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Till statsrådet och chefen för

Socialdepartementet

Genom regeringsbeslut den 11 maj bemyndigade1995 regeringen
dåvarande statsrådet Ingela Thalén tillkalla parlamentariskatt en
kommitté med uppdrag utreda vården och stödet till barn ochatt
ungdomar med psykiska problem S 1995:06. Utredningen skall bl.a.
definiera barn och ungdomar med psykiska problem, redogöragruppen
för samhällets kostnader för vård och stöd, redogöra för och analysera
hur olika samhällsinstanser arbetar med bam och ungdomar med
psykiska problem föreslå åtgärder bl.a. syftar tillsamt attsom
tydliggöra ansvarsområden och förbättra samarbetet. Utredningen skall
vidare och föreslåöverväga insatser för förebygga psykiskaatt att
problem uppkommer. Kommitténs arbete skall slutfört densenastvara

februari15 1998 enligt beslut i regeringen den 20 november 1997.
Kommittén har antagit Barnpsykiatrikommittén. kort-Ennamnet

fattad redogörelse för utredningsuppdraget och arbetet med detta
betänkande lämnas i inledningen till betänkandet. Direktiven till utred-
ningen dir. 1995:75 redovisas bilagai

Den 23 oktober 1995 förordnades bamhälsovårdsöverläkaren Claes
Sundelin ordförande i kommittén. Som ledamöter i kommitténsom
förordnades den december15 habiliteringsöverläkaren1995 Sven-Olov
Edvinsson c, professorn Lars Jacobsson fp, riksdagsledamoten
Margareta Nordenvall-Eckersten m, kuratorn Mona-Lisa Norrman
v, riksdagsledamoten Christina Pettersson s, landstingsrådetsamt
Hans Toll s. Den 22 september 1997 entledigades Margareta
Nordenvall-Eckersten och förordnades riksdagsledamoten Marietta de
Pourbaix-Lundin m.

Den 15 december 1995 förordnades sakkunniga i kommitténsom
ämnessakkunniga Lena Holmqvist, Justitiedepartementet, ämnessak-
kunniga Ingela Håkansson, Inrikesdepartementet, föreningsmedlemmen
Anette Larsson, RSMH/RUS, hälso- och sjukvårdssamordnaren Svante
Pettersson, Landstingsförbundet, förbundssekreteraren Anita Sundin,
Svenska Kommunförbundet medicinalrådet Swartling,Per Social-samt
styrelsen. Den 6 förordnades1996 departementssekreterarenmars
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förord-februari 1997Socialdepartementet. Den 1Björklund,Agneta
Socialdeparte-Anders Andersson,departementssekreterarennades

Ullautredningssekreterarenentledigades ochHåkanssonIngelamentet,
augusti 1997förordnades. 16Inrikesdepartementet, DenBystedt, ent-

intressepolitiska hand-förordnadesochledigades LarssonAnette
entledigades1997RSMH/RUS. 1Milstig, Denläggaren Anna mars

samtidigttill sakkunnig,biträdeförordnadesMilstig ochAnna som
sakkunnig.RUS/RSMH,Jacobsson,utredaren Helenaförordnades som

intressepolitiskaochMilstigentledigades Annamaj 1997Den 14
tillbiträdeförordnadesRUS/RSMH,handläggaren Eva Rogström, som

ochAnders Anderssonentledigades4augusti 1997sakkunnig. Den
Socialdeparte-Rinsell,Erikdepartementssekreteraren Perförordnades

mentet.
Maudkuratomdecember 1995förordnades den 15Som experter

OlavchefsöverläkarenRiksförbund,SocionomersSverigesAjax,
utredningschefen Martin Börjeson,Läkarförbund,SverigesBengtsson,

Eriksson,Christinapsykologen/psykoterapeutenUngdomsstyrelsen,
Skol-Rudemo,LisbethundervisningsrådetPsykologförbund,Sveriges

förordna-ochRudemoentledigades Lisbethjuli 1996verket. Den 1
SocialdirektörenSkolverket.Carlson,undervisningsrådet Eivordes
förordnades denSocialchefer,SverigesFöreningenJohansson,Göran

revisions-förordnadesnovember 1996och den 18oktober 19963
Riksrevisionsverket.Hillman,direktören Bo

1996anställdes denkommittén 1huvudselqeterare iSom av-mars
docentensekreterareochGun-Marie Petterssondelningsdirektören som

sedanhalvtid ochapril 1996 påfr.o.m. den 15Smedler,Ann-Charlotte
heltid.påseptember 1996den 1

Maria Enggren,byrådirektörenanställdesnovember 1996Den 1
heltid.påseptember 1997denhalvtid och sedan 15sekreterare påsom

förkostnadersamhälletsprojektkommitténsförharHon ansvarat om
problem.psykiskaungdomar medochstöd till barnvård och

sexuellamisshandel ochtill avsnittet övergrepp motUnderlaget om
WidénIFO-chefen Ingerframungdomar har tagitsbarn och av
tidenunder 1kommitténsekreterare itjänstgjordeCederberg, somsom

juni 1997.1997-30mars
akademikerpraktikanter, juristenhaft tvåharSekretariatet även

anställdesDanielsson.fil. Dessaoch MagnusTarja Saarinen mag.
augustifrån den 11Saarinensekreterare, Tarjabiträdandesenare som

Danielssonden oktober 1997. MagnusDanielsson från 6och Magnus
Kommitténskostnader.samhälletsprojektettillhar varit knuten om

heltid frånsedanseptember 1996 ochdenhalvtid från 15påassistent
DagmarAmimo. Docentenhar varit Anitaseptember 1997den l

kommittén.underlag tillsammanställt visstLagerberg har
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Kommittén lämnade den februari4 1997 sitt delbetänkande Röster
barns och ungdomars psykiska hälsa SOU 1997:8.om

Kommittén får härmed överlämna sitt huvudbetänkande gällerDet
livet Stöd och vård till barn och ungdomar med psykiska problem-
SOU 1998:31.

Till betänkandet fogas bilaga, Samhällets kostnader förseparatsom
vård och stöd till barn och ungdomar med psykiska problem, utförligen
redovisning våra enkätundersökningar till kommuner och landsting.av

Reservation har lämnats ledamoten Marietta de Pourbaix-Lundin.av
Särskilda yttranden har lämnats sakkunniga Olav Bengtsson,av

Svante Pettersson och Anita Sundin.
harKommittén härmed slutfört sitt uppdrag.

Stockholm februari 1998

Claes Sundelin

Sven-Olov Edvinsson JacobssonLars

Mona-Lisa Norrman Marietta de Pourbaix-Lundin

Christina Pettersson Hans Toll

/Gun-Marie Pettersson
Ann-Charlotte Smedler
Maria Enggren
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Sammanfattning1

Bampsykiatrikommittén har haft i uppdrag att

definiera barn och ungdomar med psykiska problem. Uti-gruppen
från denna definition och tidigare kartläggningar skulle problemens
omfattning och samhällets kostnader för vård och stöd bedömas.
Bedömningen samhällets kostnader skulle ställas relation tilliav

med vården och stödet till barn och ungdomar med psykiskanyttan
problem.
redogöra för och analysera hur olika samhällsinstanser arbetar med
barn och ungdomar med psykiska problem och hur samarbetet mel-
lan samhällsinstansema fungerar. Analysen skulle såväl frångöras
den hjälpsökandes perspektiv från samhällsinstansemassom pers-
pektiv.

och föreslå olika förinsatser förebygga uppkomstenöverväga att av
psykiska problem och för förebygga psykiska problem, deatt att om
väl uppstått, inte fördjupas och befasts.

och föreslå olika åtgärder för förbättraöverväga samarbetetatt
mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten och före-iäven,
kommande fall, mellan hälso- och sjukvården och andra samhällsin-

Utredningen borde nuvarandestanser. överväga ansvarsgränserom
de ändamålsenliga.är mest

redogöra för och analysera föreslå olika rehabiliteringsåtgär-samt
der.

Psykiska problem hos barn och ungdomar i samhällsperspektivett
kap. 2

Utredningen har anlagt folkhälsoperspektiv barnspå och ungdomarsett
psykiska hälsa. En grundläggande funktion för samhällevarje är att
skapa förhållanden för det uppväxande släktet. Föräldrarnagynnsamma

för barnet får sina behov omvårdnad, trygghetatt och godansvarar av
fostran tillgodosedda. Samhällets stöd och vård skall komplettera för-
äldrarnas insatser, och ske i samspel med dem. Vi konstaterar att
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psykiska hälsofrågor fått kraftigt ökad betydelse i folkhälsoarbetet,en
då den kroppsliga hälsan förbättrats och det moderna kunskapssam-
hället ställer höga krav på den psykiska funktionsförmågan. för-En
siktig uppskattning visar minst 5-10 % alla barn och ungdomaratt av
lider psykiska problem och störningar, vid viss tidpunkt. kapitelIav en

lyfter fram samhälleliga2 vi aspekter betydelse för denärsom av
psykiska hälsan hos våra barn och ungdomar. Vi betonar alla störreatt
samhällsbeslut borde inbegripa konsekvensanalys hur tänkbaraen av
förändringar skulle påverka livsvillkoren för barn och ungdomar. FN:s
barnkonvention bör vägledande i sådana beslut. Goda basverk-vara
samheter förskola,i skola och hälsovård, kommer alla barn tillsom
godo, särskilt betydelsefulla för barn och ungdomar med psykiskaär
problem.

Våra definitioner kap. 3

redovisarVi vissa centrala definitioner, och inleder med kort redo-att
för begreppet psykisk hälsa 3,1 . detta understrykergöra I vi föräld-

och familjens roll för barns och ungdomars hälsa och väl-rarnas ansvar
befinnande. Psykiska problem 3,2 kan definieras utifrån de symtom

barnet eller den har. Symtom kan subjektiva, det villsom unge vara
handla individens upplevelser ochsäga lidande, eller objek-om egna

tiva, det vill beteenden och uttrycksäga omgivningenär noterar.som
ochBarn ungdomar har varaktiga och hindrarärsymtomsom som som

dem fungera och utvecklas optimalt har psykiska problematt krä-som
stöd och vård. Barn och ungdomar befinner särskiltsig i ut-ver som

situationer och psykosociala riskmiljöer bör fåsatta stöd och vård, även
de nulägeti inte har tydliga Psykiska problem skall alltidsymtom.om

betraktas i helhetsperspektiv.ett
Stöd, vård, behandling, habilitering och rehabilitering 33 in-är

kan ha varierande syfte ochsatser innehåll, beroende på proble-som
definierarVi dessa begreppmets och klargörart. vilka skillna-närmre

der i arbetssätt de avspeglar, diskuterar vilken insatsersamt typ av som
olika verksamheter sysslar med i första hand.

Förebyggande insatser kap. 4

Insatser för förebygga psykisk ohälsa böratt prioriteras. effektivaFör
förebyggande insatser krävs basverksamhetema besitter godatt en
barnkompetens, barnets och den individuellaatt behov kanunges syn-
liggöras i tidigt skede och metoder förett riktat förebyggandeatt
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insatser utvecklas. Vi fokuserar två generella verksamheter harsom
betydelse och potential folkhälsoarbetet:i mödra-stor och bamhälso-

vården skolans elevvård.samt
Mödra- och barnhälsovården 4,2 medicinsk verksamhet medär en

starka psykosociala inslag. Dess huvuduppgift stå för somatiskär att
övervakning och barn, följa barnets utveckling bredi meningattav mor
och tillse barnet vid behov får adekvat stöd,att arbeta med detsamt att
omedelbara föräldrastödet. Mödra- och barnhälsovården har särskiltett

för tidig upptäckt och intervention vid utvecklingsavvikelser ochansvar
psykisk ohälsa. Barnkompetens inom barnhälsovården bör säkras ge-

sjuksköterska och läkare får tillfälle träffaatt många barnattnom samt
har tillgång till fortbildning, konsulter och specialistmottagning att re-
mittera vidare till. Den kvalificerade barnkompetensen börmest ut-
nyttjas för tjänstgöring ibamrika, socialt gynnade områden medsämre

omflyttning. Det psykosociala arbetetstor inom mödra- och bamhälso-
vården oklart definierat ochär det finns behov inslagstörreettav av
strukturerade metoder.

Vi vill understryka hälso- och sjukvårdens skolans skyldighetsamt
enligt 71 § socialtjänstlagen till socialnämnden anmälaatt genast att ett
barn kan behöva skydd, och föreslår hänvisningar till denna införsatt i
HSL respektive skollagen.

Skolan 4. 3 skall bra miljö för alla elever och har långt-ettvara en
gående för alla barn och ungdomar fåratt likvärdig utbild-ansvar en
ning. Vi det grundläggande princip skolrelateradeattanser vara en pro-
blem skall hanteras inom skolan, och vi föreslår förstärkningen av
elevvårdsresursen. Elevvårdspersonal bör finnas tillgänglig så eleveratt
själva kan kontakt. Enligt våra förslag skallta elevvårdsteamet besitta
specialpedagogisk, psykologisk, medicinsk och social kompetens.
Elevvårdsteamet skall komplettera och bistå övrig skolpersonal med
konsultation och handledning och i utformandet åtgärdsprogram.av
Skolans skyldighet särskilt stöd till eleveratt har svårigheter ige som
skolarbetet får tydligare formulering och omfattar gymnasie-ävenen
skolan. Då elev har skolsvårigheter skall elevvårdsteamet vid behoven
kunna genomföra allsidig elevutredning, inriktad påären attsom ge
underlag för åtgärder. Specialpedagogresursen kan ha avgörandeen
betydelse för elevers utbildningssituation, och vi understryker statens

för avhjälpa bristenatt på specialpedagoger.ansvar
En femtedel Sveriges barn och ungdomar har invandrarbak-av

grund 4. 4. Som har de något högre förekomst psykiskagrupp en av
och sociala problem jämnårigaän med enbart svensk bakgrund. Hälso-
utvecklingen hos dessa barn och ungdomar avhängig hurär ytterst
Sverige lyckas i sin mångkulturella utveckling. Barn och ungdomar
med modersmålannat svenska börän utveckla dettauppmuntras att
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parallellt de kunskapermed tillägnar sig svenska språket. Goda iatt
svenska har betydelse för skolan,avgörande lyckas i den svenskaatten
och det väsentligt tidigt stimulera och utveckla svenskkun-vi attanser
skapema.

Flyktingbam och -familjer i behov riktade hälsobefrämjandeär av
uppenbarinsatser. Långa vistelsetider präglade osäkerhet utgörav en

hälsorisk, särskilt för barnen. handläggare utrederVi attanser som
barns och familjers asylskäl bör ha bamkompetens. samband medI
flyktingfamiljers introduktion kommunerna bör allsidig hälsoun-i en
dersökning genomföras, också till barnets psykiska hälsa. Visom ser
föreslår bamhälsovården skall erbjuda flyktingfamiljer med försko-att
lebarn hälsokontrollerserie med sedvanliga screeningundersök-en

ochningar vaccinationsprogram, för familj och lugn taktBVC iatt
skall kunna etablera kontakt. Därmed kan uppkommande hälsoproblem
uppmärksammas och hand i tidigt skede. föreslår vidareVitas ettom

den integrationsmyndighet, skall under fårinrättas 1998, iatt nya som
särskilt uppdrag i dialog med kommunerna aktivt förverka deatt att
integrationspolitiska målen förverkligas för barn och ungdomar.

De två sista avsnitten kapitel behandlar riktade före-i 4 insatser. Vi
slår förebyggande verksamhet för särskilt barnutsatta grupper av
4.5. Av olika skäl kan föräldrar brista föräldraskap, tillfälligti sitt
eller under längre tid. Förälders svårigheter kan beroexempelvis påen
missbruk, funktionshinderpsykiskt eller falli vissa allvarlig sjukdom.
Verksamheter behandlar eller stöd till bör erbjuda möj-som ger vuxna
ligheter till dem föräldrar samtala kring föräldraskapet. Stödär attsom

föräldraskapeti alltid stöd för barnen. förälderNär vårdasär ävenett en
eller söker hjälp för sitt missbruk eller sitt psykiska funktionshinder,
eller förälder svårt sjuk eller förälder plötsligt avlidit,när är nären en
skall barnets behov information, råd och stöd uppmärksammas. Detav
finns goda exempel och erfarenheter sådana stödinsatser, olikapåav
håll i landet. Vi den verksamhet där föräldern söker hjälp skallattanser
ha tydligt för underrätta sig barnets behov och tillseett att attansvar om

barnet får tillgång till den rådgivning och det stöd han eller honatt som
betjänt föreslårVi bestämmelser dettaär införs lag.iattav. om
Då förälder blir arbetslös barn många kommunermister i sinen

plats barnomsorgen 4. 6.i Vi barn har få i barn-rättatt attanser vara
någorlunda stabila i sin ochär sammansättning där detgrupper som

finns kontinuitet i vuxenkontaktema. föreslårVi förtydligande iett
skollagen, så barn möjlighet få kvar i bamgruppatt attges vara samma

föräldrar blir arbetslösa.även När det gäller barnnär inte har platssom
inom barnomsorgen föräldern blir arbetslös, förordarnär vi generösen
bedömning barnets behov enligt kap.2 6 § skollagen. Bamom-egetav

och den obligatoriska skolan integreras alltmer, vilket är ettsorgen ar-
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för låta alla barn få tillgång till barnomsorgen. föreslårVigument att
därför möjligheten jämställa arbetslösa föräldrar med föräldraratt att

arbetar, det gäller kommunernas skyldighet erbjuda för-när attsom
skoleplats, utreds.

Mätning barns och ungdomars psykiska hälsa kap. 5av

Socialstyrelsen och dess Epidemiologiska Centrum EpC fick febru-i
ari 1997 regeringens uppdrag utarbeta modell för återkommandeatt en
mätningar psykisk hälsa hos barn och ungdomar decem-i Sverige. Iav
ber 1997 överlämnade Socialstyrelsen förslag tillsitt regeringen. Hu-
vudförslaget innebär nationell studie förinitierasatt mätaatten ny
barns och ungdomars psykiska hälsa, tredje åratt görvartgenom man
tvärsnittsundersökningar bland hel årskurs skolelever åldersinter-ien
vallet ll-16 år. Huvudförslaget skall kompletteras med undersökningar

belyser andra åldrar, nyttjar andra infonnanter och vidgar möjlig-som
heterna klargöra orsaker till psykisk ohälsa respektive hälsa. Viatt
föreslår regeringen ställa erforderliga medel till Socialstyrelsens ochatt

förfogande,EpC:s så modellen för mätningar barns och ungdo-att av
psykiska hälsa kan fardigutvecklas och den epidemiologiska be-mars

vakningen förverkligas.

Olika instansers arbete med barn och ungdomar har psykiskasom
problem kap. 6

Bland dem har erfarenheter samhällets stöd och vård tillsom egna av
barn och ungdomar med psykiska problem finns unika kunskaper om
vad fungerande insatser och vad otillfredsställandeär ochärsom som
ineffektivt. Som sammanfattande för denna heterogenaterm grupp an-
vänder vi "brukare". har fåttVi del brukarnas perspektiv 61 viaav en
hearing, referensgrupp, skriftliga material och sakkunniga kom-ien
mittén. Brukamas synpunkter, varit omfattande och nyanserade,som
har påverkat våra bedömningar och synliga i flertal förslag. Sam-är ett
ordning och samarbete mellan verksamheter kan förutsättningvara en
för vardagen skall fungera för barn och familj.att Intresseorganisatio-

här brister, också innebär utnyttjas ineffek-attnerna ser som resurser
tivt. Många gånger det svårt skallär vända dåsigatt veta vart man man
behöver hjälp. Inte minst tonåringar uttrycker sitt missnöje härvidlag.
Alla verksamheter bedriver insatser för barn och ungdomar medsom
psykiska problem bör eftersträva ökat brukarinflytande. Delaktighetett
bör prägla såväl de individuella insatserna övergripande verksam-som
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bedriveroch utvärdering. Olika intresseorganisationerhetsplanering ett
Socialtjänstenstill mycket låg kostnad.omfattande och viktigt arbete en

har dock dag förhållandevis svårtdå speciellt barnen, ibrukare, och att
hörda.siggöra

för barn harviktig funktion6,2 fyllerBarnomsorgen ettsomen
SverigeLagstiftningen kring barnomsorgen istöd.långsiktigt behov av

ställs hjälp ochoch speciellt krav påbamperspektiv,har starkt storaett
goda möjlig-behov. Förskolan hartill barn särskildastimulans i även

psykosociala problem, motiveraupptäcka psykiska ochheter tidigtatt
förskolan.stöd till barnet inomsöka hjälp och konkretfamiljen att ge
psykiskabarn medstödinsatser inom barnomsorgen förVi attanser

harinvesterade medel.eller psykosociala problem väl Kommunernaär
krav lagstiftningen ställer, i synnerhetdag leva till dei svårt näratt upp

det gäller denna grupp.
roll fylla tidigt63 har viktig iUngdomsmottagningarna att atten

psykiska och psykosocialastöd ungdomar medfånga och geupp
Verksamheterna har framproblem, företrädesvis flickor. vuxit ung-ur

ungdomsperspektiv.domars behov och arbetar med uttalatettman
enkätundersök-drar, bland på basis vårslutsats viDetta är annaten av

ställd till urval landets ungdomsmottagningar.ning Det ärett avav
ungdomsmottagningarna får fortsatta möjligheterviktstörsta attatt

arbete, och då finna former för bättreverka och utveckla sitt även att
förtillgodose behov. skäl dag läggapojkars Vi inte iatt ansvaretser

huvudman, kommunerungdomsmottagningarna på utan atten anser
och landsting bör till ungdomsmottagningar utvecklas där deattse nu
saknas. bör följa utvecklingen landet, särskilt medSocialstyrelsen i
avseende på mottagningarnas psykosociala insatser.

familjeomsorg omfattandeSocialtjänstens 64 individ- och har ett
och ungdomars psykiskauppdrag. arbetar inte primärt med barnsMan

problem med far illa eller riskerar farabarn och ungdomarutan attsom
illa. Många dem har psykiska problem och flertalet befinner sig iav
riskzonen för utveckla sådana. arbetet med dessa barn och familjerIatt
behöver socialsekreterama fördjupad kunskap barn. Social-en om
tjänsten behöver också arbeta tvärprofessionellt.mer

Socialtjänstens uppföljningsansvar barn far illa oklart de fallinär är
då föräldrarna inte vill ha kontakt med socialtjänsten. föreslårVi att
möjligheterna i införa bestämmelser uppföljningsansvarLVUatt om
utreds.

fall blir barns vistelse familjehemI vissa i lång. de biolo-Barnet,
giska föräldrarna familjehemmetoch lever ovisshet barneti om var
skall bo. Ibland ovissheten kombinerad med återkommande ochär upp-
slitande domstolsförhandlingar. föreslårVi barnets ställning vidatt
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långvarig familjehemsplacering utreds. Därvid bör möj-övervägas om
ligheterna till adoption eller placering bör utökas.permanentannan

Socialtjänstens oklart visavi ungdomar behöveräransvar som
tvångsvårdas grundpå sina psykiska problem. Vissa vårdas i dagav
med stöd därförLVU, LPT inte bedöms tillämplig ochatt trotsav vara

psykiska problem inte kriterium för omhändertagande enligtatt är ett
LVU. Här råder rättsosäkerhet, och föreslårvi därför gränslandetatt
LVU/LPT blir föremål för översyn.en

Vård och behandling barn och ungdomar utanför det hem-av egna
betingar mycket höga kostnader, dessutom ökar markant semet som

kap. 7. alltförVi lite insatserna. Omfattning ochvet nyttanom av re-
sultat placering bam och ungdomar i familjehem, ochHVB sär-av av
skilda ungdomshem behöver utvärderas. För underlag utvecklaatt att

strukturer och metoder för vården behöver finansieringenävennya av
institutionsvården, kostnadsutvecklingen och vårdens juridiska förut-
sättningar analyseras.

Vår analys barn- och ungdomspsykiatrin 6.5 utgår i mycketav
från Socialstyrelsens nationella den psykiatriska vårdenöversyn av
Socialstyrelsen 1997:8. ochBarn- ungdomspsykiatrin specialist-är en

bör koncentrera sina insatser till de behövande barnenmestresurs som
och familjerna. Man har dagi söktryck och kan levainteett stort upp
till vårdgarantin. Tydligare prioriteringar krävs. Vi barn ochattanser
ungdomar med tidig risk utveckla svår psykisk störningatt samt ung-
domar inledningsfaseni till utveckling psykisk sjukdom skallav ges
särskild prioritet. Barn- och ungdomspsykiatrins specialiserade team
bör arbeta eller inom den allmänna barn- och ungdomspsykiatrin,nära
så det tvärdisciplinära arbetssättet vidareutvecklas och fördjupas.att Vi

verksamheterna kontinuerligt bör utvärdera specialistteamensattanser
ställning, så de inte bidrar till väntetidema för hjälp totaltatt att att

ökar. Kunskapsluckor och metodbristersett ibland hinder förutgör en
god vård. Professionema har självklart följa kunskapsut-ett attansvar
vecklingen och tillägna sig metodik visat sig goda behand-ny som ge
lingsresultat. Gränsen mellan och sluten vård bör alltmeröppen göras
flexibel och mellanvårdsformer utvecklas. Det vår bedömningär att
detta underlättas och sluten vård finnsöppen inomattav samma orga-
nisation. Likaså finns behov flexibla mellan barn- ochgränserav ung-
dompsykiatri och vuxenpsykiatri se 9.6.

Barn- och ungdomshabiliteringen 6,6 för barn medär en resurs
funktionshinder. Man kan räkna med 1-2 % alla barn ochatt av ung-
domar landeti har kontakt med habiliteringen, och l/3 dem haratt av
behov barnpsykiatrisk kompetens. dennaI finns det omfat-av grupp
tande, icke tillgodosedda behov barnpsykiatrisk hjälp. Djupgåendeav
kunskap funktionshindrets innebörd avgörande för barnpsy-är rättom
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ändamålsenligtbehandling, och det sigochkiatrisk diagnos attter mest
bampsykiatrisk dito. demed Ikompletterashabiliteringens kompetens

diagnos-samverkan kring vissadag formflesta län finns i någon av
mellansamarbetetoch/eller autism,såsom DAMP även omgrupper,

förordarkraftigt. Viväxlaroch bampsykiatri i övrigtbamhabilitering
specialiseradedensamverkan, samtidigtfördjupadfortsatt och som

verksamhet.respektiveutvecklas inomvidmakthålls ochkompetensen
ungdomshabiliteringenbarn- ochinomAllmänt kan sågas att man

verksamhets-samarbetemodeller förutvecklakommit långt i överatt
gränserna.

Samhällets kostnader kap. 7

samhälletskostnader för insatserför omfattningen ochVi redogör av
delvisberäkningarmed psykiska problem. Våraför barn och ärunga

riktade sigomfattande enkätundersökning,baserade på vår somegen
verksamhet för vårakommunernastill och avsåg58 kommuner som

individ- ochsocialtjänstensbarnomsorg, skola ochmålgrupper, inom
landstingen.och ungdomspsykiatrin ifamiljeomsorg, till barn-samt

till landets ungdoms-enkätundersökningar riktade sigYtterligare två
habiliteringschefer. Vi hartill nätverk landetsmottagningar samt ett av

offentlig statistik.också mängdanvänt stoross av en
förebyggande dels direktaSamhällets kostnader för dels insatser,

psykiskaför barn och ungdomar medvård- och behandlingsinsatser
miljarderuppgick enligt våra beräkningar till 11,1problem år 1996 ca

kr och lands-kr. dessa finansierar kommunerna 8,4 miljarderAv ca
miljarder kr. visarmiljarder kr 0,8 Detingen 1,9 samt staten caca

förockså de riktade vård- och behandlingsinsatsema står 80 %att ca av
förebyggande mindre 20 %kostnadema, medan insatser utgör än av

samhällets totala kostnader.
för barn och ungdomar medsamhällets direkta kostnaderAv psy-

kiska eller psykosociala problem kommunerna för Om-står merparten.
miljarder kr förkring miljarder kr totala kostnader 6,74,7 IFO:sav

målgrupp till barn och ungdomar placerade familjehem ellervår går i
inklusive de särskilda ungdomshemmen. kostnader harHVB, Dessa

ökat markant de åren.senaste
framförallt kommu-finns påtagliga brister i landstingens och iDet

försvårar framredovisningsrutiner, vilket möjligheten jäm-att tanernas
förbara uppgifter kring dessa frågor. gäller både för den ekono-Detta
miska redovisningen verksamhetsredovisningen.och
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Analys samarbete mellan olika verksamheter kap. 8av

ochBarn ungdomar med psykiska problem har många gånger samman-
behov kräver insatser från flera olika håll.satta Bristandesom samar-

bete mellan olika verksamheter och mellan kommuner och landsting
fördyrar samhällets vårdkostnader. Med hänsyn till sekretesslagen byg-

möjligheterna till samverkan enskildai ärenden först och främst påger
den enskildes samtycke. Enligt våra undersökningar utmärks ettegna
fungerande samarbete respekt för varandras kompetens, överens-av
stämmelse i och huri på uppdragetsynsätt personligasamtman ser
relationer. Samarbete kräver på alla nivåer, från fáltnivåengagemang
till hög beslutsnivå. Ledningen har särskilt Samarbetet börett ansvar.
utgå från mål och varje verksamhet skall bidra medgemensamma me-
del och arbetsmetoder för de målgrupperna.gemensamma

Förslag förbättrat samarbete kap. 9om

Vissa barn och ungdomar har behov långvarig behandling ochstora av
i många fall uppstår oklarhet kring kostnadsansvar mellan kommuner
och landsting 91. Vi positivt på de initiativ fleratagits påser som
håll i landet, där huvudmännen dragit riktlinjer förgemensamt upp an-

och mandat och funnit regionala arbetsordningar förankratssvar som
på chefs- och politikernivå. Tillgången på landstingsanknutna behand-
lingshem dagi anmärkningsvärtär ojämn landet, ochöver ett samar-
bete krävs mellan landsting och kommuner för bedöma behovetatt av
vårdplatser. Enligt ochLSS lagen 1990:1404 kommunernas be-om
talningsansvar för viss hälso- och sjukvård skall kommunerna bära
kostnaderna för psykiskt funktionshindrade och psykiskt sjuka ärsom
"medicinskt färdigbehandlade". Det råder i dag oklarhet hur dessaom
lagar skall tillämpas för barn och ungdomar med psykiska problem. Vi

insatser enligt LSS böratt högrei grad vadprövasanser än ärsom
fallet dag.i detDå gäller betalningsansvarslagen föreslår vi översyn,en
så full klarhet kan nåsatt skall betala, barn intenär ettom vem som
längre behöver sluten psykiatrisk vård inte heller kan vistas detimen

hemmet.egna
Inte frånminst kommunerna hörs hel del kritik vårdresur-mot atten
för barn och ungdomar splittrade på olika huvudmän.är Förser en

bättre organisatorisk samordning verksamheterna behöverav man
kommunalapröva samverkansformer 92. Kommuner och lands-nya

ting har dagi goda möjligheter samverka i nämnd elleratt igemensam
kommunalförbund. Den nyligen införda, förenklade regleringen av
kommunalförbund och möjligheten bilda flersaksförbund innebäratt att
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olika frågor,frihet samverka kringde olika huvudmännen har stor att
bamhälso-ungdomspsykiatrin, mödra- ochbarn- ochden öppnat.ex.

Kommunalför-individ- och familjeomsorg.socialtjänstensvården och
för frågor. Samver-klart intresse vårasamverkansfonnbund är aven

samverkannämnd, det villkan i säga po-genom gemensamgemensam
för hu-frågornaförutsätter däremotlitisk styrning, äratt gemensamma

samhäl-bär dag olika delaroch landsting ivudmännen. Kommuner av
förförutsättningarnaoch ungdomar. Vilets för barn attattanseransvar

mellan kommuner och landstingunderlätta samarbeteytterligare genom
utredas.politisk styrning börgemensam
missbruksproblem och psykiskamedUtagerande ungdomar pro-

problematik svår hantera inom3 harblem 9. är attsammansatt somen
lyfts vårasärskilt ioch socialtjänsten.psykiatrin De utgör somen grupp
för vårdeller placerats ienligt SoL LVUdirektiv. Ungdomar som

hem för vård eller boende, behöverungdomshem eller i andrasärskilda
tillgodoses till-hjälp. hjälpbehov inte imånga fall psykiatrisk Dessai

ungdomshem-tillställt de särskildaräcklig grad, bl.a. enkät vivisar en
enhetligt klartnödvändigt införaDet är ett systematt angersommen.

för olika delar vården.vilken huvudman har Ansvaretansvar avsom
vårdbehov ligger på hälso-för tillgodose ungdomarnas psykiatriskaatt

skall haföreslår barn- och ungdomspsykiatrinoch sjukvården. Vi att en
med företrä-behandlingsråd, för tillsammansskyldighet delta i attatt

vård el-ungdomshem eller hem fördare för socialtjänst, särskilt annat
utredningen den vårdbehov.ler boende medverka i Inom ra-av unges

socialtjänsten förför behandlingsrådets arbete upprättan-ansvararmen
tydligt skall framgå vilken hu-det individuell plan, vilken detav en av

genomförandet planen. föreslårvudman för vad i Viavsom ansvarar
införsbestämmelser behandlingsråd och individuell plan i soci-att om

altjänstlagen. och ungdomspsykiatrin skall också pati-Barn- utse en-
särskildabehandlare etablerar kontakt med deentansvarig ung-som

det upptagningsornrådet.domshemmen och HVB-hemmen inom egna
verksamhetschefBestämmelser detta bör införas i förordningen omom

bedömninghälso- och sjukvården. Slutligen finns det enligt vårinom -
rättspsykiatrin, lag-behov kompetensutveckling inom så att ungaav

med erbjudas adekvat vård.överträdare allvarlig psykisk störning kan
för misshandel sexuella 9,4Barn och ärövergrepputsattssom

också har haft uttryckligt uppdrag uppmärk-vi ett atten grupp som
Vi önskade få aktuell belysning hur landetiruntomsamma. manen av

arbetar med misshandel och sexuella med särskilt fokus påövergrepp,
det samarbete mellan socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, polis
och åklagare bedrivs de lokala och regionala samrådsgrup-inomsom

Med detta syfte skickade till landetsvi i 1997 enkätutperna. mars en
samtliga fick såvällänsstyrelser, och innehållsrikt underlag kringett
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svårigheter kvalitetsutveckling. Vår bedömning utvecklingenär attsom
socialtjänstens, hälso- och sjukvårdens polisens arbete medsamtav

sexuella och misshandelövergrepp barn och ungdomar behö-annan av
samordnas nationellt och i regionala kunskapscentra. Socialsekrete-ver

har behov stöd och handledningett stort i arbetet med dessarama av
svåra frågor, och socialtjänstens behov bör särskilt uppmärksammas. Vi
föreslår Socialstyrelsen i uppdragatt fram nationelltatt ta ettges
utvecklingsprogram för hela området misshandel och sexuella över-

barn. Socialstyrelsen bör undersökamot möjligheten stödjagrepp att ett
antal regionala primärt arbetar utifråncentra socialtjänstens behovsom

kompetensutveckling, konsultation och handledning. Dessaav centra
skulle komplettera de regionala arbetar med bam- ochcentra som ung-
domspsykiatrin bas. Uppbyggnaden kan etappvis,centra görassom av
och vi Socialstyrelsen böratt fördela medel förattanser ges ansvar
detta.

Barn och ungdomar med invandrarbakgrund ytterligareär en grupp
lyfts fram i våra direktiv. För barn, ungdomar och familjeratt medsom

invandrarbakgrund skall få adekvat vård och stöd krävs interkultu-ett
rellt samarbete 9.5. En expertpanel har försett med underlag ioss
denna fråga. Interkulturellt arbete bygger på ömsesidigt mellanett möte
två eller flera kulturer. Som professionell måste kulturelltman vara
medveten och ha förmåga andra förutsättningslöst,att möta med in-

och respekt. För kvalitettresse arbeteti krävs personal har möjlighetatt
specialisera sigatt interkulturellt arbete. finnsmot Det mycketett stort

behov utveckla kulturanpassadeatt arbetsmetoder. Invandrares kom-av
underutnyttjad ochpetens är det finns potential för socialtjänst, hälso-

och sjukvård, skola m.fl. verksamheter stärka kulturkompetenssinatt
breddad rekrytering. föreslårVi regeringen dengenom inte-att ger nya

grationsmyndigheten i uppdrag följa och samordnaatt FoU-arbetetupp
kring interkulturella erfarenheter utvecklingen kulturanpassadesamt av
arbetsmetoder.

