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Landstingsfullmäktiges protokoll 

Sammanträdet den 20 april 2016 

§ 30 

Styrelsens beredning av 
programberedningens 

verksamhetsrapport för år 2015 
Dnr 35-15 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med den av landstingsfullmäktige fastställda planerings- och 

uppföljningsprocessen lämnade programberedningen sin verksamhetsrapport 

för år 2015 till fullmäktige den 19 november 2015. Fullmäktiges beslut blev 

att överlämna rapporten till landstingsstyrelsen för beredning. 

Inledning 

Programberedningen har under verksamhetsåret 2015 haft i uppdrag att ar-

beta med neuropsykiatriska funktionshinder utifrån dessa frågeställningar: 

 Vilka behov finns i Norrbotten när det gäller neuropsykiatriska diagnoser, 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? 

 Hur arbetar landstinget med neuropsykiatriska diagnoser? Var i länet 

finns vården? Vilka utvecklingsområden finns? 

Beredningens samlade slutsatser i rapporten 

 Det finns ett stort behov av att landstinget fortsätter utveckla en jämlik 

hälso- och sjukvård för den ökande andelen av personer med 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

 Landstinget måste bli mycket bättre på att snabbt fånga upp och utreda 

personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

 Det finns ett behov av att landstinget utformar och säkerställer 

efterföljandet av ett vårdprogram för kontinuitet i hela vårdkedjan när det 

gäller personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

 Det finns ett stort behov av att landstinget sköter sin del av samverkan 

och samordning på alla nivåer enligt de lagar och överenskommelser som 

för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

 Hälso- och sjukvården i Norrbotten måste etablera metoder för att 

systematiskt stötta närstående till personer med neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning. 

 Det är angeläget att landstinget säkerställer tillgången till information om 

brukares och anhörigas möjligheter och rättigheter till hjälp vid 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

 Det finns ett behov av att landstinget ser över hur man för brukarens bästa 

hanterar övergången till vuxenpsykiatrin. 
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Styrelsens yttrande och förslag till beslut 
Landstingsstyrelsen föreslås lämna följande yttrande och beslutsförslag till 

fullmäktige: 

Jämlik hälso- och sjukvård 

Landstingsstyrelsen anser att det är självklart att alla norrbottningar med, 

eller under utredning av, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska ha 

samma möjlighet till utredning, vård och behandling oavsett var i länet man 

bor. Det är därför angeläget att landstinget fortsätter utveckla en jämlik 

hälso- och sjukvård för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

Inom området sker en kunskapsutveckling på nationell nivå som länet också 

drar nytta av i sin utveckling. Svenska föreningen för barn- och 

ungdomspsykiatri (SFBUP) har utarbetat ett förslag till riktlinjer för vård 

och utredning av ADHD hos barn och ungdomar. Förslaget är ute på remiss 

hos barn- och ungdomspsykiatriska kliniker (BUP) i landet och förväntas 

träda i kraft 2016. Att anta de föreslagna riktlinjerna inom barn- och 

ungdomspsykiatrin i Norrbotten kommer att trygga jämlik vård inom länet, 

men även i förhållande till sådana kliniker i Sverige. Inom barnsjukvården i 

länet utvecklas för närvarande en enhetlig utrednings-struktur som ska 

användas vid en första bedömning av barn och ungdomar. Att standardisera 

första bedömningen är en viktig del i att få en mer jämlik vård. 

Landstingsstyrelsen menar att ansvarsfördelningen måste vara tydlig mellan 

olika aktörer och verksamheter. En handlingsöverenskommelse (HÖK) för 

barn och unga, finns sedan tidigare mellan primärvård och barn- och ung-

domspsykiatri som tydliggör ansvarsfördelningen. Den revideras och 

implementeras därefter under 2016. En annan orsak till ojämlik vård är att 

det finns olika tolkningar i kommunerna av elevhälsans uppdrag enligt 

skollagen. Det medför att bedömningar på basnivå inom elevhälsan inte är 

enhetliga i länet. På uppdrag av länsstyrgruppen i samverkansorganisationen, 

har en arbetsgrupp tillsatts med representation från barn- och 

ungdomspsykiatri, primärvård och skola. Uppdraget är att utarbeta en 

överenskommelse som klargör hur samarbete och ansvarsfördelning ska se 

ut för barn och unga i länet mellan dessa verksamheter. 

