 
bristen på tillgång till tolkar. Bristen ser olika ut i olika verksamheter men kan sammanfattas i 
följande lista: 

 Brist på tolkar. Det finns en nationell brist på tolkar vilket innebär att det inte finns tolkar så 
att det räcker för de behov som den kommunala och landstingsdrivna sektorn har idag. 

 Brist på språk. Respondenter berättar att det ibland inte är möjligt att få en tolk som talar 
rätt språk eller rätt dialekt av ett språk. 

 Brist på erfarenhet hos tolkarna men också brist på tolkar med specialistkompetens inom 
sjukvård. Respondenter beskriver hur tolkar inte har rätt kompetens eller erfarenhet för att 
kunna hantera känsliga ärenden inom hälso- och sjukvården. När en auktoriserad tolk inte är 
tillgänglig skickar tolkförmedlingen en utbildad tolk och i tredje hand en tolk ur kategorin 
övrig. Då behovet har varit stort har det varit mycket svårt att se till att den som efterfrågar 
en tolk på en särskild nivå också erhåller den.  

 Brist på kontinuitet. När ett barn besöker hälso- och sjukvården bygger personalen upp 
förtroende. Vem som tolkar samtalen har stor betydelse för hur barnet ska våga öppna sig. 
När tolken alltid byts ut skapas en otrygghet för barnet, enligt respondenter. 

 Tolken avbokar. Det ligger på hälso- och sjukvården att boka en tolk till besöket. I första hand 
bokas en tolk som fysiskt är på plats, i andra hand eller om patienten önskar det bokas en 
tolk som är med via telefon. Journalgranskningen vittnar om att tolkar uteblir från sina 
inbokade möten med kort varsel vilket skapar svårigheter för barnet och personalen inom 
hälso- och sjukvården.  

Det är tydligt att respondenterna oavsett om de kommer från regional eller kommunal nivå inte är 
nöjda med de begränsningar och det extraarbete som bristen på tillförlitliga, kompetenta tolkar 
medför. Endast en respondent har uppgett att det inte uppstår några problem med tolkar vilket 
uppges bero på ett gott samarbete sedan många år med tolkar som är lojala mot verksamheten och 
meddelar i god tid när de ämnar ta semester för att underlätta för behandlare att boka in patienter 
därefter. Ytterligare en respondent berättar om ett försök med att boka in en tolk för en hel dag och 
sedan boka in patienter inom rätt målgrupp just den dagen. Detta sätt upplevdes som effektivt för 
alla inblandade. 

3.3.3. Iakttagelser kring oklarhet avseende ansvar för ordinerad psykiatrisk vård 

I avsnitt 3.1.4 beskrivs kommunernas ansvar för sjukvård på boenden. I intervjuer och 
fokusgruppsdiskussioner framkommer att det råder oklarheter om vilket ansvar som respektive aktör 
har för den vård som ensamkommande har ordinerats. Respondenter från BUP beskriver att de 
förväntar sig att boendepersonal ska ta till sig av de råd och ordinationer som ges under 
behandlingen och ta ansvar för att dessa följs på ett säkert sätt. Respondenter ansvariga för HVB 
uppger att detta ansvar inte kan läggas på boendepersonalen utan att läkarens bedömning om så 
kallad egenvård innebär att barnet på egen hand ska klara att ansvara för att ordinationerna följs. 
Effekten blir enligt de intervjuade på både region- och kommunsidan att barnen inte får det stöd som 
de behöver för att klara att följa ordinationerna. Detta gäller både mediciner och mer allmänna råd 
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som har med livsstil att göra. Enligt en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i Malmö stad 
framkommer att kommunens MAS blir involverade i barnens behandling då boendepersonalen 
känner sig osäkra, något som ligger utanför deras uppdrag. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, 
som har ansvaret för tillsynen på HVB och familjehem har inte utfört någon tillsyn på hur hälso- och 
sjukvårdsfrågorna utförs på HVB sedan IVO:s register upprättades 2010. 

Under fokusgruppsdiskussionen i Malmö framkom att det ställs olika krav på HVB för 
ensamkommande barn och på HVB för övriga ändamål. HVB för andra målgrupper behöver ha 
medicinsk och/eller psykologisk kompetens knuten till sig, som bland annat kan hjälpa till med 
enklare bedömningar men också dosering av tabletter och följsamhet till hälso- och sjukvårdens 
ordinationer. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende (SOSFS 
2003:20) ger i dagsläget ett allmänt råd gällande personalen som anställs på ett HVB, oavsett 
målgrupp. Där står det att vid ”ett hem som tar emot barn och unga och vid ett hem som tar emot 
personer med psykiska funktionshinder bör det finnas tillgång till läkare och psykolog med särskilda 
kunskaper som är lämpade för sådana verksamheter. Tillgången kan säkerställas [till exempel] genom 
att en överenskommelse träffas med ansvarig sjukvårdshuvudman som innebär att hjälp kan fås vid 
en närbelägen sjukvårdsinrättning som har läkare och psykolog med lämpliga kunskaper.” Detta 
specifika råd kommer dock att försvinna den 1 november 2016.  

3.3.4. Iakttagelser kring likvärdig omsorg och vård  

Under granskningens gång har respondenter påpekat att vården ska vara lika för alla. De 
verksamheter som ligger under Region Skåne lyder under HSL och ska därmed ge alla barn vård efter 
deras behov. Enligt intervjuer hanteras dessa barn på samma sätt som alla andra barn i regionen. 
Representanter från verksamheter i båda kommunerna uppger i intervjuer att deras rutiner är lika 
för alla barn.  

Det framkommer dock av dokumentgranskningen samt genom intervjuer och 
fokusgruppsdiskussioner att alla barn inte behandlas lika. Det framkommer att olikheterna inte utgår 
ifrån geografiska områden utan är person- eller organisationsberoende. Detta uppges till stor del 
bero på att det finns ett kompetens- och kunskapsglapp i kommunens verksamheter. Enligt intervjuer 
har det nyanställts personal inom kommunens verksamheter som inte tidigare har arbetat med 
ensamkommande flyktingbarn eller med sociala frågor. Den stora ökningen av personal och även 
personalomsättningen har bidragit till att den samlade organisatoriska kompetensen på kort sikt har 
försämrats. Den akuta brist på personal som uppstod under hösten 2015 har också lett till att kravet 
minskade vid rekrytering och personer som egentligen inte ansågs kvalificerade anställdes. Detta 
gäller främst personal på boenden men i intervjuer framkommer också att kompetensen hos gode 
män i vissa fall har varit bristfällig. I intervjuer framkommer att detta riskerar ha medfört att barnens 
behandling blir individberoende. Respondenter på fokusgruppen i Helsingborgs stad uppger att det 
är som ett lotteri om barnet placeras på ett bra boende eller inte. Om ett boende har kompetent 
personal ger det en ökad trygghet för barnet eftersom personalen på ett mer adekvat sätt också kan 
upptäcka och hantera psykisk ohälsa. En respondent för boenden i Helsingborgs stad anger att 
kraven på personal nu återigen har höjts till att omfatta bland annat en högskoleutbildning 
(socionomutbildning eller motsvarande10). Den personal som anställdes under hösten 2015 har 
anställts på korttidskontrakt som enbart kommer att förlängas om personalen uppfyller de nya 
kraven.  

                                                      
10 Enligt platsannons på Arbetsförmedlingens hemsida 2016-09-29. 
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Det finns även aspekter på likabehandling vad gäller de insatser som olika gode män utför. I såväl 
intervjuer som i fokusgruppsdiskussioner påpekar respondenter att det uppdrag som god man utför 
har en miniminivå men att det inte finns någon gräns för hur mycket personen kan engagera sig inom 
ramen för sitt uppdrag. Det betyder att vissa gode män engagerar sig till fullo och går in helhjärtat i 
sitt uppdrag. Andra gode män håller sig strikt till regelverket och åter andra har hand om ett stort 
antal ensamkommande flyktingbarn och sätter ambitionsnivån därefter. Oavsett anledning 
framkommer det av intervjuer att barnen känner sig olika behandlade utifrån vem som är deras gode 
man. Respondenter anger att barnen jämför sig med andra ensamkommande flyktingbarn på 
boendet eller skolan och känner sig orättvist behandlade och avundsjuka om de inte erbjuds samma 
möjligheter. Detta skapar konflikter på boendet och i relation till respektive god man. Utifrån 
intervjuerna är det svårt att dra slutsatser om detta har någon inverkan på möjligheterna att få 
behandling för psykisk ohälsa, men det beskrivs bidra till att försämra redan dåliga situationer. 

TKT:s mottagning är placerad i Malmö men har ett regionalt uppdrag. Respondenter både från 
Region Skåne och från Helsingborgs stad berättar att det är svårt att dels motivera barnet, dels 
motivera resurser när barnet ska resa till exempel till Malmö för att gå i behandling. Barn som bor i 
Malmö får därför enligt intervjuer i högre grad tillgång till den specialiserade kompetens som finns 
inom TKT. 

I både fokusgrupper och intervjuer framkommer att det är viktigt att barnen behandlas lika. I en 
fokusgruppsdiskussion framkom att det handlar om att hålla sig till regelverket och handla korrekt för 
att inte skapa ojämnhet. Ett barn som känner sig orättvist behandlat kan påverka andra och till 
exempel bli utåtagerande i boende och skola. Att otryggheten också bidra till att psykisk ohälsa kan 
utlösas och försämras, framkom i intervjuer med behandlare. 

3.3.5. Iakttagelser kring personella och ekonomiska resurser 

Vi har i granskningen konstaterat att det inte är möjligt att ta fram uppgifter på vad verksamheten 
kring ensamkommande flyktingbarn med psykisk ohälsa kostar. Detta beror på att gruppen inte går 
att skilja ut ur olika register. Inom BUP kan gruppen asylsökande särskiljas, men barn som har 
uppehållstillstånd hanteras som vilket barn som helst. Inom kommunen hanteras inte 
ensamkommande särskilt från andra barn som kommer med sina föräldrar. Det går dessutom inte att 
särskilja de kostnader som uppkommer till följd av psykisk ohälsa från andra insatser som kommunen 
gör. Sammantaget gör detta att det inte är möjligt att få en bild av vad denna verksamhet kostar. 

Vi har därför istället fokuserat på att fånga vilken bild personalen inom Region Skåne, Malmö stad 
och Helsingborgs stad har av huruvida respektive organisation har tillsatt tillräckliga personella och 
ekonomiska resurser för att möta såväl det akuta läget som rådde 2015 som de konsekvenser detta 
har på verksamheten framöver. Det framgår av intervjuer och dokumentgranskning att det 
ekonomiska ramverket vad gäller asylsökande sätts av Migrationsverket och den rådande 
lagstiftningen. Detta innebär bland annat att hälsoundersökning och besök hos BUP ersätts av 
Migrationsverket liksom exempelvis kostnader för boende och god man. Vad som ersätts är strikt 
reglerat och det är upp till kommun och region att begära ut medlen från Migrationsverket i 
efterhand. Barn som får uppehållstillstånd betraktas som vilken invånare som helst. 

Respondenter uppger att det uppstår brister inom olika områden där ersättningen från 
Migrationsverket inte täcker de utgifter som landsting, region eller kommun har. Detta kan till 
exempel vara uppföljande samtal efter hälsoundersökningen eller olika former av förebyggande 
verksamhet. I dagsläget finns det inte något utrymme för läkare eller sjuksköterska att till exempel 
följa upp remisser som skrivits i samband med hälsosamtalet, vilket gör att ensamkommande barn 
kan få en sämre vård i förlängningen. Den förebyggande verksamhet som TKT:s mobila team bedriver 
i form av psykoedukation på boenden ersätts inte heller av Migrationsverket. Det finns också glapp 
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mellan olika myndigheters råd och Migrationsverkets regler. Exempelvis anger Socialstyrelsen att 
ensamkommande barn ska behålla sin gode man om till exempel barnets föräldrar anländer till 
Sverige. Detta för att säkerställa att det finns en överbryggning och att barnet inte lämnas i ett 
vakuum där ingenting fungerar. Samtidigt betalar inte Migrationsverket för de kostnader som 
uppstår i samband med dessa ”överlämningsuppdrag” utan de belastar kommunens budget.  

Region Skåne 

Region Skåne har hanterat de utmaningar som de ensamkommande flyktingbarnen medfört inom 
ramen för befintlig verksamhet med undantag av den tillfälliga förstärkningen med två tjänster till 
TKT:s mobila team under 2016 samt pågående rekryteringar av tre behandlare till TKT:s normala 
verksamhet. Ersättningen från Migrationsverket har enligt intervjuade inte lett till att BUP:s övriga 
verksamhet har byggts ut eller förstärkts generellt. Orsaken, enligt respondenter i divisionsledningen, 
är att ersättningen är prestationsbunden och betalas ut i efterskott vilket innebär att verksamheten 
inte kan veta säkert att motsvarande pengar ska komma framöver. Deltagare fokusgrupperna från 
BUP-verksamheter menade dock att det skulle vara både möjligt och önskvärt att förstärka 
verksamheten tillfälligt med hjälp av de medel som kommit från Migrationsverket.  

I intervjuer och fokusgruppsdiskussioner framgår att gruppen ensamkommande är allas ansvar och 
att det inte finns några specialiserade behandlare som det finns för exempelvis vissa diagnoser. Detta 
beskrivs innebära att alla behandlare förväntas kunna hantera de komplexa problemställningar som 
gruppen har. Många har enligt fokusgruppsdiskussionerna missbruksproblem med sig vilket uppges 
vara något som BUP inte har stor erfarenhet och kompetens kring. Möjlighet finns då att få hjälp från 
vuxenpsykiatrin, enligt fokusgruppsdeltagare. 