Tolk används i otillräcklig utsträckning. Vi det huvud-att äranser
männens tillse enheteratt har högatt andel hjälpsökandeansvar som
med svårigheter kommunicera påatt svenska får täckning för tolkkost-
nader, tidsåtgång förextra utveckling tolksamarbetet.samt Vi villav
understryka traumatiserade barnatt och ungdomar med flyktingbak-
grund har till rehabilitering,rätt i enlighet med Bamkonventionens arti-
kel 39, kommunens introduktionsansvar och landstingens enligtansvar
HSL. För tillse barn ochatt ungdomaratt far illa flykting-/in-isom
vandrarfamiljer får stöd och hjälp bör utveckla samverkansgrupperman
på läns- eller regional nivå, för för stöd i handläggningattannan svara
och stimulera kompetensutveckling.
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vuxenvårdochpsykiatrisk barn-mittemellanhamnarUngdomar
och vuxenliv.barndommittemellanåldersmässigtbefinner sig9. 6. De

mellangränslandetbefinner sig ipsykiska problemmedUngdomar
ochfamiljeorienterade arbetssättungdomspsykiatrinsochbarn- vuxen-

få till-möjlighetenförsvårarindividinriktade. Dettapsykiatrins attmer
kontaktkontinuitetsbrott iOfta uppstårvård.fredsställande stöd och

Vuxenpsyki-ungdomspsykiatrin ochbarn- ochmellanoch arbetssätt
problem, såsompsykiskamed allvarliga ätstör-ungdomaratrin. För

medoch depressiontvångssyndromschizofreni, svåraautism,ningar,
otillfredsställande.vården oftasuicidrisk, fungerar

ochår mellan BUPflexibel åldersgräns 16-25förordarVi vux-en
Socialstyrelsen uppdragiföreslår regeringenenpsykiatrin. Vi attatt ger

utgåendeungdomar,psykiatriska vårdenför denutveckla riktlinjer av
ungdoms-ochsamverkan mellan barn-och flexibelfrån utvidgaden

verksamheternasamarbetet mellanoch vuxenpsykiatri. Hurpsykiatri
regionalalokala ochefter deutformas måste bestämmaskonkret skall

iböroch intresseorganisationerförutsättningama. Ungdomar engageras
medel såföreslårpå olika nivåer. Viutvecklingsarbete avsätts, attatt

flexibla ålders-utvecklingsarbete kringbedriververksamheter som
erbjudsoch vuxenpsykiatriungdomspsykiatrimellan bam- ochgränser

framföralltskullesärskilda stimulansmedel.möjlighet söka Dessaatt
kom-sprida resultaten detförutsättningar föravsedda attatt avvara ge

arbetet.petensuppbyggande

10kvalitetsutveckling kapKompetens och

förväsentliganyckelområden viVi pekar på några värnaattsom anser
de verksamheteroch säkra kvalitet ioch utveckla kompetens mö-som

med psykiska problem.barn och ungdomarter
varandrakännedomverksamheterna ochKompetens inom om

och för godför kvalitet det arbetetI I förutsättningar i internaär
bamkompetens inomdet dag finns brister isamverkan. Vi iattanser

barnhälso-hälso- och sjukvården, och då inomsocialtjänsten och även
bristfällig,genomgåendevården. ungdomarKompetensen möta äratt

behö-ungdomskompetensenungdomsmottagningama undantagna, och
ungdo-ochförbättras i alla verksamheter Barnsmötersom unga.ver

allenskilt likaväl iperspektiv skall beaktas, i varje möte sommars egna
dominerande, ochplanering. Vuxenperspektivet oftaövergripande är

frånvilken utsträckning arbetet utgårvarje verksamhet bör granska i
barns och ungdomars perspektiv.

professioners och verksamhetersDålig kännedom angränsandeom
uppdrag, och arbetssätt ofta reella hinder förkompetens utgör samver-
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kan. Detta delvis utbildningsfråga. bredda kunskapenär För atten om
andra professioner och verksamheter, behöver de Samhällsorienterande
inslagen förstärkas inom de professionsinriktade högskoleutbildning-

Samarbete fakultetsgränsema kanöver positivt inslag.utgöra ettarna.
Grundutbildning, fortbildning och vidareutbildning 10.2 medel iär

det kompetensuppbyggande arbetet. Vi har uppmärksammat raden
fortbildningsbehov, det enligt vår bedömning arbetsgivarensärsom

tillgodose. kvalitetssynpunktFrån det viktigt socialsek-att är attansvar
får möjlighet till specialisering och fortbildningreterare bam-inom och

ungdomsområdet. Inom bamhälsovården bör sjuksköterskorna få fort-
bildning i spädbamsutveckling och tidig kommunikation. finnsDet ett
allmänt behov fortbildning i migration, flyktingskap och interkultu-av
rell kommunikation såväl inom de kommunala verksamheterna som
inom hälso- och sjukvården. föreliggerDet behov fort-även stora av
bildning i arbeta med tolk. Barn- och ungdomspsykiatrinsatt vidareut-
bildningar i specialiserad diagnostik och i och/eller specialiseradenya
behandlingsmetoder bör kunna samordnas nationellt.

Staten har särskilt för den långsiktiga kompetensupp-ett ansvar
byggnaden. Viktiga instrument härför professionemas grundutbild-är
ningar och andra satsningar inom högskolan. föreslårVi högskole-att
utbildningarna för blivande socionomer, psykologer, sjuksköterskor
och läkare skall innehålla minst 5 migration, flyktingskappoäng om
och interkulturell kommunikation. För kvalificerade vidareutbild-att
ningar skall komma till stånd krävs från högskole-ett engagemang
institutionerna.

Behoven utvecklingsarbete och forskning 103 vi någraägnarav
övergripande reflexioner. FoU-miljöer där forskare och praktiker möts
och möjlighet tillsammans formulera frågor och dokumenteraattges
erfarenheter behövs för stimulera till arbetssätt kompe-att ochnya
tensutveckling.

finnsDet allmänt behov i det psykosocialaett arbetet öka in-attav
slaget Åtgärderstrukturerade metoder går utvärdera. behö-attav som

följ vad i dag.än Det gällergörs samverkans-ävenver as upp mer som
fomier. En nationell samordning statistik för socialtjänst, BUP m.fl.av
verksamheter, skapar möjlighet till förbättrad överblick och kommuni-
kation se kap. 7. Vi epidemiologisk bevakning barnsattanser en av
och ungdomars psykiska hälsa skulle viktiga bidrag till kunskapsut-ge
vecklingen. Behandlingsforslcningen eftersatt och här finnsär stora ut-
vecklingsbehov. Flickors och pojkars problematik skiljer sig åt, vilket
måste ökad uppmärksamhetägnas forskningi och utveckling.

Vi föreslår den forskningspolitiska kommitténatt i uppdrag attges
särskilt utreda behovet och samhällsnyttan forskning rörande barnsav

2 18-0333
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forskninginklusivehälsa,psykiskautveckling ochungdomarsoch
behandlande insatser.förebyggande ochkring

ochtillförlitligaochutprövadeväl10.4Psykologiska ärtest som
psykolo-iviktiga instrumentprofessionelltpåanvänds sätt ärettsom

dekostnadseffektivitet ikvalitet ochtillbidrargiska utredningar. De
problem.psykiskamedungdomarochbarnverksamheter mötersom

allvarligt bekymmer.emellertidtestutvecklingFinansiering är ettav
behövermetodutvecklingsfrågadettabedömningEnligt vår är somen
initierarregeringendärförföreslårövergripande nivå. Vi attlösas på en
stödmedSocialstyrelsenförvaltasändamål,dettafond för att avaven

värdering in-praktiskvetenskaplig ochförnämnd avansvararsomen
ansökningar.komna

11kap.konsekvenserEkonomiska

inrik-kostnaderberäkningsbarabetingar ärde förslagFlertalet somav
svåradärmedkostnadernaegentliga atttade på prevention. De är upp-

innebärakansjälva verketflera förslag ibedömningskatta. Vår är att
årligadirektauppskattat dehar likvälsikt. Vipå kortbesparingar, även

förslag:för följandekostnaderna

beak-resursbristernuvarandekr,elevvård 285 miljonerskolans-
tade

miljoner krarbetslösa 300för barn tillbarnomsorg-
krhälsa 2 miljonerpsykiskbevakningepidemiologisk av-

miljoner krplacerade 11,5i HVBbehandlingsråd för ungdomar-
kr1,6 miljonertill flyktingbarnBVC-stöd-

flexibel åldersgräns BUP-vuxen-utvecklingstimulansmedel för av-
krmiljonerpsykiatri 10

miljoner kr, 2-2,56-7,5för psykologiskautvecklingsfond test varav-
ungdomar.barn ochmiljoner kr rör

för förebyggande insatserkostnadernakringför ocksåVi resonemang
regionala kunskapscentraför uppbyggnadbarn 11.3 ochför utsatta av

1.7.1
till sinadagsläget inte levalandsting förmår iochKommuner upp

psykiskaungdomar medbarn ochskyldigheterlagstadgade gentemot
ekonomiskabedöma vilkaunderlag förproblem. Vi har inte sats-att

Vårefterleva lagstiftarens intentioner.förskulle krävasningar attsom
ungdomarsresurstillskott. ochdet krävs Barnsbedömning ut-är att

högstavälbefinnande måste prioritet.veckling, hälsa och ges
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l Författningsförslag

Förslag till
Lag ändring i skollagen 1985:1100om

Härigenom föreskrivs frågai skollagen 1985:1100om
dels kap.l 2 skall§ ha följande lydelse,att
dels det i lagen skall införasatt paragrafer, 2 kap. 3tre nya a
kap.2 8 § och 5 kap. 2 följande lydelse.a a a av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.
2 §

Alla barn och ungdomar skall, oberoende kön, geografiskt hemvistav
sociala och ekonomiska förhållanden,samt ha lika tillgång till ut-

bildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Utbild-
ningen skall inom varje skolform likvärdig, varhelst den anordnasvara
ilandet.

Utbildningen skall eleverna kunskaper och färdigheter isamt,ge
samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till
ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. utbildningenI
skall hänsyn till elever med särskilda behov.tas

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med
grundläggande demokratiska värderingar. Var och verkar inomen som
skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt
för vår miljö. Särskilt skall den verkar inom skolangemensamma som

främja jämställdhet mellan könen samt
aktivt motverka alla former kränkande behandling såsomav

mobbning och rasistiska beteenden.
I 71 § socialtjänstlagen

1980:620 föreskrivs skyl-en
dighet falli vissa till social-att
nämnden anmäla känne-genast
dom något kan innebäraom som

socialnämnden behöveratt in-
tillgripa underârigs skydd.en
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2 kap.
§3 a

elevvårdande verk-denFör
haskall skolornasamheten även

medpersonaltilltillgång annan
erfaren-ochutbildninglämplig

föreskrivs isådanhet än som
kap.14och 3 §§kap. 22 samt

2§.

2 kap.a
§8 a

enligt 6 §barnEtt er-som
fritidshemförskola,hållit plats i

skolbarnsom-integreradeller
behållaskall ha sinrätt attsorg

föräld-någonplats även avom
arbetslös.blirrarna

5 kap.
§2 a

till ele-skallstödSärskilt ges
skol-svårigheterhar iver som

arbetet.

juli 1999.kraft denträder 1lag iDenna
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Förslag till

Förordning ändring i grundskoleförordningenom

l 994: 94l l

föreskrivsHärigenom kap.5 l § grundskoleförordningen 1994:1194att
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 kap.
1 §

4 kap. andra stycketI 1 § skollagen 1985:1100 föreskrivs särskiltatt
stöd skall till elever har svårigheter skolarbetet.iges som

Om elev bedöms ha behoven
särskilda stödinsatser, skallav

utredning kunna företas inomen
skolans elevvârdande verksam-
het. Utredningen skall utformas
med utgångspunkt elevens svå-i
righeter, samråd med eleveni
och elevens vårdnadshavare

efter behov innefatta peda-samt
gogisk, psykologisk, medicinsk
och social utredning.

Beslut särskilt stöd enligt detta kapitel fattas rektorn, inteom av om
något följer och5 10 §§.annat av

Om elev behöver särskilda stödåtgärder, skall åtgärdsprogrametten
utarbetas berörd skolpersonal. Vid utarbetandet börprogrammetav av
skolpersonalen samråda med eleven och elevens vårdnadshavare.

Denna förordning träder krafti den 1 juli 1999.
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Förslag till
gymnasieförordningenändring iFörordning om

1992:394

1992:394gymnasieförordningenfrågaföreskrivs iHärigenom om
betecknas kap.skall 8 1nuvarande kap. 1 §8dels att a

bestämmelse, kap. 18skall införasförordningendels det iatt en ny
lydelse.följandeav

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

8 kap.
§1

skollagenkap. 2 §I 5 a
särskiltföreskrivs1985:1100 att

hartill eleverstöd skall somges
skolarbetet.svårigheter i

ha behovelev bedömsOm aven
skallsärskilda stödinsatser, en

sko-utredning kunna företas inom
elevvârdande verksamhet. Ut-lans

skall utformas medredningen ut-
svårigheter,gångspunkt elevens ii

eftersamråd med eleven samt
innefatta pedagogisk,behov psy-

medicinsk och socialkologisk, ut-
fråga elevredning. I om en som

hellerfyllt år ochhar 18 inteinte
ingått äktenskap skall samråd även

med vårdnadshavare.ske elevens
elev behöver särskildaOm en

stödåtgärder, skall den individuella
studieplanen kompletteras med ett

utarbetatsåtgärdsprogram, som av
Vid utarbe-berörd skolpersonal.
bör skolper-tandet programmetav

sonalen samråda med eleven. 1
fråga elev har fylltinteom en som

år och heller ingått äkten-18 inte
skap bör samråd ske medäven
elevens vårdnadshavare.

förordning träder i kraft den juliDenna 1 1999.
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Förslag till
Lag ändring i socialtjänstlagen 1980:620om

Härigenom föreskrivs frågai socialtjänstlagen 1980:620om
dels ll § skall ha följande lydelse,att
dels det i lagen skall införasatt två paragrafer, 22 och 22 b §§,nya a
följande lydelse.av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

ll §
Socialnämnden skall arbeta för förebygga ochatt motverka missbruk

alkohol och andra beroendeframkallande medel.av Insatser för barn
och ungdom bör därvid särskildägnas uppmärksamhet.

Socialnämnden skall information till myndigheter,genom grupper
och enskilda och uppsökande verksamhet sprida kunskapgenom om
skadeverkningar missbruk och de älpmöj ligheter finns.av om som

Socialnämnden skall aktivt sörja för den enskilde missbrukarenatt
får den hjälp och vård han behöver för komma ifrånattsom
missbruket. Nämnden skall i samförstånd med den enskilde planera
hjälpen och vården och bevaka planen fullföljs.attnoga

När missbrukare har etten
underårigt barn skall särskilt be-
aktas barnets behov informa-av

råd ochtion, stöd.

22 §a
När barn behöver vårdasett

eller bo hem föri vård eller bo-ett
ende, skall individuell planen upp-

för denrättas vård social-som
nämnden anordna. I pla-attavser

skall redovisasäven åtgärdernen
och insatser andra huvudmänsom
har för.ansvar

22 b §
Socialnämnden kan besluta om

samråd för planering denav unges
vård hem föri vård eller boende. I
sådant samråd behandlingsråd
har landstinget skyldighet delta.att

Denna lag träder i kraft den l juli 1999.
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tillFörslag
1982:763sjukvårdslagenochhälso-iändringLag om

1982:763sjukvårdslagenochhälso-§föreskrivs 2Härigenom att a
lydelse.följandeskall ha

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

§2 a
påkravenuppfyllerdenbedrivas såskallsjukvårdenochHälso- att en

särskiltskalldeninnebärvård.god Detta att
trygghet ibehovtillgodose patientensochgod kvalitet avvara av

behandlingen,ochvården
tillgänglig,lättvara

och integritet,självbestämmandeför patientensrespektbygga på
och sjuk-och hälso-mellan patientenkontaktergodafrämja

vårdspersonalen.
utformas ochmöjligtdetskall så långtbehandlingenVården och är

samråd med patienten.genomföras i
skall, detsjukvårdenhälso- ochtillvänder sigVarje patient omsom

bedömningmedicinskobehövligt,uppenbartinte snarastär avges en
tillstånddettaupplysningarskallhälsotillstånd. Patientensitt omges

upplysningamabuds.står till Ombehandlingsmetoderoch de somom
närståendetillstället lämnasskall de itill patientenlämnaskaninte en

ellerlämnas till patientenfår dock inteUpplysningartill patienten.
ellerför detta i kap. 3 §finns hinder 7detnärstående den måninågon

förstaeller §andra stycket 9eller1980:100 i 8 §sekretesslagen6 §
ochhälso-för personal inomåligganden1994:953stycket lagen om

sjukvården.
psykiskmedNär patienten

funktionshinder,sjukdom/psykiskt
sjukdom ellerfysiskallvarlig

alkohol ellermissbrukskada, av
beroendeframkallandeannat me-

skallunderårigt barndel har ett
barnets behovsärskilt beaktas av

och stöd.råd Detinformation,
barn för-gäller för varssamma

plötsligt dör.älder
socialtjänstlagen§I 71

skyl-1980:620 föreskrivs en
till social-falldighet i vissa att

känne-anmälanämnden genast
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dom något kan innebäraom som
socialnämnden behöveratt in-

till underårigsgripa skydd.en

Denna lag träder i kraft den juli1 1999.
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tillFörslag
föråligganden1994:953lagenändring iLag omom

sjukvårdenochhälso-personal inom

föråligganden1994:953lagen3 §föreskrivsHärigenom att om
lydelse.följ andeskall hasjukvårdenochhälso-personal inom

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

3 §
fårtill patientenskallför vårdenhar attDen ansvaret upp-sesom

behandlingsmetoderdeochhälsotillståndsittlysningar somomom
ställetskall de itill patienten,lämnaskanupplysningar intefinns. Om

skall dock inteUpplysningarnärstående till patienten.tilllämnas en
finnsdetutsträckningnärstående denieller någontill patientenlämnas

1980:100 eller i 8 §sekretesslageneller 6 §kap. 3hinder för detta i 7
denna lag.eller §andra stycket 9

psykiskmedNär patienten
funktionshinder,sjukdom/psykiskt

ellersjukdomallvarlig jj/sisk
elleralkoholmissbrukskada, av

beroendeframkallandeannat
barnunderårigtharmedel ett

barnetsbeaktassärskiltskall
råd ochinformation,behov av
för barngällerstöd. Det samma

plötsligt dör.föräldervars
socialtjänstlagen71 §I

skyl-föreskrivs1980:620 en
till social-falldighet i vissa att

anmäla känne-nämnden genast
innebärakannågotdom somom

behöversocialnämnden in-att
skydd.underårigstillgripa en

juliträder kraft den 1999.lag i lDenna
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Förslag till

Förordning ändring i förordningen 1996:933om om
verksamhetschef inom hälso- och sjukvården

Härigenom föreskrivs det i förordningenatt 1996:933 om
verksamhetschef inom hälso- och sjukvården skall införas en ny
paragraf, 4 följande lydelse.av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §

Verksamhetschefen skall an-
för behövlig psykiatriskattsvara

vård enligt individuell plan ges
den landstings-inomunge som
området placerats hem för vårdi
eller boende med stöd social-av
tjänstlagen 1980:620 eller la-

199052 med särskilda be-gen
stämmelser vårdom av unga.
Verksamhetschefen skall även

patientansvarig behand-utse en
lare.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1999.
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Inledning1

1.1 Kommitténs uppdrag

Bampsykiatrikommitténs utredningsarbete barn och ungdomsgrup-rör
med psykiska problem växlande och svårighetsgrad. Barnsartper av

och ungdomars viktigaste stöd under föräldrarna ochuppväxten är
familjen. Psykiska problem kan ha betydelse för livsmöjligheternastor
både och framtideni och samhällets stödinsatser för familj och barnnu
kan avgörande betydelse. Stödet kan i basverksamheter,vara av ges

mödra- och bamhälsovården, skolan och barnomsorgen, eller isom
specialistfáltet, barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar ochsom
kliniker, barn- och ungdomshabiliteringen och/eller socialtjänstens
individ- och familjeomsorg. På vilket samhällets stöd skallsätt
utformas så det på bästa kommer barn,att ungdomarsätt och familjer
till godo har fokuserats i utredningsarbetet.

1.2 Kommitténs arbete

harVi tagit del utredningar, verksamhetsberättelser, ochrapporterav
forskning på området i fallvissa inbjudit föreläsare tillsamt våra sam-
manträden för bredda den allmänna kunskapenatt i kommittén och för

del aktuella undersökningar.att ta Under arbetets gång har vi vidav
behov sarnrått med myndigheter och organisationer och gjort studie-
besök till olika verksamheter.

Många intressenter har kontakttagit och förmedlat information och
synpunkter. Inte minst vårt delbetänkande Röster barns ochom ung-
domars psykiska hälsa SOU 1997:8 upphov till kommentarer ochgav
kontakter.

Socialstyrelsen har i sin nationella innehåll och kvalitetöversyn av
iden psykiatriska vården, i särskild ordning behandlat den barn- och
ungdomspsykiatriska vården. Rapporten Innehåll och kvalitet i den
barn- och ungdomspsykiatriska vården underlagsrapport, Socialstyrel-
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ochtill bampsykiatrinhar underlag avsnittet1997:8 tjänat omsen som
refereras kapiteli

ochför barnsdeltagit referensgruppen mätningVi har i av ung-
Socialstyrelsens epidemiologiskahälsa viddomars psykiska centrum.

undersökningarEgna m.m.

ungdomar medvård och stöd till barn ochSamhällets kostnader för
projektför särskilt ipsykiska problem har analyserats inom ettramen

Resul-omfattande enkätundersökning har gjorts.kommittén. En egen
redovisas kapitel idetta betänkande och i 7den används i samttaten av

bilaga.sin helhet i separat
samarbetet mellantill kapitlet vård och stödUnderlaget samtom

sexuellavid misshandel och/ellerolika myndigheter övergrepp mot
kommittéarbetet.fram särskilt projekt inom Ibarn har också tagits i

under till länssty-samråd med Socialstyrelsen vände vi våren 1997oss
syfte få aktuell informationrelserna enkätundersökning imed att omen

dag fungerar.samarbetet mellan olika myndigheter ihur arbetet och
enkätundersökningen har behandlats under semina-Resultaten ettav

Socialstyrelsen under vårenrium anordnat tillsammans medvisom
1997.

habiliteringscheferenkät under till iVidare har vi i våren 1997en
vad gällerlandet, ställt frågor habiliteringens roll och arbetssättom

samverkan mellanbarn och ungdomar med psykiska problem och hur
bamhabilitering kan Enkätundersökningenbampsykiatri och sig.te

konferens kommittén tillsammansutgjorde komplement tillett en som
vidmed Allmänna Bamhuset anordnade tidigare vår Sätrasamma

underlag tillBruk. Konferensen och enkätundersökningen delsutgör
frågomas detta betänkande, dels redovisas resultaten i sinbehandling i

Allmännahelhet särskild skrift, på villkor Bamhuseti Växaen egna
och Barnpsykiatrikommittén 1997.

institutionsstyrelse SiS gjordes enkät-samarbete med StatensI en
undersökning under våren de särskilda ungdomshemmens1997 av

ungdomspsykiatrin.samarbete med barn- och
Under hösten gjordes kort enkätundersökning riktades1997 en som

till ungdomsmottagningarnas kuratorer och/eller psykologer syftei att
få aktuell bild ungdomsmottagningama för ungdo-insatser inomen av

och/ellermed psykiska psykosociala problem.mar
syfte bilda uppfattning vilka kunskaper behövsI att oss en om som

inom bampsykiatrin och socialtjänstens för arbeta interkulturelltIFO att
med barn och ungdomar har vi till 15-tal nyckelpersoner,vänt ettoss
med erfarenhet interkulturelltmångårig arbete och arbetar iav som



SOU 1998:31 Inledning 47

bostads- och upptagningsområden med flerkulturell befolkningssam-
har fåttmansättning. Vi i detta arbete fått omfat-ochett stort gensvar

tande frånmaterial hela arbetsgrupper.
Ordföranden formulerade frågor början15 i utredningen till kom-av

sakkunnigamitténs och för diskussion. Frågorna har i vissaexperter
fall vidarebefordrats till referensgrupper och därför besvaratsäven av
intresserade utanför kommittén. En sammanställning har ut-av svaren
gjort underlag.våraett av

utfrågningarKommitténs

Olika intresseorganisationer deltog under våren 1997 i hearingen om
samhällets stöd och vård till barn och ungdomar med psykiska pro-
blem: "Vad tycker användarna" deltagarlista, bilaga.se

syfteI få bild socialtjänstens arbete med barn och ungdo-att en av
har eller riskerar få psykiska problem anordnades hea-attmar som en

ring under hösten 1997. områdenDe belystes bl.a. socialtjäns-som var
arbete med barn i miljöer och utagerande ungdomar,tens soci-utsatta

altjänstens förebyggande arbete, kämkompetensen inom socialtjänsten
och socialtjänstens utvecklingsmöjligheter deltagarlista, bi-m.m. se
laga.

Hösten anordnade1996 vi två-dagars hearing för barnpsykiatrinen
uppväxtårens psykiska problem där vi samlade erfarenheter ochom

forskning. Hearingen utgångspunkten för vårt delbetänkandeutgör
Röster barns och ungdomars psykiska hälsa SOU 1997:8.om

Referensgrupper

Till sekretariatet har knutits referensgrupp med frånrepresentanteren
olika intresseorganisationer. Referensgruppen har tvåsammanträtt
gånger och däremellan deltagit olika avsnitt i betänkandet, med till-av
fälle lämna synpunkter.att

Till projektet samhällets kostnader för stöd och vård har refe-om
knutits i samband med utarbetandet enkäterna och irenspersoner av

samband med tolkning resultaten.av

våraBesök i grannländer

Delar sekretariatet och ordföranden har i oktober besökt1996 Norgeav
för del hur stödet till barn och ungdomaratt ta med psykiskaav pro-
blem organiserat i Norge, arbetsmetoderär och utveckling på området,
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barnsamarbetet kring målgrupper,särskild betoning på vissamed som
flyktingbarn mil.kris, sexuellai övergrepp,

ordförandenbesökte delar sekretariatet ochUnder våren 1997 av
vårdutagerande och stöd och tillarbetet med tonåringarDanmark, där

flyktingbakgrund, liksom skolansinvandrar- och/ellerungdomar med
demed psykiska problem någraroll för barn och ungdomar av om-var

råden belystes.som
för delbesökte Finland under våren 1997Huvudsekreteraren att ta

samlokalisering och samarbete mel-kunskaper och erfarenheterav av
hälso- och sjukvård och socialtjänst.lan olika verksamheter inom

studerades vuxenpsykiatrins arbete med anhö-Andra områden varsom
för barn-särskilt barn barnläkare de barnenriga mest utsatta samt-,-

socialtjänsten.skyddet inom
kompletterats mednordiska perspektivet harDet expemapporten

problem hos och ungdomar Schweiz.insatser psykiska barn imotom

Konferenser

sekretariatet har deltagit flera konferenser bedömt viktiga föri visom
kommitténs har förelästuppdrag. Dels sekreterarna Barnpsykiatri-om
kommitténs uppdrag och arbete i olika sammanhang, med tillfälle att
fånga reaktioner och synpunkter, dels har sekretariatet varitupp repre-

på konferenser. Vi vill här särskilt följande All-nämnasenterat av
Bamhusets konferenser vid Bruk värdefullaSätra givitmänna som un-

derlag: Konferens DAMP, 1996, Förskolebarn med in-om sommaren
vandrarbakgrund, våren 1997, Elevvård lyx eller nödvändighet,-
hösten till psykiskt sjuka föräldrar,1997 Barn våren 1997. Densamt
sistnämnda konferensen anordnades Allmänna Bamhuset tillsam-av

med Socialstyrelsen.mans
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2 Psykiska problem hos barn och
ungdomar i samhällsperspektivett

Vår bedömning: Psykiska problem hos barn och ungdomar är en
Ävenfolkhälsofråga betydelse. försiktig uppskattningstorav en

visar minst 5-10 alla% barn och ungdomaratt lider psykiskaav av
problem och störningar, vid viss tidpunkt. samhälls-Ur etten
perspektiv det väsentligtär på breda hälsobefrämjandeatt satsa
insatser, och söka undanröja skadefaktorer.att Större samhällsbeslut
borde inbegripa konsekvensanalys hur tänkbara förändringaren av
skulle påverka livsvillkoren för barn och ungdomar.

Vi bör barns och ungdomars psykiska problem i folkhälsopers-se ett
pektiv analogt med andra omfattande samhällsproblem olycksfall,-
tandhälsa, hjärt- och kärlsjukdomar, alkoholrelaterade hälsobrister etc.
Samhälls- och folkhälsoperspektivet innebär eftersträvaratt attman
minska kända betydelsefulla riskfaktorer på olika nivåer i samhället.
Troligen kvalitativt bra basverksamheterär MVC, BVC, bamom-som

skola speciellt betydelse. denI mån psykiskastor problem kansorg, av
förebyggas generella insatser, såsom stöd till den familjengenom unga
och bra basverksamheter, kan kostnaderna investeringarman se som

konsumtionänsnarare som av resurser.
Olika verksamheter i samhället kan medverka i allmän strävan atten

förebygga psykisk ohälsa hos barn och ungdom. Att barns ochgynna
ungdomars allsidiga utveckling och förebygga psykiska skador böratt

övergripande samhällsprojektett ungefär karaktärses som av samma
skapat.ex. ekologisktsträvan hållbartatt samhälle,ett ökad järn-som

ställdhet mellan könen, förbättra människorsatt livsvillkor,externa
minska olycksfall, minska skador alkohol och droger. En utgångs-av
punkt för myndigheter och offentliga verksamheter kan analysvara en

följ ande kämfrågor:av
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och degrundläggande behov hos barnverksamheten hänsyn tillTar-
småbarnsföräldrarföräldrarollen ställer påkrav

barn ochtill stacken förverksamheten dra sitt stråkanHur att ung--
psykiska påfrestningarskall för långvarigadomar inte utsättas

kämuppgift möjligheterförverksamheten inom sinHar attramen-
undan-hos barn och ungdomarförebygga psykiska skador genom

isoleringmobbning, utstötning,röjande riskfaktorer av en-somav
och ungdomarskilda eller barngrupper av

hjärnskador föror-minskade risker förverksamheten bidra tillKan-
och drogkon-oavsiktligt våld alkohol-sakade avsiktligt och samtav

sumtion

direkt inställt påsamhällsövergripande arbete sådan inteEtt är attartav
svårt pekatydliga och lätt identifierbara resultat.uppnå vissa Det är att

starkare barn- ochklara mål-medel-resultat-relationer.på enkla och Ett
riskfaktorerungdomsperspektiv konsekvent reduceringsamt aven mer

försvaraverksamheter första handolika tänkbara iinom sättär attett
samhällsvärden. det långaeller för centralaverka I pers-gemensamma

vilkenhälsa barn och ungdomar avhängigt ipektivet psykisk hosär av
fårpräglat barns och ungdomars behovmån folkhälsoperspektivett av

beslutsfattare verksamheter.genomslag hos allmänhet och i olika Detta
rättigheter.klart stöd i konvention barnetshar FN:ssynsätt ett om

slutbetänkandeBamkommittén nyligen avlämnat sittsom
SOU 1997:116 föreslår Barnkonventionen inteatt statusges av

konventionens förvaltas tillsynnationell lag, intentioneratt genommen
lagstift-existerande lagstiftning och bevakning framtidaöver attav

bringas överensstämmelse med Bamkonventionen. Barn-ningsarbete i
förkommittén föreslår det bör fastställas nationella målatt genom-

förandet alla landet. mål bör in-Barnkonventionen på nivåer i Dessaav
riksdagen. de nationellagå i nationell strategi Utöverantagenen av

målen ställas krav kommunala handlingsplaner och uppfölj-bör det på
såväl kommunal, regional nationell Vi hänvisarning på nivå. isom

dessa frågor "agendakaraktär" till Bamkommitténs arbete, ut-menav
talar samhälleligstark vakthållning kring barns och ungdomarsatt
rättigheter, och värde klart de mål vill befrämjaintegritet vigagnar som

frågai barns och ungdomars psykiska hälsa.om
Möjligheterna anlägga folkhälsopers-praktiskt användbartatt ett

pektiv bygger på två grundförutsättningar:
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det finns grundläggande kunskaper problemensatt utbredningom-
relevanta skadefaktorer och/eller skyddsfaktorersamt om

det står samhälletsi makt påtagligt minska barnsatt och ungdo-att-
utsatthet för skadefaktorer och/eller främja effekten stöd-mars av

jande och hälsobringande faktorer.

samhällsperspektivI det således lika viktigtett frågaär sig vadatt som
främjar barns och ungdomars psykiska hälsa motverka risk-attsom
och skadefaktorer. Som generell regel gäller åtgärder riktadeatten mer
till liten mindre 5 % sällan kan förväntas folk-utsatt änen grupp ge

Ävenhälsoeffekter. risken för ohälsa i så liten betydan-ärom en grupp
de kommer inte mycket framgångsrik intervention påtag-attens en ge
liga effekter på folkhälsan. allra flestaDe individer med nedsatt psykisk
hälsa kommer i framtiden rekryteras den 90att %storaur gruppen av
befolkningen med måttligt förhöjd risk eller genomsnittlig risk.
Strategier varit framgångsrika i andra sammanhang t.ex. i frågasom

bamolycksfall, infektionsprofylax, tandskador har inneburitom
satsningar minskat utsattheten för hälsorisker för hela be-som
follmingen eller för befolkningsgrupper. vårt delbetänkandestora I
SOU 1997:8 har vi redovisat vår på riskfaktorer, skyddsfaktorersyn
och orsaksmekanismer relaterade till psykisk ohälsa hos barn och ung-
domar. Sammanfattningsvis har vi ställt kritiska till enkla orsak-oss
verkan-modeller. Aktuella forskningsrön pekar förekomstenmot av
komplexa händelsekedjor och under barn- och ungdomsåren dyna-ett
miskt samspel mellan faktorer på individ-, familj och samhällsnivå.e-

Även med mycket strikta och definitioner uppgår förekoms-snäva
psykiska problem ochten störningar vid viss tidpunkt till minstav en

5-10 % barn- och ungdomspopulationen. De psykiska problemenav
vållar lidande hos de drabbade och derasstort familjer och kostnaderna
för samhället avsevärda denär egentliga bampsykiatriska vården-
kostar drygt miljard kronor år se kapitel 7. Denna vårdkostnaden per

bara 10utgör % samhällets beräkningsbara kostnader för barnsca av
och ungdomars psykiska problem. Därtill kommer kostnader ärsom
latenta och svåra beräkna, individatt aldrig kunnatt.ex. utbildaatt en
sig på den nivå han/hon kanske har kapacitet för. För den enskilde
individen kan period allvarliga psykiska problem tveklösten av ge
livslånga konsekvenser, både socialt, utbildningsmässigt och ekono-
miskt. Utvecklingen utpräglat kunskaps-mot och informations-ett
samhälle kraven på sociala samspelsamt i arbetslivet innebär ävenatt
måttliga psykiska problem kan få karaktären allvarliga funktions-av
hinder.

Psykiska problem kan också kosta barn och ungdomar livet. Psyko-
sociala faktorer inblandadeär i de flesta dödsfall drabbar ton-som
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bland pojkar ochvanligaste dödsorsakenSjälvmord denåringar. är
trafikolyckor. Blandvanligare död iåldern 15-29 år,i änmänunga

vanligt,åldrar det mindremotsvarandeflickor och kvinnor i ärunga
dödsorsakemade vanligasteför dem självmordutgöräven en avmen

1995.Hulthén Wasserman
familjervanligare hosbarn och ungdomarPsykiska problem hos är

eller underprivilegierade.socialt Enpå olika sätt är utsatta sam-som
visade4-årings-kontrollen Stockholmutfall från imanställning attav

gynnadesocioekonomiskt minstbetydligt vanligare i detavvikelser var
m.fl 1996.gynnade Bremberg Enområdet jämfört med det mest

motsvarande resultatomfattande longitudinell studie Uppsalai gav
för samhälletMellbin finns moralisktm.fl. 1994. Det attett ansvar

skall få sååtgärder det går för alla barnpolitiska göra att engenom som
hautredning berör frågor kanlikvärdig möjligt. Vårstart somsom

fältet. Förslagetimplikationer för hela det social- och familjepolitiska
hälsa svenska barn se kapitel 5,periodisk psykisk hosmätningom av

har bäring dessa samhällsfrågor.på

hälsobefrämj ande perspektivet2.1 Det

hälsobefrämjande perspektivet särskilt vikt. Forsknings-Det är storav
visar barns, ungdomars och föräldrars känsla sammanhang irön att av

tillvaron, dvs. tillvaron uppfattas begriplig, hanterbar ochatt som me-
ningsfull grundläggande förutsättning för bevaradtycks vara en psy-

Påfrest-kisk hälsa och psykiskt välbefinnande Antonovsky 1991.
kan aldrig undvikas helt, stark känsla sammanhangningar men en av

det möjligt finna konstruktiva verkligheten. Detgör möta ärsätt attatt
sökaviktig uppgift för samhället och dess identifiera ochatten organ

eliminera avgörande risk- och skadefaktorer. Lika viktigt kan det vara
skapa förutsättningar barn och föräldrar kapablagöratt attsom mer

handskas med krissituationer och stressfaktorer. Bildligt talat skulle
kunna drunkningsolyckor förhindras baraintesäga att attman av man

håller barn borta från och bygger stängsel vid flodbrinkar,vatten utan
ökad simkunnighet och användning flytvästar risk-iäven genom av

situationer.
det följande skall några för den psykiska hälsan viktigaI strategiskt

samhällsområden kommenteras kortfattat.



samhällsperspektivSOU Psykiska problem hos barn och ungdomar 531998:31 i ett

Familj epolitiken2.2

till psykisk ohälsaFamiljesociala problem har relativt stark kopplingen
Folkhälsoperspektivet psykisk ohälsa moti-hos barn och ungdomar. på

stödfamiljepolitik utsträckning möjligt,i så stor gerverar en som, som
föräldraskapet.i

drygt kvarts miljon barn under årdag lever uppskattningsvis 17I en
ensamförälder. barn har bristfällig kontakt med denmed Mångaen

föräldern, oftast fadern, barnet behöver bägge föräld-andra trots att
och stöd. Problemen från bamsynpunkt, såär, storararnas engagemang

det väl med särskilda har tillmotiverat preventivaäratt program som
syfte förhindra föräldrarna får marginell rollnågon bara iatt att av en
barnens liv.

bamfamiljema utformas hän-Samhällets stöd till bör så att tarman
till flera samtidiga stressfaktorer i familj ökar risken mång-attsyn en

faldigt för barnen skall den psykiska balansen. kombina-Enatt tappa
äktenskapliga misshälligheter,tion flyttningar, dålig eko-tätat.ex.av

nomi och missbruk hos förälder/föräldrar ökar för hosrisken störningar
barnet. Riskfaktorer nämnda slag växelverkar med varandra påav ovan

förstärkande sätt.ett

fritid2.3 Kultur och

och ungdomar behöverBarn tillgång till kultur och aktiviteter kansom
perspektiv på och andras verklighet. Kvalitetsmässigt godage egen

verksamheter stödjer nyfikenhet, kreativitet, koncentration ochsom en-
föder mening och sammanhang och därför grundläg-utgörgagemang

gande förutsättningar för utveckling. Samhället berettmåste attvara
medel på kvalitativt kulturutbud bamriktar sig tillsatsa ett gott som

och ungdomar och motvikt till det kommersiellautgör rent ut-som en
budet.

vill pekaVi på vuxenvärlden föräldrar, beslutsfattarelärare,att -
och andra kan förmycket barns psykiska hälsagöra attgenom upp--

och stödja bam och ungdomar hitta något det såmuntra att äreget- om
fotboll, dans, ridning, schack kan kraft, riktning ochsom ge gemen--
skap. ochKoncentration viktig jordmån för allärengagemang en psy-
kisk utveckling.

Genom stödja folkrörelser och frivilligorganisationer kan kom-att
bidra till tillvaratas för barn och ungdomar. Detatt ärmuner resurser

särskilt viktigt stödja verksamheter ochatt som engagerar unga vuxna
tillsammans. Kommunerna bör fördjupa sin samverkan med folkrörel-

syftei söka och barn och ungdomar befin-attsema upp engagera som
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sig i riskzonen för sociala och/eller psykosociala problem. Socialtner
områden behöver genomtänkta kommunala kanutsatta program som

stimulera föreningslivet utifrån lokala förutsättningar.

