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Revisionsrapport "Placerade barn och unga - samverkan 
avseende hälso- och sjukvård" 

PwC har på vårt uppdrag genomfört en granskning avseende samverkan mellan 

landstinget och åtta av länets kommuner kring hälso- och sjukvård för placerade barn 

och unga. 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om landstingsstyrelsen har säkerställt 

att samverkan avseende hälso- och sjukvård för barn och unga som placeras i HVB

hem eller familjehem är ändamålsenlig. 

Vår bedömning är att landstingsstyrelsen i begränsad utsträckning säkerställt att 
samverkan avseende hälso- och sjukvård för barn och unga som placeras i HVB
hem eller familjehem är ändamålsenlig. 

Vår bedömning baseras på följande: 

• Den rutin som finns avseende hälsoundersökningar är inte känd och 

implementerad i tillräcklig hög utsträckning inom berörda verksamheter. Det 

finns en risk att hälsoundersökningar för barn och unga som placeras inte 

erbjuds och genomförs i enlighet med det som framgår av rutinen. 

• Ansvarsfördelningen mellan de båda huvudmännen är tydlig enligt den rutin 

som finns. I de verksamheter rutinen var känd uppfattades ansvars

fördelningen som tydlig i jämförelse med de verksamheter där rutinen var 

mindre känd. 

• Kostnadsansvaret mellan kommunerna och landstinget är överlag tydligt vad 

gäller hälso- och sjukvård för barn och unga som placerats vid l-IVB och 

familjehem. Däremot är det inte säkerställt att hälsoundersökningar 

registreras enligt den rutin som finns, vilket också medför att landstinget inte 

alltid tar betalt för hälsoundersökningar inför placering enligt SoL. 

• Det finns förutsättningar för en ändamålsenlig och tillräcklig samverkan på 

övergripande nivå mellan socialtjänst och berörda verksamheter inom 



landstinget. Detta utifrån överenskommelsen Norrbus och de samverkans
forum och ansvarsförhållanden som följer av den. Överlag beskrivs att 
samverkan kring barn och unga fungera relativt bra inom länet, även om det 
finns utvecklingspotential avseende Norrbus inom några geografiska områden 
i Norrbotten. 

• Samverkan mellan socialtjänst och berörda verksamheter inom landstinget är 
till viss del ändamålsenl igt och tillräckligt på individnivå avseende barn och 
unga som har placerats i HVB eller familjehem. Det finns strukturer för 
samverkan på individnivå samtidigt som det i granskningen framkommit 
oklarheter avseende ansvarsfördelning samt ett "förväntansgap" mellan 
parterna. Det upplevs delvis vara otydligt vad parterna kan förvänta sig av 
varandra när det gäller vård, stöd och omsorg avseende barn och unga som 
placerats, framförallt avseende ensamkommande barn. Försök ti ll 
förtyd ligande har gjorts inom området men detta är inte känt i flera av de 
verksamheter som berörs. 

• Samverkan avseende arbetet med hälsoundersökningar för barn och unga som 
placerats i HVB eller familjehem följs inte upp av landstingsstyrelsen. 
Området följs dock upp av den politiska samverkansberedningen där bland 
annat politiker från landstingsstyrelsen ingår. Återkoppling avseende området 
hälsoundersökningar inför placering har hittills inte skett till de verksamheter 
som berörs inom landstinget. 

Med vänlig hälsning 
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