Gruppen ensamkommande flyktingbarn går inte att särskilja ur de register som finns i Region Skåne. 
För att komma så nära denna grupp som är möjligt har vi har tagit del statistik avseende antal 
asylsökande som besökt BUP:s öppenvårdsverksamheter under perioden september 2015 till och 
med maj 2016, se bilaga 6 sida 111. Sifforna beskriver de besök och vårdtillfällen som 
Migrationsverket ersätter Region Skåne för i efterskott. Enligt statistiken har antalet asylsökande 
barn inom första linjen i Helsingborg ökat från i snitt 4 barn per månad 2015 till i snitt 11 under 2016. 
Motsvarande siffor för Malmö är 2 respektive 22 besök per månad. Vad gäller specialistvården BUP 
öppenvård har antalet asylsökande barn i Helsingborg ökat från 4 per månad 2015 till i snitt 16 2016. 
Motsvarande siffror för BUP öppenvård i Malmö är 21 respektive 71. Söktrycket till 
akutmottagningen på jourtid kopplat till BUP regional heldygnsvård har dock inte ökat i samma 
utsträckning. 2015 sökte i snitt 9 asylsökande barn per månad mot 11 per månad 2016. En grov 
extrapolering av tillgänglig statistik visar att knappt 1 000 besök per år görs av asylsökande inom 
Första linjen och BUP-öppenvård inom aktuella städer. Totalt inom BUP genomfördes cirka 110 000 
besök per år visar statistik från BUP. Samma statistik visar på en tioprocentig ökning av antalet besök 
januari till september 2015 jämfört med samma period 2016. 

I intervjuer har framgått att det tidvis varit många asylsökande barn inlagda på 
akutvårdsavdelningen. Statistik från BUP Regional heldygnsvård avseende asylsökande barn under 
perioden september 2015 till maj 2016 visar att asylsökande barn stod för i snitt 7 vårdtillfällen (som 
lägst 4 och som mest 10) per månad under denna period. Stickprovsmässig statistik från juli 2015, 
januari 2016 och juli 2016 avseende antalet vårddagar inklusive permissioner visar att vårdtillfällena 
har blivit längre, vilket indikerar att antalet vårddagar för de asylsökande barnen har ökat. I juli 2016 
som hade den högsta beläggningen av asylsökande som rapporteras i den statistik vi fått tillgång till 

                                                      
11 I gruppen asylsökande barn ingår både barn som kommer med sina föräldrar och ensamkommande 
flyktingbarn. Ensamkommande flyktingbarn med uppehållstillstånd ingår inte. (Jfr avsnitt 2.2 Definitioner.) 
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var dock i snitt färre än 2 av tillgängliga 12 platser på akutvårdsavdelningen belagd med ett 
asylsökande barn. Se bilaga 6 sida 2. 

Malmö stad och Helsingborgs stad 

Den största förändringen i personella och ekonomiska resurser märks på kommunnivå. Respondenter 
från både Malmö stad och Helsingborgs stad uppger att det har gjorts många nyanställningar och att 
verksamheten har behövt växa snabbt för att kunna erbjuda ensamkommande barn det stöd de har 
rätt till. Exempelvis har Helsingborgs stad rekryterat fler gode män, från 50 stycken i januari 2015 
fanns det i december samma år 250. I Malmö stad steg antalet från drygt 60 till 190 gode män. 
Förändringen har också, enligt respondenter, lett till att många socialsekreterare, handläggare och 
även gode män har för många ärenden eller barn som de har hand om. En växling sker nu när 
inflödet har avtagit till att minska antalet ärenden eller barn per socialsekreterare, handläggare 
respektive god man. 

Därtill har ett stort antal boenden behövts öppnas och resurssättas. Inom ramen för granskningen 
har det varit svårt att få tag i information rörande det totala antalet boenden och familjehem som 
finns varför vi tagit fram statistik för de HVB som drivs av respektive kommun. Se bilaga 5. Intervjuer 
och fokusgruppsdiskussioner ger en tydlig bild av att det har varit svårt för kommunen att anställa 
tillräckligt kompetent personal. Både i Malmö stad och i Helsingborgs stad pågår för närvarande ett 
arbete med att säkerställa att personal på HVB har rätt kompetens för uppgiften. Problemen beskrivs 
uppstå dels till följd av bristande utbildning, erfarenhet och livserfarenhet, dels till följd av att 
universitetsutbildade socionomer ser en tjänst på HVB som ett ingångsjobb och inte stannar så länge. 
Av intervjuer och fokusgruppsdiskussioner framgår dock att respektive kommun dragit olika 
slutsatser av vilka kvalifikationer som ger bäst lämplighet och stabilitet på boenden. Malmö stad 
anser att en mer blandad personalgrupp bestående av exempelvis erfarna och trygga fritidsledare 
som komplement till universitetsutbildade socionomer ger större bredd och stabilitet. Helsingborgs 
stad har istället återgått till krav på universitetsutbildning för den boendepersonal som nu rekryteras. 

Av statistiken framgår att det för närvarande bor 167 barn på 9 HVB som drivs av Malmö stad och 
244 på 10 HVB som drivs av Helsingborgs stad. För Helsingborgs stad har vi fått uppgift om att det 
2015 bodde 43 barn på 4 HVB, vilket ger en bild av den ökning som skett under året. I snitt bor 17 
barn per HVB drivna av Malmö stad medan antalet barn per HVB är 27 i snitt på boenden drivna av 
Helsingborg stad som alltså har fler barn på sina HVB. Enligt statistiken har mellan 5 procent och över 
60 procent av barnen på HVB kontakt med eller väntar på psykiatrisk vård. Snittet för närvarande är 
på Helsingborgs HVB 24 procent och på Malmö stads HVB 32 procent. De boenden där flest har 
kontakt med psykiatrin, eller väntar på psykiatrisk vård ligger i Malmö stad som har tre boenden där 
fler än 60 procent av barnen uppges vara i behov av psykiatrisk vård. Statistiken från Helsingborgs 
stad från 2015 visar att 28 procent av barnen hade behov av psykiatrisk vård även förra året. 

3.3.6. Iakttagelser kring organisationsförändringar 

Under granskningens gång framkom det att det har skett en del organisationsförändringar och att 
fler planeras. Dessa har inte orsakats av flyktingtillströmningen enligt vad vi fått veta, med undantag 
för Helsingborgs stad. 

Region Skåne 

Första linjen inklusive En väg in, låg tidigare organiserad under samma verksamhetsområden som 
BUP Öppenvård. Från och med våren 2016 har en regionövergripande sammanslagning av Första 
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linjen genomförts. Enligt intervjuade i divisionsledningen ska detta skapa en mer likvärdig vård över 
regionen och skapa förutsättningar för bättre resursutnyttjande. Den nya strukturen har enligt 
intervjuade inom BUP i Region Skåne inneburit frustration som framför allt grundar sig i att 
kommunikationsvägarna måste byggas upp igen. Respondenter från Helsingborgs stad berättar i 
fokusgruppen att vid samtal till En väg in är det möjligt att prata med personer som inte känner till 
den lokala kontexten och som inte kan hänvisa rätt. Detta beskrivs medföra en ökad börda på en 
redan belastad situation. Intervjuad chef för Första linjen menar dock att områdena redan tidigare 
hjälptes åt att bemanna det gemensamma telefonnumret till En väg in och att 
organisationsförändringen inte ska ha medfört någon skillnad för den som ringer in. 

TKT är en gemensam verksamhet tillsammans med Malmö stad och var för Region Skånes 
vidkommande tidigare organiserad under område Malmö/Trelleborg men har nu fått ett 
regionövergripande ansvar som specialteam. Förändringen innebär att barn från hela Region Skåne 
kan remitteras till TKT. Verksamheten har dock endast mottagning i Malmö trots att intervjuade från 
Helsingborg enligt egen utsago flera gånger lyft frågan om mottagningsverksamhet även i 
Helsingborg.  

Malmö stad 

Respondenter från Malmö stad har särskilt påpekat att politikerna aktivt valt att inte omorganisera 
utan istället hantera de ökade volymerna inom befintliga ramar och de strukturer som var 
beprövade. För att få detta att fungera har 10 MSEK budgeterats om internt och därmed frigjordes 
resurser för att stärka upp förvaltningar som skulle hantera dessa volymer. Malmö stad planerar nu 
att omorganisera verksamheten, men det har inte ingått i denna granskning att utvärdera hur den 
omorganisationen kommer att påverka rutiner och processen runt ensamkommande flyktingbarn. 

Helsingborgs stad 

Även Helsingborgs stad har valt att låta den befintliga organisationen hantera den ökade 
belastningen på kommunens verksamheter. Politikerna i Helsingborgs stad har under våren 2016 
bestämt att ett eget verksamhetsområde som fokuserar på ensamkommande barn ska inrättas. Från 
och med den 1 augusti 2016 finns verksamheten Ensamkommande där bland annat ansvar för 
utredningsmottagningen och för boende har lagts. Även socialsekreterare som arbetar med 
ensamkommande barn är placerade här. Syftet är att samla frågorna och att underlätta 
uppföljningen av verksamheten.  

 Samverkansformer mellan aktörerna 3.4.

3.4.1. Kartläggning av samverkan mellan aktörerna 

I skriften Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar beskriver berörda 
myndigheter12 vilket ansvar som olika aktörer har för gruppen. Socialstyrelsen har i en vägledning13 
till socialtjänster i arbetet med ensamkommande barn och ungdomar sagt att ”Samverkan är 
nödvändig för att åstadkomma samordnade insatser från olika myndigheter och verksamheter som 
svarar mot barnets eller den unges behov. Denna behöver organiseras såväl på övergripande plan 
som på det individuella planet runt barnet. Samverkan bör även inkludera ideella organisationer och 

                                                      
12 Migrationsverket, Sveriges Kommuner och Landsting, (SKL), Skolverket, Länsstyrelserna och Socialstyrelsen. 
13 Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar, Socialstyrelsen, 2013. 
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privatpersoner i barnets nätverk.”(sid 16). Under rubriken ”Ohälsofaktorer” konstateras att ”Brist på 
stöd i mottagarlandet riskerar att skada barnen allvarligt: särskilt viktiga faktorer är familj, ekonomi, 
skola, samverkan mellan myndigheter och korta handläggningstider” (sid 22).  

Vi har i dokumentgranskningen inte funnit någon specifikation på vad som krävs för att samverkan 
ska bli ändamålsenlig och effektiv. Vår tolkning är dock att respektive aktör, förutom sitt eget 
ansvarsområde, ska ta ansvar för att ge bästa möjliga förutsättningar för övriga aktörer att uppfylla 
sina roller. I det ingår även att återkoppla till andra aktörer när oönskade effekter av deras agerande 
uppmärksammas. 

Nationell och regional samverkan 

Samverkan sker på övergripande nationell eller regional nivå i flera former. Exempel på sådana är: 

 SKL:s nätverk för asyl- och flyktingfrågor arbetar exempelvis på nationell nivå 
 Katastrof- och BeredskapsRådet (KBR) inkluderar regionalt bland annat polis, räddningstjänst, 

länsstyrelsen med flera 
 REKO är ett regionövergripande politiskt samarbetsorgan mellan presidierna i kommunernas 

kommunstyrelse och/eller ansvarig nämnd för vård och omsorg i Skåne samt region Skånes 
närsjukvårdsberedningspresidium 

 Förvaltningsgrupp SVPL har bildats mellan Region Skåne och Skånes kommuner för att 
förvalta och utveckla rutinerna kring samordnad vårdplanering (SVPL) 

 Regional Samverkansgrupp Psykiatri är ett samverkansforum med representanter från 
Helsingborgs respektive Malmö stad, Regionförbundet, brukarorganisationer och primärvård. 
Denna samverkansgrupp har till uppgift att fatta beslut i frågor som inte kan lösas i det 
dagliga arbetet samt att identifiera gemensamma utvecklingsområden för att kunna ge bästa 
möjliga vård till barn och ungdom under 18 år som har eller riskerar att utveckla psykisk 
ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning 

Samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner kring barn med psykisk ohälsa  

En ramöverenskommelse mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande personer med psykisk 
funktionsnedsättning samt barn och unga som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa (2013-06-
10). Sedan den 1 januari 2010 är landsting och kommuner genom likalydande bestämmelser i HSL (8 
a §) och SoL (5 kap. 8 a §) skyldiga att teckna en sådan överenskommelse. Utifrån denna 
ramöverenskommelse har lokala överenskommelser tecknats för Malmö stad14 respektive 
Helsingborgs stad15. Det framgår av dessa överenskommelser att organisationer som företräder 
brukare eller deras närstående bör ges möjligheter att lämna synpunkter på innehållet i 
överenskommelserna om det är möjligt. Det är oklart om så har skett vad avser ensamkommande 
flyktingbarn. 

I samverkansdokumenten anges att samverkan som baseras på de lokala överenskommelserna ska 
följas upp årligen och att dokumenten ska revideras vid behov.  

 

                                                      
14 Lokal överenskommelse mellan Malmö stad och Region Skåne om samarbete gällande personer under 18 år 
med psykisk funktionsnedsättning samt barn och unga som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa (2014-
11-07). 
15 Lokal överenskommelse rörande samverkan kring personer under 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ 
psykisk sjukdom eller riskerar utveckla psykisk ohälsa (Region Skåne – BUP Helsingborgs stad) (2015-10-27). 
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Malmö stad 

I Malmö finns fyra samverkansforum lokalt under den övergripande förvaltningsledningsgruppen; 
Nätverksgrupp SVPL mellan Region Skåne och kommunerna i sydväst, Nätverksgrupp för 
vårdutveckling mellan Malmö stad och Region Skåne och Samverkansforum för psykisk hälsa. Sedan 
april 2016 har samverkan kring barn- och ungdomsfrågor brutits ut genom att Samverkansforum för 
psykisk hälsa – barn och ungdom bildats. Detta nya forum har hittills haft två möten av 
konstituerande karaktär.  

Helsingborgs stad 

Målet för överenskommelsen är, enligt den lokala överenskommelsen rörande samverkan, att ha ett 
gemensamt ansvar för samverkan/samarbete utifrån den enskildes behov. Det ska också finnas en 
tydlig och överlappande ansvarsfördelning mellan Region Skåne/BUP och Helsingborgs stad. Enligt 
intervjuer är den samverkan som finns avseende barn med psykisk ohälsa inte känd bland tjänstemän 
som ansvarar för verksamheten kring ensamkommande barn i Helsingborgs stad. Det saknas därmed 
en fungerande samverkan för aktuell grupp mellan Helsingborgs stad och BUP. De samverkansformer 
som finns är mellan olika förvaltningar inom Helsingborgs stad.  

Samordnad individuell plan (SIP) och Samordnad vårdplanering (SVPL) 

Samverkansöverenskommelserna trycker på att Samordnad individuell planering, i dagligt tal kallad 
SIP, är ett verktyg som ska användas för att samordna insatser från olika aktörer som sker runt barn 
och ungdomar som har eller har risk för att utveckla psykisk ohälsa. Enligt HSL (3 f §) och SoL (2 kap. 7 
§) ska samordnad individuell plan upprättas tillsammans med brukare om det finns behov av insatser 
från både socialtjänst och hälso- och sjukvård i syfte att säkerställa samordning när detta behövs. 
Exempel på tillfällen när det behövs är när samordning efterfrågas, när kompetens från flera 
verksamheter behöver samverka, ansvarsfördelningen behöver förtydligas eller insatser från de olika 
aktörerna behöver ske samtidigt eller i viss ordning16. 