Snabb upptäckt och utredning 

Landstingsstyrelsen anser att eftersom upp till tio procent av skolbarnen har 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar av olika svårighetsgrad är det 

viktigt att kompetensen att identifiera och upptäcka sådana svårigheter finns 

inom första linjens hälso- och sjukvård samt elevhälsa. I landstinget utgörs 

första linjen av primärvården som har i uppdrag att uppmärksamma, kart-

lägga och bedöma neuropsykiatrisk problematik och i vissa fall remittera 

vidare till specialistnivå för utredning. Inom primärvården finns idag inte 

psykologer för barn från sju år och vuxna, annat än på enstaka 

hälsocentraler. Det begränsar primärvårdens möjligheter att bedöma 

personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. För barn 0-6 år 

finns tillgång till psykologer inom barnhälsovården. 

Enligt ett beslut i barn- och ungdomspsykiatrins länsledningsgrupp kommer 

mottagningen i Luleå/Boden att starta ett projekt för att införa en 

strukturerad telefonintervju för första bedömning förkortad BCFPI (Brief 

Child and Family Phone Interview). Det är en heltäckande screening av barn 

och ungdomars problem. Det innebär att vården redan vid första kontakten 

kommer att kunna identifiera och tidigt upptäcka problemens art. 
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För vuxna anges remisskriterier i en överenskommelse som innebär att 

primärvården kan remittera till vuxenpsykiatrin eller till neurovuxteamet 

(läns-enheten särskilt stöd/funktionshinder). Tyvärr är väntetiden i nuläget 

lång för vuxna som remitteras för utredning till neurovuxteamet. De arbetar 

aktivt för att öka tillgängligheten och har bland annat förstärkt bemanningen 

med en psykolog och en socionom samt att teamets arbetssätt kontinuerligt 

uppdateras enligt ny evidens. Det finns även rutiner för överföring till 

primärvården efter avslutad utredning av neurovuxteamet, om patienten 

önskar. Till vuxenpsykiatrin remitteras vuxna med misstanke om 

neuropsykiatrisk diagnos och samtidig psykisk ohälsa. Det är personens 

psykiska ohälsa som avgör väntetiden till bedömning och utredning. Någon 

form av insats sätts alltid in i väntan på den neuropsykiatriska utredningen. 

En sådan insats kan vara att delta i ångest- eller sömnskola, eller att ett 

hjälpmedel förskrivs som förbättrar sömnen. Inom vuxenpsykiatrin finns 

idag brist på psykologer vilket gör att utredningar kan ta lång tid att 

genomföra och inte alltid kan bli helt kompletta. Patienten måste också vara 

drogfri under utredningstiden vilket också kan fördröja processen för 

personer med missbruksproblematik. Det är inte alla som utreds av 

vuxenpsykiatrin som fyller kriterier för en neuropsykiatrisk diagnos. 

Landstingsstyrelsen finner det oroande att många personer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inte fått tidig utredning och 

behandling eftersom frånvaron av tidig diagnos medför en ökad risk för 

psykisk ohälsa. 

Vårdprogram 

Nationella riktlinjer som utarbetas av Socialstyrelsen, finns inte för området 

neuropsykiatri och inget sådant arbete är ännu inplanerat. När det gäller 

psykisk hälsa pågår däremot arbetet med att forma ett programråd, där 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ingår. Sjukvårdsregionerna har 

etablerat en struktur med nationella programråd för att gemensamt utarbeta 

nationella vårdprogram, ta initiativ till att förbättra vården, utarbeta 

mål/indikatorer för vårdens kvalitet och att följa upp vårdpraxis. Sveriges 

kommuner och landsting stödjer detta arbete, som är en del i arbetet med 

kunskapsstyrning för en jämlik vård med samverkan på lokal, regional och 

nationell nivå. 

Flera län i Sverige har utarbetat egna vårdprogram för neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar eller enbart för ADHD. Vårdprogram ska fungera 

som stöd för hälso- och sjukvårdspersonal i det praktiska vardagsarbetet och 

utgöra ett kunskapsunderlag. I Norrbotten finns inte något gemensamt vård-

program, däremot finns, som tidigare nämnts, olika överenskommelser 

mellan verksamheter för att tydliggöra ansvarsfördelning och remissrutiner. 