2.4 Förebyggande mödravård,
förlossningsvård och verksamhet vid
bamavårdscentral

Vårdkedjan MVC-BB-BVC har viktig uppgift stöd föräldra-iatten ge
skapet befrämjaoch det tidiga samspelet föräldrar-barn. god för-En
äldra-bam-relation under de allra första levnadsåren, särskilt späd-
bamsåret, vikt för liveti skall kunna byggaär stor attav man senare

och förtroendefulla kontakter och tåla påfrestningar.trygga Riskenupp
för brister i samspelet och anknytning föräldrar-bam ökarotrygg
väsentligt familjen lever under relaterad till dålig eko-stress t.ex.om
nomi, sjukdom, missbruk och bristande familj

Vi utvecklar i avsnitt 4.2 vår på mödra- och bamhälsovårdenssyn
roll och funktion.

2.5 Barnomsorgens roll

Integrationen mellan förskola, skola och fritidshem skapar förutsätt-
ningar för utveckling barns behov, utveckling och lä-av en samsyn av
rande. Barnomsorgens arbetssätt syftar till stimulera barnets käns-att

Öppnalomässiga, sociala, motoriska och intellektuella utveckling.
förskolan spelar positiv roll för många familjer, skapaatten genom
kontaktytor för både barn och föräldrar och plats för stimu-vara en
letande sysselsättning. Vi det viktigt barnomsorgensatt är attanser
förhållningssätt det gäller helhetssyn på barnsnär utveckling och för-
äldrasamarbete får genomslag i skolan.

Barnomsorg god kvalitet minskar sociala klyftor mellan barn iav
fråga utveckling och minskar risken för psykiska och socialaom senare
problem Andersson 1989. Omfattande studier från USA visar barnatt
från socialt missgynnade och kan åtminstone delvisutsatta grupper
kompenseras förskoleverksamhet. Förskoleprogrammen sti-genom
mulerar barnens intellektuella utveckling och motivation. långtids-I en
uppföljning hade de fått förskoleträning barn, vid 27-års åldersom som
bättre utbildning och högre inkomster och förekom mindre ofta social-i
och brottsregister jämfört med kontrollbam Schweinhart 1996.



SOU 1998:31 Psykiska problem hos barn och ungdomar samhällsperspektivi 55ett

Bamomsorgens arbete med barn särskildai behov analyseras i av-
snitt 6.2. avsnitt 4.6 redovisarI vi vår på och våra förslag gällandesyn
behovet förskola i relation till föräldrars förvärvssituation.av

2.6 Skolans roll

tillbringarBarn del vaknasin tid i skolan. innebärDetstor atten av
skolan eller åtminstone borde den viktigaste förär, vara, arenan sam-
hällets bevara och främja barns psykiskasträvan hälsa. basalaDenatt
förutsättningen för skolan skall bidra till psykisk folkhälsaatt är att
barnen trivs skolan, kani självkänslai skolmiljöni och deväxa inteatt
behöver uppleva sig misslyckade, eller mobbade.utstöttasom

Inlärningssvårigheter, skolmisslyckanden och dåliga relationer till
kamrater och lärare riskfaktorer för psykiskaär ochtunga senare
sociala problem. Skolans samarbetsklimat och professionella kompe-

spelar roll för hur det kommer för barntens gå och ungdomar påatten
sikt.

Barn med nedsatt psykisk hälsa fungerar ofta dåligt i skolan, i
många fall så uttryckligt utbildningsinsatserna eller mindreatt ärmer
bortkastade. Det pedagogiska uppdraget kan därför skiljas från upp-
draget uppmärksamma och vaka skolbamensatt välbefinnande,över
sociala anpassning, kamratrelationer Sannolikt detgår inteetc. att

förbättra den psykiska hälsannämnvärt hos svenska barn sko-utan att
lan fungerar och stimulerande arbetsplats för dentrygg över-som en
väldigande majoriteten alla bam. I särskilt avsnitt redovisar vi vårettav

på elevvårdens roll i skolan avsnitt 4.3.syn

2.7 Alkohol- och drogfrågor

Alkohol- och drogmissbruk utomordentligt starkär riskfaktor fören
psykisk, psykosomatisk och social ohälsa. Det svårt vilkenär att veta
effekt traditionella insatser antidrogkampanjer har. Vissatypenav upp-
följningar tyder dock på effekten liten eller måttlig.att är Av ovanstå-
ende skäl utvecklingen effektivaär preventionsprogram utomor-av av
dentlig vikt, och utveckling och utvärdering sådana bör högav ges
prioritet.
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3 Våra definitioner

3.1 Psykisk hälsa

"Hälsan tiger still", talesätt.säger Sanningshalten talesättetett i fram-
träder tydligt, då försöker definiera hälsa i allmänhet och psykiskman
hälsa i synnerhet. hamnarMan lätt i negationer, det vill diskus-isäga
sioner ohälsa och sjuklighet. flestaDe dockär hälsaöverensom attom

någonting enbartär frånvaro ohälsa.änannat av
Ett försök definiera psykisk hälsaatt i positiva har gjortstermer av

den amerikanska forskaren Emmy Werner, studerat barns ochsom
psykiska hälsoutveckling. Hon vill förmågan älska,ungas att attse ar-

beta, leka och förvänta sigatt att uttryck för psykisk hälsagott som
Werner Smith 1992.

Andra forskare har fokuserat förmågan hantera ochatt stress utma-
ningar viktiga förutsättningar och uttryck för psykisk hälsa. dettaIsom
ligger kunna omgivningensatt kravmöta på flexibelt ochett anpassat

och hasätt, erfarenhetsbaseradatt tilltro till den förmåganen egna
Masten Coatsworth 1995, Block Block 1980. Antonovsky 1991
har i sina psykisk hälsa utgått ifrån helavi tidenattresonemang om
ställs inför utmaningar och påfrestningar. Hur vi kan hantera dessa
hänger med stressfaktorema sig begripliga och förut-tersamman om
sägbara, vi upplever harvi dematt och de kravmötaattom resurser om
vi ställs inför framstår meningsfulla utmaningar värda vårtärsom som

Känslan sammanhang, Antonovsky villengagemang. av ettsom se som
uttryck för psykisk hälsa, utvecklas erfarenheten tillvaronatt ärur
begriplig, hanterbar och meningsfullt sammanhängande.

3.1.1 Röster psykisk hälsaom

I vårt delbetänkande SOU 1997:8, Röster barns och ungdomarsom
psykiska hälsa, förde vi relativt ingående diskussion kring vaden som
orsakar psykisk hälsa respektive ohälsa. Vi knöt till den helhetssynan

barnspå utveckling på år vuxit sig allt starkare i vetenskap-som senare
liga sammanhang. Denna helhetssyn innebär barnetatt man ser som en
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förståsreaktioner och beteenden måste iväxande individ känslor,vars
beaktande barnetssammanhang, medpsykologiska och socialasitt av

forskningensfunktioner. Med den modernabiologiska mognad och
utveck-kritiska faktorer barnsalltmer vad ihjälp vi utgörvet somom

psykiskaskyddar eller risker för denvad leder framåt,ling, utgörsom
bidragoch kunskapsområden har väsentligahälsan. Olika synsätt att

perspektiv.delbetänkandet sammanfattade vi några viktigaoch ige,
haranalys begreppet psykisk hälsa gjortsfördjupad teoretiskEn av

och ungdomsdelegatio-fil. dr Wångby, på uppdragMargit Barn-avav
aktuella tillBarns ungdomars psykiska hälsa. Någraoch ansatsernen

helhetsperspektiv, Inrikesdepartementet 1997. Rapporten utgör ettett
det förbere-kunskapsunderlag och samtidigt bidrag tillallmänt är ett

inför epidemiologisk bevakning barns ochdande arbetet ung-en av
domars psykiska hälsa se kapitel 5.

hälsa får enligt bedömning ordentligpsykisk vårBegreppet ge-en
väsentligt tillde nämnda arbetena. hänvisar alltnomlysning i Vi iovan

fördessa, och väljer här endast lyfta fram familjens roll ochatt ansvar
barns och ungdomars psykiska hälsa.

och familjen3.1.2 Barnet

födseln lång tid barnetMänniskobamet vid helt värnlöst. Underär är
Spädbarnetberoende ständig och skydd för överlevnad.sinav omsorg

söker själv aktivt kontakt med aktivt in sinnesin-omgivningen. Det tar
tryck, och särskilt sådant innebär social kontakt.intresseratär av som

alltså, beroende omvårdnad till passivBarnet sitt inteär trots, enav
från finns samspelet mellanRedan början ömsesidighet imottagare. en

barn och förälder, och föräldern sig allmänhet intuitivt tillianpassar
barnets och stimulansbehov. tidiga mellan barnDen anknytningenrytm

förälderoch har visat sig ha betydelse för den fortsatta utveck-stor
lingen, liksom för den psykiska hälsan. kanske inte i allaDetta, ärsom
delar överraskande, har varit föremål för ingående studier under de se-

decennierna.naste
bampsykologin har länge framhållit de tidiga upplevel-Inom man

betydelse för utveckling och psykisk hälsa. lite äldre barnHossemas
förmågan skapa varaktiga och relationerömsesidigaatt att ärser man

förenade med motståndskraft psykiska påfrestningar.mot
Familjen barnets viktigaste miljö. familj påverkarIär en man var-

andra ömsesidigt, individer med inbördes rela-utgör ett systemman av
tioner. behöver upplevaBarnet omgivningen förutsägbar ochäratt att
det finns bas från vilket barnet sedan kan utforska världen i sintryggen

takt. Från den ursprungliga relationen till vanligtvis vid-egen mamman
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barnet sin intressesfár båda föräldrarna ochmot omgivningen.gar För-
äldrarnas känslomässiga och lyhördhetnärvaro för barnets behov är av
central betydelse. Under de första levnadsåren utvecklar barnet så en
medvetenhet individatt i relation till andraom vara en egen person, en
individer, inklusive eventuella syskon. familjEn någorlundaärsom
stabil och och bekräftar barnet grund-som ärser som egen person en
läggande förutsättning för psykisk hälsa.

Då barnet blir äldre blir kontakter utanför familjen allt viktigare.
behöverBarn andra barn, för lek och för spegla sig självaattsamvaro,

och för definiera sigatt individ också utanför familjen. Godasom en
kamratrelationer inte bara Ävenbehovär också hälsotecken.ett utan ett
relationer till andra föräldrarna tillän släktingar, förskoleper-vuxna -
sonal, lärare och kamraters föräldrar kommer så småningomgrannar, -

öka i betydelse. Om barndomenatt före puberteten ändå högi grad
präglas relationen till föräldrarna, innebär tonårstiden frigörelseav en
från dessa relationer. Det inte obetingadär frigörelse, periodutanen en
då föräldrars tillgänglighet livsviktig.är En god lösning på tonåringens
självständighetssträvan förutsätter föräldern finns kvaratt bassom en
och skyddsnät.ett

Föräldrars juridiska regleras i föräldrabalken 1949:381.ansvar
Barn har till omvårdnad,rätt trygghet och god fostran, och det ären
förälderns vårdnadshavarens till dessa behovatt blir till-attansvar se
godosedda se avsnitt 6.4.

3.1.3 Familjen och samhället

En grundläggande funktion för varje samhälle tillär skapaatt attse
förhållanden för det uppväxande släktet.gynnsamma Det primära an-

för omvårdnad och fostransvaret ligger hos föräldrarna, samhälletmen
måste föräldrar förutsättningar föräldraskap.att utövage ett Bar-gott

hälsa och utveckling hela samhälletsär ochnens angelägenhet. Iansvar
vårt land har centrala delar detta sekels välfärdspolitik därför varitav
inriktade på stödja bamfamiljema.att Samhälleliga aspekter på barns
och ungdomars psykiska hälsa sammanfattas föregåendei kapitel

föreliggandeI betänkande beskriver vi olika samhällsinstansers stöd
och vård till barn och ungdomar med psykiska problem. Vi så medgör
full vetskap föräldrarna barnetsatt viktigasteär stöd. Samhälletsom
vård och stöd skall komplettera föräldrarnas insatser, och ske i samspel
med dem.
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psykiskamedungdomarochBarn3.2

problem

psykiskadefinierahandförstaväljer iViVår bedömning: att pro-
kanhar. Symtomeller denbarnetutifrån deblem symtom varaunge

och besvärasuppleverindividen självnågotdet villsubjektiva, säga
ochuttryckvilldetobjektiva sägaocksåfinns symtom,Detav.

och objektivasubjektivaDeomgivningen.beteenden noteras avsom
ochproblemen. Barnpsykiskaför debåda uttryckärsymtomen

demhindrarochvaraktigaharungdomar ärsymtom somsomsom
kräverproblempsykiskaoptimalt harutvecklasochfungeraatt som

vård.stöd och
psykiskaför barnetssärskilda riskerinnebärförhållandenVissa
ibefinner sigungdomarochutveckling. utsattahälsa och Barn som
nulägetde ioch vård,få stödmiljöer böroch ävensituationer om

tydligainte har symtom.
helhetsperspektiv.alltid betraktas iskallproblemPsykiska ett

måsteinnebörd,förstå derasförsignaler,Symtomen attär manmen
medskall planerasoch åtgärdersituation,totalabarnetssig in isätta

till denna.hänsyn

definieraskall"utredningenpunktförstastårvåra direktivI attsom
Definitionsfråganproblem".psykiskaungdom medochbarngruppen

problemensbedömninguppdraget.för hela Engrundläggandeär av
frånutgåkostnader måstesamhälletsliksomomfattning gemen-enav

ochproblem hos barnpsykiskamedvaddefinition avsermanavsam
såväl be-samhällets insatser,beskriverutredningenDåungdomar.
relateradeentydigtockså dessapreventiva, måstehandlande varasom

ansvarsfördelningenkansådan definition. Detsammatill sägas omen
härom måstemeningsfull diskussionsamhällsinstanser;mellan olika en

problemen.definieratfrånsjälvklart utgå att man
liksomdefinition,talaförenklinguppenbar att,Det attär om enen

ochbarntala singularis "gruppenkommittédirektiven, ii ung-omsom
mycket hetero-verket dettaproblem". självapsykiska Idom med är en

likavälskolbarnsmåbarn,spädbarn,sigDet rör somomgrupp.gen
helavitalar "bam",allmännahär itonåringar. Då vi termer avserom

sammanvävdavarierande gradproblem iåldersintervallet. Barnets är
välbefinnande ochpsykiskafamiljensoch den övrigamed föräldrarnas

varak-ha olikapsykiska problem kanfunktionsförmåga.sociala Barns
skildaframträdande, eller sigmindreellertighet, och ut-tavara mer
kulturellaochomgivande socialautvecklingsskeden.tryck olika Deni
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miljön kan betydelse för hur problemen uttrycks och uppfattas.vara av
Problemen kan innebära lidande för barnet självt subjektivaett stort
symtom, kan också karaktär kanske framföralltmen vara av en som

omgivningen objektiva symtom. flertalet fall finnsI såvälnoteras av
subjektiva objektiva de kan eller mindresymtom,som men vara mer
uttalade. nedstämt ochEtt ängsligt barn signalerar svårighetersina på

mindre tydligt det vill de objektiva mindreett sätt, säga ärsymtomen
iögonenfallande, vad fallet for utagerande ochän är aggressivtettsom
bam.

dennaFörutom heterogenitet i kvalitet och finns mycketart, storen
variation de psykiskai problemens svårighetsgrad. barn kanInget leva
och helt förskonat från psykiskt obehag.växa Perioder obalansupp av
och lättare psykiska besvär hör till livsvillkoren. dynamiskaI utveck-
lingsskeden barnet ofta känsligt och labilt,är och talarextra man om
nonnala utvecklingskriser eller vad populärt skulle kunna kallaman
"psykisk växtvärk". Omvälvande och svåra händelser i barnets och fa-
miljens liv kan upphov till psykisk denna har ka-smärta, utan attge en
raktär och varaktighet motiverar professionella vård- och stödin-som

sådanaOm behövs eller beror i högsatser. grad på vilka resurser
finns i barnets normala omgivning, det finns ytterligare belas-som om

tande, eller skyddande faktorer, och ocksåomvänt, på barnets konstitu-
tionella sårbarhet. Om problemen sådana barnets personliga till-är att

och mognad hindras, behövsväxt särskilda insatser för stöd och vård.
Vi alltså i komplext fält dårör vi talar psykiska problemettoss om

hos barn och ungdomar. leder lättDetta till begreppsförvirring. Ibland
talar relativt svepande barn och ungdomar behovi särskiltman om av
stöd, medan andra gånger specifika bampsykiatriskaman avser syn-
drom. Ibland utgår från beskrivning barnets känslomässigaman en av
svårigheter, till exempel svårigheter kontrollera denatt egna aggres-
siviteten. Andra gånger talar framförallt problemens socialaman om
konsekvenser, såsom exempelvis kriminalitet. Inte sällan definieras
problemen utifrån kända riskfaktorer eller orsaker, exempelvis barn

för särskilt svåra upplevelser. kanutsatts Det sig brister irörasom om
föräldrarnas och vård, eller traumatiska erfarenheter. Sexu-omsorg om
ella tydligtövergrepp exempel på detutgör sistnämnda.ett
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huvudperspektiv3.2.1 Tre

huruvidadefinieratydligtbörbegreppsförvirring,undvikaFör att man
för-problem, ipsykiskaungdomar medochbarndå talar omman, man

utifrån:definierarstone gruppen

symtom
upplevelsersubjektiva barnets egnaa. -

beteendenobserverbaraobjektiva -
exempelvisorsaksfaktorer,2

barnetsårbarhet hosmedfödda.
relationsstömingartidiga

tidigavåld,erfarenheter t.ex.traumatiska övergrepp, separa-c.
tioner

omhändertagande ochipåtagliga brister omsorg
familjenirelationsstömingare.

familjen,missbruk iarbetslöshet,t.ex.psykosociala stressorer
kulturkrockarflyktingskap,

hjärnskador, vissaförvärvademedfödda ellerorganiska skador
sjukdomarkroppsligaallvarliga

exempelvisåtgärder,3
förskola och skolasärskilt stöd ia.

eller samtalsterapilek-
familj eterapic.
vård enligt SoL, LVU

behövervård och stödbehovhelhetssyn på barnetsFör manaven
be-och deras relativatänkbara orsakersåvälsjälvklart beakta symtom,

relevanta, ochperspektivåtgärder. Samtligatydelse, möjliga ärsom
vinnläggakankomplexiteten.från Däremotkan inte bortse manman
barn ochperspektiv. Talar vitydligt definierasig att gruppom enom
livserfa-ellermedungdomar viss symtom,typ varsom en gruppaven

riskfaktorer, eller talar virenheter och konstitution utgör gruppom en
åtgärdförde föremål vissdet varithar typgemensamt, att avensom

psykiska problemdefinitionkan välja i sineller behandling Man att av
ovannämnda huvudperspektiven.dekonsekvent utgå från endera treav
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3.2.2 En symtombaserad definition psykiskaav
problem

På år har det pågått internationell utveckling för-isenare mot atten
utgå från beskrivningstone Denna utveckling visarsymtomen.en av

sig på flera vårtI landsätt. speglas den deni inhemskaeget psykiat-
riska facklitteraturen Ottosson 1995, Gillberg Hellgren 1990, som
innehåller alltmer konsekvent och preciserad symtombeskrivning.en
Detta helt i samklang med denär internationella och de därarenan
allmänt använda diagnostiska International Classificationsystemen of
Diseases, ICD-10, och Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders, Fourth edition, DSM-IV.

börDet understrykas bampsykiatrisk diagnosatt aldrig skall ba-en
på enstaka Ett genomgående diagnostisktsymtom. kriteriumseras är att

barnets förmåga fungera personligt ochatt i samspel med andra skall
påverkad i negativ riktning. förutsätterDetta oftastvara att symtomen

har viss varaktighet, och de påtaglig belastning.att utgör Deten en
finns inte grund för ställa diagnosatt sigsymtomen ären om vare
varaktiga eller personligt och socialt besvärande.

Vid sidan de kompletta diagnossystemen ökad användningav ses en
strukturerade intervjuer och så kallade checklistor, där barn, föräld-av
och/eller lärare får uttala sig det enskilda barnets eventuellarar om

Achenbach 1991,symtom Conners 1990, Höök Cederbladh 1995,
199.6.Rutter 1967, Knorring Rydell Checklistoma räknarvon upp

och beskriver olika beteenden och svårigheter, och den svarande tar
ställning till vad gäller för det enskilda barnet. Exempelvis kansom

barnet avvaktande,är utagerande, hämmat, distanslöstman ange om
eller det har sömnsvårigheter, huvudvärk ellernervös ätstörningar.om
Äldre barn och tonåringar besvarar allmänheti checklistan själva. Så-
dana instrument kan användas i screeningsyfte, för identifiera vilkaatt
barn har problem, eller led i ingående diagnostiskettsom som en mer
bedömning t.ex. Achenbach 1991.

Gemensamt för sentida diagnossystem och checklistor alltsåär att
utgår från beskrivning barns beteenden ochman Meden symtom.av

hjälp standardiserade formuleringar försöker så precistav man som
möjligt besvara frågan "hur". Hur barnet, hurgör tänker barnet, hur
relaterar barnet till andra dettaI skede då frågan "varför"är av un-
derordnad betydelse. Varför barnet har svårt visar tecken påatt sova,
nedstämdhet, eller bråkar i barngruppen kan besvaras först om man
också till bakgrundsfaktorer och barnets totala situation.ser

Psykiatriutredningen SOU 1992:73 konstaterade "psykiatrinsatt
diagnosbegrepp trubbigtär instrument förett beskriva störningensatt
karaktär och konsekvenser och för uppskatta storlekenatt på den grupp
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målgrupp".huvudsakligapsykiatriutredningensstördapsykiskt ärsom
psykisktochlångtidssjukapsykisktdemålgruppUtredningens var

dekonstateradePsykiatriutredningen attfunktionshindrade psy-vuxna.
ochpersonhistoriasjukes ålder,denvaraktighet,problemenskiska samt

bedömafördiagnos,viktigaväl såställning attpsykosociala är som
förvarierakan alltsåstöd. avsevärtvård och Dettabehovet sammaav

bampsykiatrin.förgällerdiagnos. Detsamma
utveckla diag-funnitshar detdecennierna strävan attDe senaste en

enbartinteperspektiv.bredare Mani riktning mot ettnossystemen ser
eventuellabedömningocksåkliniskatill de görutansymtomen, aven

psykosocialadeproblemmedicinskautvecklingsavvikelser, samt
psykiskademultiaxial klassifikationtalarförhållandena. Man avenom

bit påkommitharsin början,Utvecklingen iproblemen. är enmen man
klassifikationsaxeln.psykosocialagäller dendå detminstinteväg

revide-nyligendetanvänds ärklassifikationssystem mestDet som
differentierarICD-10bättreeftersom det1994, änrade DSM-IV

förbätt-fortlöpandesymtombilder. Trotsbampsykiatriskamellan olika
heltifrånoch långtändå så DSM-IVdetringar utgör ett grovtattär
ochalla åldrar,omfattarDSM-IVdiagnostiskt instrument.tillförlitligt

Symtombildemaungdomsåren.till bama- ochofullständigtär anpassat
minstgäller inteöverlappande.delvis Dettaolika diagnosernavid de är

och ungdomar. Barnsför bamaktuellaoftastdiagnoserför de ärsom
exempelvisuttryckganska diffusaproblem kan sigpsykiska ta som

koncentrationssvårigheter humörsvängningar. Dettaochrastlöshet, oro,
återfinnsföljdriktigtochmår bra,barnet intesignalerallmänna attär
medellerdiagnoser,flerasymtombeskrivningar inombesläktade en

delvisbli avhängigtdå iblandkankliniska syndrom. Detterm,annan
blir.huvudsakliga diagnosen Ivilken denbedömningarsubjektiva

preciseradmöjligt ställaellerrelevantfall det sigmånga attär envare
klinisktproblembild intebarnetsdiagnos, eftersom ettmotsvarar

distinktamindreklassificeras desyndrom. DSM-IVI systemet pro-
i fo-kan"andra tillståndhuvudrubrikenunderblembildema varasom

sammanfattasoch kanbehandling",utredning ochför kliniskkus som
s.k. V-ko-psykosomatiska problemellerrelationsproblemexempelvis

der.
lika viktigaupplevelsersubjektivatalarDå ärsymtom somman om

teckenfrånbeteenden. enbart utgåiakttagbara Att ärobjektivt yttre
oftastsubjektivadet första deskäl.olyckligt två För är symtomen enav

förgrundenproblembilden, ochdelmycket viktig attutgör manav
andra riske-hjälp. detmotiverad söka Förskallöverhuvudtaget attvara

ellerleda tillde objektivaensidigt fokus på ettsymtomenett merrar
älpsökande.bemötande denmindre distanserat gentemot
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Barns förmedla sig medsätt omgivningenatt varierar dock med ål-
dern. Riktigt barnsmå kommunicerar via beteende och kroppsliga ut-
tryck. någotDet äldre och/eller barnet kan uttrycka sinaävenmognare
upplevelser direkt, via det talade språket och symbollek. Så långtmer
möjligt och detpå det låter sig börsätt eftersträvagöras, förståattman
barnets upplevelser.egna

bristerTrots finns det mycket talar för konsekvent frånutgåattsom
symtombeskrivningar, då talar psykiska problem. finnsDet ettman om
värde i konsekvensen sådan. Har valt i förstone frånutgåattsom man

i definitionsin psykiska problem,symtom eftersträvar tydligaav man
formuleringar för beskrivning dessa. tydlighetEn beskrivningeni ärav

förutsättning för dokumentation, uppföljning och utvecklingsarbete.en
En återkommande revidering diagnostiska då räknaärsystem attav
med, så också skett med DSM-systemet.som

3.2.3 Några barn- och ungdomspsykiatriska
diagnoser

Hur många barn och ungdomar har psykiska problem Olika studier
pekar på egentligt hjälpbehov mellanett lO och 30 %. Psykiska pro-
blem innebär subjektivt lidande, kan fångasett med älv-som som upp
skattningar eller intervjuer tycks ligga omkring 15 %. En del problem
försvinner behandling.utan

försiktigEn skattning pekar på andelen barn och ungdomar,att som
har kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin någon gång under sin

till 18-årsuppväxt ålder, omkring 15 %.är Man räknar med 2/3upp att
dem uppvisar kliniska syndrom, personlighetsstömingar eller mentalav

retardation, det vill kan tydligsäga diagnos baserad påges symtom-en
Övrigabild. har kontakt med bampsykiatrin på grund mindre dis-av

tinkta tillstånd, exempelvis relationsproblem eller psykosomatiska pro-
blem V-koder enligt DSM-IV systemet.

Vissa de diagnoser används specifika för barn,är exempel-av som
vis infantil autism, medan andra kan gälla likaväl barnetten vuxen som
eller ungdom, exempelvis anorexi. För somliga diagnoseren är sym-
tombilden oftast något annorlunda för barn för vilketän falletärvuxna,
för depression. I nedanstående tabell sammanfattas förekomsten av
några kliniska syndrom.

3 18-0333
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några syndrompsykiatriskaprevalensUppskattadTabell 3.1 av
åldersintervallvilketmed angivandeungdomarhos barn och av

pojkar/flickor.andelensamtsom avses,

Ålder Överrepr. kön ellerFrekvens i i årDiagnos
pojkarzflickorkvotprocent

Ångestsyndrom flickor7-164-7
6-17 lTvångssyndrom 1

1:10,3 2-6Egentlig depression
1:18-92
1:34-6 13-17
1:3syndr. 0,5 13-17Manodepressivt
1:1012-17lAnorexia nervosa
4:17MBD/DAMP svår 1-2

lMBD/DAMP lättare 3-6 7
12-4 9-17Beteendestöming

4:16-14syndrom 0,05-lTourettes
pojkar8-17Schizofrent syndrom 0,5-0,7

0-3 4: lInfantil autism 0,1
4:1syndrom 0,3-l 6-Aspergers
3Alk/drogmissbruk 12-175-7

m.fl.Hellgren Knorring 1987.Källor: Gillberg 1990, von

problemHuvudtyper3.2.4 av

brukarexemplifierasspecifika diagnosgrupper,Utöver ovan, mansom
ungdomar Achenbachproblem hos barn ochtala huvudtypertvâ avom

Rydell 1996.1991, Knorringvon

Inåtriktade problem-
tillbakadragenhet,nedstämdhet,ängslan, oro,

somatiska klagomål
beteendenUtåtriktade-

normbrytandedålig älvkontroll, aggressivitet,
beteende

alltså kantredje allmänt problem koncentrationsstörningar,Ett är som
huvudtyperförekomma vid flertal specifika diagnoser. Dessa treett av

problem har framträtt antal studier, där sigi använtstörreett man av
symtomlistor Achenbach 1990, 1967. De1991, Conners Rutter stäm-

också väl med "beprövad erfarenhet".mer
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Slutligen kan symtomlistornämnas används alltatt oftare kliniski
praxis och forskning också i vårt land. Det sådanär väntaatt att en an-
vändning kommer öka kunskapen hur olikaatt kan relate-symtomom

till varandra och till bakomliggande orsaker.ras

3.2.5 Orsaker till psykiska problem

Det går allmänheti inte dra raka linjer mellan deatt manifesta psy-
kiska problemen, det vill och bakomliggandesäga symtomen, orsaker.
Som tenderar symtombildersagts flyta i varandra, och ochattovan ett

kan ha helt olika bakgrundsymtom för olika barn Rutter m.fl.samma
1993, Gillberg 1993. Omvänt kan liknande bakgrunder, såväl psyko-
sociala somatiska, leda till delvis olika symtombilder. finnsDetsom
också barn blomstrar "mot alla odds", det vill vid godsäga ärsom
psykisk hälsa, deras situation innehållertrots idelatt kända riskfaktorer
Werner Smith 1992. Dessa "maskrosbam" visar på hur komplexa
orsakssambanden och kan också läraär, något skyddsfaktorer,oss om
det vill vad kan bidrasäga till god psykisk hälsa.som

För vad orsakarsägaatt visst barns psykiska problem,ett måstesom
förutom beakta just det barnetssymtomen hela situation ochman per-

sonhistoria. Detta kan i del fall kräva utredningsinsatser bampsy-påen
kiatrisk specialistnivå. Andra gånger kan problemen förstås tillräckligt
väl för skall kunna adekvatatt stöd inom förskola/skola, pri-man ge
märvården eller socialtjänsten, bampsykiatriskäven specialistut-utan
redning. Det förutsätter dock tillräcklig kompetensatt och personella

finns i den kommunala verksamheten och primärvården.resurser
Många problem kan hanteras stöd och handledningattgenom man ger
till föräldrarna.

Vissa orsaksfaktorer till psykiska problem kräver uppmärksamhet,
sig barnet eller den i nuläget företer ellervare ej. Detsymtomunge

gäller faktorer som

innebär särskilda psykiska hälsorisker,a.
i synnerhet de ocksåom

påverkbara, detär vill går behandla,säga lindra elleratt undanröja.
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förhållanden och riskerPsykosociala3.2.6

och ungdomarför de barnsåledes särskiltSamhället har ett somansvar
derasoch miljöer uppenbartbefinner sig i situationer äventyrarsom

sårbarheteller särskildabarnets utsatthethälsa.psykiska Det är som
eventuellaförsta hand Exem-stöd och vård, inte iföranleder symtom.

pel på sådana situationer är:

misshandel-
sexuella övergrepp-

missbruk hos förälderngravt-
och stimulans.omvårdnadallvarliga brister i-

lagstadgatdaghar socialtjänsten ibarn ovannämnda situationerFör i ett
samhälleliga åta-andra risksituationer, där detfinns dockDetansvar.

nuläget mindre tydligt:gandet i är

hos föräldernutvecklingsstörningpsykisk sjukdom eller-
och förlustertraumatiska separationer-

allvarlig sjukdom-
olycksfall-
mobbning.-

ofta först då barnettämligen glest, och detdessa fall skyddsnätetI ärär
blir aktuella.vård- och stödinsatserföreter symtom som

Helhetsperspektivet3.2.7

helhetsperspektiv.skall alltid betraktas i Attpsykiska problemenDe ett
förstaoch/eller situationuppmärksamma barns är stegetett symtom

och vård. planeringeller honom adekvat stödhenne Förattmot avge
ochtill den totala situationenhänsyn lika mycketåtgärder måste tas

Åtgärderna skalltill symtombilden.särskilda orsaksfaktorer, varasom
utveck-och främja långsiktiganpassade till barnets behov en gynnsam
kontakträttigheter. skall krävaling konvention barnets Dese FN:s om

har psykiatriskantal vårdgivare. barnmed möjliga Attminsta ett en
barn- ochinnebär nödvändigtvis detdiagnos enligt inteDSM-IV, äratt

för vård och stöd.ungdomspsykiatrin skall ståsom
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3.3 Stöd och vård

Vår bedömning: Barn och ungdomar med psykiska problem
behöver få tillgång till olika hjälpande insatser. Stöd,typer vård,av
behandling, habilitering och/eller rehabilitering samtliga insatserär

kan ha varierande syfte och innehåll, och kan således inomsom ges
olika verksamheter. Insatserna förhåller sig till varandra på delvisett
överlappande sätt.

harVi valt följ ande definitioner:

Stöd barn och föräldrar förutsättningar fungera så Välattger som-
möjligt utifrån de inre och förutsättningar råder.yttre som
Vård innebär omhändertagande inslag, med avsiktett bättreatt ge-
möjlighet för och hälsa.växt
Behandling syftar till förändring, tillämpning metodikgenom av-

vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet.som
Habilitering åtgärder syftar till all-sammansattaavser attsom-
sidigt främja utveckling bästa möjliga funktionsförmåga samtav
psykiskt och fysiskt välbefinnande.
Rehabilitering åtgärder syftar till densammansattaavser attsom-
enskilde skall återvinna bästa möjliga funktionsförmåga samt
psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Då talar insatser för barn och ungdomar med psykiska problemman om
använder sig vård, stöd, behandling m.fl.termer våra di-Iman av som
rektiv talas dessutom ganska utförligt "rehabilitering". harVi funnitom
anledning söka bringa reda dessaiatt Inte minst viktigt blir dettermer.

vilka skillnader i arbetssättatt avgöra de olika avspeglar,termernasom
och specificera vilkaatt insatser viss verksamhettyper sysslarav en
med i första hand.

3.3.1 Stöd

Stöd allmänär i sig inteterm, någotsäger graden profes-en som om av
sionalitet. Man kan tala stöd något vi till varandra,om som som ger
närstående emellan. Att stödja sitt barn central uppgift förär varjeen
förälder. Stöd kan emellertid också något utifrånvara som man ger en
professionell roll.

Stöd hjälpaär individen/familjenavsett att fungera så välatt som
möjligt utifrån de och förutsättningarinre råder.yttre gällerDettasom
både för det stöd privat och det professionellt. Stödsom ges som ges
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kandäremotförändring;hand tillförstaalltså inte isiktar gynnsamen
stöd förtillräckligtfårbörjan attsinförändringsprocess ta manom

kan tjänaFöljande citateller period.svår situationklara som ex-av en
människor medofta grunden"Flyktingföräldrar idetta:empel på just är

ha för-kankritisk livssituationstödinsatser idär småstora enresurser
1996.effekter" Hjem Jeppssonvånansvärt stora

Bamhälsovårdenflitigt."stöd"används ärdirektiv ettvåraI tennen
medgäller barnroll detsärskildharfamiljerstöd for alla närenmen
föl-familjeomsorgindivid- ochSocialtjänstenssärskilt stöd.behov av

problem.psykiska Iungdomar medochstödjer bamutreder ochjer,
frånundersöka stödetsärskiltutredningenskallsamarbetetanalysen av

hanterasvåraoftadetillde olika instanserna sägs attvaragrupper som
tonåringarutagerandeexempelvissocialtjänsten,ochpsykiatrininom

invandrarbakgrundungdomar medochmissbruksproblem, barnmed
det sist-sexuella Iföroch ungdomaroch barn övergrepp.utsattssom

slags"stöd"alltså begreppetanvändssammanhangetnämnda ettsom
för alla olika insatser.minsta nämnaregemensamma

ospeci-stöd någotinnebär inteallmän"stöd" ärAtt attär termen
med-gradhögkrävasproblem kan detfikt. Vid svåra tvärtom aven

situationhamna isida, för inteprofessionellesfrån denvetenhet att en
tydlighetkrävsproblematiken.förstärka Härochöveratt ta ansvarav

stödjerverkligensårollen och insatsen,vad gäller den att manegna
framåt.förpålivssituationhjälpsökande klara sinden i sättettatt som

Är uppgiftstöddjupgående kan dettaochproblematiken svår envara
dockungdomspsykiatrin. Ofta kanbarn- ochför specialistinstansen ett

barnhälsovård, barn-basverksamheterstöd iochgott avpassat somges
kommerför de generella insatseroch skola, inom somramenomsorg

stöd-socialtjänstenockså såtill del. kanalla barn Det att gervara
praktiskvanligtvisomfattandekaninsatser, är av mermenvarasom

och kurativ art.
viktig stödfunktionharFrivilligorganisationema attgenom manen

organisa-och erfarenheter. Inomsamlas kring intressengemensamma
upplevelser be-och fåtillfälle samtalakan fåtionen attatt egnaman

för barn ochviktiga stödinsatserkräftade. Exempel på görs ung-som
Riks-frivilligorganisationemaproblemdomar med psykiska inom är

kamratstödpsykiskt sjuka och detgruppverksamhet för barn tillIFS
arbetet bidrarlokalföreningar. det utåtriktadeIRUS kan i sinasom ge

samhället ioch stödet itill medvetenhetenfrivilligorganisationerna
detimplikationer påhar politiskaarbetestort, ett person-men somsom

självkänsla.bidra till positivliga planet också kan en
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3.3.2 Vård

"Vård" i viss mening lika allmänär "stöd". Skillnaden lig-termen som
i "vård" innebärnärmast högreatt grad omhändertagande.ger en av

Man vårdar det för bästa möjlighetär, föratt och hälsa.växtsom ge
Sjukvård endast del detär kallarvi vård. Hälso- och frisk-en av som
vård andra. Elevvård kan beskrivasär alla de insatser forgörsom man

elever skall må bra och kunnaatt tillgodogöra sig utbildning. Inom so-
cialtjänsten talar i viss utsträckning sina olika ansvarsområdenman om
och insatser olika "vård" barnavård,typer samhällsvård, fa-som av -
milj ehemsvård för några. Inom barn-nämna ochatt ungdomspsykiatrin
bedrivs och slutenöppen vård. Den sistnämnda innebär barnet,att
ibland hela familjen, läggs förin utredning eller behandling vid en
BUP-klinik. Vård och högiäven grad inom den privatpersonligages
sfären. Man vårdar sitt sjuka barn, sin åldrande förälder. äldreI språk-
bruk ligger vård och fostran varandra i dag vårdar vi våranära, relatio-
ner.