Samordnad vårdplanering (SVPL) är en samordnad vårdplan som beskriver vilka insatser slutenvård, 
primärvård och kommun ska ge patienten i anslutning till utskrivning från slutenvården. 

Region Skåne har infört Mina Planer (SVPL/SIP IT), som är ett IT-stöd för Region Skåne och 
kommunerna i länet för att bland annat genomföra SVPL och SIP. Systemet är i full drift och kan 
användas av slutenvård, öppenvård, primärvård och kommuner. Det finns även blanketter för 
manuell hantering av SVPL och SIP på Region Skånes hemsida. 

3.4.2. Iakttagelser kring samverkan och samordning 

Samverkan mellan organisationerna 

I intervjuer och fokusgruppsdiskussioner framkommer att de samverkansforum som upprättats 
utifrån ramöverenskommelsen inte har fungerat som avsett. Vi konstaterar efter 
dokumentgranskning att lagstiftning och ramöverenskommelse i första hand beskriver samverkan 
kring barn med psykisk funktionsnedsättning. I dokumenten som beskriver hur den lokala samverkan 
ska gå till inkluderas barn med psykisk ohälsa eller risk att utveckla sådan. Enligt intervjuade på 

                                                      
16 http://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/samordnadindividuellplansip.samordnad 
individuellplan.html 
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chefsnivå finns det former för samverkan där frågor kring aktuell grupp kan tas upp. Respondenter i 
verksamheten beskriver att de inte uppfattar att någon nära och konstruktiv samverkan sker mellan 
organisationerna. Den nya samverkansgrupp som har bildats i Malmö stad skapar enligt chefer som 
ingår i gruppen goda förutsättningar för samverkan framöver. Det har dock enligt 
dokumentgranskning ännu inte kommit ut något konkret resultat av denna samverkansform. I 
Helsingborgs stad har vi från intervjuer och fokusgruppsdiskussioner inte kunnat belägga att det 
faktiskt sker faktisk samverkan utifrån den lokala överenskommelsen vad gäller personer under 18 år. 

Samverkan på individnivå 

Det framgår i fokusgruppsdiskussionerna att SIP är ett bra verktyg och att det kanske är än mer 
viktigt för denna målgrupp än för andra barn. Däremot beskriver deltagarna svårigheter med att 
samordna SIP rent praktiskt, dels för att det är många funktioner som ska delta, dels för att det 
ibland är geografiskt stora avstånd.  

Journalgranskningen visar att endast i 1 av 19 journaler (5 %) finns det en dokumenterad SIP. Det 
finns en dokumenterad vårdplan i 8 av 19 journaler (42 %). I diskussion med verksamhetsföreträdare 
med barn- och ungdomspsykiatrin framkommer att det kan saknas dokumentation om samverkan i 
journalerna. Respondenter framhåller att det sker en samordning kring barnen – men att det kanske 
inte alltid görs en SIP, särskilt inte i vad som bedöms vara ”enkla” ärenden. Det kan istället handla om 
andra former av vårdplanering och nätverksmöten. Respondenter från barn- och ungdomspsykiatrin 
menar att de alltid försöker hålla vuxna som ingår i barnets nätverk informerade. Till exempel säger 
en respondent från heldygnsvården att de alltid bjuder in de viktiga vuxna som finns runt dessa barn, 
det vill säga personal från BUP öppenvård, god man, socialsekreterare, boendepersonal och 
släktingar om så förekommer, men att det kan vara svårt för alla att delta på grund av tidsbrist.  

IT-verktyget Mina Planer syftar till att underlätta för aktörerna att utföra och dokumentera SIP. Det 
finns dock hinder för att detta ska fungera. Enligt intervjuer saknas exempelvis rätt behörigheter och 
inloggningskort för personal inom kommunal sektor och inom psykiatrin. En tidigare 
programmeringsmiss har gjort att rollerna psykolog och socialsekreterare har fallit bort, men dessa 
ska under sommaren 2016 fått tillgång till IT-stödet. Det framgår från beskrivningen att Mina Planer 
är anpassat för somatisk planering och att det behövs ett breddinförande och en tydlig 
kommunikation och utbildning till kommun och den landstingsdrivna psykiatrin.  

Det finns idag ingen möjlighet att göra SIP på distans eller över video utan det krävs att alla 
funktioner finns på plats fysiskt. Det har genomförts en studie med SIP på videolänk inom 
äldrevården, men resultatet är ännu oklart. Det framkom delade meningar under 
fokusgruppsdiskussionen om att SIP på distans skulle underlätta. Bland annat framkom 
uppfattningen att ett fysiskt möte kan vara bättre för att ett barn tydligt ska kunna se vilka funktioner 
som finns som stöd. 

Division psykiatri hade som mål att antalet SIP generellt inom BUP skulle öka med 10 procent mellan 
2015 och 2016. Enligt en genomlysning av BUP som genomfördes under början av 201617 visar 
statistik att Område Malmö/Trelleborg och Område Väst som inkluderar Helsingborg är på god väg 
att överträffa dessa mål. 

 

 
                                                      
17 Genomlysning av BUP i Region Skåne, Ulf-Johan Olsson, Utvecklingspartner i Stockholm AB, 2016-04-07 
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Informell samverkan istället för SIP 

I intervjuer med personer från barn- och ungdomspsykiatrin konstateras att socialtjänsten har gjort 
sitt bästa för att delta i vård och planering men att detta inte alltid fungerat. Personalen inom 
psykiatrin känner att det vilar ett stort ansvar på dem vad avser en fungerande hälso- och sjukvård 
för det individuella barnet. Socialtjänsten kan inte alltid svara upp mot de samarbetsförväntningar 
som finns, framför allt för att socialtjänsten upplevs vara överbelastad. Vid fokusgruppsdiskussion 
framkommer att detta kan bero på den stora personalomsättningen bland socialsekreterare. Därför 
söks andra kontaktvägar än formell SIP, som till exempel regelbundna telefonmöten med olika 
funktioner som ansvarar för barnet eller deltagande i enskilda läkarbedömningar. Det framkom också 
vid fokusgruppsdiskussionen i Malmö stad att heldygnsvården upplever svårigheter att kalla till SIP 
när hälso- och sjukvården inte vet till vilket boende barnet hör.  

I fokusgruppsdiskussionerna i så väl Helsingborgs stad som Malmö stad framkommer bristen att 
ingen vuxen i vissa fall följer med barnet till dess besök i hälso- och sjukvården. I relation till SIP 
betyder detta att de vuxna som är närmast barnen, det vill säga framför allt boendepersonalen, inte 
är närvarande och därför inte kan ta med sig information tillbaka till boendet och där säkerställa att 
det som ordinerats följs. Intervjuade från båda kommunerna medger att det är stora skillnader 
mellan boendena och att det är en resursfråga huruvida personal kan följa med eller inte.  

3.4.3. Iakttagelser kring uppföljning och utvärderingar av samverkansarbetet 

Politiker från Region Skåne har i intervju uppgivit att det är för tidigt för att utvärdera samverkan i 
frågan om ensamkommande flyktingbarn. Fokus har legat på att lösa uppgiften varför uppföljning 
och utvärdering ännu inte skett. Det framkom även att den samverkan i form av SIP som finns idag 
framför allt är gjord för att hantera samverkan kring äldre. De specifika behov som finns för 
samverkan kring gruppen ensamkommande flyktingbarn möts därför inte alltid, enligt de intervjuade.  

Malmö stad 

Stadskontoret i Malmö stad har i en utredning ledd av Stadskontoret granskat samverkan med 
Region Skåne och inom Malmö stads olika verksamheter kring personer med psykisk ohälsa. Som ett 
resultat av denna utredning kommer Malmö stad att inrätta ett särskilt samverkansforum för barn 
med psykisk ohälsa eller risk för psykisk ohälsa tillsammans med Region Skåne. Skälet uppges vara att 
detta är en grupp barn som ofta kommer i skymundan och som har komplexa behov. 

Helsingborgs stad 

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och BUP och Helsingborgs stad följdes upp i 
en rapport per den 2016-05-30. Rapporten är en uppföljning och analys av flera överenskommelser 
som finns mellan Region Skåne och Helsingborgs stad och för 2015 belyser den framför allt särskilda 
trender inom vuxenpsykiatrin. Rapporten beskriver inga brister vad avser barn och ungdomar då inga 
sådana rapporterats för denna målgrupp under 2015.  
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 Dokumentation och informationsöverföring 3.5.

3.5.1. Iakttagelser kring dokumentation och informationsöverföring 

Respektive aktör har dokumentationsansvar för sina respektive uppgifter. Aktörer inom kommun 
respektive landstingsverksamheter lyder under olika regelverk och har ofta inte alltid rätt att delge 
varandra information. Exempel som tas upp vid intervjuer är att ett remissvar till socialsekreterare 
eller elevhälsa inte går in på vilka åtgärder som vidtagits utan endast är en bekräftelse på att barnet 
tagits emot. Av samma skäl sker ingen återkoppling av en orosanmälan som görs från hälso- och 
sjukvården till socialtjänsten. Enligt intervjuer händer det att information inte överförs på grund av 
osäkerhet om information får överföras eller inte.  

Eftersom dessa barriärer finns för informationsöverföring har verktygen SVPL och SIP skapats. I 
dessa, som beskrivs mer utförligt i avsnitt 3.4.1, ligger gemensam dokumentation som också fungerar 
som informationsöverföring. 

Vid intervjuer och fokusgruppsdiskussioner framkommer att information som överförs mellan 
huvudmännen i huvudsak är muntlig. Oftast talas berörda vid per telefon och mottagaren av 
information noterar i sin egen dokumentation det som sägs. Ett viktigt undantag är skriftliga 
remisser. Vid fokusgruppsdiskussionen i Malmö stad framkom att skriftliga remisser inte alltid 
innehåller den information som behövs. Vid telefonkontakt kan personalen vid En väg in ställa de 
frågor som de behöver svar på för att triagera, det vill säga bedöma, prioritera och överlämna, barnet 
till rätt vårdnivå. I fokusgruppsdiskussionerna framkom att det finns remissmallar framtagna och att 
en utbildningsinsats har genomförts för några år sedan på socialtjänsten i Malmö stad. 
Fokusgruppsdeltagare från socialtjänsten i Malmö stad uppgav dock att de inte kände till detta. 

3.5.2. Iakttagelser kring avvikelserapportering 

Inom såväl Region Skåne som inom respektive kommun finns det ett eller flera 
avvikelsehanteringssystem. Organisationerna har olika avvikelsehanteringssystem för specifika 
ändamål. Exempelvis har Helsingborgs stad olika system för att hantera avvikelser, incidenter, lex 
Sarah- och orosanmälningar. 

Återkoppling av avvikelse mellan aktörerna  

För att samverkan ska fungera är det viktigt att uppmärksamma en annan aktör på avvikelser eller 
något oroande som sker inom dennes ansvarsområde. Alla som arbetar med barn är skyldiga att göra 
en så kallad orosanmälan om de misstänker att något barn far illa. Vid intervjuer med personal inom 
BUP framkommer att de i låg grad har använt denna möjlighet trots att det funnits misstanke om att 
barn farit illa på exempelvis boendet. En intervjuad på socialtjänsten menar dock att en orosanmälan 
ska göras om barnet utsatts för övergrepp av något slag och att det inte räcker att ett barn mår dåligt 
på ett boende. Vid intervjuer och fokusgruppsdiskussioner framkom en osäkerhet på hur 
medarbetare ska agera när de upptäcker en avvikelse som har sin grund i en annan huvudmans 
agerande. Någon angav att avvikelser kan tas upp i samverkansforum som Förvaltningsgrupp SVPL, 
men flera uppgav att de inte visste hur de skulle agera och därför varken registrerade avvikelsen eller 
förmedlade informationen vidare till den andre huvudmannens aktör.  
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Region Skåne 

Avvikelserapporteringen inom Region Skåne är numera gemensam för alla Regionens verksamheter. 
Enligt intervjuade på bland annat chefsnivå används avvikelserapporterna mer strukturerat och i 
högre grad nu än tidigare för att fatta beslut och dra lärdomar baserat på vad som gått fel. 
Exempelvis används avvikelser avseende tolkverksamheten (som beskrivs mer utförligt i avsnitt 3.3.1) 
som informationsöverföring från samtliga Region Skånes verksamheter till inköp som ansvarar för 
ramavtalen med tolkförmedlingarna. Avvikelsesystemet har använts som en viktig informationskälla 
vid återkoppling till leverantörer och som en viktig utgångspunkt för den nya upphandling av 
tolktjänster som genomförts under 2016.  

Enligt främst fokusgruppsdeltagare är det dock inte alltid som avvikelser rapporteras. En 
handuppräckning visade att de flesta någon gång inte rapporterat en avvikelse kring tolk. Följden av 
det blir att leverantören kan göra misstag utan att det blir någon återkoppling från kunden Region 
Skåne och att man kan betala för en undermålig tjänst. Det har även framgått av intervjuer och 
fokusgruppsdiskussioner att det finns en stor frustration kring att en stor leverantör av tolktjänster 
har fått förnyat förtroende trots låg kvalitet på levererade tjänster.  

Malmö stad 

Avvikelser rapporteras i Malmö stad via systemet Flexite. Avvikelserna ska utgöra en grund för att 
kunna arbeta med systematiska förbättringsarbeten. ”Vid vissa tillfällen inträffar det händelser i en 
verksamhet som är missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden som ska rapporteras 
enligt bestämmelserna om lex Sarah”, skriver kommunen på sitt intranät. Avvikelserna görs alltså 
främst när det har skett händelser i verksamheten som verksamheten hade kunnat undvika. 
Respondenter betonar att avvikelsehanteringssystemet ska bidra till att öka kvaliteten i det arbete 
som Malmö stad utför.  