Landstingsstyrelsen menar att det är viktigt att bevaka och använda det ar-

bete som pågår nationellt inom området. Nationell evidens ska vara grunden 

för ett vårdprogram i Norrbotten. Syftet med ett vårdprogram är att 

vårdprocessen blir tydlig och vården blir jämlik för länets invånare. 

Samverkan och samordning 

Landstingsstyrelsen menar att samordningen och samarbetet mellan lands-

tingets verksamheter för personer med neuropsykiatriska funktions-

nedsättningar måste fungera optimalt så att personernas behov av insatser 

tillgodoses. Samverkan med övriga aktörer är en framgångsfaktor för att 

patienter och deras närstående ska få rätt insatser i rätt tid. Det är därför 
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angeläget att det finns en fungerande helhetslösning som garanterar samsyn 

och samarbete mellan verksamheter och aktörer 

Styrelsen vill betona att landstinget, såväl som övriga aktörer, ska upprätta 

samordnade individuella planer (SIP) då patienter har behov av samordning 

mellan olika aktörer. En sådan plan ger patient och närstående en helhetsbild 

över planerade insatser och tydliggör vem som ansvarar för vad. För att öka 

antalet upprättade planer (SIP) har insatser genomförts i landstinget. Till 

exempel har primärvården genomfört utbildningsinsatser och i den eta-

blerade samverkan kring barn och unga, kallat Norrbus, är samordnade 

individuella planer basen i arbetssättet. 

Inom Luleå/Boden har neuropsykiatriska enheten utökats med gemensamma 

resurser från barnmedicin, barnhabilitering samt barn- och 

ungdomspsykiatri. Uppdraget är att ta emot alla inkommande remisser från 

verksamheter i Luleå/Boden för att barn och familjer inte ska hänvisas 

mellan barnhusets olika verksamheter och ingen tar ansvar. Det arbetssättet 

finns tidigare i de andra barnverksamheterna i länet. 

Eftersom skolan är en viktig medaktör pågår ett länsgemensamt arbete 

mellan barn- och ungdomspsykiatri, primärvård och skola. Arbetsgruppens 

uppdrag är att utarbeta en överenskommelse som klargör hur samarbete och 

ansvarsfördelning ska se ut för barn och unga i länet mellan dessa verksam-

heter. 

På länsenheten särskilt stöd/funktionshinder är samverkan med både externa 

och interna aktörer i länet en viktig och etablerad del i arbetssättet. 

Stöd till närstående 

Landstingsstyrelsen betonar vikten av att närstående erbjuds att vara 

delaktiga i vård och behandling, då patienten tillåter detta, och att närstående 

får möjlighet till stöd och bra information från hälso- och sjukvården. De 

flesta verksamheter erbjuder stöd till anhöriga men många anhöriga kan 

uppleva stödet som otillräckligt ställt i relation till deras pressade situation. 

Det ska vara självklart att närstående erbjuds att vara delaktiga i 

behandlingen om patienten är öppen för det och föräldrar till minderåriga 

barn bör alltid vara delaktiga. Även om patienten säger nej till anhörigas 

delaktighet kan personal alltid lyssna på hur anhöriga upplever sin situation. 

Att lyssna bryter ingen sekretess och generellt stöd samt generell 

information kan lämnas till den närstående. 

Inom barnsjukvården erbjuds en föräldrautbildning, till föräldrar som har 

barn med ADHD. Primärvården ska lämna erbjudandet till föräldrar men det 

är inte helt känt ute i primärvården ännu. Även barnhälsovården (för barn 0-

6 år) kan erbjuda föräldrastöd till familjer som bedöms ha behov av detta. 

Utredningarna inom barnsjukvården utförs av ett team där kurator ingår. 

Kurator har som uppgift att informera familjerna om deras rättigheter och 

möjligheterna till stöd från samhället och olika myndigheter. Inom 

vuxenpsykiatrin är de psykopedagogiska insatser som specialistnivån 

erbjuder öppna för anhöriga som kan delta om patienten önskar. Länsenheten 

särskilt stöd/funktionshinder har som en lagstadgad insats inom habilitering 

och LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) att ge stöd 

till närstående. 