Vårt ursprungliga Kommittén för vård och stöd till barn ochnanm,
ungdomar med psykiska problem, antyder vårt ansvarsområde iatt
första hand vård vid ohälsotillstånd.rör Med den begränsningen, plus
den redan nämnda vård innebär aktivt omhändertagande,att blir fo-ett
kus for "vård" för "stöd".snävare Egentligän vård barn ochav ung-
domar med psykiska problem bedrivs bam- och ungdomspsykiatrin,av
socialtjänsten och bam- och ungdomshabiliteringen.

Den förebyggande bamhälsovården och elevvården vill vi i detta
sammanhang just förebyggande.se som

3.3.3 Behandling

Behandling specifiktär såväl stödän vård,mer även gränsensom om
mellan vård och behandling på inget klar. Behandlingsätt är syftar till
förändring. Man tillämpar viss metodik avsedd leda tillär atten som en
förändring i tillståndet. Behandling psykiska problem centralärav en
del barn- och ungdomspsykiatrins uppdrag.av

I Innehåll och kvalitetrapporten i den bam- och ungdomspsykiat-
riska vården underlag till Socialstyrelsen 1997:8 översikt överges en
de behandlingsmetoder använder sig familjeterapi, indivi-som man av:
dualpsykoterapi, gmppbehandling, miljöterapi, nätverksarbete, föräld-
rabehandling med fokus föräldrarollenpå medicinering. Detsamt som
karakteriserar samtliga dessa insatser de syftarär till förändringatt
eller, med de ord används Svenska föreningen för barn- ochsom av
ungdomspsykiatri 1993, till bot och lindring.
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social-behandling behöverdet gällerdirektiv står "närI våra att
vill delvisungdomspsykiatrin". Vi iochsamarbeta med barn-tjänsten

"behandling"förpåståformulering ärpolemik med denna att ansvaret
Även hakansocialtjänstenskall behandlas.vad sägasavhängigt som

problem.sociala Inomdå gäller vissabehandlingsuppdrag,ett so-som
och be-eller stödförändringsarbetehellretalarcialtjänsten man om

förbehandlande insatserMånga gångerför förändra.handling äratt
socialaeftersomskilja åt,sociala problem svårapsykiska respektive att

mil-problem och Visstill psykiska viceupphovproblem kan versa.ge
insikt.på dennajöbehandling bygger

för denkommunen detharEnligt 3 § SoL ansvaret attyttersta en-
dock inte in-behöver- vilkethjälp hanstöd och denskilde får det som

huvudman.vilar påinskränkning detnebär inågon annanansvar som
svåröver-uppdragsocialtjänstens ärDetta gör attyttersta meransvar

och resul-ungdomspsykiatrins,ochexempelvis barn-skådligt attän
och framstårsvårakansocialtjänstinsatsema mätaatttaten somvaraav

traditionhellerför övrigt intediffusa. Socialtjänsten har attsamma
"hemma-metodik. Likväl börutvärderaoch sintydligt beskriva en

syftar till enbarteftersom denbehandlingsinsats intehosare" ses som en
hel del detgäller förtill förändring.stöd också Detutan som manen av

socialtjänsten.kallar "stöd" inom

habiliteringRehabilitering3.3.4 -

vadbetydligt flitigare"rehabilitering"används änvåra direktivI tennen
med barn och ungdo-arbetarde verksamheterfallet iär ute somsom

där,och bättre infrån vuxenområdethämtadTennen stämmerärmar.
funk-får hjälp återtaimplicerareftersom rehabilitering attatt enman

och ungdo-tidigare haft. Barntionsnivå eller kapacitet ävensom man
tillräck-sällanutveckling och detdynamiskbefinner sig i är meramar

utvecklingsbe-det gällertidigare positioner. Dåligt enbart återtaatt
gångbaråtgärder "habilitering"främjande term.är en mer

för 18 § HSLligger till grund 3 §1992/932159,Iprop. samt aasom
för-beslutade LSS,till den samtidigtoch kompletteringutgörsom en
vidföljande "Med rehabiliteringklaras rehabilitering på att,sätt: avses

skada/sjukdomfunktion efternedsättning eller förlust någon genomav
allsidigt främ-åtgärder,planerade och från flera områden sammansatta

funktionsförmågaenskilde bästa möjligaden återvinner samtatt
habili-"medfysiskt välbefinnande".psykiskt och I sägstext attsamma

efterfunktioneller förlust någonvid nedsättningtering att, avavses
planerade ochskada/sjukdommedfödd tidigt förvärvadeller genom

främja utvecklingåtgärder, allsidigtfrån flera områden sammansatta av
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bästa möjliga funktionsförmåga psykiskt och fysiskt välbefin-samt
nande".

förefallerDet direktiven med rehabilitering sådanasom om avser
insatser syftar till förhindra psykiska problem fördjupas ochatt attsom
befästs. Medicinska, psykologiska, sociala och arbetslivsinriktade in-

uttryckligen något kan behövas för barnnämnssatser attsom som ge
och ungdomar med psykiska problem bästa möjliga förutsättningar för

kunna leva normalt liv. Rehabilitering kan, likheti med habi-att ett
litering, alltså kräva insatser från flera olika instanser, i samverkan.
Vårdande, stödjande och behandlande insatser kan inslag iutgöra
rehabiliteringen/habiliteringen.

de barnFör och ungdomar har djupgående och långvarigasom psy-
kiska problem det väsentligt tänka i habiliteringär att termer av
och/eller rehabilitering. Man bör planera för långsiktiga vilketinsatser,

diskuterarvi i avsnitten 6.5 och 9.5. Ungdomar med långvariga psy-
kiska problem hamnar fokusi då talar rehabilitering, medanman om
habilitering betonar utvecklingsaspekten och allmänår termen mer

giltig för de barnen.är ävensom yngre
finnsDet inga skott mellan stöd, vård, behandling, habili-vattentäta

tering och rehabilitering. kanSnarast de förhålla sig till varandrasägas
på delvis överlappande såsom nedanstående bild illustrerar:ett sätt,

Stöd, vård, behandling, habilitering och rehabilitering samtliga insat-är
kan ha varierande syfte och innehåll, och kan således inomser som ges

olika verksamheter. behandlandeEn insats kan socialtjänsten,göras av
barn- och ungdomshabiliteringen eller barn- och ungdomspsykiatrin.av

harVem beror på problemets det vill vad detansvaret art, säga ärsom
skall behandlas. schematiskEn bild vilken insatstypsom av av som

kan aktuell inom olika verksamheter nedanståendei tabell.vara ges
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insatsenolika verksamheter: X markerarTabell 3.2 Insatser inom att
vissa betingelser.förekommer underofta förekommer, X denatt

Ungd.skola BUP/ Bamhab.bamom- IFOBVC
PBU mott.sorg

X X XStöd X XX X
XVård X X X
XBehand. X X X

Hab. X X X XX X
Rehab. X X X X XX
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4 för förebyggaInsatser psykiskatt

ohälsa

4.1 förebyggandeEtt förhållningssätt

Vår bedömning: förInsatser förebygga psykiska problem hosatt
barn och ungdomar bör prioriteras. Fram till 1960-talet de före-var
byggande insatserna och den tvärvetenskapligt grundade barnkom-

ledstjärnor för utvecklingenpetensen samhälletsav omsorg om
barnen. Utvecklingen har tagit delvis vändning, frånnu en annan en
specialiserad bamkompetens generalistproñl inom primär-mot en
vård och socialtjänst. det förebyggandeI arbetet har huvud-man
sakligen på generella insatser, medan utvecklingen riktadesatsat av
preventiva insatser släpat efter.

effektivaFör förebyggande insatser krävs basverksamhetemaatt
besitter god bamkompetens, barnets och den individu-atten unges
ella behov kan synliggöras i tidigt skede och metoder för riktatett att
förebyggande insatser utvecklas.

Vi har tidigare, kapiteli och3 i vårt delbetänkande SOU 1997:8, kon-
psykisk hälsa och ohälsastaterat sammanhängeratt med barnets ut-

Ärftligaveckling i sin helhet. och konstitutionella faktorer, hjärnans
utveckling, den tidiga känslomässiga anknytningen, andra tidiga erfa-
renheter och fortlöpande inlärning, samspelet inom familjen, relationen
till kamrater och andra i omgivningen, den omgivande psykosociala
miljön, kultur och samhällsklimat- alla dessa faktorer samspelar bar-i

utveckling och kan ha inflytandenets på det psykiska hälsotillständet.
Vid förebyggande insatser, prevention på fackspråk, försöker man

påverka eller undanröja sådana faktorer innebär hälso-vetsom man
risker. riskfaktorEn egenskap hos individenär eller omgivningenen

statistiskt förknippadär med hälsoutfall.sämre Att iettsom växa upp
bostadsområde med socialaett problem innebär psykiska hälso-stora

risker, det vill säga genomsnittligtvet att andel barnän storman en mer
och ungdomar kommer utveckla psykiska problem. De egentliga or-
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enkelt statistisktkända. Utifrånsaksmekanismema därmed inte ettär
hos familjenexakt vilka egenskaper inom barnet,samband intevet man

och hur de harmiljön har varit avgörande,och den vidare sociala som
Sambanden kanpsykiska hälsoläget.för uppkomsten detsamspelat av

goda skäl rikta förstärktaför skall halikväl tydliga vi attattnogvara
områden.stödåtgärder till barn i utsatta

utgångspunktmöjligt identifiera riskfaktorerså tydligtAtt är ensom
faktorer skall för-förebyggande arbetet. kan visa vilkaför det Det man

söka undanröja helt eller minimera konsekvenserna antingen inomav,
Riskfak-för generella åtgärder eller riktad prevention.genomramen

likaså.kan finnas på alla nivåer, de preventiva insatserna Detorema
utformade för skydda fostretssistnämnda kan exempelvis attvara

förebygga områden. Påhjärna, eller inriktade på brottslighet iatt utsatta
"friskfaktorer".motsvarande kan diskutera skydds- eller Så-sätt man

statistiskt med goda hälsoutfalldant sig ha starkt sambandvisat ettsom
förebyggandekan möjligt tillföras och positiva inslag i detutgöraom

arbetet. Med utgångspunkt riskfaktorer och skyddsfaktorer kani man-
Professionelli bästa fall också spåra de egentliga orsaksmekanismema.

intervention och behandling bygger på förståelse för dessa meka-en
nismer.

Historik: Prevention på tvärvetenskaplig4.1.1

grund

början detta sekel framI det i Sverige idéer och visionerväxteav om
förbättra samhället med barnens bästa för Två förgrunds-ögonen.att

gestalter dåtidens intellektuellai debatt barnens utveckling ochom
hälsa och uppfostringsfrågor Ellen ville nitton-Key, göraom var som
hundratalet till århundrade", professor"Bamets och barnläkaren Isak
Jundell. Från 1920-talet och framåt kom samhällets barnenomsorg om

utvecklas på basis fyra viktiga grundprinciper. pedago-Genomatt av
giska, medicinska, sociala och psykiatriska/psykologiska skulleinsatser
psykisk ohälsa och förebyggas"vanart" Rydelius 1997:8.i SOU

innehöll starka förebyggandeAnsatsen inslag, med såväl generella
riktat förebyggande insatser. Så mycket möjligt skulle klarassom som

tidiga Skolansinsatser. inre arbete utvecklades pedago-så attav genom
giska skulleprinciper kombineras med psykisk hälsovård. medBarn
svårigheter med inlärning och skolanpassning skulle bli hjälpta genom
pedagogiska tekniker, anpassade efter barnens förutsättningar. Barn-
hälsovården byggdes med specialutbildade läkare och sjuksköter-upp,
skor, stod för den medicinska under småbarns- och för-som omsorgen
skoleåren. särskild social barn-En och ungdomsvård initierades, efter
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införandet års bamavårdslag. Stockholm kompletterades den1924 Iav
sociala barn- och ungdomsvården med psykisk barn- och ungdoms-en
vård PBU, med början år 1933. Enligt riksdagsbeslut utvecklades
under efterkrigstiden rikstäckande barn- och ungdomspsykiatrisken
vård med bampsykiatriska mottagningar, slutenvårdsplatser sjukhuspå

behandlingshem. och ungdomspsykiatrinBarn- fanns utbyggdsamt
först på 1970-talet.

Då väl hade byggt verksamheterna i enlighet med visionenutman
barnen skulle vila på pedagogiska, medicinska,att omsorgen om

sociala psykiatriska/psykologiskaoch insatser, emellertid dessavar
redanprinciper i fråga. Skolan hade börjat förändras i riktningsatta mot

skola där alla barn krav. sociala barn- ochDenmöteren samma
ungdomsvården från 1960-talet och framåt föremål för kritik, ochvar
den särskilda bamavårdslagen ansågs många i själva verket för-av
hindra framgångsrikt behandlingsarbete med familjen. ochBarn-ett
ungdomspsykiatrin avstannade i sin tvärvetenskapliga utveckling till
förmån för psykodynamiskt detta reaktion på deett synsätt, som en en-
sidigt biologiska förklaringsmodeller förhärskandevarit vid sekletssom

Medmitt. 1980 års socialtjänstlag försvann bamavårdsnämndema och
i någon mån de kunskaper barn funnits samlade inom denäven om som

gamla organisationen. och medFrån slutet 1980-talet korn barn-av
hälsovårdens bamkompetens i och med den specia-att tunnas ut, att
liserade personalen i allt omfattning kornstörre ersättasatt av
allmänläkare och distriktssköterskor Rydelius i SOU 1997:8.

Sammanfattningsvis kan de förebyggande insatserna ochsägas att
den tvärvetenskapligt grundade specialiserade barnkompetensen var
ledstjärnor för utvecklingen fram till och med l960-talet. Sedan dess
har utvecklingen tagit delvis vändning, uttaladmoten annan en mer
generalistprofil inom hälsovård och socialtjänst, skola förmot en som

undvika stämpling tillräckligtinte beaktat elevers olikartade förut-att
sättningar, barn- och ungdomspsykiatri del sinmot tappaten som en av
tvärvetenskapliga bamkompetens Rydelius i SOU 1997:8.

Det utveckling har haft hel del förtecken.är positiva Ge-en som en
neraliststrävandena har varit uttryck för inom socialtjänst ochatt man
primärvård har velat barnet och familjen helhet. I skolan ochse som en
inom barn- och ungdomspsykiatrin har undvikit etikettera bar-attman

svårigheter, och i stället frånutgått barnets potential för utveck-nets
ling. På minuskontot måste dock räknas den specialiserade barnkun-att
skapen och metodiken blivit mindre tydlig. får kännbaraDetta konsek-

då under 1990-talet, dragits ned så deattvenser resurserna, som nu or-
dinarie verksamheterna har mindre marginaler och för till-utrymme att
godose enskilda barns behov. Den verkliga utmaningen är mötaattnu
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barns olika behov och rikta särskilt stöd till dem behöver det, utansom
detta till ochleder segregering negativa stämplar.att

Tidig identifikation4.1.2

Riktade förebyggande bygger på tidig identifikation de barninsatser av
löper risk utveckla psykisk ohälsa. Tidig identifikation kräverattsom

kunskap erfarenhetoch hos dem barnet och familjen, inommötersom
mödra- och barnhälsovård, baniomsorg, skola, primärvård Utöveretc.
kunskap krävs beredskap tolka det och anförtros, iatten man ser
många fall också stöd i artikulera detta. Arbetet med tidigt nå deatt att
barn behöver stöd och vård måste självklart ske med respektextrasom
för familjers och individers integritet.

Tidig identifikation och riktat förebyggande byggerarbete iett
många fall på samarbete mellan olika verksamheter. skall endastHärett

exempel. och ungdomar uttrycker oftaBarn sinaävenettges par psy-
kiska problem med kroppsliga och samarbete mellannärasymtom ett
bamhälsovård/barnklinik denå sidan och barn- och ungdomspsy-ena
kiatri alternativt socialtjänst å den andra sällan förutsättninginteär en
för upptäckt och adekvata insatser. Mödrahälsovården har kontakt med

alla gravida kvinnor, och har ofta god kompetensnära attnog man
identifiera psykosociala riskfaktorer hos de enskilda mödrama, men
behöver ha upparbetade kanaler till exempelvis ochsocialtjänst vuxen-
psykiatri för insatser samverkan eller för vidarei remittering.

4.1.3 Stöd i basverksamheter

Basverksamheterna har viktig roll för tidig identifikation risk-en av
faktorer och stödbehov och fungerande vardag bygger på barnetatten
eller den har möjlighet få stöd i sin vanliga miljö, inomattunge ramen
för exempelvis barnomsorg och skola. kvalitet basverksam-Hög på
heterna har särskild betydelse för de barn och ungdomar sår-ärsom
bara.

Bamomsorgen spelar mycket viktig roll för barn i särskilda be-en
hov, inte minst för dem lever i familjer med sociala svårig-storasom
heter. dessa barn kanFör god barnomsorg punkt iutgöra tryggen en en
tillvaro svårberäknelig, och kan därigenom befräm-är ävensom annars

barnets utveckling och hälsa. Förutsättningen för detta bamom-är att
erbjuder kontinuitet barnetsi relationer både med ochsorgen vuxna

andra barn och kan barnets individuella behov.möta
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Skolan viktig del de lite äldre barnens dagliga liv. bru-Deär en av
karorganisationer har haft kontakt skolansvi med har framhållit attsom
förmåga och stödja barnet helt avgörande för hur vardagenmöta äratt

och hur utvecklingen blir.sig handlar bl.a. skolan harDetter attom
tillgång till adekvat information problemens innebörd till råd-samtom

krav, bemötandegivning anpassning och pedagogik. Mångaom av
skolbarn med neuropsykiatriska problem, framförallt de har upp-som
märksamhetsstömingar eller hyperaktiva, behöver få hjälp medär en

Äventydlig struktur vardagen och dåi inte minst skolan. andra barni
med psykosocial problematik riskerar inte få den uppmärksamhetatt
och det stöd de behöver, särskilt de falli då problemen inåtvända ochär
inte märks tydligtså i skolresultaten. råder det special-Tyvärr brist på
pedagoger andraoch specialister. därförDet tveksamt skolan iär om
dag besitter den kompetens krävs för skapa optimal skol-attsom en
situation för barn och ungdomar med psykiska problem.

Känslan sammanhang och ha någon sig till ochatt att attav vuxen
lita på avgörande "friskfaktorer" för barn och ungdomar. Enanses vara
välfungerande familj självklart väsentligast allt. familjenNärär av
sviktar eller barnet andra skäl har särskilda stödbehov detärom av ex-

viktigt samhällets basverksamheter håller hög kvalitet och därtra att att
finns pålitliga tillgå.attvuxna

4.1.4 Våra överväganden

vårt uppdragI ingår och föreslå"överväga olika för fö-insatseratt att
rebygga uppkomsten psykiska problem och för förebyggaatt attav
psykiska problem, de väl uppstått, inte fördjupas och befasts". I ettom
tidigt skede utredningen vi ställning för låta förebyggandetog att ettav
förhållningssätt och preventiva insatser relativt hög prioritet i våra
analyser och förslag. Detta ställningstagande har förstärktssnarast un-
der arbetets gång, i synnerhet då vi kunnat konstatera förebyggandeatt
och tidiga insatser betingar förhållandevis låga kostnader. Vi attanser
basverksamheter barnhälsovård, barnomsorg och skola skall hasom
beredskap och hantera barns och ungdomars psykiskaatt möta pro-
blem. Specialistresurser behövs för komplettera basverksamheterna,att
för diagnostik, behandling och konsultation.

historiskEn tillbakablick visar fram till 1960-talet de före-att var
byggande insatserna och den tvärvetenskapligt grundade bamkompe-

ledstjärnor för utvecklingen samhälletstensen barnen.av omsorg om
konstaterarVi utvecklingen delvistagit vändning, frånatt nu en annan
specialiserad bamkompetens generalistproñl inom primär-moten en

vård och socialtjänst och med huvudsakligen generella insatser i det
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förebyggande förebyggande för barnarbetet. riktade insatserna iDe
generellasärskilda behov har inte utvecklats i takt med de insatserna.

kännbart dag, då dragits ned de ordi-har blivit i såDetta attresurserna
förnarie verksamheterna har mindre marginaler och till-attutrymme

godose enskilda barns behov.
de följ ande avsnitten, och redogör vi för två verk-I 4.2 4.3,närmast

samheter huvuduppdrag främja barns utveckling och hälsa,är attvars
Ävennämligen mödra- och bamhälsovården och skolan. barnomsorgen

har huvuduppdrag främja utveckling och hälsa se 6.2.avsnitt Iett att
de följande avsnitten, 4.4-4.6, uppmärksammar vitre tre grupper av
barn och ungdomar bör föremål för riktade preventiva insat-som vara

ungdomarnämligen barn och med invandrarbakgrund, barn ochser,
ungdomar föräldrar grund sjukdom, psykiskt funk-påvars av egen
tionshinder missbruk föräldraskap, famil-eller sviktar i sitt barn isamt
jer drabbas arbetslöshet.som av

förslagDe vi lägger har barnets och dennämnare attsom gemensam
individuella behov skall synliggöras, basverksamhetema skallattunges

besitta god bamkompetens och metoder för riktat förebyggande in-att
skall utvecklas.satser

4.2 Mödra- och bamhälsovårdens insatser
för förebygga psykiska problem hosatt

barn

Vår Mödra- och bamhälsovården har egenskapbedömning: i sin av
generell viktig roll folkhälsoarbetet.i MVC/BVC ärresurs en en
medicinsk verksamhet med starka psykosociala inslag. Mödra- och
bamhälsovårdens huvuduppgift är:

förstå somatisk övervakning och barnatt av mor-
följa barnets utveckling i bred och tillse barnet vidmeningatt att-

behov fär adekvat stöd
arbeta med det omedelbara föräldrastödet.att-

detta arbeteI måste MVC/BVCinom avvägningar mellangöraman
generella och riktade insatser. Vi det motiverat i högre gradattanser

tidigare rikta insatserna särskilt sårbara och vid be-än mot grupper
hov indvidualisera hälsovården. folkhälsosynpunktUr detäven är
emellertid väsentligt bibehålla och vidareutvecklaävenatt ett gott
generellt stöd.
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psykosociala arbetet inom hälsovården ofta oklart definie-Det är
finns behov utveckla fler strukturerade metoder,Härrat. attav som

skapar möjlighet för tydlig dokumentation och kunskapsöverföring.
Då personalen har tillgång till strukturerade metoder förmågasamt

lyssna till föräldern och barnet har mödra- och barnhälso-att att se
vården utmärkta möjligheter för tidig upptäckt vidoch intervention
psykiska hälsorisker. tillse utvecklingsavvikelser och ohälsaAtt att-
identifieras tidigt tillhör kvalitetssäkringen bamhälsovården. Vik-av

förutsättningar förtiga detta personalen vid får erfarenhetBVCär att
tillgångtillräckligt antal barn, och har tillett stort attav man

fortlöpande vidareutbildning och regelbunden konsultation av psy-
kolog och barnläkare.

Vi MVC/BVC bör erbjuda alla föräldrar delta i för-att attanser
äldrautbildning under graviditeten och spädbamsåret och föräld-att
rastödet bör rikta sig till båda föräldrarna.
Våra förslag:

Distriktssköterskan vid BVC, har central roll i attsom en upp--
fånga psykiska problem, bör barn-tjänstgöra minst halvtid med
hälsovård och bör ha tillgång till bampsykologisk konsult.
Allmänläkare vid BVC bör ha tillräckligt verksamhet riktadstor-

barn för kunna vidmakthålla vidgad erfarenhetmot att en av
barnhälsovård. Goda möjligheter till konsultation hos barnläkare

finnas.måste
Barnläkare företrädesvisutnyttjas för ibamrika,tjänstgöring so--
cialt gynnade områden, med förhållandevis omflytt-sämre stor
ning.

hänvisningEn till socialtjänstlagen införs71 § i lagen 1994:953-
åligganden för personal inom hälso- och sjukvården och iom

hälso- och sjukvårdslagen, för tydliggöra föratt ansvaret att an-
mäla misstankar barn kan behöva skydd.att ettom

Mödra- och bamhälsovården når alla Sveriges barn och för-nära nog
äldrar i avgörande skede i livet. Genom har kontakt med såett att man

alla blivande mödrar och familjer med barn förskoleåldemigott som
och högnått allai socialgrupper, har mödra- och bamhäl-acceptansen
sovården blivit för"resurs alla" kommit spela viktig rollatten som en
för folkhälsan. Upprepade studier visar ochMVC BVC används vidatt
både små och problem kanstora även av grupper som annars vara-
svåra nå och riskerar komma utanför allt stöd grundpåatt attsom av
allmän myndighetsrädsla. viktig förklaringEn kan gravidattvara som
eller nybliven förälder blir inom vårdkedjan MVC-BB-BVC iman
första hand sedd förälder.just Med eller speciellautansom egna pro-
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blem verksamhet till heladeltar i tradition vänder sigman en som av
befolkningen haroch renommé.gottsom

internationell jämförelse anslutningen till vården inomI MVCären
och BVC, intill unik. bara Skandi-100 %, Det i inära näst är stort sett

finner välfungerandenavien sådana lösningar nyttjas avi stortman som
hela befolkningen. flertaletvanliga i västländer i ställetDet ärsett att

de har hög social och ekonomisk exklusivutnyttjar privatstatussom
vård, medan de har det besvärligast socialt och ekonomiskt under-som
utnyttjar offentlig vård. offentliga vård präglas då sällanDenna inte av
brist på torftig vârdmiljö psykologiskamedicinska ochsamtresurser,
kvalitetsbrister. Allmänt hög kvalitet inom vårdkedjan MVC-BB-BVC
vad gäller kompetens, utrustning, bemötande och miljö nödvändigär
för verksamheterna skall kunna fortsätta fylla hittillsvarandesinatt
funktion i folkhälsoarbetet.

bamhälsovårdenHSU 2000 mödra- ochom

Kommittén hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation,om
HSU 2000, uppmärksammade folkhälsofrågorna särskilt delbetän-i ett
kande SOU 1997:119 och uttalar sig i detta också mödra- ochom
bamhälsovården. HSU påpekar mödra- och bamhälsovården2000 att
intar särställning eftersom den har möjlighet alla Sverigesmötaatten
barn och föräldrar i avgörande skede, nämligen bama-tidenett runt
födandet. bakgrund dels de möjligheter förebyggandeMot till tidigaav
insatser därigenom skapas, dels oroande tecken på försämringarsom

det gäller barns och ungdomars hälsa, HSU 2000 detnär ärattanser
mycket viktigt och vidareutveckla mödra- och bamhälsovår-att värna
den. påpekar vidareMan detta samtidigt innebär verksamhetenatt att
måste kunna till behov, sig det handlar indivi-anpassas nya vare om
duella önskemål eller kunskap metoder arbetet.iom om nya

Förändrat ohälsopanorama

dagI står inför delvis uppgifter, då uppmärksamheten förskju-man nya
tits från och traditionellt medicinska till psykosocialarena mer pro-
blembilder. Redan under 1970-talet stod det klart förändringaratt av
sjukdomspanoramat medfört psykosociala familjeproblem, uppfost-att
ringsfrågor, beteendeproblem och bamolycksfall krävde klart ökad
uppmärksamhet deti arbetetpreventiva Sjölin m.fl. 1977. för-Denna
ändring bamhälsovårdens uppdrag finns sedan formuleratår 1981av

Verksamhetsmål Socialstyrelsensi allmänna råd. huvud-Ettsom av
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skadligaoch skall söka minskamålen således "MVC BVCär att
uppmärksam-föräldrar barn", med delmålet:påfrestningar för och "att

Socialstyrelsenhälsorisker inärrniljö och samhälle"och förebyggama
1981:4.

för Mödra- ochframgår Socialstyrelsens principprogramDet av
mål-Socialstyrelsen redovisar 1979:4Barnhälsovård från år 1979 att

för uppmärksammat be-formuleringarna tillkommit just att manovan
Ävenhoven det psykosociala området.prevention inom av senareav

skrifter från Socialstyrelsen gällande kvalitetssäkring framgår att sty-
syfte reducerarelsen målmedvetna förebyggande insatser i attattanser

Socialstyrelsentidiga psykiska skador ingår MVC/BVC:s uppdragi
1994:19.

Generella eller riktade insatser4.2.1

fördecenniets folkhälsoforskning klara beläggDet attsenaste ger
för flertalet folkhälsosynpunktbegränsade insatser det stora ur ger

betydligt bättre utbyte insatser riktade till småhögriskgrupper.än stora
insikt hindrar det finns goda skäl doserainte insatserna,Denna att att

fördela till lokala sociala be-dvs. i praktiken med hänsynatt resurser
hov, bostadsområdesnivå, bamomsorgsdistriktsnivå, MVC/BVC-påt.ex.
upptagningsområdesnivå, skoldistriktsnivå. Sannolikt sådanär stra-en

för hälsoklyftor har itegi nödvändig minska de sina rötteratt psy-som
kosociala brister.

väl avvägdkrävs och i själva verketDet MVC BVC är ensom av
kombination av:

generella når allainsatser som-
områdes- ochriktade förstärkta insatser till sårbara pågrupper-

gruppnivå
individuellt utformad hjälp till föräldrar och barn löper särskiltsom-

denrisk drabbas psykisk ohälsa eller redan indikerarstor att attav
psykiska hälsan nedsatt.är

På övergripande handlar denna diskussion samhälletsnivåmer om
för mellan generellastrategier nå där avvägningenatt utsatta grupper,

och riktade medinsatser i folkhälsoarbetet kämfråga. likhetIutgör en
SOU principiella fråga börHSU 2000 1997:119 vi dennaattanser

behandlas vidare Nationella folkhälsokommittén. förhållande tillIav
mödra- och bamhälsovården vill vi dock beskrivningnärmare avge en
de omedelbara utmaningar står inför och vilka ochstrategierman
metoder under utveckling.ärsom
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4.2.2 Reducering biologiska riskfaktorer förav
psykisk ohälsa hos barn

enlighet uppdragI med vårt vi i första hand klargöra ochattavser pre-
cisera ochMVC:s BVC:s roll det gäller minska barnsnär att expone-

förring psykologiska och sociala riskfaktorer. bör understry-Det dock
kas det finns viktiga biologiska mekanismer har koppling tillatt som
psykisk ohälsa. riktadeInsatser dessa och andra biologiska faktorermot

hotar barnets hälsa del verksamheternas kämuppdrag ochärsom en av
tillhör det absolut måste för inom vårdkedjan MVC-BB-man svara
BVC.

Allt kan för skydda fostrets och barnets hjärna frångöras attsom
skadefaktorer och förutsättningaroptimala för centrala nervsystemetge

differentieras och bör innebär MVC-anknutnaDetatt göras. attmogna
preventiva bruk alkohol och droger under graviditetmot ärprogram av
väsentliga, liksom optimalt näringstillstånd hos den gravida kvinnan.
Beträffande rökning oklartdet det finns någon koppling tillär om psy-
kiska hälsobrister hos bam. viDet barn till mödrar röktärvet att som
under graviditeten har lägre födelsevikt andra barn och nikotinetän att
hos modern till fostret och dess Vid svåröver nervsystem.passerar
långvarig psykosocial bör risker för sekundära biologiskastress stör-
ningar graviditetsförloppet uppmärksammas, psykosomatiskt.ex.av

förhöjt blodtryck.smärta,
SocialstyrelsensI riktlinjer för mödrahälsovården, Hälsovårdnya

före, under och efter graviditet, föreslås antalet besök hos barn-att
morska erbjuds alla gravida minskas från nuvarande besök12-13som
till 8-9 besök Socialstyrelsen 1996:7. Förslaget innebär omfördel-en
ning mödrahälsovårdens till förmån för de gravida kvinnorav resurser

har särskilda medicinska behov och därför kräver uppmärk-extrasom
samhet. Besöksprogrammens medicinska effekter har utvärderats med
betryggande resultat Berglund Lindmark 1995. tål dock påpe-Det
kas den psykosociala delen i graviditetsövervakningen inte haratt
utvärderats och riktlinjer för det psykologiskt förebyggande hälso-att
vårdsarbetet så helt saknas Wickberg 1997.gott som

God kompetens skall finnas förlossningsvårdeninom för akut
behandling nyfödda barn med sviktande livsfunktioner Social-av
styrelsen 10.1997: Hjärninflammationer och ärnhinneinflammationer

nyföddhetsperiodeni bör reduceras till minimum godett genom pro-
fylax smitta och snabba och effektiva behandlingsrutiner.mot Närings-
tillståndet hos det späda barnet skall så optimalt möjligt ochvara som
företrädesvis grundas på amning. Vaccinationer förebygger hjäm-som
hinneinflammation vikt, liksom reducering riskfaktorerär av av som
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har samband med hjärnskakning och/eller skallskador.svårare svårare
Allt kan skada hjärnan kan också tillleda psykisk ohälsa.som

Under det decennierna har det "friska normala"och isenaste att
föda barn, deltagande, den tidiga kontakten barnetmedsamtpappans
betonats, vilket lett till förändringar förlossnings- ochinom BB-stora
vården. På flera håll landet införs allt kortare vårdtider för nyför-i nu
lösta kvinnor. exempelvis Göteborg beräknas alla nyförlöstaI 75 % av

lämna sjukhuset inom 48 timmar efter förlossningen jämförtmammor
med tidigare 30 % inom 72 timmar. Effekterna för kvinnans ochca
barnets psykiska hälsa emellertid okända Wickberg 1997.är

fråga biologiska faktorersI betydelse för den psykiska hälsanom
bör också effektiv kroppsligaprevention sjukdomar,sägas att mot av-
vikelser och dysfunktioner också psykologiska medföddvinster. Enger
höftledsskada uppmärksammas tidigt, behöver ochintesom opereras

framtidaingen hälta. för barnetVinsten psykologiskär ävenger genom
minskad risk för traumatisering och funktionsstöming. Ettsmärta, -
barn med primär sig skolåldem ca alla10 %nattväta närmarsom av
barn har godartat tillstånd i allt väsentligt har grund bio-sin iett som
logiskt mognad och/eller dysfunktion. står klart dessa barnDet attsen
har lidande och flera studier självkänslanvisar påverkas negativt.ett att
Den primära kan med relativt enkel behandling botas hosnattvätan
70 % barnen vilket resulterar i ökad livskvalitet och självkänsla.av
Syftet med dessa två olikartade exempel peka på hög kvalitetär att att
och kompetens inom det traditionellt "medicinska" området också har
betydelse för psykisk hälsa och välbefinnande.

skall slutligenHär den lilla barn vårdas ofta ochnämnas grupp som
länge på sjukhus. viktigtDet barnsjukvården åstadkommerinteär att
onödiga psykiska skador inte tillräcklig hänsyn till barnsatt tagenom
psykiska behov. kvalitetskravDe formulerats Nordisk Föreningsom av
för Sjuka Barns Behov NOBAB bör ledstjäman för tillgodoseattvara
barns psykiska och sociala behov bamsjukvården.i på sjukhusBarn
behöver ha föräldrarna möjlighet leka och få skolundervis-nära, att att
ning tillgång till bamkunnig personal barns behov ochsamt som ser

kan adekvat information på för barnet anpassad nivå. Barnsom ge en
bör inte vårdas på vuxenavdelningar saknar speciellt bamutbildadsom
personal och hellerinte har ochrutiner vårdmiljö anpassadären som
för bam.
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4.2.3 Utveckling den psykologiska kompetensenav
vid ochMVC BVC

Den psykologiska kompetensen inom vårdkedjan har förstärkts under
1980-talet och allai MVC och landet harBVC i tillgång tillstort sett nu
bampsykologisk konsult. totala antalet bampsykologerDet inom verk-
samheterna tilluppgår drygt alla200, tjänstgör dock inte på heltid
Mödra- och bamavårdspsykologemas förening personlig1997, kom-
munikation. Psykologmedverkan inom MVC/BVC förutsättningär en
för fortsatt utveckling de psykosociala insatserna.av

Ett psykosocialt arbete kan inom MVC/BVC ske föräldra-genom
gruppsverksamhet, individuellt stöd barnmorskan/sjukskö-som ges av
terskan eller kontakt förmedlas till andra yrkesgrupper. Iattgenom
Göteborg har 6 % alla spädbamsföräldrar kontakt med psyko-t.ex. av
log knuten till MVC/BVC Rydén 1995. problem detEtt psyko-är att
sociala arbetet inom hälsovården ofta oklart definierat. Brist påär
strukturerade metoder for tidig upptäckt och intervention in-gör att

kan mycket olika Vilka föräldrar och därmed barnsatserna ut.se - -
erbjuds psykologiskt och socialt stöd beror på områdets socio-som

ekonomiska struktur också på den enskilda barnmorskans/dist-men
riktssköterskans arbetssituation, kunskap och intresse. finnsDet också
olikheter huri denna arbete dokumenteras i MVC/BVC-journa-typ av
len och därmed risk för arbetet förblir "osynligt" Wickberg 1997.att

BohuslandstingetsI södra del har psykologiskt utarbe-ett program
och inom mödrahälsovården, komplement tilltats detprövats som me-

dicinska Rydén Wickberg 1997. Syftetprogrammet är att upp-
märksamma kvinnor visat hasig behov omfattandeettsom av mer psy-
kologiskt stöd eller behandling under graviditeten. psykologiskaDet
basprogrammet innebär barnmorskan samtalar med alla gravidaatt
kvinnor/par kring de psykologiska faktorer visat sig innebära risksom
för psykisk ohälsa under graviditet och postpartumtid Raphael-Leff
1991. Sådana faktorer kan stark ofta kanaliserad för-vara oro, som
lossningsrädsla, traumatiska livshändelser i samband med graviditeten,
konfliktfylld graviditet med stark ambivalens eller problem parrela-i
tionen. Det psykologiska basprogrammet förutsätter utökningen av-
det s.k. inskrivningssamtalet till två besök för förstföderskor samt re-
gelbunden konsultation MVC-psykolog för planering och uppfölj-av
ning insatserna Wickberg 1997.av
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föräldraskapet"Föräldrautbildning "Stöd i4.2.4 -

ochomfattande del det psykosocialt inriktade arbetet inom MVCEn av
Föräldragmppverk-det brukar kallas föräldrautbildning.BVC är som

riksdagsbeslut årsamhet för nyblivna föräldrar, tillkom efter ettsom
första-bedrivs och och når hälften alla1979, inom MVC BVC över av

föräldrautbild-gångsföräldrar. nyligen avslutade utredningenDen om
fömyel-föreslår skall till ochning regeringen initiativ översynatt ta en

den överenskommelse träffades mellan regeringenår 1979se av som
och Landstingsförbundet föräldrautbildning för tiden kring barnetsom
födelse och under barnets första levnadsår Stöd föräldraskapet, SOUi
1997:161. Enligt utredningens förslag landstingen MVCskall genom

fortsatt föräldraroch BVC och tydligare för stödet tillännuta ett ansvar
barn och fram barnet hartill dess fyller år. MVC/BVC1väntar attsom
för följa varför föräldrar från delta iavstårett att attansvar upp

föräldrautbildning och möjligt deltagandet föräldrarnasöka frånom
sida, utredningen. förordarUtredningen för föräldrautbildninganser
återkommande föräldrastöd denunder barnets likhet mediuppväxt,

föräldrautbildningssatsningen Foreld-i vårt grannland Norgestora
reveiledning, familiedepartementet utvecklingBame- 1996. Förog

generellt och riktat stöd i föräldraskapet till föräldrar med barnettav
åldrarna skall,i 1-18 år enligt utredningen, kommunerna ansvara

SOU 1997:161. Liksom det norskai exemplet förordar utredningen
föräldragruppemas diskussion bör bygga på bl.a. föräldrarnasatt egna

frågor och intressen, och föräldrar böratt uppmuntras att starta egna
föräldragrupper.