I intervjuer framkommer att avvikelsehanteringen fungerar tillfredsställande över lag. När nya 
boenden öppnades över en natt under hösten 2015 tog det tid innan rapporteringen av avvikelser 
fungerade enligt rutinerna. Avvikelser som annars rör den aktuella målgruppen är att verksamheter 
har rapporterat att psykisk ohälsa hos ensamkommande flyktingbarn har upptäckts för sent, det vill 
säga att rutiner och riktlinjer inte har kunnat följas. En respondent berättar att det under ett dygn 
under hösten 2015 kunde komma upp emot 300 barn och att fokus då lades på att hantera det mest 
basala – det vill säga en plats att sova på och mat. I situationer som dessa är det lätt att rutinerna 
inte kan följas, menar respondenten, och Malmö stad hade inte kunnat agera på ett annat sätt.  

Vad avser avvikelserapportering kring tolkar och tolktjänst så görs detta inte i Flexite. 

Helsingborgs stad 

Myndighetsfunktionen inom socialförvaltningen inom Helsingborgs stad använder enligt intervjuer 
med chefer aktivt avvikelsesystemet Lisa. Inom boendena kompletterades avvikelsesystemet Lisa 
med en separat incidentrapportering under 2016. Incidentrapporterna är utformade som 
strukturerade rapporter som samlas i en mapp på gemensam server. Chefer och ansvariga kan hämta 
upp och vid behov agera utifrån dessa rapporter. Enligt intervju behövdes dessa incidentrapporter 
för att ge mer utförligt underlag till förbättringsåtgärd när något gått fel än vad avvikelsesystemet 
gav möjlighet till. 
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 Politisk styrning, kontroll och uppföljning 3.6.

3.6.1. Iakttagelser kring de förtroendevaldas styrning, kontroll och uppföljning 

Verksamheten kring de ensamkommande flyktingbarnen har hanterats inom ramen för befintliga 
organisatoriska strukturer vilket innebär att ordinarie styrning har varit gällande. De politiska 
styrelserna och nämnderna har därmed i huvudsak hanterat frågor kring denna grupp på samma sätt 
som andra frågor. Den snabba och stora ökningen av flyktingar under hösten 2015 ledde dock till 
extraordinära insatser från de förtroendevaldas sida. Syftet med dessa var, enligt intervjuade, att 
säkerställa att berörda nämnder fick tillräcklig och snabb information om hur läget utvecklades för 
att kunna fatta rätt beslut.  

Region Skåne 

Regional Medicinsk Katastrofledning samlade under en period in rapporter från verksamheter inom 
BUP för att skapa sig en bild av hur flyktingsituationen påverkade verksamheten. Första insamling av 
information skedde i november 2015 och insamlingen upphörde senvåren 2016. Syftet var att ta reda 
på hur hälso- och sjukvården i Region Skåne har påverkats. Insamlingen gällde inledningsvis 
vuxenpsykiatrisk akutmottagning för att därefter med olika frekvens omfatta hela eller delar av BUP:s 
verksamheter. Rapporterna har använts som underlag till Region Skånes redovisning till 
Länsstyrelsens av den regionala lägesbilden som i sin tur rapporterades till Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap (MSB) för vidare analys samt ingick som underlag i rapportering till 
regeringen. 

Hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN:s) övergripande styrning av aktuell verksamhet har skett inom 
ramen för ordinarie verksamhet. HSN lämnar uppdrag till respektive förvaltningar SUS, Skånevård 
SUND och Skånevård KRYH för deras respektive ansvarsområden. Beredningen för primärvård, 
psykiatri och tandvård bereder frågor inom dessa områden för HSN:s räkning. Förutom ordinarie 
verksamhetsstyrning och uppföljning i form av budget, verksamhetsplan och därtill kopplade 
verksamhetsberättelser har separata mål satts upp för delar av verksamheten som är relevanta för 
gruppen ensamkommande flyktingbarn. Exempel är den särskilda psykiatrisatsningen gällande barn 
och ungdomspsykiatri baserad på regeringens ”Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 
2012-2016”som beslutades av HSN i november 2015 och som gav förstärkning bland annat till Första 
linjen. Ett annat exempel är satsningar på ungdomsmottagningar, UMO. Ett exempel på satsning som 
direkt har med aktuell grupp att göra är att HSN i slutet av 2015 beslutade om utökad samverkan 
mellan Malmö stad, Region Skåne och Röda korset kring barn med krigs- och tortyrskada i ett så 
kallat Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP.  

Den svåra situation som beskrivs i intervjuer och fokusgruppsdiskussioner återspeglas inte i de 
protokoll från styrelser och nämnder som vi tagit del av. Dessa visar en verksamhet som löper på som 
planerat.  

Malmö stad 

När den stora flyktingtillströmningen kom under hösten 2015 gick Malmö stad in i krisläge 2, allvarlig 
händelse18, för att höja beredskapen i syfte att bättre hantera konsekvenserna av tillströmningen. 

                                                      
18 Malmö stad har tre krislägen, krisläge 1 = störning, krisläge 2 = allvarlig händelse och krisläge 3 = extraordinär 
händelse. (Källa: Malmö stad http://malmo.se/Huvudnyheter/2015-10-06-Malmo-stad-hojer-beredskapen-
kring-ensamkommande-barn.html) 
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De politiska nämnderna lät befintlig styrning och organisation hantera detta och tillät därmed att en 
informell beslutskultur skapades. Förvaltningarna kunde därmed aktivera sina nätverk och hitta de 
bästa lösningarna utan att politikerna styr i detalj. Det politiska styret har hela tiden varit informerad 
och är det fortsatt. Intervjuade berättar att politikerna erhåller löpande information om till exempel 
andelen ensamkommande barn och antal nyanlända barn i skolorna. 

Det finns idag ingen enskild målbild koppad till gruppen ensamkommande flyktingbarn. Något sådant 
skulle leda till alltför detaljerad styrning, menar en respondent. Nämnderna arbetar aktivt med 
målstyrning, där målen från kommunfullmäktige är nerbrutna i nämndmål för respektive nämnd. 
Kontinuerliga återrapporteringar sker framför allt genom verksamhetsberättelser och löpande 
rapporter till nämndmöten.  

I protokoll återspeglas också konsekvenserna av flyktingtillströmningen. Sociala resursnämnden har 
exempelvis reviderat och förstärkt sin budget för 2016 utifrån en uppdaterad demografisk prognos 
till följd av flyktingtillströmningen.  

Helsingborgs stad 

Respondenter uppger att nämnderna arbetar övergripande tillsammans med förvaltningarna. 
Ordförande träffar sin förvaltning till exempel en till två gånger i veckan för att uppdatera sig kring 
läget och hålla sig informerad. Därtill har förvaltningarna egna möjligheter att hantera utmaningar 
och särskilda frågor och politikerna detaljstyr inte.  

Helsingborgs stad har skapat kommunikationsvägar mellan till exempel social-, skol- och fritids-, 
fastighets- och arbetsmarknadsförvaltningen. Samarbetet har skapat ett gemensamt arbetsätt 
mellan förvaltningarna och fungerar bra, enligt en politiker som har intervjuats. 

Under 2016 har fokus legat på att skapa kvalitativa boenden. Socialnämnden följer boendefrågorna 
på nära håll och träffar förvaltningen flera gånger i veckan och besöker också boenden. Nämnden 
följer även dokumentationen kring de ensamkommande barnen. Efter individuella utredningar fattar 
nämnden beslut om placeringar och insatser för den enskilde. Nämnden får också månatliga 
rapporter om antal barn etc. 

4 Bedömning slutsatser och rekommendationer  

 Situationen för ensamkommande flyktingbarn med psykisk ohälsa 4.1.
Behandlar revisionsfrågorna: 1. Hur ser situationen ut för ensamkommande flyktingbarn med 
psykisk ohälsa i Malmö Stad och Helsingborgs stad? Behandlas flyktingbarnen lika oavsett var man 
bor?  

Helseplans bedömning är att situationen för ensamkommande flyktingbarn med psykisk ohälsa 
varierar i alltför hög utsträckning. Detta bedöms inte bero på olikheter mellan olika orter utan på 
variationer mellan boenden. Ett barn som hamnar på ett boende med kompetent personal, 
inarbetade rutiner och lugn boendemiljö, får en engagerad god man och en erfaren socialsekreterare 
med goda personliga kontakter inom BUP har bättre förutsättningar än ett annat barn där delar av 
detta sociala skyddsnät inte fungerar. Variationen i kvalitet på boendet bedömer vi hänger samman 
med att båda kommunerna ställdes inför att lösa en mycket svår uppgift. För att hantera detta gällde 
under en tid kriterier för exempelvis rekrytering av boendepersonal och gode män som normalt inte 
hade accepterats. Kommunerna var dock ändå tvungna att ordna boenden och utse gode män till de 
barn som kom. Granskningen visar att omhändertagandet och vården i många fall är 
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personberoende. Det kan bero på att personer i systemet inte gör vad de ska men kan också bero på 
att vissa individer, exempelvis gode män, tar ett betydligt större ansvar än de egentligen har i sin roll.  

Vi rekommenderar att Sociala resursförvaltningen respektive stadsområdesförvaltningarna i Malmö 
stad samt Socialförvaltningen i Helsingborgs stad delar med sig av sina erfarenheter och tankar kring 
kompetens, egenskaper och erfarenhet i syfte att säkerställa att boenden bemannas med kompetent 
personal som stannar kvar. 

Vi rekommenderar att Överförmyndarnämnden i Helsingborgs stad respektive Malmö stad skapar en 
jämnare hantering av respektive kommuns gode män exempelvis genom att sätta en övre gräns för 
hur många barn som en god man får ansvara för samt att skapa förutsättningar för aktiva nätverk 
mellan gode män som får i uppgift att sprida erfarenheter samt kunskap om vilka insatser som ingår i 
uppdraget. 

Vi bedömer att mottagandet på Flyktinghälsan alternativt elevhälsan i Malmö stad respektive 
vårdcentralen Husensjö i Helsingborg fungerar väl genom att samtliga barn fångas upp och erbjuds 
hälsoundersökning inklusive hälsosamtal. Detta gör att både Malmö stad och Helsingborgs stad har 
en fungerande struktur för att genom hälsosamtal fånga upp psykisk ohälsa hos ensamkommande 
barn. Vi konstaterar dock att både Flyktinghälsan och vårdcentralen Husensjö har inrättat en 
psykologtjänst som behandlar bland annat ensamkommande flyktingbarn med psykisk ohälsa. Denna 
uppgift ligger dock på Division psykiatri under Första linjen. I granskningen konstateras att det inte 
förekommer någon kommunikation eller dialog mellan BUP och dessa behandlande psykologer. 
Helseplan tar inte ställning till lämpligheten i att primärvården på detta sätt åtar sig en uppgift som 
ligger på psykiatrin utan utgår ifrån att det har bedömts vara ändamålsenligt och effektivt att 
säkerställa nära tillgång till psykologkontakt i anslutning till hälsosamtalen. Däremot bedömer vi att 
det bör finnas en tydlighet i rollfördelning och en kommunikation mellan de aktörer som verkar inom 
samma uppdrag.  

Vi rekommenderar att Region Skåne tydliggör de olika aktörernas roller och säkerställer fungerande 
samverkan mellan aktörer inom samma uppdrag. 

 Utmaningar att nå mål, följa lagar, regler och överenskommelser 4.2.

Behandlar revisionsfrågan: 2. Vilka lagar, regler och överenskommelser finns gällande psykisk 
ohälsa hos ensamkommande flyktingbarn och följs dessa? 10. Vilka eventuella begränsningar och 
hinder finns som gör att gällande lagar, regler och överenskommelser inte fullt ut kan följas? 

Helseplan bedömer att det finns stora brister i kompetens hos boendepersonal i båda kommunerna 
och att dessa brister skapar stora skillnader när det gäller kvaliteten på boenden. Enligt vår 
bedömning finns det idag inte personella och kompetensmässiga förutsättningar för att alla boenden 
ska leva upp till de lagar, regler och överenskommelser som finns. Vi anser att det är en brist att 
kompetensutvecklingen av boendepersonal i dagsläget sker separat av TKT och av kommunerna 
själva.  

Vi rekommenderar att Helsingborgs stad, Malmö stad och Region Skåne gemensamt arbetar för att 
höja kompetensen hos boendepersonal och stöttar boenden som har problem med stabilitet och 
vardagsstöd i syfte att utjämna kvalitetsskillnader och förebygga behov av stöd från psykiatrin. Det 
kan gälla kunskaper kring missbruksproblematik eller traumamedveten omsorg. 

Helseplan bedömer att barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) inte har en tillräcklig tillgänglighet som 
uppnår tillgänglighetsmålen enligt Hälso- och sjukvårdslagen (vårdgarantin). Väntetiderna har 
successivt försämrats generellt inom BUP:s verksamheter, delvis till följd av den stora tillströmningen 
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av, och vårdbehovet hos, ensamkommande flyktingbarn. Vår slutsats är att Division psykiatri har 
underlåtit att agera för att förebygga eller minska denna effekt genom att välja att inte använda de 
medel som Migrationsverket betalar ut för de asylsökande barnen. Tanken att undvika en ryckighet i 
planeringen genom att låta organisationen kvarstå oförändrad kan tyckas lovvärd men uppvägs inte, 
enligt vår bedömning, av de negativa effekter för hela systemet som låg tillgänglighet innebär. I 
tillgänglighetsproblemet inkluderar vi även sådan tillgänglighet som inte omfattas av vårdgarantin 
det vill säga för intern remittering mellan vårdnivåer inom BUP, specifikt till TKT.  

Vi rekommenderar att Division psykiatri genomför förstärkningar baserat på den ersättning som 
Migrationsverket ger för insatsen i syfte att snabbare komma till rätta med bland annat 
tillgänglighetsproblematiken.  

Vi bedömer vidare att det är en brist att den extra satsningen på TKT:s mobila team har skett utan att 
först ha utvärderat vilken förstärkning som teamet behövde få och hur de resurser som finns inom 
teamet ska kunna komma målgruppen till del på bästa sätt. Vi bedömer även att det är en brist att 
det inte finns någon plan för att utvärdera verksamheten. Vi ifrågasätter inte att det finns ett stort 
behov av tidiga insatser och att den psykoedukation som bedrivits på boendena har genomförts 
baserat på att små tidiga åtgärder kan förebygga senare problem med PTSD. Vi efterlyser dock en 
djupare analys av hur TKT:s kompetens ska kunna rustas och lokaliseras för att på bästa sätt stötta 
upp övriga aktörer.  

Vi rekommenderar att Regionen, i samverkan med kommunerna, utreder hur den kompetens som 
finns på TKT på bästa sätt ska kunna stötta övriga verksamheter i sitt arbete med barn som med PTSD 
eller risk att utveckla PTSD på grund av traumatiska händelser.  