Det är också viktigt att landstingets personal informerar närstående om att 

det inom kommunerna finns anhörigkonsulenter som har i uppdrag att ge råd 

och stöd till alla som vårdar en närstående. 
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Information och material för information 

Landstingsstyrelsen påpekar att det är angeläget att verksamheterna ger en 

bra information, både muntligt och skriftligt, till patienter och närstående 

inom alla områden. Det är oftast bra att komplettera muntlig information 

med någon form av skriftlig. Verksamheternas rutiner för informations-

material ses kontinuerligt över och det är ett omfattande arbete att uppdatera 

information på hemsidor och det material som används i verksamheten. När 

det gäller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar finns till exempel ett 

evidensbaserat informationsmaterial riktat till patient och anhöriga i 

Kunskapsguiden, som är en nationell plattform som utges av Socialstyrelsen. 

Övergången när barn blir vuxna 

Övergången till vård för vuxna kan ske till primärvård, vuxenpsykiatri eller 

länsenheten särskilt stöd/funktionshinder. Det finns rutiner för överföring av 

patienter från barn- och ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin sedan 2010. 

Syftet är bland annat att det ska bli en smidigare övergång för patienten med 

personliga överlämningar mellan behandlare och patient samt närstående. 

Rutinen har medfört en bättre kommunikation mellan verksamheterna och en 

tydligare ansvarsfördelning för patienter som förs över. Det finns intressanta 

exempel i Skåne och Örebro. Där återfinns hela första linjens psykiatri inom 

barn- och ungdomspsykiatrin och överföringen från barn till vuxenpsykiatri 

sker först vid 25 års ålder i stället för vid 18 år. Motivet till åldershöjning är 

att det finns erfarenheter av att övergången när man är 18 år är svår på 

många olika sätt. Landstingsstyrelsen anser det angeläget att följa 

utvecklingen inom området. 

Landstingsstyrelsen vill poängtera vikten av att utse en fast vårdkontakt som 

ett stöd både för patienter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och 

deras närstående. Den fasta vårdkontakten har i uppdrag att utifrån 

patientens behov, samordna och koordinera olika insatser. En fast vård-

kontakt bör ha regelbunden kontakt med patienten och ha god kännedom om 

dennes behov. 

Uppdrag 

Mot bakgrund av det redovisade avser landstingsstyrelsen att vidta följande 

åtgärder:  

 Verka för att landstingets utveckling inom området neuropsykiatri går 

mot en personcentrerad vård som skapar värde för patienterna, där vård-

övergångar underlättas för patienter och närstående och verksamheternas 

ansvarsområden är tydliga. 

 Utreda möjligheterna att utarbeta ett vårdprogram för området neuro-

psykiatriska funktionsnedsättningar i Norrbottens län. 

 Säkerställa att det påbörjade arbetet med en samverkansöverenskommelse 

mellan primärvård, barn- och ungdomspsykiatri och skola slutförs, så att 

samverkan och ansvarsområden gällande barn och unga i länet klargörs. 

 Säkerställa att åtgärder vidtas för att patienter med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar får en samordnad individuell plan (SIP) och att en 

fast vårdkontakt utses. 

 Följa upp gällande rutiner för övergången till vuxenpsykiatri för personer 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och utifrån erfarenheter i 

landet överväga nya lösningar till exempel gällande åldersgräns. 
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Uppföljning 

Landstingsstyrelsen kommer att följa upp och rapportera vidtagna åtgärder i 

de frågor som programberedningen har aktualiserat och under år 2017 pre-

sentera dessa på en återföringsdag för landstingsfullmäktiges beredningar 

där det också finns utrymme för dialog och frågeställningar. 

Styrelsens förslag till beslut 
Mot bakgrund av det redovisade föreslår landstingsstyrelsen fullmäktige att 

fatta följande beslut: 

1 Landstingsstyrelsens beredning av programberedningens rapport för år 

2015 godkänns. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Yrkanden och propositionsordning 

Yrkande 

Kenneth Backgård (NS): 

Beslutsmeningen ändras till följande: 

 Landstingsstyrelsens beredning av programberedningens rapport för år 

2015 godkänns och får i uppdrag att vidta åtgärder i enlighet med före-

slagna uppdrag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner 

majoritet. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Beslut 
Landstingsstyrelsens beredning av programberedningens rapport för år 2015 

godkänns och får i uppdrag att vidta åtgärder i enlighet med föreslagna upp-

drag.  