Utredningen för föräldrautbildning föreslår vidare Folkhälsoin-att
stitutet skall få i uppdrag utveckla ochmetoder och uppföljningatt göra
utvärdering olika modeller för föräldraskapet samrådstöd i och iattav
med Socialstyrelsen, Skolverket, kommuner och utvecklalandsting
modeller för fortbildning den personal skall arbeta med frågorav som

gäller stöd i föräldraskapet.som
Vi det viktigt föräldrautbildningen föräld-i utgår frånattanser man

frågor, innehållet uppdateras detsåäven att att mot-rarnas egna men
det aktuella kunskapsläget. känslomässiga utvecklingBarnetssvarar

och samspel med föräldrarna behöver lyftas fram. Exempel på fråge-
ställningar visat sig aktuella för småbarnsföräldrar spädbarnsärsom
behov viss spädbarns olika hur barn utveck-rytm, temperament,av en
lar inlevelsefönnåga, hur barn lär sig samarbeta föräldrar kanoch hur

för små barn Wickberg 1997.sätt gränser
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4.2.5 Exempel på riktad insats: Tidigen
intervention vid depression hos nyblivna
mödrar

delavsnitt huvudsakligenDetta baserat på Wickbergs under-Birgittaär
lag till kommittén.

Även barnafödande innebär positiv utveckling för de allraom en
flesta det också period då framförallt kvinnan löper ökad risk förär en
allvarlig psykisk ohälsa. fåtal kvinnor, tillEtt två promille, drabbasen

akut och allvarligt sjukdomstillstånd, psykos,ett postpartumav en un-
der de första veckorna efter förlossningen. bli deprimeradAtt i sam-

Åttaband med barnafödande betydligt vanligare. till alla15 %är av
nyblivna mödrar får eller mindre uttalad depression under deen mer
första månaderna efter förlossningen Cox m.fl. 1993. Depressionen
börjar oftast smygande några veckor efter förlossningen och kan, om
kvinnan inte får hjälp, till år. Både kvinnan själv ochettvara upp
hennes omgivning förväntar sig nybliven skall gladatt en mamma vara
och lycklig. hosDepression nyblivna mödrar därför ofta doltär ett
problem, dvs. kvinnorna söker sällan hjälp själva och uppmärksammas
heller inte hälso-inom och sjukvården Elliot 1989, Wickberg 1996 och
1997.

Under 1980- och 1990-talet ökade det internationella forsknings-
intresset för depression hos nyblivna mödrar kraftigt. i dagMan är

orsakerna huvudsakligen ligger det psykosocialaöverens inomattom
området. Riskfaktorer exempelvis tidigare depressionstillstånd,är pro-
blem i parrelationen, bristande socialt stöd och stressfyllda livshändel-

Cox 1996, OHara Swain 1996. I EU-projekt,ett nystartatser som
omfattar ländersju inklusive kommerSverige, jämföra hurattman
olika hälsovårdssystem hanterar problemet och värdera kostnader-även

för familjen och samhället Wickberg 1997.na

Depressionens konsekvenser

För kvinnan innebär depressionen potentiellt allvarligt hälsopro-ett
blem. Positiva förväntningar inför bli förälder nedstämd-att ersätts av
het, känslor desperation, misslyckande och oförmåga fungera iattav en
vardagen. saknarOfta innebär depressionen kvinnan känslor föratt
barnet. Allt detta leder till skuldkänslor, malande ochspänningen oro
och i del fall till tankar på sig själv illa.göraatten

Även relationen till påverkas negativt. Enligt svensk skils-mannen
mässostatistik 6 % alla sammanboende under barnets förs-separerar av

levnadsår jämfört med för3 % barnta i andra åldrar SCB 1993. Att
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engelsknyblivna fäder kan bli deprimerade har nyligen visats iäven en
studie.

effekterna emel-allvarligaste depressionDet rörpostpartumav en
lertid barnet.

Risk för barnets anknytning till modern

Under 1970-talet skedde explosion spädbamsforskningen. dei Etten av
uppseendeväckande fynden spädbarn mycket känsligaärmest attvar

för kvaliteten kommunikationen med andra människor. väcktei Detta
frågor kring vad det innebär för det lilla barnet ärom mamman

föräldraförrnågandeprimerad. påverkas och barnets utvecklings-Hur
process dag forskningsfrågan inte depression harI är om mammans
effekt på barnet hur det sker. Longitudinella, kontrollerade studierutan
har det tidiga interaktionsmönstret kanvisat mellan och barnatt mor
påverkas negativt deprimerad Murray Cooperärom mamman
1996. till deprimerade mödrar har grad s.k.Barn visat högreen av

anknytning. framföralltDet depressionen 6 månaderärotrygg varatom
eller samspelet mellan och barn och anknytningen på-mer som mor
verkas negativt. Tidig upptäckt och tidig får därigenomintervention en
avgörande betydelse för barnet. spädbarn har med andra ord inte tidEtt

invänta depression skall självläka.att att mammans

Svenska studier

forskargrupp i Göteborg har under 1990-talet genomförtEn rad stu-en
dier visat frekvensen depression hos likanyblivna mödraratt ärsom av

i Sverige i andra västländer, dvs. ungefär Wickberg13 %stor som
1996 jfr. OHaraHwang Swain 1996. Flertalet kvinnor i dena,

svenska studien tillfrisknade inom dryg månad, litenen men en grupp
4,3 % samtliga förmammor i risk längre depressionsperiod.av var en

Ett viktigt fynd de deprimerade mödrama med godannat attvar
träffsäkerhet kan identifieras med hjälp självskattningsskalaav en
svensk version Edinburgh Postnatal Depression Scale. Skalan tarav
bara 5 minuter fylla ochi väl de kvinnor medver-att mottogs av som
kade i studien.
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interventionsstudieEn

ytterligare studieI prövade metod med stödjande samtal,en man om en
BVC-sjuksköterskan, effektiv första åtgärd för attsom avgavs var som

hjälpa deprimerade kvinnor Wickberg 1996 b.Hwangpostpartum
deprimerade kvinnor,De erhöll samtal ett veckan dei utöversom sex

ordinarie BVC-besöken, tillfrisknade i signifikant högre grad deän
kvinnor endast erhöll reguljära besök. Två engelska studier harsom
redovisat liknande positiva resultat stödjande samtal inom hälsovår-av
den Holden m.fl. 1989, 1997.Murray Cooper

fyndDessa pekar på möjligheter för mödra- och bamhälsovår-nya
den. Med strukturerade metoder för tidig upptäckt och tidig interven-

kan dettion sekundärpreventiva arbetet bli effektivare.

4.2.6 MVC:s, och rollBB:s BVC:s vid svåra

psykosociala familj eproblem

Vid svåra och långdragna psykosociala familj kan såväl
ofödda redan födda barns hälsa och utveckling i fara. för-Tresom vara
äldraanknutna problemtyper står i förgrunden enligt Sydsjö 1992:

allvarligt och långdraget missbruk alkohol och/eller drogerav-
psykisk sjukdom eller psykisk störning kronisk inklusiveartav-
allvarlig personlighetsstörning och förståndshandikapp
psykosociala svårigheter såsom långvarig sjukdom,art,av annan-
bristfälligt nätverk, kriminalitet m.fl.

Vid misstanke problem denna har MVC och skyldighetBVCtypom av
vidta särskilda åtgärder barnetså kan skyddas. MVC:s delatt Föratt

handlar det vanligen missbruk allvarligt kan skada fostret. Omom som
den gravida och missbrukande kvinnan frivilligtinte accepterar att ta

vård för sitt missbruk skall socialtjänsten kontaktasemot även om
den gravida detta.sig Sekretessen kan sådana fallmotsätter i brytas
med hänvisning till tilläggsbestämmelse sekretesslageni 1980: 100en
från år 1994 14 kap. 2 § sjunde stycket SekrL, SFS 1994:86. Gravida
missbrukare behandlas på alkoholkliniker, toxikomanienheter ochsom
behandlingshem får möjligheter föda friska barn,större något deatt
helst allt önskar, vården kan samordnas med MVC:s arbetsupp-av om
gifter. psykisktNär svårt sjuka kvinnor inte sällan med medici-tung-
nering skall bli mödrar måste vuxenpsykiatri, MVC och Förlossnings--
vård planera vården tillsammans. krävsDet framförhållning och sam-
arbete mellan socialtjänst, vuxenpsykiatri, förlossningsvård och den
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blivande förmodern planera vad skall hända barnet välatt när ärsom
fött. Sådana frågor kan sällan lösas tillfredställandepå påett sätt en
BB-avdelning och riskerar då och barn förutsätta utom-man mor
ordentligt traumatiska och komplicerade situationer.

Om på BVC har anledning barn far illa och behövertro att ettman
skydd insatser från socialnämnden gäller anmälningsskyldighetgenom
enligt socialtjänstlagen.71 § förhållandetDet eller harMVC BVCatt
vetskap socialtjänstkontakt förekommit tidigare eller förekom-attom

inte skäl frånavstå anmälan. Det allmän uppfattningutgör att ärmer en
fallBVC i många underlåter sådan anmälan. Enligtatt göraatt en en

inte publicerad, omfattande nationell studie docentännu Dagmarav
Lagerberg drar sig inom ochMVC BVC for kontakt med social-man
tjänsten. Man samarbetet med socialtjänsten brister kontinui-iattanser

och tycker sig inte det leder Lagerberg 1997, personligtet vartman se
kommunikation.

förAnsvaret etablering välfungerande samarbetsformer för-närav
äldrar har allvarliga missbruksproblem, svåra psykiska sjukdomar eller
personlighetsstömingar måste delas alla verksamheter möterav som
dessa svårt lidande familjer. avsnittetI 4.5, Särskilt utsatta grupper,
föreslår vi verksamheter där den söker hjälp skall åläggasatt vuxne

förhöra sig barnets behov och tillse rådgivning/stödatt att attansvar om
kommer till stånd.

4.2.7 Barnkompetensen inom BVC

Sjuksköterskan centralgestalten på ochBVC sjuksköterskans kom-är
och möjlighet arbeta med barnets behov ipetens att är avgö-centrum

rande för bedriva kvalificerad bamhälsovård. bekymmerEttatt en se-
dan 1980-talet har varit viss uttunning den specifika barn-en av mer
kompetensen på BVC. Bamsjuksköterskor har distriktsskö-ersatts av
terskor och barnläkare allmänläkare. Detta har varit medvetenav en

ochstrategi del införandet husläkarsystemet, med förebild ien av av
det brittiska exemplet med "family doctors". räknarMan med attnu
30 % läkarna inom bamhälsovården har bamläkarkompetens, ochav

endast 12 % BVC-sköterskoma bamsjuksköterskoratt Svenskaärav
1997.mestmammor ammar

Det förtjänar Lagerbergs nyligen genomfördanämnas nationellaatt
studie visar personalens bamkompetens, liksom förtrogenhetatt med
bostadsområdet, har betydelse för förmågan identifiera de bam ochatt
familjer kan behöva insatser. Hög bamkompetens, långextrasom
erfarenhet och långvarig kontakt med människorna i upptagnings-
området samvarierade med hög andel barn ansågs fara illa på ettsom
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för tydligt förvarje barn beskrivet krävs kunskapDetsätt. att se
Lagerberg personlig kommunikation.1997,

Profilering distriktssköterskor och allmänläkareav

Kompetensutveckling i hög grad beroende sjuksköterskor ochär attav
läkare forinom BVC har och träffar relativt många barn, så attansvar
arbetet med barnfamiljer inte marginaliserad del den yrkes-utgör en av
verksamma tiden. möjligt exakt hurDet inte många barnär att ange

krävs för skall kunna ackumulera erfarenhet och öka sinattsom man
professionalitet. Omfattningen allmänläkarens vidtjänstgöring BVCav
bör tillräckligt för läkaren skall kunna vidmakthållastor attvara en
vidgad erfarenhet barnhälsovård. det gäller sjuksköterskor vidNärav

kan rimligtBVC riktmärke halva arbetstiden 50minst %ett attvara av
hel tjänst bör inriktad bam. sådant riktmärkeEtt baserar sigmotvara
på följande Erfarenhetsmässigt nyfödda35vet attresonemang. man ca
barn år BVC-distrikti arbete för barn 0-7 årett ettper genererar som

ungefär 50 % heltidssjukskötersketjänst. distrikt därImotsvarar av en
det föds barn10-15 år det omöjligt ordna foräldraut-är nästan attper
bildning, och bamerfarenheten blir så begränsad alla problemnästanatt
-inte minst psykiska och sociala ständigt upplevs något ochnyttsom-
främmande. Det vanligt i sådana områden prioritera nedär att
fortbildning barn eftersom måste vidareutbilda sig i så mycketom man

Profilering distriktssköterskors och allmänläkares arbete löserannat. av
många dessa kompetens-, prioriterings- och utbildningsproblem.av
Ökade konsultinsatser barnläkare och barnpsykologer kan därutöverav
bidra till gradvis stärka kompetensen.att

Generellt kan hög kompetens kräver volym verksam-påsägas att
heten, fortbildning, konsultrnöjligheter och tillgång till specialistmot-
tagningar remittera vidare till. Med dessa inslag kan distriktsskö-att
terskor och allmänläkare bedriva barnhälsovård god kvalitet. Denav
bamläkarkompetens finns tillgå för barnhälsovårdens vidkom-attsom
mande bör där behovenutnyttjas kvalificerad barnhälsovård ärav
störst.

Husläkarsystemet kan fungera bäst i stabila bostadsområden,antas
med ringa och utflyttning,in- där allmänläkare och familj kan få
kontinuitet i kontakten. En viss personkännedom och förtrogenhet med
bostadsområdet allmänläkaren bättre förutsättningar lyckas i sinattger
BVC-uppgift. I områden med omflyttning saknas förutsättningarstor
för sådan kännedom, samtidigt ohälsotalen tenderar högre.en som vara
Det sig då angeläget BVC-läkaren har specialiserad bamläkar-ter att en
kompetens.
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4.2.8 BVC:s roll för tidig upptäckt psykiskaav
störningar

Hälsoundersökningar alla barn i syfte tidig behandling vidattav ge
utvecklingsavvikelser och sjukdomar omistlig del det förebyg-är en av
gande arbetet med barn. Socialstyrelsen har i allmänna råd från år 1991
givit riktlinjer för vad bör ingå hälsoövervakningsprogrami förettsom
barn från födelsen till skolan börjar Socialstyrelsen 1991:8. Medupp

lokala variationer följer landetssmärre BVC detta nationella program
och använder sig för landetäven journalsystem.ett gemensamtav

Pärlbandet hälsoundersökningar bygger till sitt innehåll bety-iav
dande utsträckning på grundläggande kunskaper barns utvecklingom
psykomotoriskt, perceptuellt, kommunikativt och tillväxt och vad

den normala variationen dessaivet avseenden. Korrektman om ut-
förda och tolkade de s.k. "nyckelåldersundersökningama" vidger
10, 12, 18 mån., 3 år, 4 år och 5/2 år goda förutsättningar för all-att
varligare psykiska störningar t.ex. generell utvecklingsförsening,grav
autism, svår DAMP skall upptäckas på tidigt stadium barnetsiett ut-
veckling. förmågaBVC:s till tidig identifikation förbättras det finnsom
möjlighet till återkommande fortbildning och konsultation avbamhäl-
sovårdspsykologer och personal från bampsykiatrin och habilite-av
ringen. Eftersom många problembilder kan relativt ovanliga, detärvara
värdefullt BVC-personalen får stöd och redskap för detattom se som
kan kliniska observanda. Tidig upptäckt barn och familjgör attvara
kan få behandling och stöd i optimalt skede. exempelEtt på tidigett
identifikation autism inom primärvården i avsnittet 6.6, Barn-av ges
habiliteringens arbete med barn och ungdomar med psykiska problem.

Inom finnsBVC det anledning observant på utveck-att extravara
lingen hos de barn för tidiga separationer ochutsatts Vitrauman.som
vill här peka på sådana Adoptivbamett från andra länderpar grupper.
har inte sällan behov bamhälsovårdande insatser.extra Det ärav van-
ligt barnen har såväl fysiskaatt psykiska hälsobrister vid ankoms-som

till Sverige. förstaDen tidenten i Sverige innebär ytterligare pâ-en
frestning. tidigtDet viktigt BVCär uppmärksammar hälsobristeratt
och använder sitt kontaktnät i syfte barn och föräldrar den hjälpatt ge
och det stöd de behöver. Detsamma kan barn i förskoleåldemsägas om

placerade familjehemiär antingen frivillig åtgärd enligtsom som en
SoL eller på grund beslut enligt LVU. Många familjehemsplaceradeav
barn märkta tidigaär separationer och andra svåra upplevelser ochav
det vikt försökerär BVCstor välavvägtatt stöd. fallI vissaettav ärge
det lämpligt fönnedla kontakt med denatt bampsykologiska kompetens

finns inom bamhälsovården. Inte sällan har adoptivbarn och fa-som
miljehemsplacerade barn behandlingsbehov behöver handtassom om
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det gäller de familje-bampsykiatriska vården. Dådeninom öppna
vårdnads-särskilda åtgärder ske medallahemsplacerade barnen måste

Ytterligaresocialtjänstens vetskap.den placerandehavarens och en
behov särskildaflyktingbarn,sårbar bör nämnas är vars avgrupp som

diskuterar i avsnitt 4.4.BVC-insatser vi

åtgärdTidig upptäckt tidig-

utvecklings-alla barn med allvarligaremajoritetenDen stora av
tidigt tilldag förhållandevispsykiska kommer ioch/eller störningar

be-specialist.och/eller till barnpsykiatrisk Etthabiliteringsteam stort
specialistutredning tenderarväntetiderna förkymmer emellertidär att

förekommer ochVäntetider årmånga håll i landet. på 1påväxaatt ca
får hjälp alls underfamiljen just någondet risk inte vän-är stor att

Även kan familjen dag hamna itetiden. efter utredning och diagnos i ett
otillräckligt utbyggda.vakuum, då behandlingsenhetema Resursernaär

upptäcktgod del med tidigbehoven och vinsteninte mot en avsvarar
till vårdnivå.riskeras bort på vägen rätttappas

bamhäl-läkare församtliga landsting finns i dag särskilt ansvarigaI
bamhälsovården.till uppdrag kvalitetssälqasovården, bl.a. har attsom

samverkanpsykiska bör dessa läkare, iVad gäller barn med störningar
denfölja hurbamhabilitering och barnpsykiatri, fortlöpandemed upp

upptagningsornrådet. Alla barntidiga diagnostiken fungerar i som
till dentill börkommit anmärkningsvärt instansrätt rapporterassent

för orsakerna kan kart-läkare har övergripande BVC så attansvarsom
läggas. "haveriutredningar" ofta ljuset på metodbrister,Sådana sätter

också uppda-kan till. Metodbrister och andra problem kanrättassom
föräldraföreningarbamhälsovården står i kontakt med deattgas genom

barn med psykiska svårigheter.representerarsom

övervägandenVåra4.2.9

Folkhälsouppdraget

barn ochMödra- och bamhälsovården når alla Sverigesnära nog
föräldrar bamafödandet.i avgörande skede, nämligen tidenett runt

hög alla socialgnipper harGenom har nått iatt acceptansman en
mödra- och bamhälsovården blivit för alla" kommit"resurs atten som
spela viktig roll för folkhälsan. dag inför delvisI ståren man nya upp-
gifter, förskjutits medicinska tilldå ohälsopanoramat från traditionellt

psykosociala problembilder.mer
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förskjutningDenna innebär krav på arbetssätt och prioriteringar.nya
bästFör nå och stödja de barn och familjeratt psykosocialtär ut-som

krävs vid sidansatta generellt stöd,att också har insat-ett gottman, av
riktar sig specifikt till psykologiskt och socialt utsattaser som grupper.

MVC och BVC måste arbeta med kombination generella insatseren av
når alla, riktade förstärkta insatser till sårbara indivi-samtsom grupper

duellt utformad hjälp till föräldrar och barn löper särskilt riskstorsom
för eller redan visar tecken på psykisk ohälsa. Vi vill särskilt peka på de

folkhälsovinster generelltstora stöd har bibehållenett Engott att ge.
hög kvalitet inom vårdkedjan MVC-BB-BVC vad gäller kompetens,
utrustning, bemötande och miljö nödvändig för verksamheternaär att
skall fortsätta fylla sin hittillsvarande funktion i folkhälsoarbetet.

Avvägningen mellan generella och riktade insatser bör rela-isättas
tion till samhällets övergripande förstrategi nåatt utsatta grupper.
Detta viktig principiell frågaär bör få sin genomlysning ien som
Nationella folkhälsokommitténs S 1995:14 arbete.

Psykosociala insatser

Till de traditionella uppgifterna för mödra- och bamhälsovården hör en
god somatisk övervakning, vilken har betydelse för reducerastor atten
biologiska riskfaktorer för psykisk ohälsa hos bam. Utveckling denav
psykosociala kompetensen får således inte ske på bekostnad kvalitetav
och kompetens inom det traditionellt medicinska området.

likhetI med Utredningen föräldrautbildning SOU 1997:161om
vi MVC/BVC skall erbjuda allaatt föräldrar delta föräldra-ianser att

utbildning under graviditeten och spädbarnsåret. föräldrautbildningenI
bör utgå från föräldrarnas frågor, och innehållet i utbildning-man egna

bör spegla det aktuella kunskapsläget, inte minst vad barnetsen avser
känslomässiga utveckling och samspel med föräldrarna. viktigtDet är

familjeperspektivet förstärksatt inom MVC/BVC och stödet riktar sigatt
till båda föräldrarna.

Den psykosociala kompetensen inom mödra- och bamhälsovården
har utvecklats under de decennierna.avsevärt Ett problemsenaste är
emellertid fortfarande mycket det psykosociala-arbetetatt förblirav
osynligt, och det mycket olika på olikaatt håll i landet.ut Dettaser
hänger i hög grad med det råder brist på struktureradeatt ochsamman
väldokumenterade metoder. Därmed försvåras uppföljning och utvärde-
ring insatserna inte minst- kunskapsöverföringen.samt-av
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Riktade insatser

individualiserabör det finnas allmänbasutbudetUtöver strävan atten
till familjens behov.och med hänsynhälsoövervakning, stöd service

med funk-utformas de barnBamhälsovårdens bör såtjänster att passar
tionshinder och kronisk sjukdom.

gradoch bamhälsovården i högreinom mödra-Vi änatt mananser
Gravida kvin-särskilt sårbaratidigare bör rikta insatserna mot grupper.

flyk-barn och föräldrar medstark deprimerade föräldrar,mednor oro,
exempel sådana Andratingbakgrund påutgör utsattagrupper. grupper,

missbruk,föräldrar medsärskilt behandlar i avsnittet 4.5,vi ärsom
deras bam. Vipsykisk sjukdom eller allvarlig kroppssjukdom, samt

indi-beredskap dessaMVC/BVC skall ha attatt gruppergeanser en
4.5, vilket också i linjeviduellt föräldraskapet se avsnittstöd i är

föräldrautbildning SOUmed lagts Utredningendet förslag omsom av
1997:161.

kostnadseffektivvälfungerande och insatsexempel påEtt utgören
depression,för nyblivna mödrar meddet tidiga interventionsprogram

kanGöteborg. Med väl definierade insatservilket utvecklats i små men
samspeletförutsättningar för och barn i det tidigaskapa bättreman mor

medoch exempel på hurdärmed för anlmytningen. Detta är ett man
be-upptäckt och tidig intervention kanstrukturerade metoder för tidig

förebyggandedriva framgångsrikt och kostnadseffektivt riktatett ar-
kvalitetssäkringsuppgiftbete. också påpekas det viktigtålDet äratt en

ohälsa iden-för bamhälsovården tillse utvecklingsavvikelser ochattatt
tifieras på optimalt tidigt stadium.ett

har viktig svårlöst uppgift vidVårdkedjan MVC-BB-BVC änen om
familjeproblem. kan förenklatsvåra och långvariga psykosociala Man

problem: allvarligt miss-tala huvudtyper föräldraanknutnatreom av
bruk, kronisk andra allvarliga psykosocialapsykisk störning art samtav

sjukdom, bristfälligt nätverk, kriminalitetsvårigheter, såsom långvarig
m.fl. identifi-Vi med relativt god precision kaninom MVCvet att man

problemen, sedan har svårt adekvat hjälp ochatt attera men man ge
remittera vidare. utsträckning beror detta på inteIäven att attstor man

upparbetat fungerande samverkan med socialtjänst, vuxenpsykiatri,
alkoholmottagningar m.fl. finns behov metodutveckling.Här stora av

Mycket tyder på mödra- och bamhälsovården för sällan haratt
kontakt med socialtjänsten har anledning misstänka barnnär att ettman
far illa och behöver skydd. bamhälsovården på tydligareVi att ettanser

bör sitt lagstadgade Därför föreslår hänvisningvisätt ta attansvar. en
till § socialtjänstlagen införs lagen 1994:953 åligganden för71 i om
personal hälso- och sjukvårdeninom i HSL.samt
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Förbättring barnkompetensenav

Det har skett uttunning bamkompetensen inom BVC. I mångaen av
fall har bamsjuksköterskor distriktssköterskor och barnläkareersatts av

allmänläkare. god kompetensFör inom område krävs tillräckligtettav
volym verksamhet, fortbildning, konsultverksamhetstor och tillgångav

till specialmottagningar. föreslårVi därför huvudmännen distrikts-att
sköterskor med uppgift inom BVC halvaminst arbetstidenägnar åt
barnhälsovård och allmänläkare vid BVC har tillräckligtatt stor mot-
tagning för vidmakthålla vidgad erfarenhet barnhälsovård.att en av
Goda möjligheter till konsultation hos barnläkare och barnhälsovård-
psykolog finnasmåste liksom fortlöpande vidareutbildning såväl all-av
mänläkare distriktssköterskor. föreslårVi också barnläkare iattsom
ökad utsträckning utnyttjas för tjänstgöring ibamrika, socialt sämre
gynnade områden, förhållandevismed omflyttning. sådanaIstor om-
råden ohälsotalen högre ochär på grund omflyttningar saknas oftaav
kontinuitet i distriktsläkarnas kontakter med familj I mindre stabilaerna.
boendeområden får den kvalificerade bamkompetensen därför särskild
betydelse.

Vi förbättrad och hög bamkompetensatt BVC unikaanser en ger
möjligheter till tidig identifikation problem och tidiga insatser. Förav

lyckas krävs lyssnar till föräldernatt och haratt förmåga attman se
barnet. Det handlar såväl grundläggande förhållningssättettom som

strukturerad metodik.om en

Huvuduppgiften

Slutligen det väsentligt framhållaär BVC i metodutvecklings-att att
arbetet bör bevara det verksamhetens kärnaär attsom vara en gene--
rell bedriver medicinsk verksamhet med starka psyko-resurs som en
sociala inslag. Det sådan BVC har högär och fylleracceptanssom en
funktion för alla barn och familjernära landet.i Då situationen förnog
familjen sådan olika vårdgivareär måste samverkaatt skall MVC och
BVC hålla fast vid sin professionella huvuduppgift:

förstå somatisk övervakningatt och barnav mor-
följa barnets utveckling i bredatt mening och tillse barnet vidatt-

behov får adekvat stöd
arbeta med det omedelbara föräldrastödet.att-

18-03334
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elevvårdSkolans4.3

ochalla elevermiljö förskall braSkolanVår bedömning: vara en
fåroch ungdomaralla barnförlångtgåendehar attett enansvar

utbildning.likvärdig
allasammanfattar insatserbemärkelsevidaElevvård ordetsi som

elevvårdspersonalensärskildaskall må bra.eleverna Denförgörs att
Elevvårds-kontakt.själva kanelevertillgänglig såbör finnas taatt

skolpersonal.ochlärare övrigochkompletterapersonal skall stötta
skallelevvårdenförgrundläggande princip attVi att varaenanser

Elevvårdsteametskolan.skall hanteras inomproblemskolrelaterade
ungdomarsbarns ochkvalificerad kunskapskall besitta psy-om

rela-mellanmänskligabiologiska utveckling,ochkiska, sociala om
samhälls-och organisation,samspelet itioner och omgrupp enen

denstödorgan,olikasamhälletsinflytande ochfaktorers samt om
skallsärskilda behovEleversskolan.vardagen ipedagogiska upp-

med för-samrådskolan, iåtgärdas inomutredas ochmärksammas,
själv.och elevenälder/vårdnadshavare

skolan förviktig iSpecialpedagogema storutgör an-enresursen
specialpeda-Antaletproblem.med psykiskaungdomardel barn och

understrykavilloroväckande Viminskathar statens ansvargoger
dimensionering.utformning ochspecialpedagogutbildningamasför

psykolo-specialpedagogisk,Våra Elevvården skall besittaförslag:
skolpersonaloch bistå övrigsocial kompetensmedicinsk ochgisk,

åtgärds-och utforrnandethandledning iochmed konsultation av
Åtgärderna enskildskolmiljön ellergälla ikan stort enprogram.

elevs utbildningssituation.
elevutred-allsidiggenomföraskall kunnaElevvårdsteamet en

ochmedicinskapsykologiska,pedagogiska,innefattandening,
åtgärder förunderlag förinriktad påsociala aspekter, är att gesom

klaraskall normalfalletiskolsvårigheter.elevens Teamet även av
särskolan.mottagande ieventuelltutredning inför ett

skall ha tillstudiesvårigheterharGymnasieelever sär-rättsom
specialundervisning,stödundervisning,skilda stödinsatser, såsom ut-

Stödet skallkurs.undervisningstid och genomgångökning avnyav
indi-till denneseleven och med hänsynsamspel medutfonnas i

viduella studieplan.
skollagen förinförs itill socialtjänstlagenhänvisning 71 § attEn

barn kanmisstankaranmälatydliggöra att ettansvaret att genast om
skydd.behöva

skollagen,införs ibestämmelser enligtföreslårVi att ovan
gymnasieförordningama.ochgiundskole-
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Skolan självklar del alla barns vardag.är familjenFörutom tordeen av
skolan samhällets viktigaste institution för barns fostran och ut-vara
veckling. välfungerandeEn skola därmed avgörande betydelseär av
också för barns och ungdomars psykiska hälsa. Skolkommittén har i sitt
arbete haft utgångspunkten skolan skall god miljö för lä-att vara en
rande och social och det bra for alla barn ochatt ärsamvaro som ung-
domar kan betydelsefullt för dem har svårigheterextravara som av
olika slag. I sitt slutbetänkande, Skolfrågor Om skola i tiden ny-
SOU 1997:121, avstår Skolkommittén medvetet från fokusera sär-att
skilda problemområden såsom läs- och skrivsvårigheter eller elevvår-
dens roll och uppgift, och anlägger i stället vad skulle kunna kallaman

folkhälsoperspektiv. vår kommittésI diskussionerett har vi oftaegen
återkommit till skolan den väsentligaste alla basverksamheter.som av
Skolans centrala roll understryks också de intresseorganisationerav

i vårt arbete företräder brukarperspektiv. framhåller detDeettsom att
i vardagen, och då inteär minst i skolan, barnet eller densom unge

måste få stöd och chans utvecklas påatt ett sätt.gynnsamten

4.3.1 Skolplikt och till utbildningrätten

bosattaBarn landeti har enligt bestämmelserna i skollagens 1985:1100
kapitel Skolplikt3 från och med höstterminen det kalenderår barnet
fyller år till och7 med vårterminen det år då barnet fyller år eller,16

barnet fullgör skolplikten inom specialskolan, 17 år. Om det finnsom
särskilda skäl kan skolplikten uppskjutas år 3 kap. skollagen,7 §ett
SFS 1997:1212. Skolplikten upphör barnet dessförinnan tillfreds-om
ställande slutför högsta årskursen i grundskolan eller motsvarande.
Skolplikten få utbildningmotsvaras inom det offentligarätt attav en
skolväsendet för barn och ungdom. barnFör och ungdomar intesom
kan i grundskolan eller gymnasieskolan därför de utvecklings-äratt
störda, har betydande och bestående begåvningsmässigtett funktions-
hinder på grund hjärnskada eller har autism eller autismliknandeettav
tillstånd finns särskolan 1 kap. och5 16 skollagen. Kommunerna

huvudmän för grundskolanär och särskolan, medan kommuner och
landsting huvudmän förär gymnasieskolan 2 kap. skollagen. Vid
sidan de skolforrner anordnas det allmänna finns det ocksåav som av
fristående skolor, anordnas enskilda fysiska eller juridiskasom av per-

Godkännande, tilldelning bidrag och tillsyn de friståendesoner. av av
skolorna regleras i skollagens kap.9
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skolmiljöproblemMobbning4.3.2 ett-

knappastmobbningen. behövsberör alla DetskolproblemEtt ärsom
omfatt-hälsorisk. Mobbningensallvarlig psykiskden utgörsägas att en

mediade-framträdande plats iden haroch vad kan åtning göra enman
med låtit"Dialog unga"Barnombudsmannen har sinbatten. genom
Över har6 000komma till tals BO 1996.landets 13-åringar själva

Huvud-ska mobbning".frågan "Vad tycker dubesvarat göra motman
ställning ochharbudskapet alla motattär ett taatt ageraansvar

väl,aktivt sig för sina barnsmobbning. Föräldrar skall intressera men
skolan, elevermobbning måste inomdet konkreta arbetet görasmot av

dekritiska till den brist påoch lärare. Ungdomarna är engagemang som
framförallt i skolan.upplever hos vuxna

omgivande samhälletsunderstryker skolans och detBamkommittén
medskydda och ungdomar från mobbning,absoluta skyldighet barnatt

och då främst artiklarna 28 och 29.till barnkonventionhänvisning FN:s
och ungdomars trygghettvivel barnsfår aldrig råda minsta"Det attom

verksamheteroffentligaoch välbefinnande har högsta prioritet i som
vidare mobbningen måste1997:116.skolan är" SOU Man säger att

omedelbara åtgärder, delsakut problem kräverdels ett somses som
missförhållanden skolmiljön.på allvarliga iett symtomsom

lagstöd sedan den januariArbetet mobbning har starkare 1ettmot
stycket skollagen fick följande lydelse:då kap. tredje1998, 1 2 §

motverkaverkar skolan aktivtSärskilt skall den inomsom - - - och rasistiskaalla former kränkande behandling såsom mobbningav
beteenden.

lydelsen:jämföra med den tidigareatt
skolan bemödaSärskilt skall den verkar inom omsom - - - kränkan be-försök från elever andra förhindra varje utsättaatt att e

handling.

kan ingå basen för all elevvård. dettaarbeta mobbning i IAtt sägasmot
kommer dock fortsättningsvis koncentrera diskussionen kringavsnitt vi

förhållande till dem.elever särskilda behov och elevvårdens roll ii

Skolans stöd till elever med skolsvårigheter4.3.3

finns tydliggöra skolans för elever särskildabehov iDet attav ansvar
behov. Vilka behov hos barn och ungdomar skall skolan tillgodose och
vilken fordras härför på dessa frågor innebärkompetens Svarettyp av
visserligen gränsdragningar förhållande till andra samhällsinstanser,i

börexempelvis socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin, vimen
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förstai hand eftersträva klargöra skolansatt Samarbeteteget ansvar.
mellan skolan och andra verksamheter olika olikai kommuner,utser
och bör undvika anlägga alltför steltatt organisatorisktettman
perspektiv.

Skollagen, grundskole- och gymnasieförordningama läro-samt
planema skolans skyldigheter ochtar för elever i behovmotupp ansvar

särskilt stöd. Enligt 1 kap. 2 § skollagen gällerav att:

Alla barn och ungdomar skall, oberoende kön, geografiskt hem-av
vist sociala och ekonomiska förhållanden,samt ha lika tillgång till
utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Ut-
bildningen skall inom varje skolform likvärdig, varhelst denvara
anordnas i landet.

Utbildningen skall eleverna kunskaper och färdigheter isamt,ge
samarbete med hemmen, främa deras harmoniska utveckling till
ansvarskännande människor samhällsmedlemmar. utbildning-Ioc

skall hänsyn till elever med särskilda behov.tasen

Grundskolans för sådana hänsyn förtydligasatt ytterligare itas 4ansvar
kap. 1 andra§ stycket: "Särskilt stöd skall till elever harges som
svårigheter skolarbetet".i Rektors för elever i behov särskiltansvar av
stöd betonas läroplanerna.i I grundskolans läroplan Lpo 94, sägs att
rektor har för skolans resultat ochansvaret har därvid, inom givna

särskilt för "utformningenett undervisningen ochramar, ansvar av
elevvårdsverksamheten så eleverna får det särskildaatt stöd och den
särskilda hjälp de behöver." liknandeEn formulering finns läroplaneni
för gymnasieskolan, Lpf 94.

I grundskoleförordningens kap.5 har rubriken Särskilda stödin-som
det bl.a.sägs elevsatser, skall stödundervisningatt det kanen ges om

befaras eleven inte kommeratt nå de mål skall haatt uppnåtts vidsom
slutet femte och nionde skolåret. Särskilt stöd skall till eleverav ges
med behov specialpedagogiska insatser. Stödet skall i första handav

inom den klass eller eleven tillhör, det finnsges sär-grupp men om
skilda skäl kan det iäven särskild undervisningsgiupp.ges en

Gymnasieskolan

Gymnasieskolan har formulerad skyldighet eleveren attsvagare ge ex-
stöd i skolarbetet, ochtra då i form stödundervisning under be-av en

gränsad tid. För elever har behov särskilt stöd får specialunder-som av
visning anordnas inom klassen, och för funktionshindrade elever får
specialklasser inrättas gymnasieförordningens 8 kap, vår kursivering.