Vi rekommenderar också att Regionen utvärderar hur mottagningsverksamheten bäst organiseras 
och lokaliseras utifrån nuvarande kunskap om behoven. 

Helseplan bedömer att det har funnits kvalitetsbrister vad gäller Malmö stads respektive 
Helsingborgs stads förmåga att leva upp till lagar och regler till följd av personalbrist samt brister i 
kompetens och erfarenhet hos ny personal. Vi bedömer att organisationerna är medvetna om 
bristerna och för närvarande agerar på olika sätt för att åtgärda dessa. Vi bedömer dock att en 
tydligare stringens och kunskapsbas krävs i detta arbete. 

Vi rekommenderar att Malmö stad respektive Helsingborgs stad agerar skyndsamt för att säkerställa 
rätt kompetens hos anställda som arbetar med de ensamkommande flyktingbarnen. Detta innebär 
först att fastställa vad rätt kompetens är utifrån uppgiften. Vi rekommenderar ta fasta på 
Socialstyrelsens allmänna råd om en blandad kompetens hos boendepersonalen. Utveckling av rätt 
kompetens kan ske genom utbildning och handledning eller ersättningsrekrytering.  

Helseplan bedömer att det är otydligt vilket ansvar som kommunens personal har för den så kallade 
egenvård som hälso- och sjukvården ordinerar ensamkommande flyktingbarn med psykisk ohälsa. 
Malmö stads och Helsingborgs stads HVB för gruppen ensamkommande flyktingbarn har inte någon 
läkare eller psykolog knuten till sig och ansvarar därmed inte för någon hälso- och sjukvård på 
boendena. Detta hindrar dock inte att de är ansvariga för att vara involverade i och stötta en 
eventuell behandling för psykisk ohälsa. Vi bedömer att företrädare för boenden i vissa fall har dragit 
slutsatsen att de inte ska eller kan ta ett sådant ansvar. Vi drar efter dokumentgranskning slutsatsen 
att det i regelverken finns en tydlighet om vilket ansvar de olika aktörerna har, men att det råder en 
oklarhet kring detta på både på BUP och inom kommunernas verksamheter. Effekten kan, enligt vår 
bedömning, bli brister i det stöd som barnen får och att de därför inte klarar att följa de ordinationer 
som kommer från BUP-verksamheter. Vi bedömer att boendepersonal ska ha förutsättningar i form 
av kompetens, erfarenhet och rutiner, för att stötta i vård och behandling ordinerad från BUP. Det 
innebär bland annat att delta i samtal på BUP och dagligt stötta barnen i ordinerad behandling.  
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Vi rekommenderar att samtliga inblandade aktörer skyndsamt tydliggör sina respektive ansvar när 
det gäller att säkerställa att ordinationer från BUP-verksamheter följs.  

Vi rekommenderar även att säkra att barn vid kontakt eller behandling på BUP-verksamhet alltid har 
en kompetent vuxen med sig om detta inte är uppenbart obehövligt. Det innebär exempelvis att den 
medföljande (boendepersonal eller kontaktperson) behöver ges förutsättningar att hantera denna 
uppgift.  

 Ändamålsenligheten i organisation och samverkan 4.3.
Behandlar revisionsfrågorna: 3. Bedrivs det en ändamålsenlig och effektiv samverkan kring dessa 
ensamkommande flyktingbarn? Vilka samarbetsorgan och samverkansformer finns? Vad krävs för 
en fungerande samverkan? 4. Hur uppfattar aktörerna att samverkan fungerar? 5. Finns det en 
tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan de olika aktörerna? Hur hanteras ärenden som initieras av 
den andra huvudmannen? 7. Vilka uppföljningar/utvärderingar genomförs av samverkansarbetet 
och vilka åtgärder genomförs med anledning av resultatet av uppföljningar och utvärderingar? Har 
det blivit bättre eller sämre? 

Helseplan bedömer att de roller och ansvar som respektive aktör har är tydliga i lag, regelverk och 
överenskommelser. Vi bedömer även att det har varit ändamålsenligt att Region Skåne, Malmö stad 
och Helsingborgs stad har hanterat tillströmningen av ensamkommande flyktingbarn inom ramen för 
ordinarie verksamhet och organisation. I praktiken utför dock flera aktörer uppgifter som ligger inom 
den andre huvudmannens ansvar. Exempel som tagits upp i denna granskning är att Region Skånes 
Team för krigs- och tortyrskadade (TKT) har utfört utbildningsinsatser av kommunalt anställd 
boendepersonal, att både elevhälsan och primärvården behandlar elever för psykisk ohälsa och att 
kommunens MAS bistår i medicinsk behandling på boenden trots att det ansvaret ligger på Region 
Skåne. 

Vi rekommenderar att roller och ansvar i praktiken antingen följer de regler och överenskommelser 
som verksamheterna satt upp mellan sig alternativt att nya regler eller överenskommelser skapas 
mellan involverade aktörer om att en viss uppgift ska utföras och hur samverkan ska ske. 

Helseplan bedömer att den samverkan som bedrivs kring de ensamkommande flyktingbarnen inte är 
ändamålsenlig och effektiv. Samverkansformerna mellan Region Skåne och Malmö stad har efter 
utvärdering startats om i former som vi bedömer bör ge förutsättningar för en ändamålsenlig och 
effektiv samverkan. Vi bedömer att de mötesplatser och former som krävs för en fungerande 
samverkan saknas mellan Region Skåne och Helsingborgs stad. Vår bedömning är också att aktörerna 
inte uppfattar att deras inbördes samverkan fungerar väl. 

Helseplan rekommenderar att Helsingborgs stad skyndsamt startar lokala samverkansformer mellan 
BUP och Helsingborgs stad för att säkerställa ändamålsenlig samverkan för denna grupp. I denna 
process ska parterna säkerställa att en representant för ensamkommande flyktingbarn involveras, i 
enlighet med ramöverenskommelsen.  

Helseplan bedömer att samverkan har blivit sämre än den var innan tillströmningen av flyktingar och 
innan omorganisationen av Första linjen inom BUP. Organisationsförändringar har under perioden 
förändrat rutiner och luckrat upp etablerade organisatoriska och individuella kontakter. Detta gäller 
både inom Region Skåne där en mer regionövergripande organisation brutit tidigare samverkan 
mellan Första linjen och BUP öppenvård. Vi bedömer även att de kommunala verksamheterna 
känner ett större avstånd till BUP-verksamheterna efter att de lokala Första linjeverksamheterna 
övergick i en Regiongemensam organisation. Denna kan medföra nya sätt för information att nå fram 
men kan också medverka till att skapa stuprör om inte fungerande kommunikationskanaler skapas. I 
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Malmö har samverkansgruppen för barn och ungdomar med psykisk ohälsa skapats vilket ger bättre 
förutsättningar för samverkan framöver.  

Vi rekommenderar att aktörerna, i enlighet med ramöverenskommelse om samverkan, tar hänsyn 
till lokal samverkan med andra huvudmän då organisationsförändringar genomförs. Detta kan 
exempelvis ske genom intensifierad regional och lokal samverkan i samband med 
organisationsförändringar. 

Helseplan bedömer att det inte sker strukturerad överföring av information från vården när det 
gäller negativa effekter av förhållanden på enskilda boenden. Vi bedömer därför att en samverkan 
och en gemensam planering och riskbedömning när det gäller boenden skulle sätta fokus på de 
insatser som kan utföras i vardagen för att bättre förebygga behov av stöd från psykiatrin. I detta 
arbete bör ingå att utreda om det finns behov av specialiserade boendeformer med exempelvis 
traumakomptens. 

Helseplan bedömer att aktörerna i alltför låg grad använder sig av strukturerad samverkan på 
individnivå. I granskningen framkommer att SIP generellt inte används trots att samtliga 
ensamkommande barn som har insatser för psykisk ohälsa har insatser från både kommun och 
Region Skåne. Vi bedömer att det är viktigt att denna kommun- och Regionsgemensamma planering 
blir av och blir dokumenterad för att undvika oklarheter och dubbelarbete. Om det inte är praktiskt 
genomförbart att samtliga aktörer deltar vid fysiska möten behöver aktörerna ta fram alternativa 
samverkansformer som blir genomförda. 

Helseplan rekommenderar att aktörerna ser till att beslutade samverkansformer på individnivå följs. 
Vi rekommenderar att aktörerna gemensamt utvärderar om det finns andra än administrativa hinder 
för att SIP används och om det istället finns behov av en enklare samverkansform för dessa barn. Om 
aktörerna ska använda SIP som verktyg ska hanteringen underlättas genom att säkerställa att IT-
stödet för detta görs tillgängligt för aktuella aktörer och yrkesgrupper. Alternativ till fysiska möten 
bör göras tillgängliga tekniskt och genom utbildning av personalen. 

Helseplan bedömer att Malmö stad har genomfört en utvärdering av samverkan som finns reglerat i 
ramöverenskommelsen om samverkan. Denna utvärdering har resulterat i en ny lokal 
samverkansform som har startats 2016 och som innebär att samverkan nu är bättre än tidigare i 
Malmö. Det är för tidigt att utvärdera om löpande uppföljning sker av detta samverkansarbete. Vi 
bedömer att den uppföljning av ramöverenskommelsen om samverkan som skett i Helsingborgs stad 
inte varit ändamålsenlig då den inte visat på några brister vad gäller samverkan kring 
ensamkommande flyktingbarn, trots att sådan samverkan enligt vår bedömning saknas. 

Vi rekommenderar att ansvariga nämnder och styrelser säkerställer att samverkan mellan Regionens 
psykiatriverksamheter och kommunal verksamhet fortlöpande följs upp i enlighet med 
ramöverenskommelsen. I detta ligger att samverkansformer mellan Helsingborgs stad och Region 
Skåne måste skapas. 

 Dokumentation och informationsöverföring 4.4.

Behandlar revisionsfrågorna: 6. Finns det system som stödjer en tillförlitlig informationsöverföring 
mellan regionen och respektive kommun? Är dokumentationen fullgod? 5. Sker kommunikationen 
på ett ändamålsenligt sätt? 

Helseplan bedömer att dokumentationen inom respektive aktörs verksamhet är ändamålsenlig. 
Informationsöverföringen bedöms utifrån intervjuer inte vara omfattande men bedöms inte heller 
vara någon viktig begränsande faktor. Vår bedömning är att detta beror på att organisationerna är 
vana vid de begränsningar som regelverket ger på vilken information som får förmedlas. Det är dock 
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viktigt att aktörerna har en korrekt bild av vilken information som får lämnas så att information inte 
felaktigt hålls inne.  

Helseplan bedömer vidare att det finns system som stödjer en tillförlitlig informationsöverföring 
mellan aktörerna på individnivå, men att dessa inte används i tillräcklig utsträckning. Vi bedömer 
dock inte att kommunikationen mellan aktörerna sker på ett ändamålsenligt sätt eftersom de former 
för informationsöverföring som finns (SVPL/SIP) används inte i tillräcklig utsträckning. Se vidare 
under 4.2. 

Vi rekommenderar att aktörerna klargör vilka regler som gäller avseende informationsöverföring. 

Vi rekommenderar vidare att samtliga aktörer skyndsamt ser till att personalen får tillgång till och 
adekvat utbildning i SVPL och SIP-verktygen samt att dessa används rutinmässigt för samverkan på 
individnivå. 

Helseplan bedömer att informationsöverföring avseende avvikelser inte fungerar ändamålsenligt. Vi 
bedömer också att det finns en osäkerhet kring i vilka fall orosanmälningar ska göras till 
socialtjänsten.  

Vi rekommenderar att aktörerna klargör när och hur avvikelsesystem ska användas då någon annan 
aktör har gjort fel samt säkerställa effektiva samverkansorgan där sådana avvikelser ska hanteras och 
under vilka omständigheter orosanmälningar ska upprättas. 

 Personella och ekonomiska resurser 4.5.

Behandlar revisionsfrågorna: Vad kostar verksamheten? samt 9. Har det tillsatts tillräckliga 
personella och ekonomiska resurser för att kunna leva upp till gällande lagar, regler och 
överenskommelser? 

Helseplan bedömer att det generellt är viktigt att ha en god ekonomisk uppföljning i syfte att ha en 
god kostnadskontroll. Om sådan uppföljning ska vara möjlig för enskild patient-, socioekonomisk eller 
annan grupp bör dock avgöras från fall till fall utifrån syftet med uppföljningen. Vi har i granskningen 
konstaterat att aktörernas uppföljning och register inte ger möjlighet att beskriva vad verksamheten 
kostar. Helseplan har inte anledning att rekommendera uppföljning av kostnader specifikt för 
gruppen ensamkommande flyktingbarn. Vi grundar detta på bedömningen att vi inte ser vad syftet 
skulle vara och att en sådan uppföljning skulle vara svår att genomföra. Däremot bedömer vi att det 
är väsentligt att följa upp vilka kostnaderna är för insatser som ersätts specifikt, exempelvis från 
Migrationsverket, för att följa om kostnadstäckning uppnås och vilken omfattning som den 
tillkommande verksamheten har.  

Vi rekommenderar att kostnaderna för de åtgärder som utförs och faktureras Migrationsverket 
löpande följs upp. Även direkta insatser som inte ersätts, exempelvis förebyggande och 
kompetensutvecklande, bör också ingå i kostnadsuppföljningen.  

Helseplan bedömer att Helsingborgs stad respektive Malmö stad har tillsatt de ekonomiska resurser 
som krävts för uppgiften men att båda kommunerna har haft svårigheter att tillsätta tillräckliga 
personella resurser på grund av brist på kompetent personal. 

Helseplan bedömer att Region Skåne har underlåtit att tillsätta tillräckliga personella och 
ekonomiska resurser kopplat till de ensamkommande flyktingbarnen. Division psykiatri har inte låtit 
de medel som i efterhand faktureras Migrationsverket komma verksamheterna som utfört 
åtgärderna till del. Detta bedömer vi har förvärrat de problem med tillgängligheten som BUP redan 
brottas med till följd av ett allmänt högre söktryck. 
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Vi rekommenderar att de medel som Migrationsverket betalar ut går till de verksamheter inom 
Region Skåne som utför insatserna eller utför förebyggande åtgärder för aktuell grupp. 

 Avvikelserapportering och politisk kontroll 4.6.

Behandlar revisionsfrågorna 8. Hur sker avvikelserapporteringar och sker det på ett 
ändamålsenligt sätt? 11. Hur styr, kontrollerar och följer de förtroendevalda upp verksamheten 
respektive sker detta på ett ändamålsenligt sätt?  

