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Överenskommelse om revidering av samverkan kring barn/ungas hälsa,
Norrbus
Aktuellt
From 15 april 2017 har nya bestämmelser i SoL och HSL gällande samverkan mellan
landsting och kommuner i frågor om barn och unga införts. Det har dessutom tillkommit en
särskild lag som reglerar landstingets skyldighet om hälsoundersökning av barn och unga i
åldern 18–20 år, som vårdas utanför det egna hemmet (2017:209).
Det framgår att landstingen och regionerna ska kompenseras med 10 000 000/år för
merkostnader på grund av det utökade ansvaret för hälsoundersökningarna av barn och unga, i
anslutning till att samhällsvård inleds.
SKL har 2017-10-13 rekommenderat landsting/regioner att kostnadsfritt återkoppla
medicinska bedömningar, från hälsoundersökningar av barn och unga när samhällsvård
inleds, till socialtjänsten.
Socialstyrelsen har år 2015 tagit fram nya riktlinjer och metodstöd för socialtjänstens
utredningar av barn och unga, ”Barns Behov I Centrum”(BBIC). I socialtjänstens
utredningsarbete ingår att begära in bedömningar om barns hälsa och tandhälsa från hälsooch sjukvården och tandvården.
Kommunerna i Norrbotten och Region Norrbotten har sedan år 2008 en överenskommelse om
samverkan kring barn och unga - Norrbus. Överenskommelsen är gjord mellan Norrbottens
läns landsting, kommunernas socialtjänst och skola. De nu aktuella förändringarna i
lagstiftningen och riktlinjerna enligt BBIC från Socialstyrelsen medför behov av att revidera
vissa delar i överenskommelsen och aktuella rutiner.

Samverkan för barnets bästa
I BBIC materialet finns förenklade rutiner som både gäller inhämtande av uppgifter om
barnets hälsa i själva barnutredningen och i samband med placering av barnet. Här betonas ett
tvärprofessionellt samarbete, inom området barns hälsa exempelvis genom möten enligt
Norrbusöverenskommelsen. Samverkan kring hälsoundersökningar och planering och
uppföljning av socialtjänstens insatser kring den enskilde, sker huvudsakligen genom
samtycke från vårdnadshavare. Undantag är när barn eller unga omhändertas enligt LVU.

Förslag till beslut
Länsstyrgruppens föreslås besluta

att

BBIC dokumenten tillämpas vid konsultationer, bedömningar och
undersökningar om barns hälsa och tandhälsa

att

rutinen ”Hälsoundersökning av barn och ungdomar som utreds av socialtjänsten
enligt SoL eller LVU revideras

att

anta rekommendationerna från SKL att landsting/regioner kostnadsfritt
återkopplar medicinska bedömningar, från hälsoundersökningar av barn
och unga när samhällsvård inleds, till socialtjänsten.