Den obligatoriska grundskolans skyldighet särskilda stödin-att- ge
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frivilligaför denvad falletsåledes långt tydligareuttrycks äränsatser
gymnasieskolan.

ande-utveckling konstaterargymnasieskolansKommittén för att
gymnasieskolandenstöd har ökat ielever behöverlen nyasom

minskat något.lärartätheten allmänhetSamtidigt har i107.SOU 1997:
Man attanser

tidigt och fåuppmärksammasstudiesvåri heter börelever harsom
form såsom:stöd i passar em,en som

specialundervisningstödundervisning och- delar utbildningen,undervisningstiden hela ellerutökning i avav- olika studietaktdvs.
genomgång kurs.avny-

viktenutveckling understrykergymnasieskolansKommittén för attav
främjautbildningsmålentill de allmännagymnasieskolan lever attupp
arbetautveckling och förmågaharmoniskaelevernas allsidiga och att

lämnarbättre eleveroch tillsammans med andra.självständigt Det är att
avbryter sinsvårigheter dedär de har avsevärda än attämneett gym-

nasieutbildning.

inom skolanproblem skall hanterasSkolrelaterade

svårigheter iklart uttalat elever harframgår detSom är att somovan
såsärskilt stöd skall få det, åtminstoneskolarbetet och behoviär av

praktiken det dockden obligatoriska skolan.länge de finns inom I är en
ha svårigheter skolarbetetmellan elever bedöms iflytande gräns som

andelhuroch dem har det, och det svårtinte är att stor somangesom
ungdomarkan ifrån barn ochtillhör den första Man utgå attgruppen.

också finnssvårigheter får särskilt stöd detmed uttalade att enmen
särskilda stödåt-mellangrupp, visserligen skulle betjäntvara avsom

Författnings-kommer till åtnjutande sådana.gärder inte avmen som
skalltydlig definition den elevgnippingen sär-texterna gesav somger

därför har långtgå-skilt stöd. rimliga tolkningen skolanDen är att ett
utbildning,ende för alla barn och ungdomar får likvärdigattansvar en

gäller barn med särskilda behov. Samtidigtoch detta ävenatt ansvar
åtagande det lagstiftaren begränsarfinns avgränsning i skolans i atten

utbildningssituationen och skolarbetet. Elevernassig till talaatt om
olika och karaktär, skolanssärskilda behov kan vara av ursprung men

för fungerandeuppgift erbjuda eleven honom eller henneär ut-att en
bildningssituation.

klararimlig grundprincip torde varje verksamhet måsteEn attvara
skallsin uppgift. detta fall innebär det skolrelaterade problemI attegen

hanteras Skolan själv skall kunna utreda och åtgärda ele-inom skolan.
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särskilda behov i skolsituationen, och för lämpligatavers attansvar
åtgärder in. För klara denna uppgiftsätts måste skolan haatt breden
och kvalificerad kompetens. fårDet inte så stödinsatsema förattvara

elev med skolsvårigheter avhängiga diagnos frånär bam- ochen en
ungdomspsykiatrisk klinik. Vi det viktig uppgift tydlig-attser som en

skolans och uppgift dågöra det gäller barn med särskilda behov,ansvar
och vill lyfta fram vilken kompetensäven uppgiften kräver.

4.3.4 Utvecklingen på 1990-talet

Forskning och utvärderingsprojekt kring elever med särskilda
behov

I projektrapporten Elever med behov särskilt stödav ges en sam-
manfattande bild vilka kunskaper finns situationen för dessaav som om
elever under 1990-talet Skolverket 1996 a. Rapporten bygger på en
forskningsöversikt från perioden 1990-1995, på kommunernas upp-
följning och utvärdering, några Skolverksprojekt berör elever isom
behov särskilt stöd, intervjuer med personal vid barn- och ungdoms-av
psykiatriska kliniker, kartläggning rekryteringen till yrketen av som
specialpedagog slutligen, granskningsamt, Tillståndsbeskriv-en av
ningen 1995 dei delar berör elever med behov särskilt stöd.som av

Läs- och skrivsvårigheter det "beforskade"är området, medanmest
matematiksvårigheter intresserat mindre något växande skaraen men
forskare. Enligt såväl inhemska internationella studier harsom upp-
skattningsvis 5-8 % eleverna i den allmänna skolan läs- och skriv-av
svårigheter. En barnännu ochstörre ungdomar tycks ha svårig-grupp
heter med matematikämnet; 10-20 % eleverna i grundskolan. Svå-av
righeter med matematik blir särskilt uttalade på högstadiet för dessa
elever, brister begreppsligi förståelse och gradvis får allt svåraresom

hänga med deni lärogången.att gängse
Enligt lärare det framförallt elevernasär "fönnågenivå" ärsom av-

görande för hur fördelar skolans specialpedagogiska So-man resurser.
cioemotionella problem kan också urvalskriterium härför,ett ivara
synnerhet bland äldre elever Skolverket 1996 a.

Ökning skolsvårighetereleversav

Tillståndsbeskrivningen från år 1995 vid handen antalet eleverattger
med behov särskilt stöd ökade i 80 % landets kom-merpartenav av

under treårsperioden 1991-1994, enligt uppgifter från kommunalmuner
central nivå. Preliminära uppgifter från år 1997 tyder på fortsatten
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medeleverframföralltsigkommunerna. Detökning i 80 % rör omav
ochkoncentrationssvårighetermedskrivsvårigheter, elever ut-läs- och

deökningenuppfattningrektorernasEnligt senasteagerande elever. är
Ökningen igymnasiet.igrundskolanungefär lika itvå åren stor som

ungdomarnabakgrund 98 %gymnasieskolan bör attmot nuavavses
teoretiskamed flerläroplanenförändrade ämnengår i gymnasiet. Den

roll.ocksåsannoliktutbildning spelararbetsplatsförlagdoch mindre en
påproblemelevernasfokuserar också ett nyttbetygssystemetDet nya

sätt.
minskattill skolanskolornatredjedelEn att resursernauppgerav

neddragningklasser ochlett tillvilket1991-1994,under perioden större
detundersökningar harSkolverketsEnligtspeciallärare.antalet ge-av

läs-från 8,5landet minskatelever ilärare 100nomsnittliga antalet per
tyder dessutomUndersökningama1995/96.till läsåretåret 1992/93 7,9

deltidigare.behovsstyrda Denmindrepå änäratt av re-nuresurserna
andel denelevantaletrelaterad tilldirekt störretarär avensomsursen

minskar.riktade stödinsatserförtotala vilket gör att resurserresursen,
for priori-decentraliseratutsträckninghar iKommunerna ansvaretstor

Skolverket 1997.enskilda skolornatill deteringarna
påtaglig ökningunder 1990-taletBUP/PBU harInom sett avenman

delbe-vårtkonstaterat iviskolelever, någotantalet anmälda ävensom
deintervjuundersökningSkolverkets1997:8.tänkande SOU I uppger

till ök-orsakernaungdomspsykiatriska mottagningarnabarn- och att
Orsakerutanför.samhälletsåväl skolanhärledas tillkanningama som

skolaiför stödinsatserminskadeskolaninom resurseranser man vara
elevvårdspersonal. Utredningoch nedskärningaroch barnomsorg av

kostnadsfri for skolan.vid BUP/PBU är
statistikEnligtunder l990-talet.särskolan har ökatelever iAntalet

det sig på natio-uppföljningsavdelningSkolverketsframtagen vid rör
medb,Skolverket 1996ökning på 16 %nell nivå storamenom en

Hallandvid Högskolan iTidemanmellan länen.variationer Magnus
och desärskolanandra" studeratprojektethar inom "Lever sär-som

ligga bakomtyckspekar rad faktorerskilda och på somenomsorgema,
förhuvudmannaskapDecentralisering ochökningen. ett gemensamt

föräldrars öka-ocksåtillgängligheten,skola och särskola har ökat men
1997.ökningen Tidemanhar bidragit tillde särskolanacceptans av

grundskolan oftastnedskärningarnaemellertid iDet nämnsär somsom
särskilda behovelever medökning. Då stödet tillorsak till särskolans

särskolan eleverökar trycket påminskar grundskolan,i emotatt ta som
Skolverket 1996 a.skolformenklarade den vanligatidigare iman av

grundskolans specialunder-Tideman påpekar på gångatt samma som
integrerade elever särskolan.individuellt iminskar, ökar antaletvisning

verksamhetkommunal"nedskämingendrar slutsatsen iHan att annan
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leder till fler behöver stöd särskild lagstiftning för få sinaatt attav
behov tillgodosedda" Tideman 1997. Det emellertid felaktigt attvore
dra slutsatsen särskolans ökning liktydig med det skeräratt att en
överinskrivning formelli mening. Andelen skolpliktiga barn går isom
särskola ligger bit i riket, fortfarandel % lägreöver är ännu en men
den statistiskt förväntade andelen. StockholmsI stad har sedanman
kommunaliseringen år 1994 ökning Särskolan från till0,7 %sett en av
0,9 % det totala antalet elever. Man har i genomgång och analysav en
visat inskrivningslcriterierna desamma tidigare, det villatt är sägasom
elever särskolani har psykisk utvecklingsstörning ellertas emotsom en

betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinderannat
enligt kap.l 3 och skollagen16 vilket de inte kan förväntasgör att
uppnå grundskolans kunskapsmål. utredningen införI eventuelltett
mottagande aktualiseras det relativa handikappbegreppet enligt WHO,
det vill miljöns förhållandei till den enskilde eleven.säga Manresurser
konstaterar elevökningen i delar följd kommunali-att ärstora en av
seringen och särskolans integrering i helheten Stockholms skolor
Resursförvaltningen 1997.

på åtgärdssidanBrister

Elever med mycket speciella beteende- och/eller inlärningsproblem har
ökat, eller i alla händelser uppmärksammats betydligt under 1990-mer,
talet. Detta visar Skolverkets sammanställning de utvärderingar/upp-av
följningar skolverksamheten fram till år genomförts1995 iav som
40 % landets kommuner. Enligt källa har specialundervis-av samma
ningen minskat i omfattning, och elever med läs- och skrivsvårigheter
tenderar därför få allt mindre specialpedagogisk hjälp. Speciallära-att

handledare för andra lärare har slagitinte igenom och rollenren som
upplevs diffus för många. kommunernasI oftanämnsrapporter attsom

använder sig elevassistenter, och detta personalgruppärman av en som
enligt kommunalasamstämmiga uppgifter ökat. Skolan har attansvar

åtgärdsprogram för eleverupprätta i särskilda behov enligt vad som
fastslås i grundskoleförordningen: "Om elev behöver särskilda stöd-en
åtgärder, skall åtgärdsprogram utarbetas berörd skolpersonal.ett Vidav
utarbetande bör skolpersonalen samråda med elevenprogrammetav

Åroch elevens vårdnadshavare" 5 kap. l SFS 1997:559. kon-1995
staterade Skolverket åtgärdsprogram älvai verket sällanatt upprättas,

det finns tecken på förbättring skett på denna punkt deattmen en
två åren Tillståndsbeslcrivningen 1997.senaste

Även några forskningsrapporter visar antalet barn med koncent-att
rationssvårigheter ökar. Trots MBD/DAMP-problematik före-varitatt
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saknasoch diagnostiksidan,kartläggnings-mål för påintressestort un-
Enligt Skol-för dessa bam.skolsituationendersökningar belysersom
elever medskolans förkonsekvenserna insatserverket utvärderas av

Skol-omfattning kommunernaalltför litenbehov särskilt stöd i avav
verket a.1996

bristvaraspecialpedagoger en-

minskatgrundskolan harför specialundervisning iLärarveckotimmama
harMinskningen1995/96 med väl 20 %.mellan 1990/91 ochåren över

1996/97uppgifter från åretSkolverketsdärefter visarstannat upp,
speciallärare pensionerasOfta inteSkolverket 1997. ersätts en som

gjordesspeciallärare/specialpedagog. studie påEnmed någon somny
special-skolorna saknadegrundskolan visade 20 %våren 1996 att av

lärare.
vid lärarhögskolomastatistik från berörda institutionerpåBaserat

utbildarmellanstadielärarekonstaterar Skolverket endast få låg- ochatt
från tillAntalet minskade successivt år 1991sig till specialpedagoger.

a. EnligtSkolverket 1996år för därefter öka något igen1994, att
Specialpedagogik vidprefekt för förKerstin Stenberg, Institutionen

söktryck tillStockholm, det mycketLärarhögskolan i är stortett spe-
inför hadecialpedagogutbildningama. Vid ansökan hösttenninen 1997

sökande till platser Stenberg 1997,mani Stockholm 1 355 180 person-
studeran-lig kommunikation. bestämt de80 %,Merparten, närmare av

innebärde får tillträde kallad "behovsantagning".så Detta attgenom
och arbetsgiva-arbetsgivaren söker för medarbetares räkning,vissen

vidbehov kompetenshöjning i verksamheten väger tungt antag-rens av
tydligt deningen. Ansökningsförfarandet det blir mycketgör att att

till-kommunala verksamheternas behov specialpedagoger inte ärav
konse-godosett. nytillskottet speciallärare kan negativaDet ringa av

kvenser elever med olikaför den framtida specialundervisningen av
andelslag inlärningssvårigheter, i all synnerhet storsom en avav

dagens Skolverketspecialpedagoger sig pensionsåldemnärmarsnart
1996 a.

tillsatta Lärarutbildningskommittén dir. 1997:54Den regeringenav
har i uppdrag bland specialpedagogutbildningen. Manöveratt annat se
skall enligt behovet specialpedagogisk kompetensdirektiven utreda av
bland denlärarna och särskilt uppmärksamma dimensioneringen av
framtida delspecialpedagogiska utbildningen. Bakgrunden till denna av
uppdraget bristinte minst särskolan står inför och akut påär att snaren
specialpedagoger.
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4.3.5 Elevvård Skolhälsovård-

Begreppet elewård har entydig definition.ingen vid elev-I mening är
vården hela skolans angelägenhet och välfungerande elevvård krä-en

all personal i skolan skolledare, lärare, skolhälsovårdsperso-attver -
nal, psykologer, kuratorer, syofunktionärer samarbetar för elevens-
bästa. den direkta elevvårdspersonalenI ingår dels skolpsykolog och
kurator, dels Skolläkare och Skolsköterska Djurstedt Kastan 1996.
Skolläkare och Skolsköterska tillhör Skolhälsovården, den medi-ärsom
cinska delen skolans elevvård.av

Skolhälsovården

Skolhälsovården har särställning skolansinom elevvård, det dessi atten
uppgift, innehåll och personella förutsättningar finns tydligt föreskrivna i
lagen. Den övergripande uppgiften beskrivs i kap. skollagen:14 2 §

Skolhälsovården har till ändamål följa elevernas utveckling,att
bevara och förbättra deras sälsliga och kroppsliga hälsa och verka
för sunda levnadsvanor hos em.

Skolhälsovården Skall främst förebyggande. skallDenvara om-
fatta hälsokontroller och enkla sjukvårdsinsatser. elever iFör sär-
skolan och specialskolan Skall Skolhälsovården också ingå sär-1
skilda undersökningar föranleds deras funktionshinder.som av

SkolhälsovårdenFör skall finnas Skolläkare och Skolsköterska.

Skolhälsovården kan elevernas företagshälsovård och bör ises som ges
anslutning till deras arbetsplats ochnära personal med kännedomav

den aktuella arbetsmiljön, det vill såväl skolans innehåll ochsägaom
verksamhet den aktuella skolans miljö och inre arbete Djurstedtsom
Kastan 1996. kap.I 14 skollagen föreskrivs vidare alla elever iatt
grundskolan skall erbjudas genomgå minst allmänna hälsokon-att tre
troller, jämnt fördelade under skoltiden. Elever i gymnasieskolan skall
beredas tillfälle genomgå minst allmän hälsokontroll. Kontrollatt en av

och hörsel och andra begränsade hälsokontroller Skall erbjudassyn
mellan de allmänna hälsokontrollema. Den Skolhälsovård elevernasom
har till skall kostnadsfri.rätt Skolhälsovården har hälso- ochvara
sjukvårdssekretess 7 kap. l § SekrL och står under Socialstyrelsens
tillsyn. Den övriga elevvården och skolan i helhetsin har sekretess
enligt kap. SekrL7 9 § och Skolverket tillsynsmyndighet.som
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Elevvård detvad är-

icke-medicinska elevvården har jämförelse med SkolhälsovårdeniDen
otydligare förankring i gällande lagar och förordningar. Elevvård ien

ordets vida bemärkelse sammanfattar alla för ele-insatser görs attsom
skall må bra. denna mening har all personal för elevvår-Iverna ansvar
synnerhet rektor och klassföreståndare/mentorer. särskildaden, i Den

skolanelevvårdspersonalen skall komplettera och lärarna i ochstötta
bidra med kunskaper nödvändiga arbetet med elever med svå-iärsom
righeter. drar in på till elevvårdspersonal minskar"När resurserman
möjligheterna tillgodose elevernas behov utifrån helhetssyn"att en

Samarbetet elevenDjurstedt 1996. kring den enskilde skerKastan
för elevvårdskonferensen,vid behov bl.a. inom den så kalladeramen

befogenhetersammansättning och detaljerat reglerade och därärvars
"företrädare för elevvården" alltid skall grundskoleförordningen,ingå
gymnasieförordningen. Skolans för särskilda behovelever medansvar
lyfts fram de läroplanema,i Lgr 80 och 94. ElevvårdensLposenaste
roll kan därmed förmodas ha ökat betydelse. docki preciseras inteDen

skall utformas eleverna får särskilda"så det stöd ochnärmare, utan att
den särskilda hjälp de behöver" Lpo 94, Rektors 2.8.ansvar,

Elevvård och elevvårdspersonal således oundgängliganämns som
inslag skolans verksamhet. Samtidigt elevvårdens uppgift relateradi är
endast till mål på synnerligen övergripande övergripandenivå, så deatt

handfasta arbetsuppgifterna riskerar osynliggöras. Till skillnad frånmer
vad fallet för rektor, lärare och skolhälsovårdspersonal saknasär en
konkret bild och beskrivning den icke-medicinska elevvårdsper-av
sonalens insatser. Bristen på konkretion kan bidra till det sigatt ter

möjligt in på elevvård på andra, tydligare beskrivnaatt änmera spara
inslag i skolans verksamhet.

Elev med eller i behov

och skrivkommittén,Läs- nyligen överlämnat slutbetänkande,sittsom
Att lämna skolan med rak SOU 1997: 108, framhåller elever iattrygg
svårigheter hela skolans och skrivsvårigheter skallLäs- inte iär ansvar.
första hand elevens problem undervisnings-utan ettses som som
problem. Kommittén stället föri elever med särskildaattmenar man
behov och elever har svårigheter bör tala elever behovisom om av
stimulans och stöd. framhållerMan hela den situation elevenatt ärsom
del skall kartläggas särskilda åtgärder planeras. föreslårMannär attav
rektor och berörd skolpersonal skall få tydligare för arbetetett ansvar
med åtgärdsprogram, vilka skall fokusera både eleven och undervis-
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och utfonnasningen, i samråd med eleven och vårdnadshavare. Läs--
och skrivkommittén anlägger perspektiv understryker betydel-ett som

elevvården integrerad med skolans hela verksamhet.ärattsen av

Elevvårdsteamet centralt placerat

dag blir det allt vanligareI elevvårds- och specialpedagogiskatt perso-
nal finns placerad centralt kommunerna.i många kommunerI utgör
den särskild resultatenhet, tjänster kan köpas skolan, i delen vars av en
fall också barnomsorgen och socialtjänsten. finns för-Det och nack-av
delar med sådan organisation. Till nackdelarna hör elevvårdsper-atten
sonalen kommer längre från eleverna och det blir svårare för ele-att

själva kontakt. centralt placeradeDet får möjligenatt ta teametverna
också kännedom miljön och förutsättningarna sko-sämre påuteom
lorna. finns ocksåDet risk med knappa ekonomiskaatten man resurser

frånavstår köpa in den elevvårdskompetens egentligenatt som man
skulle behöva. Till fördelarna hör de centralt placerade teammed-att
lemmama kan ha lättare fungera specialister och handledare tillatt som
personalen de skolorna.på Genom arbeta tillsam-än ute attom vore

kan också lättare vidareutveckla sin kompetens.teametmans
Hur elevvården praktiskt organiseras måste självklart bestämmas

lokalt, kommunerna.i totala elevvårdsresursenDen skall dock ståute i
samklang med behoven och verka i skolmiljön så eleverna får detatt
särskilda stöd och den hjälp de behöver. innebär blandDetta annat att
elevvårdsresursen inte kan spridas hur helst, och elev-tunt attsom
vårdspersonalen skall ha tydligt och oavvisligt uppdrag.ett

Samarbete föräldrar/vårdnadshavaremed

Skolan skall samarbeta med hemmen. slås fastDetta i kap. skol-l 2 §
lagen och konkret i rikets skolförordningar och läroplaner. Enligtmera
föräldrabalken skall barnets till omvårdnad, trygghet och godrätt en
fostran förstai hand tillgodoses föräldrama/vårdnadshavama. Enligtav
huvudregeln kap.i 6 föräldrabalkenll § skall vårdnadshavaren be-

i frågor barnet och barnetsstämma personliga angelägenheter.rörsom
takt medI barnet blir äldre och skall vårdnadshavarenatt tamognare

allt hänsyn till barnets synpunkter.större Undan för undan fåregna
barnet bestämma själv i enkla och vardagliga frågor, det gällernärmen

avgöranden kvarstår istörre princip vårdnadshavarens bestämmande-
tills dess barnet blir myndigt vidrätt 18 års ålder.
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skolans del dettaFör innebär samarbetet med föräldrar/vård-att
nadshavare blir mindre intensivt i de högre årskurserna, det dåattmen
det gäller avgöranden fortfari princip skyldighetstörre att vara en
också på så länge eleven omyndig. Omyndiga ungdomarsgymnasiet, är

till självbestämmande i vissa frågor får inte leda till skolansrätt att
personal regelmässigt från samarbeta med hemmen viktigaavstår iatt
frågor. sådan underlåtenhet strider barnets till skydd och tillEn rättmot
den omvårdnad och trygghet den föräldern/vårdnadshavarensom egna
kan ge.

Elevens inflytandeeget

Elever har till inflytande. viktigt förDet demokratin i skolanrätt är att
elever deltar aktivt beslutsfattandeti i styrelser, klassråd och arbets-

Lika viktigt det formella inflytandet eleverna kanär attgrupper. som
påverka det dagliga arbetet och har makt lärandesittöver eget
SOU 1997:121. enskilda elevens inflytande och delaktighetDen i
beslut honom/henne själv viktig pedagogisk och etiskrör ärsom en
princip, har stöd konventioni FN:s barnets rättigheter:som om

Konventionsstatema skall tillförsäkra det barn i ståndär attsom
bilda åsikter fritt uttrycka dessa i alla frågorrätten att röregna som
barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse förhållandei
till barnets ålder och mognad artikel l2 l.

ochBarns ungdomars till medbestämmande Villkorlig. Vuxnarätt är
har bestämma barn och ungdomar i frågor de självainterätt att över
kan följderna Gunnel Colnerud har i avhandling rela-avgöra av. en om
tionen mellan lärare och elever visat elevers självbestämmandeatt
knappast medveten etisk princip skolan.i beskriverär Lärarna vis-en
serligen de i utsträckning tidigare låter eleverna planerastörre sittatt än
arbete, det framföralltmotiverar med effektivitetsskäl. ele-Attmen

individer med till självbestämmande användsär interättverna egna
Colnerud detta beror på skolanargument. att ärattsom anser en orga-

nisation har svårt förhålla till individer.sig Man tänkaatt är attsom van
i och arbetsenheter, och vilar på traditiontenner av grupper man en av
disciplinering Colnerud 1995.

tillförsäkraAtt eleven inflytande frågori den skol-ett rörsom egna
situationen angeläget flera skäl. det förstaär För står sådant in-ettav
flytande helt samklangi med skolans bredare pedagogiska uppdrag: att
främja elevernas harmoniska utveckling till ansvarskännande männi-
skor och samhällsmedlemmar och bedriva verksamhetatt över-en som

med grundläggande demokratiskaensstämmer värderingar se kap.l
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dendet andra har pedagogisk forskning visatskollagen. För äratt som
delaktig det hon studerar har bättre och bestå-engagerad och i mersom

resultat har från forskning kringende kunskaper. Liknande psy-man
överenskommelsen mellan be-behandling. ömsesidigakologisk Den

för förändringsarbete.handlare och klient förutsättning positivtär etten
finns alla skäl verka för elevenSammanfattningsvis det äratt att

elevinfly-skolsituation. sådantdelaktig i utforrnandet sin Ettav egen
grundläggande etiska och juridiska likavältande principermotsvarar

innebärskolans pedagogiska mål. Allt talar för det ocksåattmotsom
meningsfull inlärning.bättre och mer

Våra överväganden4.3.6

Bakgrund

skall ha fo-Skolans huvuduppdrag pedagogiskt och all skolpersonalär
för och denkus på utbildning. Skolan skall bra miljö alla elevervara en

har långtgående for alla barn och ungdomar får likvär-ett attansvar en
dig utbildning. Enligt skollagen, grundskole- och gymnasieförordning-

läroplanema gäller detta barn med särskilda be-ävensamtarna ansvar
dock formuleradehov. Gymnasieskolans skyldigheter änär svagare

fallet för skolan.vad den obligatoriskaär
för skallgrundläggande princip elevvårdenVi att atten varaanser

elevvård vidskolrelaterade problem skall hanteras inom skolan. Med i
skallbemärkelse alla de insatser för elevernagörs attmenar man som

bra. förebyggandemå Den delen det elevvårdande arbetetstörsta ärav
och detta deltar all skolpersonal. brukar framhållas deni Läraren som
viktigaste elevvårdaren. särskilda elevvårdspersonalen skall komp-Den
lettera och lärare och övrig skolpersonal. Behovet kvalificeradstötta av
handledning uttalas allt oftare.

Elevvårdsteamet skall besitta kvalificerad kunskap barns ochom
ungdomars psykiska, sociala och biologiska utveckling, mellan-om
mänskliga relationer och samspelet i och organisation,en grupp en om
samhällsfaktorers inflytande och samhällets olika stödorgan, samt
inte minst viktigt- den pedagogiska vardagen skolan. exempel-i Iom

skolmiljöfrågorvis och i arbetet mobbning har elevvårdsteametmot en
given plats. Genom generella åtgärder och bygga trygghetattgenom

barnet minskar behovet särskilda åtgärder. Elevvårdspersonalenrunt av
kan också delta direkt det förebyggandei arbetet, exempelvis med
elevgrupper, och i viss mån med stödkontakter till enskilda elever.
Elevvårdspersonalen finnasbör tillgänglig så eleverna själva kanatt ta
kontakt.
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Även med god förebyggande elevvård finns det givetvis elever ien
särskilda behov. Principen skolrelaterade problem skall hanterasatt
inom skolan innebär elevers särskilda behov inte bara skallatt upp-
märksammas utredas och åtgärdas inom skolan,även i samrådutan
med förälder/vårdnadshavare och eleven själv. innebärDetta skolanatt
själv skall kunna för de elever harta merpartenansvar av som exem-
pelvis läs- och skrivsvårigheter och koncentrationsproblem, utan att
åtgärder avhängiga bampsykiatrisk diagnos.görs Vi vidare atten anser
gymnasieskolans elever skall ha till stöd, i form dem.rätt en som passar

dag finnsI påtagliga brister åtgärdssidan.på Ett reellt problem är att
antalet specialpedagoger har minskat oroväckande och det råder vissatt
osäkerhet hur deras kompetens bäst skall utnyttjas.om

vill framhållaVi specialpedagogema mycket viktigatt utgör en
i skolan för andel barn och ungdomar med psykiskastorresurs en pro-

blem. Specialpedagogresursen kan ha helt avgörande betydelse för att
dessa elever får fungerande utbildningssituation. Vi välkomnar där-en
för särskild utredning arbetar med frågan, och vill understrykaatt en

för specialpedagogutbildningamasstatens utformning och di-ansvar
mensionering.

I enlighet med förs i kapitel 6 socialtjänstensresonemang som om
arbete vi anledning understryka skolpersonal enligt 71 § social-attser
tjänstlagen har skyldighet till socialnämnden anmäla misstankaratt om

barn kan behöva skydd.att ett

Elevvårdens centrala uppgifter

Elevvårdsteamet skall bistå med:

Konsultation då lärare behöver bollplank och stöd förståiett att- -
enskilda elever och deras situation och sker klass-iprocesser som
rummet.
Handledning till personalen i det dagliga pedagogiska och elev-- -
vårdande arbetet.
Utredning elevs skolsvårigheter kan ske inom arbetslaget,av som-
med hjälp elevvårdsteamet eller i enstaka fall via utredningav - -

specialistteam.av

De flesta elevfrågor skall kunna hanteras inom lärararbetslaget. Läraren
uppmärksammar eleven har särskilda behov ochatt samråder med elev
och förälder. Läraren/arbetslaget kan vid behov använda sig kon-av
sultation elevvårdspersonal, och kan efter samråd med elev ochav man
förälder eventuellt kalla till elevvårdskonferens. Eleven skall naturligt-



SOU 1998:31 Insatser för förebygga psykisk ohälsa 113att

vis själv ha möjlighet kontakta någon elevvårdsteamet.i Måletatt är att
så många möjligt elevers särskilda behov skall kunna tillgodo-som av

inom för sådant arbetssätt.ettses ramen
skolsituationenOm likväl otillfredsställande förär enskild eleven

skall elevvårdsteamet vid behov kunna genomföra allsidig utred-en
ning. Denna skall kunna innefatta pedagogisk, psykologisk, medicinsk
och social utredning, och skall utformas efter de svårigheter och behov
eleven har, i samråd med förälder/vårdnadshavare och elev. Utred-
ningen skall inriktad på underlag för åtgärd. Elevvårds-attvara ge

skall kunna klara flertalet särskoleutredningar.teamet
Då enskild elev har ovanliga och/eller komplicerade skolsvå-en

righeter kan utredning specialistteam krävas. Ett sådantett teamav
kan bestå specialpedagog, talpedagog/logoped, läkare, psykolog,av
kurator. Ibland behövs andra personalkategorier,även exempelvis
sjukgymnast. Teamets organisatoriska tillhörighet kan växla. I större
kommuner kan specialistteamet kanske finnas inom kommunaltett

medan mindre kommunerresurscentrum, sannolikt måste samarbeta
regionalt med andra kommuner, med bamhabilitering eller med BUP-
klinik. Specialistteamet tillhör således inte skolans egentliga elevvård.
Specialistutredningar svårare dyslexi-problematik kan vidgörasav
något de läsepedagogiska finns i landet.centraav runtomsom numer

Åtgärdsprogram-
Elevvårdspersonalen bör delaktig i utforrnandet åtgärdervara av

skolmiljön irör I exempelvis arbetetstort. mobbning harsom mot
elevvårdspersonalen viktig uppgift såväl vad akuta insatseren avser

i det långsiktiga skolmiljöarbetet.som
En utredning enskild elevs skolsvårigheter skall in-av en vara

riktad på underlag för åtgärd. Elevvårdspersonalatt och lärarege
skall i samråd med förälder/vårdnadshavare och elev, i enstaka fall i
samarbete med specialistteam, utforma det åtgärdsprogram sko-som

Åtgärdsprogrammetlan skyldigär att upprätta. skall fokusera både
eleven och utbildningssituationen. Det skall mål, metod ochange
hur åtgärdsprogrammet skall analyseras och utvärderas.

ekonomiskEn konsekvensanalys våra förslag redovisas i avsnittav
11.1.
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ochHälsobefrämjande insatser för barn4.4

invandrarbakgrundungdomar med

och ungdomar harVår femtedel Sveriges barnbedömning: En av
invandrarbakgrun-dem tordeinvandrarbakgrund. För merparten av

förekomsthar de dock högreden tillgång. Somutgöra grupp enen
svenskmed enbartoch sociala problem jämnårigapsykiska änav

med samhälleliga fakto-detta sammanhängerbakgrund. Vi attanser
i stort.rer

modersmål svenskaungdomar medbarn ochVi änannatattanser
parallellt med de tillägnar sigbör utveckla detta attuppmuntras att

erbjudas modersmålsundervisningspråket, och de börsvenska att av
avgörandesvenska har dockgod kvalitet. Goda kunskaper i

skolan och detbetydelse för lyckas i den svenska vi väsent-att anser
utveckla kunskaperna iligt tidigt möjligt stimulera ochsåatt som

andraspråk den ob-svenska. Förskolesatsningar och svenska isom
bör högligatoriska skolan och i gymnasieskolan prioritet.ges

hälsofrågoma för barn och familjerdet positivtVi är attattanser
vistelsetideri flyktingsituation uppmärksammas Långamer.nu

osäkerhet då familjer söker uppehållstillståndpräglade utgör enav
hälsorisk, särskilt för barnen. handläggareuppenbar Vi att somanser

utreder barns och familjers asylskäl bör ha bamkompetens. I sam-
allsi-band flyktingfamiljers introduktion kommunerna börmed i en

dig genomföras, också till barnetshälsoundersökning som ser psy-
kiska hälsa.

finns goda hälsoskäl barn ochVi detatt att uppmuntraanser ung-
domar med flyktingbakgrund uttrycka ord och bild ochsig iatt att
forma berättelse. Personal basverksamhetema skall kunna"sin" i

barnets budskap.mottagarevara av
Våra den integrationsmyndighetenförslag: Regeringen iger nya
särskilt uppdrag dialog med kommunerna aktivt verka föriatt att
introduktionsprogrammen utformas så de säkerställer barns ochatt
ungdomars deltagande förskolai och skola och andra åtgärder inom

för kommunens tillgodoser barns ochsamtramen ansvar, ung-
domars behov hälsovård och rehabilitering för-och stöd iav ger
äldraskapet.

Bamhälsovården erbjuder flyktingfamiljer med förskolebam en
hälsokontroller,serie för i lugn takt genomföra vaccinationspro-att
och de sedvanliga screeningundersökningama, stöd isamtgram ge

föräldraskapet och etablera kontakt så uppkommande hälsopro-att
blem kan uppmärksammas och hand tidigt skede.itas ettom
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mångkulturellt samhälle. del befolk-Sverige i dag Enär ett stor av
har utländsk bakgrund, det vill själva föddaningen antingensäga är

utomlands och inflyttade till eller födda ellerSverige, i Sverigeär av en
utomlands födda föräldrar. definierat har ellertvå Så 1,6 miljoner, näs-

femte invånare, invandrarbakgrund. radikal förändringDet ärtan var en
sedan 1950-talet, då mindre befolkningen hademitten 5 %änav av
utländsk härkomst. relativt kort tid har förvandlats frånPå Sverige ett
språkligt och kulturellt tämligen homogent samhälle till samhälleett

hyser språk och kulturer.mångasom
I direktiven "bam och ungdomar med invandrarbakgrund"nämns

de särskilt skall uppmärksamma då analy-vi visom en av grupper som
stödet från olika och hur samarbeteinstanser dem emellan sig.terserar

Inledningsvis kan konstatera "bam och ungdomar med invand-attman
rarbakgrund" och synnerligen heterogen Befolknings-är storen grupp.
andelen med invandrarbakgrund de åldersgruppema;iär större yngre
bland barn och ungdomar åldrarnai 0-17 år det sig 23 %. Omrör om

räknar bort dem med nordisk bakgrund återstår och17 %,man merpar-
dem har europeisk härkomst. Andelen med invandrarbakgrundten av

i densamma för förskolebarn O-6 år, låg- och mellansta-är stort sett
diebam 7-12 år och högstadie- och gymnasieungdomar 13-17 år.
Vid årsskiftet fanns följande antal1995-96 barn och ungdomar, 0-17
år, med invandrarbakgrund landet:i

118 000 födda utomlands eller två utlandsfödda föräldrar,av en var-
uppskattningsvis 20 % adoptivbarnärav

födda126 000 i Sverige utlandsföddatvå föräldrarav
födda192 000 i Sverige, med utlandsfödd förälder,en

det vill totalt 436.000 individer. Majoriteten barn medsäga in-av
vandrarbakgrund, eller 73 %, alltså födda i Sverige Invandrarverketär
1997 b.

ochBarn ungdomar med invandrarbakgrund kommer från sins-
emellan mycket olika länder och kulturer, familjensoch ställning deti
svenska samhället varierar kraftigt. "Invandrarbakgrund" såledesär ett
mycket oprecist uttryck. endaDet kan ha inomsägas gemensamtman
denna heterogena har språkliga och kulturella erfaren-är attgrupp man
heter skiljer sig från de ensidigt svenska. För många invand-utgörsom
rarbakgrunden enbart tillgång, medan det for vissa också kan inne-en
bära isolering från, eller konflikt med, det svenska samhälletsen
huvudfåra. särställningEn har de barn och ungdomar befinner sig isom

flyktingsituation. För såväl flyktingbamen för andra barn meden som
invandrarbakgrund kan förenklat tänka i stöd olikapåtermerman av
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förebyggande åtgärder, delsgenerella och första handnivåer; dels i
särskilda behov.vård erbjuds dem harriktat stöd och somsom

befrämjagenerella åtgärder kanskall diskuteradetta avsnitt viI som
Flyktingbamenungdomar med invandrarbakgrund.hälsa för barn och

behov särskilda förebyggandespeciella situationhar på grund sin avav
framförallt i våradessa behandlas i slutet avsnittet,ochinsatser, av

behandlas kapitelriktade åtgärderna iöverväganden. De av-mer
språk och kul-med andra"Interkulturellt samarbete". Isnittet mötet

metoder Vid sidanverksamheter och påsätts gängseturer, av enprov.
ofta generella metodbristerkulturkompetens, kommer ocksåotillräcklig

och barn- ochdagen. blir särskilt tydligt i socialtjänstensi Detta
uppmärksamhet iungdomspsykiatrins arbete, något vi ägnarsom

kapitel

ungdomarohälsotal bland barn och4.4.1 Högre
med invandrarbakgrund

tillgång,flerkulturell bakgrund och tillhörighet på mångaEn är sätt en
såväl för individen själv för samhället Likväl det såi är attstort.som
barn förekomstoch ungdomar med invandrarbakgrund har högreen av
psykiska och sociala problem svenska jämnåriga. Familje-sinaän
konstellationema föddatenderar mindre stabila. iBarn ärvara som

har har såledesSverige utländsk bakgrund föräldrarnamen som genom
oftare ensamstående föräldrar sverigefödda barn. Föräldrarövrigaän

födda utomlands oftare förvärvsarbete, kansaknar vilketärsom vara en
belastning också drabbar barnen Statens Invandrarverk 1997.som

med invandrarbakgrund har konsumtion kropps-Barn även aven
sjukvård högre studie från Stockholms längenomsnittet. Enär änsom
visar barn till föräldrar födda utanför konsumerarSverigeatt änmer
dubbelt nyföddhetsvård,så mycket och har fler vårddagar på40 %
bammedicinsk klinik och mellan och fler öppenvårdsbesök30 40 % än
jämförbara barn till svenskfödda föräldrar. Ungdomar födda i Sverige i
invandrarfamiljer konsumerar slutenvårdsdagar125 % på BUP-kli-mer
nik barn med svenskfödda föräldrar och barn med utlandsfödda för-än
äldrar själva födda utomlands Hjem b.1997ärsom

särskildEn de utagerande ungdomarna med invandrarbak-ärgrupp
grund, klart deöverrepresenterade i särskilda ungdomshemmenärsom
för vård enligt 12 § Enligt undersökning gjordesLVU. årenen som
1990-1991 i Stockholms län andelen ungdomar med invandrar-var
bakgrund vid dessa ungdomshem 57 % Bergström Samecki 1996,
vilket innebär överrepresentationen vid ungdomshemmenatt näravar
trefaldig. Enligt tillgänglig socialtjänststatistik förekommer sociala
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våldsbrottproblembeteenden ungdomskriminalitet och i störretypenav
invandrarbakgrund, medan miss-utsträckning bland ungdomar med

vanligare bland svenskar.bruksproblem inte är än
medvärld många barn och ungdomarFrån skolans rapporteras att

det svenska språket och kun-invandrarbakgrund har svårigheter med
föreslås olika förbättra dessaskapsinhämtningen, och debatteni sätt att

deförutsättningar lyckas skolan. problem harelevers i Störstatt som
redan befinner skolåldem Socialstyrel-kommit till Sverige då de sig i

skillnader kunskapsut-1995:5. bamhälsovårdsstudie påvisar iEnsen
veckling också hos dem födda i Sverige, något visat sig iär somsom

mil. med invand-samband med 4-årskontrollen Bremberg 1996. Barn
Stock-rarbakgrund också tydligt överrepresenterade inom särskolan iär

personlig kommunikation.holms kommun Norrman 1997,
blandrelativt höga förekomsten psykosociala problemDen sett av

med invandrarbakgrund kan förmodasbarn och ungdomar samman-
med den påfrestning det innebärhänga bland växaattannat som

dubbla och därmed sammanhängande vacklandemed nonnsystemupp
vuxenstöd, språkbrister och med allmänt ställning isetten svagare
arbetslivet och samhället i Bredänge 1995. synnerhet i vissai Istort

finnsstorstädernas förortsområden tendens ungdomar identi-attav en
utanförskap,fierar framförallt icke-svenskar. upplevelsesig Ensom av

tolkas den ensidigt i etnisk tillhörighet. kanDettatermerav unge av
skapa hinder för delta det svenska samhällslivet.iatt

Adoptivbam med internationell bakgrund, enligt officiell sta-som
tistik ha invandrarbakgrund, överrepresenterade blandnågotäranses
dem söker hjälp barn- och ungdomspsykiatrin. Skälet härtillinomsom
kan tidiga separationer, upplevelsen både avvisad ochattvara av vara
utvald och fall för fostertideni många exposition hälsorisker under se

9.5avsnitt

4.4.2 Generella hälsobefrämj ande insatser för barn
och ungdomar med invandrarbakgrund

På den fundamentala nivån hälsoutvecklingen hos barn ochärmest
ungdomar med invandrarbakgrund avhängig hur Sverige lyckas i sin
mångkulturella utveckling. icke-svenskaOm erfarenheter och språk-
kunskaper värderas positivt och tillvaratas innebär det automatiskt en
självklar delaktighet och för alla med invandrarbakgrund. Förstatus
närvarande tillvaratas utlandsföddas erfarenhet, kompetens och exa-
mina i mindre grad vad optimalt. samhällsekonomiskaDenän som vore
krisen med lågkonjunktur och arbetslöshet försvårar förvisso utveck-
lingen öppenhet och mångfald. Det dock viktigt framhållamot är att att
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invandrarbamens och -ungdomarnas utveckling kan förståsinte isolerat
påverkas de attityder råder i samhället iutan stort.av som

direkta riktadeMer insatser barn och finnsungdomar på olikamot
nivåer. På den övergripande nivån har bland kam-vimest annat sett

syftarpanjer till överbrygga klyftor mellan barn och ungdomarattsom
med invandrarbakgrund å den sidan och dem har ensidigtena som en
svensk bakgrund å den andra. Ett exempel "Ungdom rasism",är mot
utgående från dåvarande Civildepartementet förutom allmänsom en
kampanjverksamhet stöttade självinitierade projekt i landet.runtom
Kulturprojekt olika slag kan fylla viktig funktion för spridaattav en
information och påverka attityder samhället,i och för stärka själv-att
känslan hos barn och ungdomar med invandrarbakgrund. I 1996mars-

miljonerregeringen 125 kr till olika åtgärder och projekt i kom-avsatte
med bostadsområden där det bor många människor med invand-muner

rarbakgrund. statliga medlenDe avsedda delfinansieringvar som av
kommunala projekt och avsikten stimulera långsiktigt ochatt ettvar
kontinuerligt arbete. projektarbete skallDetta utvecklas under perio-nu
den antal1998-2000 i bostadsområden till nationella exempel påett
projektarbete.