Helseplan bedömer att avvikelsehanteringssystemen inom Region Skåne respektive Malmö stad är 
ändamålsenlig utifrån intervjusvar och fokusgruppsdiskussioner. I Helsingborgs stad bedömer vi inte 
att avvikelsehanteringen är ändamålsenlig baserat på att vi bedömer att det finns en mindre mogen 
kultur kring avvikelserapportering och två parallella system. Vi bedömer att ingen av 
organisationerna har ett ändamålsenligt sätt att informera om avvikelser till annan aktör när 
avvikelsen orsakats av eller påverkats av denne. 

Vi rekommenderar att Helsingborgs stad arbetar för en mer aktiv kultur kring avvikelserapportering i 
ett gemensamt och sökbart system och att detta kopplas till ett ständigt lärande och 
förbättringsarbete inom förvaltningarnas verksamheter. 

Vi rekommenderar att aktörerna säkerställer att avvikelsesystemen används för avvikelse hos annan 
aktör och att informationen används strukturerat i samverkan i syfte att förmedla kunskap till andra 
aktörer. Det bör tydligt kommuniceras till medarbetarna hos alla aktörer hur sådan avvikelse ska 
registreras och hur informationen förmedlas. 

Helseplan bedömer att styrning, kontroll och uppföljning av de förtroendevalda har varit 
ändamålsenlig i både Malmö stad och Helsingborgs stad. Styrning, kontroll och uppföljning har skett 
enligt normala rutiner. De politiska nämnderna och styrelserna har på ett aktivt sätt och hanterat 
situationen med ökad inströmning av ensamkommande flyktingbarn. Utifrån intervjuer bedömer vi 
att det funnits en nära och ändamålsenlig kontakt mellan politisk styrning och tjänstemän utöver den 
protokollförda styrningen. Vi bedömer att tjänstemän och politiker gemensamt verkat för att lösa 
den akuta situationen på bästa sätt utan att lägga tid och resurser på att förändra organisation eller 
reglementen i en akut situation. I de fall katastrofberedskapen behövde aktiveras har detta skett. 

Vi rekommenderar att de politiska nämnderna och styrelserna inom Malmö stad och Helsingborgs 
stad fortsätter att fortlöpande följa upp den påverkan och de krav som den flyktingtillströmningen 
innebär för respektive organisation. I denna uppföljning bör beaktas att de ensamkommande 
flyktingbarnen kommer att bli 18 år och därmed omfattas av andra regler och delvis hanteras av 
andra verksamheter.  

Helseplan bedömer att frågor som har att göra med ensamkommande flyktingbarn inte tillräckligt 
tydligt reflekteras i de aktuella nämndernas dokumentation inom Region Skåne. Vi bedömer att en 
förändring som aktiverar Katastrof- och beredskapsrådet i högre grad borde ha återspeglats i styrning 
och uppföljning från politisk nivå. Det faktum att intervjuer visat att det förekommit muntlig 
återkoppling i olika utsträckning är inte tillräckligt för en transparent och tydlig politisk styrning. 

Helseplan rekommenderar att aktuell styrelse och nämnder inom Region Skåne utför en risk- och 
konsekvensanalys kring gruppen ensamkommande flyktingbarn (alternativt en större grupp där 
denna grupp ingår) som lägger grunden för en tydlig styrning, prioritering och uppföljning.  
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Bilaga 1 Metod och revisionskriterier 

Dokumentgranskning, insamling av statistik  

Helseplan har tagit del av relevanta mål- och styrdokument som avser Malmö stad, 
Helsingborg stad respektive Region Skånes verksamhet. Därutöver har Helseplan granskat 
relevanta redovisande dokument samt nationella styrande riktlinjer och föreskrifter från bland 
annat Migrationsverket, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Protokoll 
från nämnder och styrelser har granskats till och med augusti 2016. 

Statistik har erhållits av bland annat Inspektionen för vård och omsorg (IVO) samt från Region 
Skåne och från respektive kommun. Den redovisas i den mån som den är relevant för 
granskningen. Det handlar framför allt om underlag som redovisar antal boenden och barn på 
boende, besök och vårdtillfällen samt information om väntetider. 

Intervjuer 

Djupintervjuer har genomförts enligt en i förväg fastställd intervjumall. Totalt 38 intervjuer har 
genomförts under perioden 8 juli till 29 september 2016 med bland annat företrädare från 
öppen- och slutenvård inom barn- och ungdomspsykiatrin, personer inom socialtjänst, 
primärvård, skolhälsovård, överförmyndarenheter och ansvariga för boenden. Förteckning 
över intervjuade personer återfinns i bilaga 2. 

Fokusgrupper 

För att få en helhetsbild av patientens väg genom barn- och ungdomspsykiatrin har Helseplan 
genomfört två fokusgruppsdiskussioner. Grupperna var sammansatta av representanter för 
respektive yrkeskategori som är involverade i patientflödet. Fokus för diskussionen var 
samverkan, resurser och organisation, vuxen närvaro samt utmaningar för respektive nivå. En 
fokusgrupp har genomförts i Malmö stad och en i Helsingborgs stad. Upplägget har möjliggjort 
diskussioner med kommun- och regionrepresentanter, både tillsammans och var för sig. En 
förteckning över deltagarna återfinns i bilaga 2. 

Journalgranskning 

Helseplan har genomfört en stickprovsmässig journalgranskning som komplementär metod. 
Patientjournalerna har omfattat hela patientens vårdförlopp. Brytpunkten har varit mellan den 
27 juni och 8 juli 2016. Då det inte är av intresse huruvida patientens behandling är avslutad 
eller inte har ingen vikt lagts vid detta i urvalet. Ett urval journaler begärdes utifrån följande 
urvalskriterier: 

 Har haft kontakt med socialtjänsten/kommunal omsorg 
 Mix av boende i Helsingborg och Malmö 
 Mix av öppen- och slutenvård (samma patient behöver inte ha vårdats i båda 

vårdformer) 
 Diagnosgrupperna:  
 F430 Akut stressreaktion 
 F431 Posttraumatiskt stressyndrom 
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 F432 Anpassningsstörning 
 F438 Andra specificerade reaktioner på svår stress 
 F439 Reaktion på svår stress, ospecificerad 

Det är de berörda verksamheterna själva som har gjort urvalet baserade på ovanstående 
kriterier genom att gå igenom journalerna i datumordning tills respektive kvot fyllts. 
Sammanlagt erhölls 29 journaler, varav en del inte uppfyllde kriteriet för Diagnosgrupper. 
Helseplan valde ut 19 journaler utifrån följande kriterier: 

 Fördelning av patienter i Helsingborg och Malmö 
 Fördelning av patienter som vårdats i öppen- och slutenvård 

Av de 19 granskade journalerna var det 4 journaler som inte uppfyllde diagnoskriterierna. 
Helseplan valde dock att ta med dessa i den stickprovsmässiga journalgranskningen eftersom 
det under granskningens gång framkommit att även andra diagnoser är vanliga i målgruppen.  

Helseplan har arbetat fram en mall för journalgranskning som är särskilt anpassat för detta 
ändamål. Journalmallen har fångat upp den vårdplanering som har skett runt barnet, 
ledtidsmått men också gett kompletterande statistiskt underlag. Journalgranskningen 
redovisas i sin helhet i bilaga 3. 

Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningskriterier som utgör grunden för revisionens 
analyser och slutsatser. Revisionskriterierna i detta uppdrag är bland annat: 

 Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)   
 Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.   
 Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan 

nödvändiga tillstånd   
 Patientlag (2014:821) 
 Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård   
 Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn 
 Föräldrabalken (FB) om särskilt förordnad vårdnadshavare 
 Patientsäkerhetslagen (2010:659) 
 Socialtjänstlag (2001:453) 
 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
 Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 
 Socialtjänstförordning (2001:937) 
 Skollag (2010:800) 
 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
 Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i 

Sverige  
 Socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård 

eller boende (SOSFS 2012:11) 
 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende (2003:20) 
 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:11) om hälsoundersökning 

av asylsökande m.fl. 
 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) 
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 Lokal överenskommelse rörande samverkan kring personer under 18 år med psykisk 
funktionsnedsättning/psykisk sjukdom eller riskerar utveckla psykisk ohälsa för 
Helsingborgs stad och Region Skåne 

 Lokal överenskommelse mellan Malmö stad och Region Skåne om samarbete gällande 
personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller 
riskerar utveckla psykisk ohälsa 

Övriga dokument som studerats är bland annat: 

 Socialstyrelsen (2016) Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och 
relaterade hälsoproblem. Systematisk förteckning. Svensk version 2016. Del 1. 

 Genomlysning av BUP i Region Skåne, Ulf-Johan Olsson, Utvecklingspartner i 
Stockholm AB, 2016-04-07 

I övrigt följer Helseplan SKYREV:s riktlinjer för god revisionssed. 



  

             1 

Bilaga 2 – Intervjuförteckning 

 

Funktion Organisation 

(MP) Ordförande, Utskottet för och Beredningen för 
Primärvård Psykiatri och Tandvård, Region Skåne samt 1:e 
vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, Region 
Skåne samt Ledamot i Regionstyrelsen och 
Regionfullmäktige 

Region Skåne 

(S) Ordförande, Sjukvårdsnämnd SUND, Region Skåne 
samt Ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden, Region 
Skåne samt Ledamot i Regionstyrelsen samt 
Regionfullmäktige 

Region Skåne 

Hälso- och sjukvårdsstrateger vid Avdelningen för hälso- 
och sjukvårdsstyrning 

Region Skåne 

Enhetschef vid Avdelningen för hälso- och 
sjukvårdsstyrning 

Region Skåne 

Hälso- och sjukvårdsdirektör Region Skåne 

Divisionschef, Division psykiatri Region Skåne 

Verksamhetschef, Verksamhetsområde BUP Heldygnsvård 
och Specialteam 

Region Skåne 

Verksamhetschef, Verksamhetsområde BUP Öppenvård 
och Första Linjen 

Region Skåne 

Chefläkare, Division psykiatri Region Skåne 

Divisionsekonom, Division psykiatri Region Skåne 

Områdeschef, BUP Öppenvård, Malmö Region Skåne 

Områdeschef, BUP Öppenvård, Helsingborg Region Skåne 

Områdeschef, Första Linjen Region Skåne 

Enhetschef, Första Linjen, Malmö Region Skåne 

Enhetschef, Första Linjen, Helsingborg Region Skåne 

Läkare, BUP Heldygnsvård Region Skåne 

Samordnare för extra sårbara ungdomar, BUP 
Heldygnsvård 

Region Skåne 

Psykolog, Flyktingshälsan, Malmö Region Skåne 

Barnsjuksköterska, Asylmottagningen, Vårdcentralen Region Skåne 
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Husensjö, Helsingborg 

Ordförande, Sociala resursnämnden Malmö stad 

Ordförande, Arbetsmarknads-, gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

Malmö stad 

Ordförande, Grundskolenämnden Malmö stad 

Förvaltningsdirektör, Sociala resursförvaltningen Malmö stad 

Avdelningschef, Barn och unga, Sociala 
resursförvaltningen 

Malmö stad 

Sektionschef, Ban och familj, Verksamheten 
Ensamkommande barn, Sociala Resursförvaltningen 

Malmö stad 

Skolöverläkare Malmö stad 

Integrationssekreterare, Verksamheten Ensamkommande 
Barn, Avdelning barn och familj, Enheten för integration 
och boende, Sociala resursförvaltningen 

Malmö stad 

Utvecklingssekreterare, Barn och familj, Sociala 
resursförvaltningen 

Malmö stad 

Avdelningschef, Överförmyndaravdelningen Malmö stad 

Ordförande, Socialnämnden Helsingborgs stad 

Ordförande, Barn- och utbildningsnämnden Helsingborgs stad 

Enhetschef, Socialförvaltningen Helsingborgs stad 

Ekonomidirektör Helsingborgs stad 

Överförmyndarhandläggare för ensamkommande barn, 
Överförmyndarenheten 

Helsingborgs stad 

Sektionschef ensamkommande barn, Socialförvaltningen Helsingborgs stad 

Ansvarig för verksamhetsområde Ensamkommande barn Helsingborgs stad 
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Bilaga 2 – Förteckning över deltagare i fokusgrupperna 

 

Fokusgrupp Malmö Stad 

Organisation Funktion 

Malmö stad Socialsekreterare 

Malmö stad Sektionschef, Boende, Sociala Resursförvaltningen  

Malmö stad Integrationssekreterare, Ensamkommande barn, Sociala 
resursförvaltningen 

Malmö stad Enhetschef, Elevhälsan för gymnasieskola 

Malmö stad Skolsköterska, Startskola 

Malmö stad God man 

Region Skåne Områdeschef, Öppenvård, Malmö 

Region Skåne Psykiater, Öppenvård, Malmö 

Region Skåne Psykolog, Öppenvård, Trelleborg Malmö 

Region Skåne Familjebehandlare, Öppenvård, Malmö 

Region Skåne Kurator, Öppenvård, Trelleborg 

Region Skåne Enhetschef, Första Linjen, Malmö 

Region Skåne Medarbetare, Första Linjen, Malmö 

Region Skåne Medarbetare, Första Linjen, Malmö 

Region Skåne Samordnare för extra sårbara ungdomar, Heldygnsvården 

Region Skåne Kurator, ansvarar för SIP och nätverksmöten, BUP Akuten, 
Heldygnsvården  

Region Skåne Psykolog, BUP Akuten, Heldygnsvården 

Region Skåne Läkare, Teamet för Krigs- och Tortyrskadade 
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Fokusgrupp Helsingborgs Stad 

Organisation Funktion 

Helsingborgs stad Socialsekreterare 

Helsingborgs stad Sektionschef, Ensamkommande, Socialförvaltningen 

Helsingborgs stad God man 

Helsingborgs stad Skolsköterska, elevhälsan 

Helsingborgs stad Psykolog, elevhälsan 

Region Skåne Tf. områdeschef, Öppenvård, Ängelholm 

Region Skåne Barnläkare, Öppenvård, Helsingborg 

Region Skåne Psykolog, Öppenvård, Helsingborg 

Region Skåne Sjuksköterska, Öppenvård, Helsingborg 

Region Skåne Kurator, Öppenvård, Helsingborg 

Region Skåne Familjebehandlare, Tonårsavdelningen, Öppenvård 

Region Skåne Enhetschef, Första Linjen, Helsingborg 

Region Skåne Kurator, Första Linjen, Helsingborg 

Region Skåne Kurator, Heldygnsvården 

Region Skåne Psykolog, Heldygnsvården, Malmö 

Region Skåne Psykolog, Teamet för Krigs- och Tortyrskadade 
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Bilaga 3 – Sammanställning av journalgranskning 

 

Nedan sammanfattas resultatet av journalgranskningen. Totalt 15 journaler ingick i det 
slutgiltiga urvalet och granskades. Ett antal sammanfattande faktorer är tydliga i 
journalgranskningen: 

 Boendesituationen påverkar barnen oerhört. I journaltexterna beskrivs boendet som 
antingen en trygg plats för barnet (med aktiviteter, kontaktpersoner, en plats där 
barnet kan slappna av) eller som en otrygg plats (exkludering, majoriteten av de 
boende och personalen talar ett språk som det aktuella barnet inte förstår, rasism, 
rädsla för påhopp av andra boende). 

 Familjehem och eget boende är en utmaning. När personkemin stämmer med 
familjehemmet är det tydligt att det kan vara en trygg plats. Detta oavsett om det är 
ett familjehem bestående av egna avlägsna släktingar eller av ”professionella 
familjehem” där det finns flera ensamkommande flyktingbarn. Men när det är något 
som inte fungerar (rädsla för någon som bor i hemmet, får ej låsa dörren till sitt eget 
rum (både bra och dåligt), begränsat med internet, familjehemsföräldern är ofta 
bortrest) så kan det bidra till psykisk ohälsa. 

 I övrigt handlade boendesituationen mycket om var det geografiskt är placerat. 
Skyddsfaktorer var om det var i närheten av släkt eller kompisar, nära en bra 
sportklubb där barnet kunde träna, nära till skola där barnet har gått länge. 
Riskfaktorer är isolerat (till exempel i skogen, avsides vad gäller kollektivtrafik) och 
långt borta från aktiviteter. 

 Vad gäller samverkan så var det tydligt att barn- och ungdomspsykiatrin på olika sätt 
har kontakt med personer som ingår i barnets nätverk. Det är tydligt att psykiatrin har 
kontakt med god man, boendepersonal, socialsekreterare och skolkurator i olika 
konstellationer. Ibland tillsammans med barnet, ibland med tillåtelse av barnet. Det 
utfärdas också intyg till Migrationsverket. 

 Barnet söker för övrigt oftast samtalen självmant, även om det är boendepersonal 
eller annan personal inom kommunen som har uppmärksammat behovet. Många av 
barnen beskrivs som samtalssökande med någon som kan ge professionell vård. Det 
beskrivs en tilltro till psykologen eller läkaren, samtidigt som det framkommer att 
många av barnen uppger att inte litar på myndighetspersonal eller personal på 
boendet. Barnen beskrivs i journalanteckningarna ofta som mottagliga, även om det 
inte alltid anges vilken behandling som faktiskt ges till barnet. 

 Oftast sätts diagnos vid första besök och behandling erbjuds samtidigt. Det som utgör 
ledtid är att remissen kan ”valsa runt” och barnet kan slussas vidare mellan olika 
instanser (TKT, En väg in, Flyktinghälsan, olika geografiska BUP-mottagningar om 
barnet o/frivilligt flyttar mitt i). Diagnoserna revideras däremot ofta och den diagnos 
som sattes vid första besöket är inte alltid den som barnet behandlas utifrån i 
slutändan.  

 En utmaning är när barnet är 17 år och ska fylla 18 år. BUP vill inte påbörja en 
behandling mot t ex PTSD, som i ett fall uppskattas ta ca 2 år, utan väljer i så fall att 
vidareremittera till VUP där remissen ska aktiveras när barnet fyller 18. Det är inte 
säkert att den gör det eftersom VUP har ett annat ansvar för flyktingar och bara ger 
vård som inte kan anstå. Över huvud taget är övergången från barn till vuxen 
problematisk, då allt förändras för barnet (ingen god man, får inte vara kvar i boendet, 
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inte samma inrättningar för hälso- och sjukvård). Det är en utmaning som hälso- och 
sjukvården, den kommunala offentliga sektorn och barnet står inför och inte riktigt vet 
hur de ska hantera.  

 Ansvaret att boka tolk ligger på psykologen och journalanteckningarna visar att tolk 
inbokas i god tid. Oftast finns det en fysisk tolk som är med vid besöket. Ytterst sällan 
förekommer telefontolk. Det finns noteringar om tydliga önskemål från barnet om att 
en viss tolk ska vara den som kallas. Det förekommer att tolken avbokar 10 minuter 
innan besök ska äga rum. Även om besöket nästan alltid genomförs ändå sjunker 
kvaliteten markant. Ibland har barnet tur och det finns andra personer runt barnet 
som är med på besöket som kan tolka (boendepersonal, kompis etc).  

 

Sammanställning av granskning av 19 journaler 

Psykisk ohälsa hos ensamkommande flyktingbarn 

År 2016  

Geografisk hemvist 

Malmö 69%  

Helsingborg 26%  

Lund 5%  

Psykiatrisk institution som journalen kommer ifrån 

Öppenvård 73%  

Slutenvård 27%  

Boende 

Familjehem 16%  

HVB 58%  

Eget boende, inkl egen 
lägenhet 

16%  

Transitboende 5%  

Jourhem 5%  

Patientens ålder när symtom visar sig 

Medelålder 15,5 år  

Åldersspann 12 - 18 år  

Medianålder 16 år  

1. Vårdepisod började vid 

Primärvården 11% Det är tydligt att socialtjänsten inom respektive 
kommun spelar en viktig roll i att tillse att barnen 
får tillgång till psykiatrisk vård. Därtill remitteras 
barnen till psykiatriska specialistvården direkt, 

Skolhälsovården 16% 

Direkt inom specialistvården 26% 
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(inkl En väg in) vilket kan göras av alla vuxna i barnets närhet 
eller av barnet själv. 

Akutmottagning 
(psykiatriakuten eller 
somatisk akutmottagning) 

21% 

Socialförvaltningen 26% 

2. Finns en dokumenterad vårdplan? 

Ja 42%  

Nej 58%  

3. Finns en dokumenterad SIP? 

Ja 5%  

Nej 95%  

4. Uppfylls behovet av tolk om sådan önskats/behövs? 

Ja, fysisk, oftast 58% Sammanställningen ger inga indikationer på 
kvaliteten som tolken tillhandahöll. Ja, telefon/distans, oftast 5% 

Nej 11% 

Ingen uppgift 26% 

5. Innefattar journalen noteringar kring patientupplevd kvalitet under vårdepisoden? 

Ja 17%  

Nej 83%  

6. Ledtid från första kontakt med vården till första symtomen noteras i journal? 

Vid första besöket 42%  

Inom en vecka 16%  

Inom en månad 32%  

1 - 6 månader 5%  

>6 mån 0%  

Ingen uppgift 5%  

7. Ledtid från första symptomen till diagnossättning? 

Vid samma besök 68% Diagnosen sätts för att rutinerna påbjuder det. 
Oftast ändras diagnosen efter hand. Inom en vecka 0% 

Inom en månad 5% 

1 - 6 månader 16% 

>6 mån 0% 

Ingen uppgift 11% 
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8. Ledtid från diagnossättning till erbjudande om behandling? 

Vid samma besök 53% Oftast kan olika former av lättare behandling 
erbjudas patienten direkt, som samtal, 
avslappningsövningar eller psykoedukation. För 
patienter som har svårare problematik uppstår 
väntetider. 

Inom en vecka 5% 

Inom en månad 5% 

1 - 6 månader 11% 

>6 mån 5% 

Ingen uppgift 21% 

9. Vilken behandling erbjuds patienten? 

EMDR 5% Många av behandlingarna kan ges parallellt. De 
läkemedel som förskrivs är framför allt 
sömnmedel i olika omfattning. 

Psykoedukation (inkl i grupp) 42% 

Utvärderingar (A-Des, PTSD, 
MADRS, SCAN) 

37% 

Läkemedel 68% 

Samtal 68% 

Avslappningsövningar 26% 

Stabiliserande behandling 
(inkl i grupp) 

16% 

Andra somatiska 
undersökningar för att 
klargöra t ex hjärnans 
aktiviteter 

11% 

Ingen uppgift 5% 

10. Vilka samverkansinsatser finns enligt journalen? 

Psykiatrin har kontakt med 
socialsekreteraren 

69% Journalerna visar tydligt att det finns aktiv 
samverkan mellan psykiatrin och olika 
kommunala instanser.  Psykiatrin har kontakt med 

familjehem/boende 
79% 

Psykiatrin har kontakt med 
elevhälsan/skolsköterskan 

16% 

Psykiatrin har kontakt med 
god man 

74% 

Psykiatrin har kontakt med 
advokat/offentligt biträde 

11% 

Ingen uppgift 0% 

 



Bilaga 4 - 
Organisationsöversikt 

Psykisk ohälsa hos ensamkommande flyktingbarn 



2 2016-10-18 

Region Skåne (relevanta delar) 



Barnpsykiatrins plats i  
organisation Region Skåne 
(sept 2016) 

Region Skåne 

KRYH SUS 

Div 5 Primärvård 

Primärvård (Malmö) 

Vårdcentraler 
(hälsosamtal) 

Flyktinghälsan 

Övriga divisioner 

Sund 

Division psykiatri 
(för hela Region 

Skåne) 

BUP –öppenvård 
(inkl akut dagtid) 

Område Öst och 
Lund Första linjen 

En väg in Skåne (Nya 
kontakter, 
triagering, 
rådgivning) 

Första linjen Skåne 
(Kortare behandling i 

öppen vård -
primärvårdsnivå) 

Område 
Malmö/Trelleborg 

Öppenvårds-
mottagningar (2 

Malmö, 1 
Trelleborg) 

Klinikövergripand
e mottagningar, 
inkl Mellanvård 

Område Väst 

Mottagning 
(Helsingborg, 
Landskrona 
Ängelholm) 

Dagvård inkl 
mellanvård 

BUP - Regional 
heldygnsvård och 

specialteam  

BUP – Regional  
heldygnsvård 

Akutvårdsavdelning 
med 12 platser i 

Malmö inkl 
uppdrag för 

akutmott jourtid 

Heldygnsvårdsavd
elning med 10-12 

platser 

TKT – Teamet för 
krigs- och 

tortyrskadade 

Mottagning i Malmö 

Mobilt team 

Övriga specialteam för 
Ätstörning samt för 
Bipolär och psykos 

Velandergården, 
behandlingshem med 

integrerad 
högstadieskola 

Vuxenpsykiatri 
(VUP) Rättspsykiatri 

Divisioner för 
somatik 

Division Primärvård 

Vårdcentraler i 
Helsingborg, 

(hälsosamtal och 
behandling) 

Koncernkontoret 

3 2016-10-18 

Relevant för hela Region Skåne 

Relevant specifikt för Malmö 

Relevant specifikt för Helsingborg 

Region Skåne, övriga områden 



Division psykiatri  
(för hela Region 

Skåne) 

BUP –öppenvård (inkl 
akut dagtid) 

Första linjen 

En väg in Skåne (Nya 
kontakter, triagering, 

rådgivning) 

Första linjen Skåne 
(Kortare behandling i 

öppen vård -
primärvårdsnivå) 

Område 
Malmö/Trelleborg 

Öppenvårds-
mottagningar (2 

Malmö, 1 Trelleborg) 

Klinikövergripande 
mottagningar, inkl 

Mellanvård 

Område Väst 

Mottagning 
(Helsingborg, 
Landskrona 
Ängelholm) 

Dagvård inkl 
mellanvård 

BUP - Regional 
heldygnsvård och 

specialteam  

BUP – Regional  
heldygnsvård 

Akutvårdsavdelning med 
12 platser i Malmö inkl 
uppdrag för akutmott 

jourtid 

Heldygnsvårds-avdelning 
med 10-12 platser 

TKT – Teamet för 
krigs- och 

tortyrskadade 

Mottagning i 
Malmö 

Mobilt team 

Relevanta delar av 
Barnpsykiatriorganisationen 
Region Skåne, sept 2016 

4 2016-10-18 

Relevant för hela Region Skåne 

Relevant specifikt för Malmö 

Relevant specifikt för Helsingborg 



5 2016-10-18 

Malmö stad 



6 2016-10-18 

Malmö Stads förvaltningsorganisation Maj 2016 (Källa http://malmo.se/Kommun--politik/Organisation/Om-Malmo-stads-organisation.html) 
 
 
 



7 2016-10-18 

 
Socialförvaltning i resp stadsdel 

Övergripande ansvarig 
Myndighetsansvar enlig SoL 

Fattar beslut om boendeplacering 
Verka för hälso- och sjukvård 

Utreder orosanmälningar 
 

Grundskoleförvaltningen 
Ansvarar för grundskolan inklusive elevhälsa 

Arbetsmarknads-, gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen 

Ansvarar för gymnasieskola inklusive 
elevhälsa samt för arbetsmarknadsåtgärder 

efter avslutad gymnasieutbildning 

Sociala resursförvaltningen 
Gemensam resurs för stadsdelarnas 

socialförvaltningar 
Driver HVB-hem i egen regi 

Avdelningen för överförmyndarärenden 
Placerad under Sociala resursförvaltningen 

Förordnar och ansvarar för gode män 
Enligt lag eget ansvar för resurser som avser 

bl a arvoden till gode män och förvaltare 

Fritidsförvaltningen 
Ansvarar för fritidsaktiviteter  



8 2016-10-18 

Helsingborgs stad 



9 2016-10-18 
Helsingborgs stads organisation 2016 (Källa: http://www.helsingborg.se/startsida/kommun-och-politik/kommunens-organisation/) 
 
 



10 2016-10-18 

Arbetsmarknadsförvaltning 
Ansvarar för arbetsmarknadsåtgärder efter 

avslutad gymnasieutbildning 

 
Socialförvaltningen 

Övergripande ansvarig 
Myndighetsansvar enlig SoL 

Fattar beslut om boendeplacering 
Driver HVB-hem i egen regi 

Verka för hälso- och sjukvård 
Utreder orosanmälningar 

 

Skol- och fritidsförvaltningen 
Ansvarar för skola inklusive elevhälsa 

Kulturförvaltning 
Ansvarar för att det finns ett kulturutbud 

Stadsledningsförvaltning 
(Överförmyndarnämnden) 

Förordnar och ansvarar för gode män 
Enligt lag eget ansvar för resurser som avser 

bl a arvoden till gode män och förvaltare 
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Bilaga 5 – Statistik boende i HVB drivna av Malmö stad respektive 
Helsingborgs stad 2016 

Det största boendet i Sverige fanns i Helsingborgs stad med 96 boende. Även i mindre 
boenden som enbart har till exempel 8 boende blir det aldrig en hemtrevlig stämning, uppger 
respondenter. Enligt statistik som presenteras nedan bor det idag i snitt 17 barn per HVB i 
Malmö stad. Samma siffra är 27 för Helsingborgs stad. 