Språkfrågan

Språkfrågan har framskjuten plats debatten,i inte då dis-minsten man
kuterar skolmisslyckanden bland barn och ungdomar med invandrar-
bakgrund. kan ha fåttDen förnyad aktualitet då under detsägas man
sista året, i samband med dyslexikampanjen, har uppmärksammat den
avgörande betydelse basfardigheter läsning och skrivning harsom som
för den långsiktiga sociala anpassningen. Språkutvecklingen är en av
hömstenama för läs- och skrivförmågan. råder deladeDet meningar om
hur på bästa skapar förutsättningar för språkut-sättman gynnsamma
vecklingen hos de barn i mångspråkliga miljöerväxersom upp exem-
pelvis i vissa storstädemas förorter.av

Modersmålsundervisningen

Vi har under 1990-talet neddragning modersmålsundervis-sett en av
ning, den tidigare kallades hemspråksundervisning. grundskolanIsom
får drygt 50 % de berättigade eleverna modersmålsundervisning,nu av

70 %. Inom för förskolan fickmot nära tidigaremest 55 %som ramen
alla barn med invandrarbakgrund denna träning, cirka 20 %motav nu

Ds 1996:57, Socialstyrelsen 1996 a. Neddragningama har huvudsak-
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ligen skett besparingsskäl. det politiskt möjligtAtt varit justattav spara
här kan delvis hänga ihop med otillräcklig utsträckningiatt man
dokumenterat innehåll och resultat modersmålsundervisningen, ochav

det falli vissa varit svårt få till stånd välfungerandeäven att att en
undervisning. invandrarorganisationemaFrån med på ned-ser man oro
dragningarna modersmålsundervisningen. undervisningensFörutomav

fördirekta effekter barnen pekar på hemspråkslärama harattman en
viktig funktion fylla, också samhällsinformatörer till den in-att som
vandrade familjen och kulturfönnedlare till den svenska skolansom
Hearing med invandrarorganisationer, Utredningen för föräldrautbild-
ning, 1997-05-26.

Modersmålsundervisningen har i relativt liten utsträckning fö-varit
remål för forskning. studier ändå finns pekarDe på positivasom sam-
band mellan deltagande i modersmålsundervisning och elevens all-

utveckling; språkligt, i kunskapshänseende vad trygghetmänna samt
och självkänsla beträffar. Urvalet förvisso skevt eftersom så mångaär
berättigade elever inte deltar i undervisningen, och det går inte att en-
tydigt slå fast vad orsak och verkan. sambandenDe positivaärsom
mellan modersmålsundervisning och elevens allmänna utveckling och
anpassning dock med vad redovisas internationellaistämmer som
studier Skolverket 1993:41, Hyltenstam Toumela redovisade i
SOU 1996:143. Regeringen har nyligen uttalat barn medatt annat
modersmål börsvenska utveckla detta parallellt medän uppmuntras att

de tillägnar sig det svenska språket prop. 1997/98: 16.att

Kunskaper i svenska

Goda kunskaper svenskai den väsentligaste förutsättningen för skol-är
framgång i gymnasieskolan. slutsatsen drogDen Skolverket av en om-
fattande studie elever med invandrarbakgrund och svensk jäm-av en
förelsegmpp fyra år efter de hade slutat grundskolan. Svensk språk-att
färdighet denna liksomi flera andrai undersökningar den faktorär som

betydelsefull för framgång i studierna. Skolverketär drar slutsat-mest
bör på svenska så tidigt möjligt och tillatt satsa attsen man som se

elever har behov svenska andraspråk får denna under-som av som
visning Skolverket 1993:41. Som invandrareleverpresterargrupp
något lägre svenska elever läsförståelseprov,påän visar den svenska
delen IEA:s läskunnighetsundersökning elever årskursernai 3av av
och 8 Taube 1995. Invandrareleverna dock heterogenär en grupp

finns representerade längs hela förmågeskalan, från de lägstsom pres-
terande till de högst presterande. Att på dem harsatsa att ge som
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svårigheter goda kunskaper i svenska måste betraktas god in-som en
vestering Skolverket 1995.

andraspråkSvenska som

denI förra läroplanen för grundskolan, Lgr 80, elever medattangavs
modersmål svenska skulle delta i undervisningen i svenskaett änannat

andraspråk tills de väl kunde tillgodogöra sig den reguljära under-som
visningen svenska.i samband med denI läroplanen, fickLpo 94,nya
inte svenska andraspråk någon kursplan. ochämnet medIsom egen

riksdagsbeslut i juni 1995 blev emellertid svenska andraspråkett som
i den obligatoriska skolan och i gymnasiet. Undervis-ett ämneeget

ningen i svenska andraspråk obligatorisk för eleverärsom som
behöver undervisningen. Under läsåret 1994/95 deltog drygt 62 000
eller grundskolans elever7 % i undervisning i svenska andra-av som
språk SOU 1996:143.

Särskilda insatser i förskolan

Runtom i landet finns exempel på projekt syftar till stimuleraattsom
språkinlärning, förbättra svenskkunskaper och förbereda eller stötta
barn med invandrarbakgrund derasi svenska skolgång. handfullEn
sådana projekt har fått statliga igångsättningsbidrag genom ovan-
nämnda 125 miljoner lcr, i 1996. I Rosengård i Malmö, iavsatta mars
Solna, Södertälje och flera stadsdelar i Stockholm finns språkförskolor
och sexårsverksamheter bl.a. har mål stärka invandrarbar-attsom som

möjligheter det svenska språket SOUerövra 1996:143. Syftetattnens
dem bättre förutsättningarär klara skolan ochatt då fortsattaatt ävenge

studier och integrationen i stort.
En ensidig svenskträning dock skepsis bland de etnologermöts av

och pedagoger vill språket helhetsperspektiv, det villett sägasom se ur
något kopplat till bakgrund, erfarenheterär och aktuella livs-som som

villkor och innebär uppleva omvärlden Sjögren m.fl.sättett attsom
1996.

Ett intressant försök med språkpedagogisk handledning inom för-
skolans pågår för närvarande i Skärholmen Språkprojektet 1996.ram
Den svenskspråkiga förskolepersonalen får stöd och vägledning i sin
roll förmedlare svenska. De invandrade föräldrarna med-görssom av

hur de kan förmedla sitt hemspråkvetna dialog,i berättande,iom ge-
och låsa exempelvis Astrid Lindgren tillatt översattnom sagor genom

det modersmålet.egna
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Några fråninitiativ Storstadskommittén

Storstadskommittén har riktat ljuset på barns och ungdomars levnads-
och uppväxtvillkor i stadsdelar i sju storstadskommuner SOUutsatta
1995:142, SOU 1997:61. definierasSom stadsdel huvud-utsatt en om
delen hushållen har låg till låg inkomst. Majoriteten bar-extremtav av

i de stadsdelarna har utländsk bakgrund och de åtnjuterutsattanen
barnomsorg i betydligt mindre utsträckning andra barn mellan ochlän
12 år. Skolresultaten genomgående lägre i de och invandrar-är utsatta

bostadsområdena. denna bakgrundMottäta Storstadskommitténtog
och Allmänna arvsfondsdelegationen våren 1995 initiativ harett som
lett till regeringen under treårsperiod ställt miljoner kronor till45att en
förfogande för utveckla bamomsorgsverksamheterna i deatt utsatta
stadsdelarna. Flertalet projekt hittills beviljats medel syftar till attsom

barnen språkstimulans, föräldrar stöd och bedriva pedago-att attge ge
gisk metodutveckling. Invandrarföreningar ofta den drivande ideellaär

i projekten. Storstadskommittén föreslår alla 3-5-åringarattresursen nu
utanförstår den reguljära barnomsorgen i stadsdelar skallutsattasom

erbjudas kostnadsfri deltidsförskola. skallDenna drivas enligheti med
de nationella, pedagogiska målen för förskolan och utformas i samar-
bete med föräldrarna, präglas hög professionalitet och med-samt av
verkan kulturkompetent personal. Storstadskommittén föreslår ocksåav

regeringen skall medel Allmänna arvsfonden föratt avsätta attur
ideella organisationer skall kunna utveckla sommarlovsverksamhet för
barn och ungdomar i de områdena SOU 1997:61.utsatta

Sammanfattningsvis kan konstatera språkfrågan minstatt ärman
aktuell, och den högi grad sammanhänger medsagt invandrarbar-att
och -ungdomarnas långsiktiga integration i det svenska alltmernens -

mångkulturella samhället.-

4.4.3 Flyktingbamen

Enligt statistik från Invandrarverket vid årsskiftet 1997-98 omkringvar
barn4 000 under 18 år asylsökande. dessaAv drygt 200 barn härvar

vårdnadshavare; de flesta dessautan tonåringar och drygt hälftenärav
somalier. Av samtliga sökerär uppehållstillstånd, för närvarandesom

totalt 14 alla000 i åldrar, räknar med 25 % får det beviljat.attman
Migration innebär alltid viss påfrestning; individen och familjenen

måste orientera sig och hitta förhållningssätt och Flyttarmönster.nya
till kultur- och språkområde krävsett särskildaannat ansträng-man

ningar och vilja lära samtidigtatt vårdar relationer tillnytt, som man
närstående och sitt Detta krävande deär iävenursprung. en process,
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fall då flyttningen frivillig och olika berikande. flyk-på Förär sätt en
grunden ofrivillig och har dessutom föregåttsting migrationen iär av

eller mindre lång period fall direktaI många harstress.en mer av man
krigsupplevelser, erfarenheter eller flyktingläger-långvarigatortyrav
vistelser med sig i bagaget. personliga och socialaDe in-resurser som
dividen familjenoch har tillgå kan således hårt ansträngdaatt vara re-
dan vid ankomsten till Sverige. Eftersom endast mindre del deen av
sökande kommer beviljas uppehållstillstånd, fortfar situ-att permanent
ationen präglas djup ovisshet och otrygghet. Långa väntetider haratt av

effekter, också barnensnegativa på psykiska hälsa Hjem 1995. Sedan
fått uppehållstillstånd och blivit kommun vidtarimottagenman en en

lång och mödosam för familjenanpassningsprocess, ofta innebärsom
ofrivilligt bidragsberoende, marginalisering och påfrestningar på de
inbördes relationerna. Enligt projektrapport från Lidköpings kom-en

uttrycker flyktingarna önskan lägga det onda bakom sig,attmun en
brottas med traumatiska minnen, och utanförskapsaknad, ochmen sorg

känslor meningslöshet något försökermånga dölja också förav som-
sina Lindmark 1997.Vemersson Tillvaron inte han-närmaste är
terlig, förståelig och meningsfullt sammanhängande- det vill säga man
saknar mycket det vi befrämjar hälsa salutogena faktorer,vetav som
i Antonovskys terminologi, 1991.

Barn drabbas flyktingsituationen på olika jämförelseI medsätt.av
svenska barn den procentuella andelen flyktingbarn med tecken påär
psykisk ohälsa hög Näreskog 1997. Tidigare flyktenstrauman samt
orsak och förlopp självklart betydelse, också barnets ålderär av men
spelar förroll hur påfrestningarna blir. det lillaFör barnet detstora är
avgörande föräldrarna fönnår dem god och oavbrutenom ge omsorg
och de kan upprätthålla illusionen "du hosäratt tryggom om mamma
och pappa" Almqvist 1997. klara dennaAtt uppgift naturligtvisär
svårare för den förälder själv traumatiserad. äldre barn harEttärsom

kontakter utanför familjen, omvärldshändelsema tydligare ochegna ser
löper oundvikliga förluster formi avbrutna kontakter vid ofrivil-av en
lig migration. Ungdomar i ll-20-årsåldem befinner sig i särskilten
känslig ålder för sådana uppbrott; utanför familjen delvisärman men

självständig.inte Tonåringamas och flyktingbamensär ännu hälsa i ett
längre perspektiv vi så länge otillräckligt i Sverige.ännu Denvet om
forskning ändå finns anledning räkna med flykting-att attsom ger oss
bamen långsiktigt har högre andel psykisk ohälsaäven svenskaänen
barn i motsvarande åldrar Hjem 1997 a. Långa vistelsetider under-
osäkerhet riskerar bli särskilt uppslitande för barn och ungdomar, något

och berättigad uppmärksamhetrönt i massmedia.storsom
Traumatiska upplevelser i samband med migrationen hosär vuxna

flyktingar förenade med generellt psykisk och fysisk hälsa ochsämre
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social anpassning vad fallet för dem lyckats flysämre än ärsom som
under mindre dramatiska omständigheter Ekblad, Belkic Eriksson
1996. Tillgänglig forskning tyder detsammapå gäller för barnatt
Almqvist Brandell Almquist Brandell-Forsberg1992, Ek-1995,
blad l993, Näreskog 1997. Vanliga hos barn genomlevtsymtom som
sådana delvis ganska generell överaktivitet, koncent-ärtrauman att:av
rationssvårigheter, undvikanderegression, och psykosomatiska sym-

specifikaMer påträngande bilder och sinnesintryck,tom. ärsymtom
och repetitiv lek, allvarsamhet och framtidspessimism. Manmonoton

kan också störd tonårsutveckling, där den iklär sigmöta en unge en
Rambo-identitet Ekblad 1997.

Sammanfattningsvis kan bara konstatera flyktingsituationenattman
innebär påtagliga hälsorisker, psykiska likaväl fysiska. Invandrar-som
verket drar därför i sin Individuell mångfald slutsatsen häl-rapport att
sofrågorna bör lyftas fram Invandrarverket a.1997mer

4.4.4 till flyktingbarnsHänsynen hälsa och

utveckling

Bamkommittén, gjort bred hur svensk lagstiftningöversynsom en av
och praxis förhåller sig till bestämmelserna i konventionFN:s om
barnets rättigheter, hade i uppdrag med förtur behandla fråganatt om
barns ställning i ärenden enligt utlänningslagen SOU 1996:115,
SOU 1997:116.

De konventionens artiklar särskild betydelse för flyk-ärav som av
tingbamen följande. Enligt Bamkonventionens artikel erkännerär 24
konventionsstatema barnets åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa ochrätt att

till sjukvård och rehabilitering. Enligt artikelrätt skall vidta39 allaman
lämpliga åtgärder för främja fysisk och psykisk rehabiliteringatt samt
social återanpassning barn för någon formett utsattsav som av van-
vård, utnyttjande eller eller någon formövergrepp; tortyr annan av

omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning; ellergrym,
väpnade konflikter. Artikel fastställer28 barnets till utbildning. En-rätt
ligt artikel 2 i Barnkonventionen föreligger förbud diskrimine-ett mot
ring något bam vistas landet,i vilket innebär de asylsökandeattav som
barnen åtnjuter rättigheter de boende barnen. Enpermanentsamma som
särskild problematik uppstår då barnet vistas illegalt landet.i Dessa
"gömda" barn blir isolerade och kan vanligtvis inte del samhälletsta av
service formi förskola och skola. De gömda barnen löper den allraav

hälsorisken ochstörsta många far mycket illa. har endastvet Deattman
till akutsjukvård enligt hälso-rätt 4 § och sjukvårdslagen, vilket är en
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enligt Bamkommittén står strid med konventionensbegränsning isom
1996:115.artiklar och 24 SOU2

infördes bestämmelsei kap. utlännings-januari 1997 1 l §Den l en
särskilt beaktas vad hänsynen tillfall barn skalllagen: I rör ettsom

kräverutveckling barnets bästa i övrigtbarnets hälsa och samt
tillfälle ändrades utlänningslagens1996:1379. VidSFS samma

för barn får i förvar så åldersgränsenbestämmelser när att ut-tas
lagfästtill 6 kap. §. blev också isträcktes från 16 år 18 år 3 Det att

beaktande barnets ålder, mognad ochutredning barn skall, med avom
vad barnet har anföradet olämpligt, hänsyn tillinte är tas attom

11 kap. §.l a
flyktingbarn fått uppehållstillståndAsylsökande barn och de som

alla andrahar fullt till hälsa, vård och utbildningrättut somsamma
tillmötesgå dessa rättigheter behöverbarn vistas i landet. För attsom

efter flykting-samhället emellertid de generella stödåtgärdemaavpassa
ochbarnens speciella behov situation.

Introduktionen i kommunerna

fattat målRiksdagen har under senhösten 1997 beslut och inrikt-om
ning för den framtida integrationspolitiken. myndighet medEn ny

för integrationspolitikens frångenomförande skall inrättas denansvar
juli l997/98:l6, särskiltl 1998. I regeringens proposition i avsnitten

skyddsbehövande invandrares introduktion kommunerna,irörsom
uppmärksammas barns och ungdomars särskilda behov med stor
tydlighet.

Introduktionen måste bygga på respekt för familjen och barnets
bakgrund, och ske i samverkan med dem. Goda exempel där sär-man
skilt finnsuppmärksammat barnen och för dem ärgemensamt att man

kommunerna funniti samverka de organisato-sättute att över gängse
riska förskoleålderBarn i och skolpliktiga barn bör få sådantgränserna.
stöd de på bästa kan delta förskoleverksamheti och skolverk-att sätt
samhet. Ungdomar harinte genomgått gymnasieutbildning ellersom
motsvarande bör stöd i delta sådan utbildningi eller i åtgärderattges
inom för kommunernas för ungdomar. börMan inomramen ansvar

för introduktionen uppmärksamma hälsoproblem och initiativtaramen
till rehabilitering. Samarbete mellan kommuner och barn- och ung-
domspsykiatrin lyfts fram. "Om föräldrarna stöd i föräldrarattges vara
och barnen tillåts bearbeta sina upplevelser, underlättas möjligheterna
för hela familjen kunna tillgodogöra sig introduktionsprogrammetatt
och förbättra hälsotillstånd"sitt prop. 1997/98: 16.
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4.4.5 Våra överväganden

Sverige har sedan 1950-talet utvecklats till land hyser mångaett som
språk och kulturer. femtedelEn alla barn och ungdomar har invand-av
rarbakgrund enligt den definitionen, det villgängse antingensäga är
själva födda utomlands eller födda i Sverige eller tvåär utom-av en
lands födda föräldrar. Det sig alltså mycket ochrör ävenstorom en
mångskiftande flertaletFör dem torde invandrarbakgrundengrupp. av

enbart tillgång. Likvälutgöra kan inte blunda för barn ochatten man
ungdomar med invandrarbakgrund har högre förekomst psykiskaen av
och sociala problem sina jämnåriga med enbartän svensk bakgrund.
Detta sammanhänger med samhälleliga faktorer i exempelvisstort, ar-
betsmarknadsfaktorer och segregerade bostadsområden, och i många
fall också med svårigheter på grund kulturella normkonflikter,av an-
strängda familjerelationer och med attityder. Hälsoutvecklingen hos
barn och ungdomar med invandrarbakgrund i inte ringa gradär av-
hängig hur Sverige lyckas i sin mångkulturella utveckling.

Språket har mycket betydelse för bams och ungdomarsstor ut-en
veckling, kommunikativt, socialt och för begreppsbildning. Den språk-
liga förmågan och mognaden fundament då barnet skallutgör läraett

läsasig och skriva. haAtt goda basfärdigheter läsningi och skrivning
i sin mycketär betydelse för den framtidatur socialastorav anpass-

ningen. finnsDet studier visar signifikanta samband mellansom
språkutveckling i tidig förskoleålder och långsiktig social anpassning.
Språket också centralt förmedlareär kultur och tradition. Visom av

barn och ungdomar med modersmålatt svenska börannat änanser
utveckla detta parallellt meduppmuntras de tillägnaratt sig svenskaatt

språket, och de skall erbjudas modersmålsundervisningatt god kva-av
litet.

Goda kunskaper i svenska den väsentligaste förutsättningenär för
barn och ungdomar med invandrarbakgrundatt skall lyckas väl med sin

skolgång, och arbetslivet.i Vi det därför Väsentligt såsenare attanser
tidigt möjligt stimulera och utveckla kunskaperna i svenska. För-som
skolesatsningar, inte förminst de barn står utanför bamomsor-som nu

och kvalitativa satsningar på svenska andraspråk bör stå pågen, som
dagordningen.

Vi det positivt hälsofrågomaatt är för barn ochatt familjer ianser
flyktingsituation uppmärksammas Vi vill understryka långaattnu mer.
handläggnings- och vistelsetider då familjer söker uppehållstillstånd

uppenbara hälsorisker,utgör inte minst för barnen. Vi attanser resurser
och kompetens bör koncentreras till den inledande fasen asylpro-av

Vi också utredande handläggare bör haatt kvalificeradcessen. anser
barnkompetens.
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flyktingbarnHälsobefrämjande insatser för

också till barnets psykiskaallsidig hälsoundersökning,En som ser
introduktionsprogram. dettahälsa, bör ingå i kommunernas Vi attanser
kommun, bamhälsovård/barnmedicinskbör ske i samverkan mellan

barn- och ungdomspsykiatri. väsentligtmottagning och Det är att ta upp
föräldrarna tala med barnet själv.ordentlig Mansamt attanamnes av

problem förväntade och kan lösasbör undvika psykiatrisera äratt som
det normala sociala nätverket.inom

viktig generell och icke-hotfull ochBamhälsovården är en resurs,
skulledess roll för flyktingfamiljema kunna stärkas ytterligare. Barn

och föräldrar bör kunna erbjudas det vanliga bamhälsovårdspaketet
anländer då barnet"retrospektivt", exempelvis 3 år. Därige-ärom man

skapas förutsättningar för förtroendefull kontakt med BVC,nom en
kan innebära hälsoproblem uppmärksammas och handatt tassom om

på tidigt stadium. föreslår därför sjukvårdshuvudmännenViett att er-
bjuda flyktingfamiljer med förskolebarn hälsokontrollerserie inomen

för för lugn genomförabamhälsovården, i takt Vaccinations-attramen
stöd för-och de vanliga screeningundersökningama isamtprogram ge

äldraskapet och etablera kontakt med familjen.
goda förskolan" skall erbjuda barnet hanterlig miljö, där det"Den en

kan känna och bekräftat. Kommunikation, språk ochsig inter-tryggt
kulturellt utbyte på barnens villkor står på dagordningen. Verksamheten
måste bygga på respekt för familjens behov med förskolan.i mötet

avgörande förKamratrelationer betydelse barnets psykiskaär av
hälsa och utvecklingpositiva i Sverige. olika verksamheterna börDe
uppmärksamma hur kan underlätta för barnet skapa kamratre-attman
lationer, exempelvis skola, fritids, kollo.i

Basverksamhetema framförallt förskola och skola ocksåi men-
bamhälsovårdeninom bör ha beredskap lyssna barnetspåatt egen-

berättelse. berätta ochAtt sig organisera inreär sätt närmaett att upp-
levelser till sammanhängande berättelse, upplevelseren som annars
riskerar förbli kaotiskt fragmentiserade och ocksåDetsmärtsamma. är

sig synlig och få bekräftelse från omgivningen. Attett sätt göraatt
forma berättelsen och befrämjar psykisk hälsa.mötaatt mottagareen

sådan lyhördhetEn bör prägla inte bara förskola också skola,utan
bamhälsovården och andra barnet. Pedagogiken bör alltsåmötersom
utformas barnenså uttrycka och bildsig i ord ochatt uppmuntras att att
forma "sin" berättelse.
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Frivilligorganisationernas insatser

mycket viktigtEtt arbete för flyktingbamen och familjerderasgörs
inom för frivillig verksamhet. Invandrarorganisationer, Rödaramen

RäddaKorset, mfl. och betydelsefullaBarnen stödinsatsergör stora
landet.i regeringensI proposition integrationspolitikenruntom om

1997/98:16 framhålls folkrörelserna framgent bör få spela vik-att en
tigare roll den kommunalai introduktionen. Vi instämmer i detta.

Uppdrag till den integrationsmyndighetennya

föreslårVi regeringen den integrationsmyndigheten iatt sär-ger nya
skilt uppdrag dialogi med kommunerna aktivt verka för intro-att att
duktionsprogrammen utformas så de säkerställer barns och ungdo-att

deltagande förskolai och skola och andra åtgärder inommars ramen
för kommunens tillgodoser barns och ungdomars behovsamtansvar,

hälsovård och rehabilitering och stöd i föräldraskapet.av ger

4.5 Förebyggande verksamhet särskilt-
utsatta grupper

Vår bedömning: Stöd föräldraskapeti alltid stöd för bar-är ävenett
Verksamheter erbjuder föräldrautbildning bör ha möjlighetnen. som

i vissa fall denna till föräldrar behovi särskiltatt äranpassa som av
stöd.

Verksamheter behandlar eller stöd till alkohol-som ger vuxna
rådgivningar, vuxenpsykiatriska mottagningar mil. bör erbjuda
möjligheter till dem föräldrar samtala kring föräldra-är attsom
skapet. Stödet bör omfatta båda föräldrarna, alltså förälderäven som
inte missbrukar och/eller har psykiska funktionshinder.
Våra förslag: När förälder vårdas eller söker hjälp för sitten
missbruk eller sina psykiska funktionshinder eller föräldernär ären
svårt sjuk eller skadad eller förälder plötsligt dör, skallnär en
särskilt beaktas barnets behov information, råd och stöd. Stödetav
till barnen kan organiseras på olika verksamhetDen där för-sätt.
äldern söker hjälp får förhöra sig barnets behov ochansvaret att om

för rådgivning/stöd kommer tillatt stånd. Vi föreslåratt attansvara
bestämmelser detta införs ihälso och sjukvårdslagen, åliggande-om
lagen och i socialtjänstlagen.

Vi föreslår vidare hänvisning till 71 § socialtjänstlagenatt en
införs hälso-i och sjukvårdslagen och åliggandelagen för tydlig-att
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anmäla misstankar barn kan be-göra ansvaret att genast att ettom
höva skydd.

har till omvårdnad, trygghet och god fostran. skallBarn Barnrätt en
behandlas med aktning för sin och Föräldrarna har hu-egenart.person
vudansvaret för fostranvård och sina barn enligt föräldrabalken.av
Samhället skall stödja och komplettera föräldrarna deras uppgifti att ge
barnen goda och uppväxtvillkor. Om föräldrar ellertrygga av en annan
orsak brister föräldraskapi sitt detta särskild risk för barnetsutgör en
psykiska hälsa och utveckling.

vårt uppdragI ingår och föreslå insatser för före-övervägaatt att
bygga uppkomsten psykiska problem föroch förebyggaatt attav psy-
kiska problem de väl har uppstått, inte fördjupas befästs.och Vi villom
rikta uppmärksamhet på några särskilt sårbara riskgrupper i mångasom
sammanhang identifierats "bam behovi särskilt stöd" och därsom av
samhället inte enligt vår fullamening sitt tidigt iden-ännu tar attansvar
tifiera barnen och samarbetei mellan myndigheter till barnenatt attse
får stöd och hjälp. Hit hör barn till missbrukare, barn funk-till psykiskt
tionshindrade och falli vissa barn till allvarligt sjuka.

I detta avsnitt diskuteras vilketpå samhället bättre i dag kansätt än
Ävenför och stödja särskilt bam. barn lever fa-ita utsattaansvar som

miljer där våld och förekommer mellan de barnövergrepp samtvuxna
föräldrar förståndshandikappade behandlas kort i dettaär avsnitt.vars

4.5.1 till missbrukande föräldrarBarn

Livet i alkoholistfamilj brukar beskrivas kaotiskt och oförut-en som
sägbart. De arbetar med missbrukarfamiljer det finnssäger att tresom
outtalade lagar livet familjen:i tala inte det verkligastyrsom om pro-
blemet, lita inte på någon, känn efter.inte

I Sverige har alla barn10-15 % föräldrar missbrukar alkoholav som
Alkoholpolitiska kommissionen 1994. Dessa barn kallas ofta "de
glömda barnen". Missbruk familjeni leder till båda föräldrarna,att

den inte missbrukar, har svårigheteräven bra föräldrar. Ettattsom vara
aktivt missbruk hindrar normalt samspel mellan föräldern och bar-ett

I perioderna däremellan hindrar det dåliga hos föräldernnet. samvetet
bra samspel med bamet/den nyktre föräldernDen har oftastett unge.

fullt med till varje pris skydda familjehemligheten och har där-attupp
för inte tid och förenergi barnen bl.a. Alkoholpolitiska kommissionen
1994.

Många föräldrar familjeri med missbruk själva barn till missbru-är
kare. saknar därmedDe modeller för tillfredsställande föräldraskapett
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och de bär med sig sina svåra upplevelser från barndomen. Bris-egna
på socialt nätverk och familjehemlighetenten kring missbruket försvå-
möjligheterna få och hjälp och stöd i föräldraskapet.att ta Si-emotrar

tuationen i hemmet kan självfallet variera Givetvis finnsstort. t.ex.
variationer det gäller relationernastora när mellan de före-vuxna,

komsten våld, kontakten mellan föräldrar och barn och fönnåganav
hos föräldrar problem hand barnenatt ochtrots ordna förta barnenom
under perioder missbruk.av

Många barn till missbrukare har dock i livet beskrivit sinsenare
förlorade barndom och de svårigheter och konflikter det inneburit haatt
haft för sin missbrukandeett förälder och sina syskon.vuxenansvar
Berättelsema handlar ständig kamp för förmå föräldernatt attom en
sluta dricka, upplevelsen kastas mellan hopp och förtvivlanatt närav
föräldern slutat dricka och sedan återfallit, försöka skyd-stressen attav
da familjen från utomstående inblickar, skammen och skuldkänslorna

inte alltid hanteraöver situationen.att Utöver detta tillkommer ständiga
gräl inom familjen, isolering inom familjenäven och inte sällan- -
förekommer våld och kränkningar olika slag. Många undersökningarav
visar barn till missbrukare haratt störande beteende,symtom som
ångest och depression. utvecklarDe dålig självkänsla, det går dåligt för
dem i skolan och de lider allmänt skam och skuldkänslorstress,av som
i sin leder till anpassningsproblem.tur Många utvecklar tidigt ett eget
missbruk.

Givetvis får inte alla barn till missbrukare bestående Huruvidamen.
skador kommer framträda sammanhänger bl.a.att högi grad med
barnets förmåga och möjligheter knyta positiva kontakteratt med
människor utanför familjen.

Rädslan bli ifrågasatt förälderatt eller barnen skall omhän-attsom
dertas mycket effektivtär hinderett söka hjälp. Föräldrar familjeratt i
med missbruk blir därmed mycket i sitt föräldraskap bl.a.ensamma
Alkoholpolitiska kommissionen 1994. Av tradition har verksamheter
för missbruksvård och vuxenpsykiatri behandlat missbrukare utan att
på allvar beröra föräldraskapet och barnens situation. Föräldem kan
förneka Ävenmissbrukets konsekvenser för barnen. förälderns be-
handlare kan förneka missbrukets konsekvenser för barnen. Det kan
bero på brister kunskaperi hur missbruket påverkar samspelet barnom

föräldrar, det kan också bero på behandlaren rädd föratt ärmen att-
förlora behandlingskontakten fråga barnen, eller heltattgenom om en-
kelt på behandlaren inteatt vågar/vill barn fara illa därför han/honattse
inte hur i så fallvet agera.

5 18-0333
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missbrukaretillför barnInsatser

grupple-ochmissbrukareför barn tillgruppverksamhetenförstaDen
Stockholm år 1989. Ar-Vändpunkten ividstartade Erstadarutbildning

MinnesotamodelleninspireratVändpunktenvidbetssättet Ersta är av
Alko-utformats Anonymatolvstegsprogrampåbygger ett avsomsom

holister AA i USA.
omfattningengjorde kartläggningSocialstyrelsen år 1992När aven

fanns det 10åldertill 12-13 årsför barnverksamheter grupp-uppav
Socialstyrelsenbarnomfattade totalt 140landetverksamheter i casom

kartläggningen.ingick inte i18. Tonårsgmppen1993:
medarbetarpersonalutsatthet hosbarnsKunskapsbrist somom

otillräckligaPersonal har oftahåll.från olikapåtalatsmissbrukare har
reak-barnensför barnen,konsekvensermissbruketskunskaper omom

al-alkohol ochsamtala med barnkanhurtioner samt omomom man
flerupptäckerkunskaper,har godafamiljen. Dekoholproblem i som

Alkoholpoli-kraftfullt ingripaberedskap påoch har sättbarn att ett
1995.Kommun-Aktuellt, vårenochtiska kommissionen 1994

dekunskapsbrister kanfinnsfortfarande sågadet attTrots att man
praktikforskning ochfinns frånerfarenhetoch denlärdomar omsom

till utbildningfamiljen, lettvid missbruk iför barnkonsekvenserna av
ochtill barnriktar sigverksamheterutbyggnadpersonal och somav

År Folkhälso-kartläggningenligtfanns det,1996ungdom. somen
mellanungdomarför barn ochverksamheter80gjort,institutet närmare

planering iunderverksamheterdrygt 20Ytterligareoch 20 år.4 var
hargruppverksamheterleder1996. Delandet Folkhälsoinstitutet som

gruppledarutbildningar. Deeller fleragenomgåttmed få undantag en
Folkhälsoinsti-redovisats igruppverksamhetererfarenheter somav

gruppledareSåvälundantagslöst positiva.kartläggning ärtutets som
insatsenverksamheternakontakt medandra kommit i attansersom

aktuella situatio-både i denstöd och hjälpbarnenuppnår målet att ge
1996.Folkhälsoinstitutetlängre perspektivoch i ettnen

tidigaredag uppmärksammasbarnens situation i äränTrots att mer
Mångafortfarande ofta dominerar.vuxenperspektivetuppenbartdet att

alltjämt svårtmissbrukare harför barn tillstödgruppsverksamheter t.ex.
svårig-del bero påvilket tillrekrytera barn till storatt ansesgrupperna,

barnensmissbrukarenarbetar medfå den personalheten attatt sesom
missbruksenhe-därStödgrupper pådet kö tillbehov. Omvänt orterär

Folkhälso-med barnens behovoch medvetetockså arbetar aktivttema
1996.institutet
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4.5.2 till psykisktBarn sjuka/funktionshindrade
föräldrar

Flera studier kring barn till psykiskt funktionshindrade visar barn tillatt
allvarligt psykiskt funktionshindrade löper förhöjd risk för störden
psykosocial utveckling och för utveckla psykopatologi underatt egen
uppväxtåren eller i ålder.Vuxen

litteraturgenomgångI Parment gjort år för1996 Socialsty-en som
relsens räkning framgår bl.a. barn till schizofrena föräldrar löperatt en
väsentligt förhöjd risk själva utveckla schizofreni och psyko-att annan
patologi, i synnerhet affektiva störningar. Avvikelser i det tidiga sam-
spelet mellan schizofrena mödrar och deras barn har påvisats. Många
barn kommit utveckla schizofreni, har visatattsom senare neuropsy-
kologiska avvikelser, uppmärksamhetssvårigheter och psykosociala
problem under eller före adolescensen. finnsDet starka beläggstrax- -
för familjesituationen under hängeratt med riskenuppväxten samman
för bli schizofren Parment 1996.att senare

mängdEn studier har funnit barn till deprimerade föräldrar visaratt
generella anpassningsproblem i utsträckning andra barnstörre ochän
risken för dem bli kliniskt deprimerade väsentligt förhöjd.att För-är
höjd risk för depression hos barn till deprimerade föräldrar har också
påvisats i icke-kliniska sammanhang Parment 1996. I många studier
kring barn till deprimerade föräldrar har funnit ökade psykosocialaman
svårigheter, dysfunktionella familjemönster och föräldraattity-negativa
der. Därtill kan barnen sårbara eftersomantas den ärftligaatt är mer
komponenten vid förstämningssyndrom stark. Flera författareär upp-

enligt Parrnent till ökad uppmärksamhet på barn till föräldrarattmanar
med förstämningssyndrom löper förhöjd risk för anpassningssvårig-
heter och egentlig depression.