Tabellen ovan visar att ungefär vart tredje ensamkommande flyktingbarn som bor på HVB 
driven av Malmö stad har eller väntar på kontakt med psykiatrisk vård. Vården kan erhållas 
genom till exempel primärvårdens kurator, Första linjen, BUP Öppenvård eller TKT. Statistiken 
visar tydligt att behoven av psykiatrisk vård är mer eller mindre jämt fördelat över alla 
boenden; Nova uppvisar med ett barn som har kontakt med den psykiatriska vården en låg 
andel behövande och Poppel, Fyren och Orion utmärker sig genom att nästan två tredjedelar 
av de boende är i behov av vård. Malmö stad har inte kunnat presentera siffror för 2015 vilket 
gör att en jämförelse över tid inte är möjlig. 

Statistiken för Helsingborg stad presenteras nedan och visar att ungefär vart fjärde barn som 
bor på HVB i regi av Helsingborgs stad har eller väntar på kontakt med psykiatrisk vård. Även 
här kan vård erhållas på samma vårdinstanser som i Malmö stad. En jämförelse visar att det är 
färre barn, både i andel och i antal, som erhåller eller väntar på vård i Helsingborgs stad trots 
att det är fler ensamkommande flyktingbarn som bor på HVB i Helsingborg. Inget av boende i 
Helsingborgs stad uppvisar heller lika stor andel barn som har kontakt med eller väntar på 
psykiatrisk vård jämfört med Malmö stad. Störst andel har Trappan, där varannan boende har 
kontakt med eller väntar på psykiatrisk vård. 

Ensamkommande flyktingbarn på HVB i Malmö stad 2016 

Boende  Antal ungdomar Antal ungdomar som 
har kontakt med eller 
väntar på psykiatrisk 
vård 

Andel ungdomar som 
har kontakt med eller 
väntar på psykiatrisk 
vård 

Poppel 13 8 62% 

Fyren 15 9 60% 

Humania 17 5 24% 

Duvan 18 5 22% 

Orion 16 11 63% 

Nova 22 1 5% 

Tempo 17 9 29% 

Kompassen 8 3 38% 

Vånga 19 5 26% 

Vega 22 5 23% 

Totalt 167 61 32% 
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Ensamkommande flyktingbarn på HVB i Helsingborgs stad 2015 och 2016 

Boende  Antal ungdomar Antal ungdomar som 
har kontakt med eller 
väntar på psykiatrisk 
vård 

Andel ungdomar som 
har kontakt med eller 
väntar på psykiatrisk 
vård 

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Fredagsgatan 8 19 1 6 13% 32% 

Kristianstadsgatan 15 21 5 6 33% 29% 

Trappan 13 17 3 9 23% 53% 

Uteteamet 7 25 3 2 43% 8% 

Blåkullegatan  15  3  20% 

Gåsebäck  45  5  11% 

Industrigatan  19  5  26% 

Brigaden  58  18  31% 

Lilla Strandgatan  25  4  16% 

Totalt 43 244 12 58 28% 24% 

Statistiken ovan visar en jämförelse mellan 2015 och 2016 vad avser Helsingborgs stad. Det är 
tydligt att Helsingborgs stad har tagit emot ett stort antal barn, ökningen ligger på 567 
procent, och därmed öppnat fem nya boenden. Det antal barn som uteteamet handhar har 
också ökat. Andelen barn som har kontakt med eller väntar på psykiatrisk vård har trots det 
sjunkit. 

 



Bilaga 6 - Besöksstatistik Asylsökande BUP -  Sid 1 Första linjen och BUP Öppenvård

Antal besök första linjen BUP Helsingborg och Malmö. asylsökande födda <= 1997
Urval: BMA och BHE, Asylsökande med reservnummer

Verksamhet Mottagning Antal besök Antal pat
BUP HELSINGBORG/ÄNGELHOLMFLHE 65 28
BUP MALMÖ/TRELLEBORG FLMA 116 26

Diagnos Helsingborg Besök per månad Helsingborg
Kod Text Antal besök Antal pat Period Antal besök

65 28 65
F412 Blandade ångest- och depressionstillstånd 5 1 2015-09 3
F419 Ångesttillstånd, ospecificerat 4 2 2015-10 2
F430 Akut stressreaktion 1 1 2015-11 1
F438 Andra specificerade reaktioner på svår stress 11 4 2015-12 5
F439 Reaktion på svår stress, ospecificerad 8 5 2016-01 6
SAKNAS - 1 1 2016-02 10
Z004 Allmän psykiatrisk undersökning som ej klassificeras annorstädes 2 1 2016-03 14
Z032 Observation för misstänkta psykiska sjukdomar och beteendestörningar 4 3 2016-04 14
Z658 Andra specificerade problem som har samband med psykosociala förhå 9 5 2016-05 10
Z658A Problem som har samband med flyktingskap och asylsökande 20 12

Diagnos Malmö Besök per månad Malmö
Kod Text Antal besök Antal pat Besök_period Antal besök

116 26 116
F329 Depressiv episod, ospecificerad 11 2 2015-09 3
F430 Akut stressreaktion 1 1 2015-11 1
F432 Anpassningsstörning 3 1 2015-12 1
F439 Reaktion på svår stress, ospecificerad 48 14 2016-01 26
F519 Icke organisk sömnstörning, ospecificerad 11 1 2016-02 29
R452 Olycklighetskänsla 4 2 2016-03 18
R457 Tillstånd med känslomässig chock och stress, ospecificerat 20 3 2016-04 21
SAKNAS - 10 2 2016-05 17
Z004 Allmän psykiatrisk undersökning som ej klassificeras annorstädes 2 1
Z638 Andra specificerade problem som har samband med den primära stödgr 6 1



Antal besök övriga mott BUP Helsingborg och Malmö födda <= 1997
Verksamhet Antal besök Antal pat

532 91
BUP HELSINGBORG/ÄNGELHOLM 90 32
BUP MALMÖ/TRELLEBORG 442 60

Diagnos Helsingborg Besök per månad Helsingborg
Kod Text Antal besök Antal pat Period Antal besök

90 32 90
F321 Medelsvår depressiv episod 1 1 2015-09 8
F329 Depressiv episod, ospecificerad 1 1 2015-10 2
F412 Blandade ångest- och depressionstillstånd 1 1 2015-11 2
F419 Ångesttillstånd, ospecificerat 9 4 2016-01 14
F430 Akut stressreaktion 7 3 2016-02 21
F431 Posttraumatiskt stressyndrom 20 3 2016-03 21
F438 Andra specificerade reaktioner på svår stress 6 1 2016-04 11
F439 Reaktion på svår stress, ospecificerad 9 4 2016-05 11
F519 Icke organisk sömnstörning, ospecificerad 3 2
G479 Sömnstörning, ospecificerad 18 7
SAKNAS - 1 1
Z004 Allmän psykiatrisk undersökning som ej klassificeras annorstädes 2 1
Z032 Observation för misstänkta psykiska sjukdomar och beteendestörningar 6 1
Z637 Andra stressfyllda händelser som drabbar familj och hushåll 1 1
Z658A Problem som har samband med flyktingskap och asylsökande 5 2

Diagnos Malmö Besök per månad Malmö
Kod Text Antal besök Antal pat Period Antal besök

442 60 442
F321 Medelsvår depressiv episod 16 1 2015-09 16
F329 Depressiv episod, ospecificerad 11 1 2015-10 18
F431 Posttraumatiskt stressyndrom 209 19 2015-11 21
F439 Reaktion på svår stress, ospecificerad 161 20 2015-12 30
F512 Icke organisk störning i dygnsrytmen 5 1 2016-01 60
G470 Insomni 1 1 2016-02 68
SAKNAS - 13 6 2016-03 82
Z004 Allmän psykiatrisk undersökning som ej klassificeras annorstädes 6 2 2016-04 84
Z619 Negativ händelse under barndomen, ospecificerad 11 1 2016-05 63
Z637 Andra stressfyllda händelser som drabbar familj och hushåll 1 1
Z658 Andra specificerade problem som har samband med psykosociala förhå 2 1
Z719 Rådgivning, ospecificerad 6 6



Antal besök akutmott BUP  födda <= 1997
Urval: BSV, Asylsökande med reservnummer
Diagnos Besök per månad
Kod Text Antal pat Antal besök Besök_period Antal besök

51 93 93
F300 Hypomani 1 2 2015-09 3
F321 Medelsvår depressiv episod 2 6 2015-10 12
F329 Depressiv episod, ospecificerad 1 1 2015-11 9
F412 Blandade ångest- och depressionstillstånd 2 7 2015-12 12
F418 Andra specificerade ångesttillstånd 1 1 2016-01 10
F419 Ångesttillstånd, ospecificerat 4 4 2016-02 5
F430 Akut stressreaktion 6 7 2016-03 15
F431 Posttraumatiskt stressyndrom 8 12 2016-04 14
F432 Anpassningsstörning 9 12 2016-05 13
F439 Reaktion på svår stress, ospecificerad 17 26
F452 Hypokondri 1 1
F680 Förstärkning av kroppsliga symtom av psykologiska skäl 1 1
F919 Beteendestörning av utagerande slag, ospecificerad 1 1
G470 Insomni 1 1
G479 Sömnstörning, ospecificerad 2 2
G649 Andra sjukdomar i perifera nervsystemet 1 1
L509 Urtikaria, ospecificerad 1 1
Z004 Allmän psykiatrisk undersökning som ej klassificeras annorstädes 3 3
Z032 Observation för misstänkta psykiska sjukdomar och beteendestörningar 1 1
Z048 Undersökning och observation av andra specificerade skäl 1 1
Z617 Personlig skrämmande upplevelse under barndomen 1 1
Z658 Andra specificerade problem som har samband med psykosociala förhå 1 1



Bilaga 6 - Besöksstatistik Asylsökande BUP -  Sid 2 BUP Regional Heldygnsvård

Heldygnsvård asylsökande födda <=1997
Urval: BSV, Asylsökande med reservnummer
Diagnos Per månad
DiagnoskodDiagnostext Antal vårdtillfällen År Månad Antal vårdtillfällen Antal pat

64 64 45
F299 Ospecificerad icke organisk psykos 1 2015 sep 6 6
F321 Medelsvår depressiv episod 5 2015 okt 8 6
F322 Svår depressiv episod utan psykotiska symtom 2 2015 nov 10 7
F329 Depressiv episod, ospecificerad 3 2015 dec 5 5
F412 Blandade ångest- och depressionstillstånd 7 2016 jan 6 6
F419 Ångesttillstånd, ospecificerat 7 2016 feb 4 4
F420 Tvångssyndrom präglat av tvångstankar 1 2016 mar 7 7
F430 Akut stressreaktion 10 2016 apr 8 7
F431 Posttraumatiskt stressyndrom 7 2016 maj 10 9
F432 Anpassningsstörning 4
F438 Andra specificerade reaktioner på svår stress 1
F439 Reaktion på svår stress, ospecificerad 12
F840 Autism i barndomen 1
G470 Insomni 1
R443 Hallucinationer, ospecificerade 1
Z004 Allmän psykiatrisk undersökning som ej klassificeras annorstädes 1

Vårdform
Vårdform Antal vårdtillfällen Antal pat

64 45
HSL 62 44
KVARHÅLLN 10 9
LPT 9 8

Åtgärdskoder
Klinik KVÅ-kod Antal åtgärder Antal vårdtillfällen Antal pat

43 64 45
Totalt 43 64 45
- - 0 45 36
AU120 UPPRÄTTANDE AV STRUKTURERAD VÅRD- OCH OMSORGSPLAN 14 13 12
DU040 LÄKEMEDELSTILLFÖRSEL UTFÖRD UNDER FASTSPÄNNING ELLER FASTHÅLLANDE 6 3 3
DU045 UPPFÖLJNINGSSAMTAL EFTER TVÅNGSÅTGÄRD 2 1 1
GD008 ANM ENL SOL ANG BARN MED MÖJL SKYDDSBEHOV 1 1 1
XU001 FASTSPÄNNING <=4 TIMMAR 3 3 3
XU041 VÅRDPLAN VID TVÅNGSVÅRD ENLIGT 16§ LPT ELLER6§ 2 STLRV 3 3 3
XU042 SAMORDNAD VÅRDPLAN VID TVÅNGSVÅRD ENL 7a§ LPT ELLER16b§ 2 STLRV 2 2 2
XU043 ÖVERFÖRING FRÅN FRIVILLIG SLUTENVÅRD TILL SLUTEN PSYKIATRISK TVÅNGSVÅRD 4 3 3
XU045 UPPRÄTTANDE AV SAMORDNAD INDIVIDUELL PLAN 5 5 4
ZV507 SKOLFÖRETRÄDARE MEDVERKAN AV 2 2 2



ZV509 SOCIALTJÄNST MEDVERKAN AV FÖRETRÄDARE 1 1 1

Antal vårddagar* heldygnsvård asylsökande 
Urval: BSV, Asylsökande med reservnummer
*Varje dag patienten varit inskriven räknas som en dag.

2015 juli
VerksamhetAntal pat Antal vårdtillfällen Antal vårddagar inkl perm

8 9 27
BUP SLUTE 8 9 27

2016 jan
VerksamhetAntal pat Antal vårdtillfällen Antal vårddagar inkl perm

6 6 40
BUP SLUTE 6 6 40

2016 juli
VerksamhetAntal pat Antal vårdtillfällen Antal vårddagar inkl perm

8 9 47
BUP SLUTE 8 9 47

Uppskattning av andel belagda platser asylsökande barn juli 2016:

12 platser på akutvårdsavdelningen, 80% beläggning = antal tillgängliga vårddagar 298                    
Vårddagar med asylsökande barn  juli 2016 = 47 vårddagar 47                      
Andel av tillgängliga vårddagar 16%
Uttryckt som belagda vårdplatser (14% av 12 platser) 1,9
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