Psykisk störning hos föräldrar medföljs ofta psykosocialav annan
påfrestning för barnet. Flera forskare har visat allvarligt psykisktatt
funktionshindrade har starkt begränsat kontaktnät och leverett el-mer
ler mindre isolerat. En mängd studier har påvisat ökad förekomst av
samlevnadsproblem och osämja mellan föräldrama, skilsmässa, ensam-
föräldraskap och dysfunktionella familjemönster i blandövrigt psykiskt
funktionshindrade föräldrar.

Pannent har i litteraturgenomgången inte hittat systematiska studier
kring barn till föräldrar med andra specifika syndrom schizofreniän
och förstämningssyndrom.
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Vuxenpsykiatrin och barnen

för dem besökerslutenvård ellerför in iVarken patienter tas somsom
finns uppgifterVuxenpsykiatrinöppenvårdsmottagningar inom om pa-

det finnasbegränsad omfattning kanminderåriga bam.har Itienten
nationellsjukvårdsområdeklinik eller Visststatistik vid viss ett menen

statistik saknas.
huroch inventeringarantal undersökningarhar gjortsDet ett av

harhar minderåriga barn.psykiatrin Detmånga patienter inom rörtsom
Utifrånbl.a. Skerfving 1996, art..alla patientersig 10-30 %om av

dra slutsatserundersökningar det dock svårtdessa begränsade är att
totalt landet.och barn det kan sig ihur många föräldrarkring röra om

1996/97, syfte öka kunskapernaunderprojekt årenI attett vars var
omsorgsförmåga ochinverkan på föräldrarspsykiska sjukdomarsom

granskat hur social-för barnen, har Socialstyrelsenkonsekvensernaom
föräld-familjer där någonVuxenpsykiatrin arbetar medtjänsten och av

journalerhar granskat akter ochpsykiskt handikappad. Manärrarna
information enkäter och intervjuer.inhämtat viasamt

fårför barn behöver dethar särskiltSocialtjänsten attett ansvar som
skall kunna fullgöra sinstöd. socialtjänstenskydd, hjälp och För att

anmälningsskyldighet i social-skyldighet finns bestämmelse omen
verksamhet barnvilken myndighetertjänstlagen 71 § enligt rörvars

och social-myndigheter hälso- och sjukvårdenoch inomsamtunga
myndigheter hararbetar sådanaliksom och inomtjänsten, en somvar

verksamhettill socialnämnden de i sinskyldighet anmälaatt genast om
socialtjänsten behöver in-kan innebärafår kännedom något attom som

skydd.gripa till underårigsen
sällanundersökning VuxenpsykiatrinSocialstyrelsens visar att an-

gäller ienligt socialtjänstlagen.mäler till socialtjänsten 71 § Detta syn-
ihopanmäla/inte anmäla hängernerhet öppenvården. Benägenheten att

och ochVuxenpsykiatrins inställning till sin roll sittmed ävenansvar
personlig kom-Socialstyrelsen Drejhammar,med Vårdideologin 1998,

munikation.

Några initiativ

statligt bidragtill anhöriga till psykiskt sjuka hardet gäller stödNär ett
för genomförandetpå miljoner kronor anslagits inom45 ramen av

till samverkan med depsykiatrireforrnen. Anslaget skall användas iatt,
den psykisktanhörigas bygga nätverk kringintresseorganisationer, upp

handikappade prop. 1993/942218. genomgångpatienten En ettav
sjuttiotal projektantal ansökningar beviljats medel Visar att ettavsom
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det endast två riktarär sig till barnen Orhagenäven 1996. Detsom
första projektet innehåller anhörigutbildningar b1.a. med barn- och sys-
kongrupper och drivs Intresseföreningen för Schizofreni i Göteborg,av
det andra projektet, "Bam till psykiskt sjuka föräldrar" Källan, som

lite nedan, drivs Riks-IFSpresenteras närmare i Stockholm.av
Källan gruppverksamhet för barnär med psykiskt sjuka föräldraren

inom sjukvårdsornråde Stockholm.i Programmetett har pedagogisken
inriktning med psykoterapeutiska inslag. Verksamheten vänder sig till
barn och ungdomar mellan och7 17 år, har förälder med all-som en en
varlig och långvarig psykisk sjukdom/psykiskt handikapp. Syftet med
verksamheten b1.a. låta barnen träffaär andra barn ochatt upptäcka att
de inte i sin situation ochär hjälpa barnen till sinaatt attensamma se

behov. Andra syften barnen kunskaperär psykiska sjuk-attegna ge om
domar och handikapp, hjälpa barnen förstå varföratt elleratt mamma

uppträder konstigt. Barnen lär sig det inte någons felatt ärpappa att
föräldern sjuk och inte minst viktigt,är de inte kan föratt ta ansvar
föräldern Waltré och Granath 1995.

liknandeEn verksamhet för barn och ungdomar det s.k. Barn-är
projektet samarbetsprojektär mellan socialtjänstensett ungdoms-som
byrå och Forsknings- och utvecklingsverksamheten för psykiatrin i
Västra Stockholms sjukvårdsornråde. Syftet med detta projekt ökaär att
kunskaperna barn till föräldrar med svåra psykiska problem ochom

utveckla metoder för hjälpaatt och stödja barn och föräldraratt
Skerfving 1996.

Grupper för anhöriga i form studiecirklar förekommer inom denav
slutna psykiatriska vården. fårDär anhöriga möjligheter till infonnation
och diskussion i frågor berör behandling, medicinering, lagstift-som
ning dessaI deltar sällan barn Socialstyrelsen 1998,m.m. grupper
Drejhammar, personlig kommunikation.

Olika gruppverksamheter för anhöriga också intresse-arrangeras av
föreningar och patientföreningar Riksförbundet för intresseföre-som
ningar för schizofreni i Sverige Riks-IFS och dess lokalföreningar
IFS Riksförbundet för Social ochsamt Mental Hälsa RSMH.

Vid läns- och regionspsykiatriska kliniken vid Universitetssjukhuset
i Lund finns särskild enhet för patienter har gjort självmords-en som
försök. Till enheten knuten verksamhetär syftar till stödjaatten som
patientens närstående efter självmord. Vid barn- ochett ungdomspsy-
kiatriska kliniken i Lund finns kris- och konsultteamett som samar-
betar med Vuxenpsykiatrin kring de patienter läggs in på suiciden-som
hetens avdelning i samband med självmordsförsök. Syftet med teamets
arbete underlätta för barnenär i dessa familjeratt förstå vadatt som
händer, kunna ord på det, kunnaatt sätta uttrycka känslorsinaatt m.m.
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sjukdomföräldrar med svår kroppsligtill4.5.3 Barn

behov information,barn och ungdomar harYtterligare som aven grupp
föräldrar drabbats svårbarn och ungdomarråd och stöd, deär avvars

uppmärksamheten,förlcroppssjukdom. sjuke står iDen centrumvuxne
nätverk. riskerar lämnasfamiljensockså inom Barneneget ensamma

uppleverotillfredsställda behov och frågor, ochmed sinasin sinaoro,
från vuxenvärlden.dubbelt svekpå så vis ett

sjukvårdspersonallämnas utanför dåvanliga tycks barnDet attvara
behandling och Enligtinformerar sjukdom, negativ enen prognos.om

Jakobssonundersökning kuratorema Monica och MarianneAntserav
läkare osäkerhet hanterar vetskapenfinns hos många hur atten om man

och till kontakt meddet finns minderåriga barn, initiativogärnatarman
anhöriga barn Antser Jakobsson 1997.

kroppssjukvår-Problemet har dock alltmer uppmärksammats inom
anhö-bästa möjligheterna identifiera deden. har också deDär attman

förutsättning det uppgift.barnens behov, under sinriga att man ser som
tillPersonal sjukvården har på många håll tagit initiativinom

vecklingsprojekt för de drabbade barnen bättre stöd. I viss ut-att ettge
Socialstyrelsen projektstöd bl.a. för fram kun-sträckning har givit att ta

försöksverksamhet. patientföreningama,skapsmaterial och driva Också
exempelvis bröstcancerföreningama de Blodsjukas Förening, harsamt

aktivt för frågor barnen och föräldraskapet enligtvisat intresse rörsom
Skyddsnätet, nedan.se

Några initiativ

föräldrar"Skyddsnätet" nätverk för skydd till barn till sjukasvårtär ett
och barn Nätverket består 70-tal stockholms-i iettsorg. av personer
trakten Skyddsnätet, Nyhetsblad dessadecember 1996. Genomnr

Skyddsnätet fyra sjukhus, flera hemsjukvårdsteam och enheter förnår
tenninalvård, vuxenpsykiatriska8-9 PBU-mottagningar,st. ett mot-par

vård för hjärnskadade Nätverkettagningar, och AIDS-vården.yngre
vill bryta tystnaden barn drabbas föräldrars sjukdom, ökaattom av
kunskapen barns behov då de i kris och stödja föräldrarna såär attom
de kan hjälpa bam. vill förebyggasina Man tidiga insatsergenom psy-
kiska problem. Särskilt mål villintressanta ocksåär att man
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koppla ihop hos dem vårdar medpatienterresurserna som vuxna-
dem har kunskapen barn till skyddsnätettsom om

reda på ordinarie inom vuxensjukvården räcker ochnärta resurser-
de sakkunniga omkring barn med problem behövernär ärsom

kopplas in.

Sedan år finns1992 i Västerås arbetsgruppen anhöriga","Bam som
vilken barnhälsovården, bamkliniken, onkologklinikenrepresenterar
och skolhälsovården. Målen väl med demöverensstämmer som
Skyddsnätet fonnulerat, med det tillägget särskilt sägeratt attman man
vill arbeta för för barnen anpassad sjukhusmiljö. Man ocksåsägeren

vill sprida kunskap barnens behov utbildningatt man om genom av
personal, vilket uppdrag också Skyddsnätet påtagit sig.är ett som

I Lund arbetar bampsykiatriskt konsultteam, organisatoriskt till-ett
hörigt BUP-kliniken, med familjerde och barn drabbas föräld-som av

sjukdom.rars

Metodutveckling och utbildning

Vid Huddinge sjukhus pågår försök utveckla metoder drab-att att ge
bade barn adekvat stöd i avsikt förebygga ohälsa och psykosocialaatt
problem Olsson 1997, personlig kommunikation. Vid rehabiliterings-
kliniken har projekt för barn i familjer där någon drab-startat ettman
bats hjärnskada Huddinge sjukhus 1996. Vid den geriatriskaav
kliniken hade redan förra året gruppverksamhet for 16-20-årigaman en
ungdomar med förälder drabbats tidig demens. Den sist-en som av
nämnda ungdomsgruppen har letts BUP-kurator och psykologav en en
från geriatriska kliniken, genomfört "ett pedagogiskt medsom program
terapeutiska effekter", likheti med den metodik utarbetats inomsom
Ersta Vändpunkt för barn till missbrukare. har funnitMan denatt so-
matiska avdelningens sakkunskap förälderns sjukdom, kombina-iom

medtion kompetensBUP:s leda samtalsgrupper med barn, lett tillatt
kunnat det mycket stödbehov visat sig hosatt möta storaman som ung-

domarna Amberla personlig1997, kommunikation.
RäddaInom harBarnen sedan länge bedrivit gruppverksamhetman

och stöddagar för barn i Dyregrov 1990. inslagEtt âr 1997nyttsorg
kortare utbildningar för professionellaär vill startasom egen grupp-

verksamhet. Studiecirkelverksamhet i patientföreningamas regi kan
enligt Skyddsnätet kompletterande sprida kunskapett sätt attvara om
barnens behov och gruppverksamhet för barn ochatt arrangera ung-
domar.
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familjevåldi4.5.4 Barn

där våld ochde lever familjersärskilt barn iEn ärutsatta somgrupp
kande förekommer.mellan Barnen extremt ut-övergrepp varavuxna

kvinnomisshandel ochSambandet mellanlämnade och skyddslösa.
skallbättreunderstrykas för barnen påbarnmisshandel bör sättettatt

misshandlas och .detfar illauppmärksammas. Barnen att mammanav
barnen misshandlas.finns alltid risk ävenatten

föräldrarna.regel bäggeförsummas PappanBarnen är ensom av
förlita påoch slår, och barnen kan inte sighotar att mam-person som

nedbrytandeMisshandeln ofta psykisktskall skydda dem. såär attman
kris,omhändertagande sviktar. kvinna iförmågan till och Enomsorg

föräldraska-orka medoch med låg självkänsla, har svårtpassiverad att
Hindberg 1997.pet

för höjabarnmisshandel och åtgärderbehandlar fråganVi attom
barnmisshandelpersonalgrupper det gällerkompetensen hos olika när

gäller barn familjevåld ochkapitel det ioch sexuella i Närövergrepp
bedömning bestämmelserna i 71 §vuxenvårdens vårär attansvar

eventuella be-barnsanmälan till socialtjänstensocialtjänstlagen avom
och sjukvården ochalltid gäller för personal inom hälso-hov skydd,av

misshandlad kvinnam.fl. handinom kvinnojourer tar somom ensom
tillkapitel hänvisning 71 §har föreslår i dettabarn hemma. Vi att en

åliggandelagensjukvårdslagen ochsocialtjänstlagen förs i hälso- ochin
anmälningsskyldigheten. Någontydliggöraför informera ochatt om

det handlar ibehövaslagbestämmelse vi inteytterligare utananser
ochkompetensför barnens situationstället ökad observans samt omom

arbetsmetoder för hjälpa barnen.att

utvecklingsstördatill4.5.5 Barn

farafall riskzonen förtill utvecklingsstörda kan i många iBarn attvara
uppväxtvill-illa. allmänt barns till goda ochVi rätt tryggarent attanser

förälder. gårkor alltid komma före den Detmåste rätt attvuxnes vara
förståndshandikappades föräldraskap.dock generalisera de Detinte att

generalisera barnens behov. Faktorergår därför hellerinte sta-att som
graden handi-bila emotionella uppväxtvillkor hos föräldern, avegna

och graddet sociala nätverkets kompetenskapp/begåvningsnivån samt
har det.kan helt avgörande för hur barnet Det ärav engagemang, vara

helhetförståndshandikappet del, iviktigt inteatt sam-som en ense
behov.och nätverket utifrån påvisademanhanget och stödja föräldrarna

följeraktivt barnens behov ochockså viktigt samhälletDet är att ser
samarbetebarnens utveckling. Socialtjänsten har skyldighet i näraatt



SOU 1998:31 för förebyggaInsatser psykisk ohälsa 137att

med hemmen sörja för barn och ungdomar riskerar utveck-att attsom
las får det skydd och stöd de behöver 12 § social-ogynnsamt som
tjänstlagen.

lagen 1993:387I stöd och service till funktionshindradevissaom
LSS finns bestämmelser kommunens följa vilkaattom ansvar upp

omfattas lagen och därmed till stöd och 15servicerättensom av res-
pektive 9 §§. Landstinget har enligt 9 § 1 LSS skyldighet lämnaattp.
rådgivning och personligt stöd, ställer krav på särskilda kun-annat som
skaper problem och livsbetingelser för människor med ochstoraom
varaktiga funktionshinder. Sådana insatser bör enligt förarbetena till
lagen ofta utformas rådgivning och personligt stöd till hela famil-som
jen, alltså barnen.även

aktivtEtt samarbete mellan habiliteringen och socialtjänsten borde
helhet kunna bra stöd till barnet och familjen.ettsom ge

detNär gäller vuxenvårdens för barn till utvecklingsstördaansvar
gäller bestämmelserna i 71 § socialtjänstlagenäven det finns skälnär

misstänka barnet behöver skydd. Någonatt ytterligare lagbestäm-att
melse vi inte behövas här handlar det ställeti ökadävenutananser om
observans för barnens situation kompetens och arbetsmetodersamt om
för hjälpa barnen.att

4.5.6 Våra överväganden

Stöd i föräldraskapet

Utgångspunkten för allt föräldrastöd måste föräldrar vill sinaattvara
barns bästa och vill goda föräldrar förutsättningarna förattvara men
detta skiftar. För föräldrar skall våga barnens behov och bristernaatt se
i sitt föräldraskap krävs stöd- och motivationsarbete, bör frånutgåsom
den positiva kraften föräldraskapeti och syfta till stärka föräldrarnaatt

dem bättre redskap klara föräldraskap.genom sittatt Uratt ettge av
bamperspektiv det samtidigt viktigt inte underlåtaär bedöma deatt att
svårigheter finns och så objektivt möjligt värdera/bedö-ävensom som

föräldrarnas omsorgsförmåga.ma
När det gäller stöd till föräldrar har mödra- och barnhälsovården en

central roll. Där 99 % alla blivandemöter och nyblivna föräld-man av
bl.a. i föräldrautbildning. föräldrarFör har missbrukspro-attrar som

blem och föräldrar med psykiska handikapp skall kunna/våga till-
godogöra sig utbildningen måste den efter situation ochanpassas
behov. Detta kan gälla föräldrar med utvecklingsstörning.även Vi

mödra- och barnhälsovården, eller denatt myndighet ianser som
framtiden kommer ha för föräldrautbildning, bör ha bered-att ansvar
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skap utforma föräldrautbildning individuellt stöd. Ett näraatt som
samarbete med alkoholmottagningar, socialtjänstens missbruksgwpper,

frivilligaVuxenpsykiatrin och organisationer m.fl. underlättar och ut-
vecklar samtidigt fådet arbetet familjerna kan kompetentegna som
hjälp.

Även Utredningen föräldrautbildning, betänkande nyligenom vars
överlämnats till regeringen, har uppmärksammat behoven särskiltav
utfonnat föräldraskapet/föräldrautbildningstöd i för "föräldrar som
sviktar föräldraskap". föri Utredningen föreslår för-sitt att ansvaret
äldrastöd till barn mellan och år skall läggas på kommunernal 18
SOU 1997:161.

vanligen missbrukare eller medInstanser mötersom personer psy-
kiska problem, socialtjänstens vuxenmottagningar/enheter, alko-t.ex.
holmottagningar/rådgivningar Vuxenpsykiatriska mottagningarsamt
arbetar sällan medvetet med stöd föräldrarollen.i konstateradesDetta
redan Alkoholpolitiska kommissionen 1994 det gäller miss-närav
brukare. Kommissionen uttalade också särskilda behöverinsatseratt

riskerar de föräldrar behöver föräld-stöd i sittgöras, mestannars som
raskap få minst stöd. delar denna bedömning.Viatt

Stöd till barnet

naturligt tänka barn till föräldrar skälDet sig olikaär att att som av
brister omvårdnad, tillfälligti sin eller för längre tid, får särskilt stöd i
basverksamheter skola och barnomsorg, upptäckerdärnär attsom man

stöd."barnet särskilt ganskabehöver Många gånger har det dock gått
långt familjen tydligtinnan problemen i hos barnen. Långt innansyns
kan verksamheter alkoholmottagning, vuxenpsykiatrisk kliniksom
och/eller socialtjänstens individ- och familjeomsorg ha haft kontakt
med föräldern/föräldrama. Vi den kontakten måste tillvaraatt tasanser
för barnen bättre dag.på isätt änett

drabbas också föräldrar blir kroppssjuka.Barn svårt Vinär attanser
viktigt förebyggande arbete kan tillgodose barnensett göras attgenom

behov information, råd och stöd.av
vill alltså förutsättningarVi skapa för barnen skall få ökadatt en

förståelse för den leversituation de i och de problem och svårigheter
de förståelsei vardagen. sådan främjar psykisk hälsa bl.a.Enmöter
Antonovsky 1991.
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Barnperspektiv i socialtjänstlagen

Socialtjänstlagen har givits förstärkt bamperspektivett ett nyttgenom
fjärde stycke i portalparagrafen: "När åtgärder barn skall särskiltrör
beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver" SFS 1997:312. Be-
stämmelsen har tillkommit bl.a. följd de krav barnFN:ssom en av som
konvention art. 3 innehåller. Bestämmelsen gäller fr.o.m. den januari1
1998.

I propositionen till ändringar i socialtjänstlagen diskuteras frågan
vilka beslut/åtgärder barnen. Enligt dettaregeringen irörom som avses

sammanhang insatser på individnivå, dvs. utrednings-, stöd- och be-
handlingsinsatser. Regeringen skriver vidare stärkt"ett bampers-att
pektiv inom socialtjänsten betyder barnens börsituationävenatt upp-
märksammas vänder sig till socialtjänsten med ansökannär vuxna en

ekonomiskt eller bistånd till familjen" prop. 1996/97: 124.annatom
bistånd familjenNär till sökes skall alltså särskilt beaktas vad hän-

till barnets bästa kräver. Vår bedömning det möjligtär äratt attsynen
ytterligare stärka det förebyggande arbetet det gäller särskiltnär utsatta
barngrupper barnen till stöd med utgångs-rättattgenom ge en egen
punkt deni verksamhet där föräldern/ föräldrarna får hjälp.

Ökat vuxenvårdentillansvar

Behovet direkt stöd till barn föräldrar missbrukar har synlig-av vars
gjorts under 1990-talet. Gruppverksamheter har på olika håll istartats
landet. finnsDet många goda exempel på pedagogiskt utformat stöd
och det finns bra gmppledarutbildningar för personal. Samtidigt finns
det många barn inte får detta stöd därför personal arbetarattsom som
med missbrukare olika skäl inte uppmärksammar barnen. Vivuxna av
vill stärka barnens ålägga hälso- och sjukvårdspersonalrätt attgenom
och personal, arbetar med behandling och rådgivning tillannan som av
missbrukare, alltid underrätta barnenssig och behovsituationatt om
och den skyldighet regleras i social-att utöver 71 §ta ansvar, som
tjänstlagen, för information och stöd.

Liksom det gäller missbrukande föräldrar finns detnär även när
gäller föräldrar med psykiska handikapp rädsla både hos föräldraren
och behandlare barnens utsatthet. Inte desto mindre bordeatt ävense
dessa barn få första stöd i den verksamhet dit familjen naturligtett vän-
der ellersig där föräldern söker hjälp för sina psykiska problem. Me-
todutveckling pågår flerapå håll landeti för bättre tillgodose bar-att

behov. Samtidigt bristerna på andra håll landeti oacceptabla.ärnens
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stärka barnens ställning ochFör påskynda utvecklingen föreslåratt
vi skyldighet för Vuxenpsykiatrin underrätta barnenssig si-atten om

behovtuation och för barnen får informationsamt att ta attansvar om
förälderns sjukdom/handikapp och förekommande fall adekvat stöd.i
Hjälp och stöd till barnen kan organiseras på olika viktiga iDetsätt.
detta sammanhang skyldigheten fånga barnen.är att upp

Både vid missbruk och psykiska problem det vanligt föräldrarär att
förnekar barnen skada. barnen skall kunna få stöd krävsFöratt tar att

personal har kunskap familjemönster,viss föräldraskap ochatt om om
barnens situation föräldern missbrukar eller har psykiska problem.när
Det också viktigt personal vid olika vuxenverksamheter skaffarär att

kunskapsig hur kan motivera föräldrar låta få hjälp.barnenattom man
Sådan kunskap finns dag på håll landeti många i i pågående projekt
riktade till dessa Rådgivning till barnen kan, samråd medigrupper.
föräldern och det bedöms lämpligt för medbarnet, ersättasom som
deltagande i gruppverksamhet där sådan finns. Samarbetet mellan olika
verksamheter i samhället måste utarbetas sådant barnenpå sättett att
kan fångas Således krävs olika verksamheter tillkännerattupp. var-
andra och har tilltro till varandras kunskaper och kompetens. Samarbete
med frivilliga börorganisationer uppmuntras.

Behovet stöd till barn och ungdomar föräldersdrabbatsav som av
sjukdom har också på många håll redan uppmärksammats inom den
somatiska vården. första hand det utformatI sig pedagogisktrör ettom
stöd och möjlighet träffa barn och ungdomar i situation,atten samma
och därmed få de upplevelserna begripliggjorda och bekräf-att egna
tade. finns flera goda exempel hur kan uppmärksamma ochDet på man

barnens behov information, stöd och i vissa fall behandling.möta av
Vi utvecklingen bör och tillförsäkrasatt uppmuntrasanser resurser

ålägga kroppssjukvården skyldighet alltid underrättaatt attgenom en
sig huruvida livshotande eller kronisktsvårt sjuk patient harom en
minderåriga barn, och då falletså för barnet får sakligär ta attansvar
information och adekvat stöd. gäller för barn förälderDetsamma vars
plötsligt dör. Verksamheter för fånga barnen kan bedrivas iatt upp
samarbete med, eller självständigt samhällsinstanser särskildmedav,
kunskap och för bam. Exempel på sådana kan social-om ansvar vara
tjänsten, skolhälsovården/elevvården, m.fl.BUP, Rädda Barnen Det är
tänkbart patientföreningar och studieförbund kanäven utgöraatt sam-
arbetspartners.
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på vårdgivarenVi ställer krav även

rådinformation,beakta barns behovskyldigheterVuxenvårdens att av
enskilda yrkesut-vårdgivaren för degälla såväl föroch stöd bör som

införs såväl HSL ibestämmelserna iDärför föreslår viövama. att som
åliggandelagen.

71 § socialtjänstlagenuppgiftsskyldigheten iAnmälnings- och

sjukvårdenochVuxenpsykiatrin eller hälso-missbrukarvården,Varken
situationuppmärksammat barnensomfattninghar tillräckligi övrigt i

behovbarnensDärför har intehar problem.föräldrarna settnär man
har stället varitföräldrarollen, arbetet iarbetat medoch hellerinte utan
till anmälnings-kännerden problem. Mångainriktat enbart på vuxnes

skaffat den in-har sigsocialtjänstlagen inteskyldigheten §i 71 men
huruvidakan/vill bedömaförhållanden deformation barnens attom

till sinAndra känner inteanmälningsskyldighet föreligger eller inte. an-
heller intesjukvården dethälso- ochmälningsskyldighet. Inom är

anmälnings-bestämmelsensocialtjänstlagen därnaturligt läsaatt om
finns.skyldighet

verk-för denstöd olika slag inomfårbamet/denAtt ramenavunge
skyldighetdessfråntar verksamhetenfår hjälp intedär föräldernsamhet

påverkarförslagdiskussion och vårasocialtjänstlagen. Våri 71 § ovan
för-kanuppgiftsskyldigheten.och Däremotanmälnings-alltså inte man

situation kommerbarnensskyldighet underrätta sigmoda attatt omen
eventuelltoch barnmedvetenhetenpåha effekter när ettävenatt om

anmäl-understrykaytterligarenågon månskydd. ikan behöva För att
hälso-för personal inomden bättre kändochningsskyldigheten göra

åliggande-ochsjukvårdslagenhälso- ochsjukvården föreslår vioch att
socialtjänstlagen.till §med hänvisning 71lagen kompletteras en

förslag i avsnitt 11.3.konsekvensanalys våraekonomiskEn gesav

arbetslösaför barn till4.6 Barnomsorg

platseller erhållaha kvar platsVår Möjligheten sinbedömning: att
mycketkanföräldrars arbetslöshet,inom barnomsorgen trots vara en

utveckling ihälsa ochgäller barns psykiskadetviktig insats när
för föräld-särskilt stödocksåPlats förskolan kanövrigt. i utgöra ett

svår situation.rarna/föräldem i en
någorlunda stabila i sinfå finnas imåsteBarn ärgrupper som

vuxenkontaktema.finns kontinuitet ioch där detsammansättning
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detNär gäller barn inte har plats inom barnomsorgen närsom
föräldern blir arbetslös, vi bedömningen barnets be-att egetanser av
hov enligt 2 kap. skollagen6 § bör Förskolans möjlig-generös.vara
het förebygga psykisk ohälsa bör beaktas.att

Bamomsorgens integration med skolan ökar vikten generellav
tillgång till barnomsorg i samhället.
Våra förslag: Barn redan har plats skall få ha kvar platsen isom

bamgrupp föräldrar blir arbetslösa. Vi föreslår för-när ettsamma
tydligande i skollagen detta.om

Möjligheten jämställa arbetslösa föräldrar med föräldraratt som
arbetar, det gäller kommunernas skyldighetnär erbjuda förskole-att
plats, bör utredas.

Kommittén har inte uppgift utreda förutsättningarna för barnsattsom
tillgång till förskola. harVi dock det vår uppgift bedömasett attsom
förskoleverksamhetens roll och betydelse för barns behov föräl-när en
der blir arbetslös. Vi vill i det sammanhanget också granska de sär-
skilda verksamheter tillkommit för lösa barnpassning för barnattsom

föräldrar söker arbete eller har kortvarignär anställning.
Familjens situation påverkar barnen på olika Vi familjersätt. vet att

där någon föräldrarna arbetslös kan bli hårt ansträngdaär ekono-av
miskt, socialt och psykologiskt. Flera undersökningar visar också att
klyftorna i samhället ökar och detta tydligt avspeglar sig i barnatt att
och ungdomar mår dåligt och saknar framtidstro. Arbetslöshet är en av
orsakerna betydelse, vid sidan samhällsklimat ochstorsom ges av
kommunala nedskärningar, för barns psykiska hälsa SOU 1997:8.

Många barn till arbetslösa riskerar i dag förlora sin daghems-att
plats, eller få villkoren för vistelsen inom barnomsorgen drastiskt för-
ändrade enligt undersökning från Socialstyrelsen Begränsad barn-en

1997.omsorg
Bam kan påverkas föräldrars arbetslöshet på olika och i olikasättav

grad. Otryggheten ökar, aggressivitet och rastlöshet kravsituationeri
och psykosomatiska besvär vanligare hos barn till arbetslösa hosär än
andra barn Socialtjänstkommittén SOU 1994:139.

4.6.1 Kommunernas tillhandahållaattansvar

barnomsorg

Kommunernas skyldighet tillhandahålla barnomsorg för barn frånatt
1-12 år skärptes lagreglering trädde krafti den 1 januarigenom som
1995. Lagen kommunerna skyldiga dröjsmål till-att är att utananger
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barnomsorgen och barnomsorg skall tillhanda-handahålla plats i att
omfattning med hänsyn till föräldrarnashållas i den behövssom

förvärvsarbete eller studier eller barnets behov 14 och 14 beget a
SoL.

fullgörakan bereda plats verksamhet eller sinKommunerna i egen
skyldighet hänvisa till enskild förskola. Skälig hänsyn skallattgenom

vårdnadshavarens önskemål gällande val omsorgsform ochtilltas av
SoLz.geografisk placering b och 1414 c

barnet har behov barnomsorg ställer lagen krav påOm inget attav
föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar. barn har behovEtt avsom
det, skall alltså ha möjlighet delta verksamheten förälderni närävenatt

arbetslös, genomgår behandling någon form dessa fall skallIär av osv.
bedömning utifrån barnets behov förhållanden ochgöras trygga avav
behovet delta i verksamheten. Socialnämndens skyldigheter i 12 §att
socialtjänstlagen förverka barn under och godaväxeratt att tryggaupp
förhållanden medverka till främja allsidig personlighets--samt att en
utveckling och fysisk och social börutveckling hos barnen gynnsam
beaktas.

tolkning begreppet barnets behovKommunernas i 14 §egetav a
SoL3första stycket uppenbarligen olika delar landet detolika iär närav

gäller barn till arbetslösa. harNågon rättslig prövning begreppet inteav
gjorts. förarbetenaI attanges

det bör barn, föräldrarna så önskar, får be-strävan att ettvara en om
hålla plats förskolan vid ändrade förhållanden,i socialaäven t.ex.en

förälder blir arbetslös eller ledigt för vårdtarom en av yngre sys-
kon. bör undvikas barnet bamgruDet rycks så-näratt p penu ur
dana förändringar inträffar. Bedömningar således i fall gö-ör essa

beaktande behov förhållanden ochmed bametsras av avav gga
delta pedagogisk Verksamhet 93/94:11.i prop. latt

Socialstyrelsen har i sina allmänna råd i socialtjänst-Bamomsorgen
utifrånlagen betonat behovet plats bör bedömas från fall till fallatt av

det enskilda föräldrarnasbarnets och behov och utifrån lokala förutsätt-
med invandrarbakgrundningar. barnBarn nämns som en grupp som av

språkskäl kan ha behov barnomsorg föräldrarnasett eget oavsettav
sysselsättning Socialstyrelsen 1995:2.

fysiska, psykiska eller skälBarn andra behöver särskilt stödsom av
i sin utveckling skall anvisas plats förskola, fritidshem eller integreradi
skolbarnsomsorg, barnets behov sådant stöd tillgodosesinte påom av

SOU.16 första stycket har alltså aktivt,§ Kommunernasättannat ett

1 kap. och skollagen,Numera 2 6 SFS 1997:12127a
2Numera 2 kap. och skollagen,7 8 SFS 1997: 1212a
3 kap. forsta stycket skollagen,Numera 2 6 § SFS 1997:1212a
l kap. stycketNumera 2 9 § första skollagen, SFS 1997:1212a
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längre gående för barn behöver särskilt stöd i sin utveck-ansvar som
ling.

4.6.2 Barnomsorg stöd och stimulanssom

År infördes1995 kvalitetskrav bamomsorgslageni SoL5.13 b § Kva-
litetsparagrafen förskoleverksamhetens och skolbamsomsorgensanger
uppgifter de kvalitetskrav ställs på verksamheterna.samt Isom para-
grafen verksamheten skall utgå ifrån varje barnsatt behov ochanges att
det skall finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet bar-att

behov och god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.nens av omsorg
Bamgnipperna skall ha lämplig sammansättning och storlek ochen
lokalerna skall ändamålsenliga. Bamomsorgen har fortsättningsvisvara

för barn i behov särskilt fårstöd det.attansvar av
De övergripande målen för barnomsorgen har fastställts regeringav

och riksdag till:

pedagogisk gruppverksamhetatt barnen stöd och stimu-genom ge-
lans för deras emotionella, sociala och intellektuella utveckling och
bidra till goda växtvillkor,upp

barn behovi särskilt stöd iatt sin utveckling denge av omsorg som-
deras speciella behov kräver,

underlätta för föräldrar förena förvärvsarbeteatt och studier medatt-
vård och för barn,ansvar

det möjligt för föräldrarnaatt göra ökadi utsträckning självaatt-
välja mellan olika alternativ och därigenom öka deras inflytande

den barnen får,över omsorg
utforma stöd och regleringar så verksamhetenatt bedrivs eko-att-

nomiskt effektivt prop. 1992/93: 100, bil.6.
förAnsvaret bamomsorgens verksamhet ligger hos kommunerna. Uti-

från de övergripande målen beslutar kommunen konkreta mål ochom
riktlinjer för barnomsorgen anpassade till lokala förhållandenärsom

de erfordras församt nå uppställda mål prop.attom resurser som
1993/94:11.

5Numera 2 kap. 3 § skollagen, SFS 1997:1212a



SOU 1998:31 Insatser för förebygga psykisk ohälsa 145att

4.6.3 Bamomsorgen knyts utbildningnärmare

Bamomsorgen i Sverige har dubbel funktion. skallDen möjliggöraen
föräldrarna kan arbeta och den skallatt barnen stöd och stimulansge

och bidra till goda uppväxtvillkor. Bamomsorgen skall också barnenge
gemenskap med andra barn och utanför den familjen ochvuxna egna
kunskaper, erfarenheter och upplevelser anpassade till barnens ålder
och utvecklingsnivå. skallDen vidare fönnedla kulturarv och läggaett
grunden till barnen kan finna sig väl tillrättaatt i samhället bl.a.prop.
1993/94:1 l.

Bamomsorgen har under hela uppbyggnadsskedet varit delen av
familje- och socialpolitiken och bamomsorgsfrågorna har behandlats av
Socialdepartementet med Socialstyrelsen tillsynsmyndighet. Frånsom
och med den julil 1996 ligger för barnomsorgen på Utbild-ansvaret
ningsdepartementet. Skolverket skall tillsynsmyndighet. Därmedvara
förstärks barnomsorgens utbildningspolitiska betydelse och möjlighe-

för integrera Förskoleverksamheten,terna öppnas att skolan och skol-
bamsomsorgen i "livslångt lärande".ett

förstaEtt i detta redansteg är regeringen tillsatttaget attgenom en
utredning Barnomsorg och Skolakommittén först framtog ettsom

måldokument för den obligatoriskagemensamt skolan, förskolans verk-
samheter för sexåringar och skolbarnsomsorgen. Måldokumentet skulle
enligt direktiven utgå ifrån den pedagogiska verksamheten skallatt ses

helhet. Denna del utredningen, alltså gäller barn mellansom en av som
6 och 16 år, blev klar under våren 1997. Utredningen har sedan fått ett
tilläggsdirektiv regeringen med uppdraget fram motsvarandeatt taav
måldokument för barn mellan ochl år.5 sitt slutbetänkandeI föreslår
utredningen förskolan blir skolformatt och bestämmelsernaatten egen

förskolan blir förordning. Förskolan kommer på detom sätteten egen att
ökad betydelse skolförberedande verksamhet SOU 1997: 157.en som

kommunernaI har omorganiseringar lett till det dagi kan väl-att se
digt olika vad gäller barnomsorgensut organisatoriska tillhörighet.
Många kommuner har särskilda barn- och ungdomsnämnder där skol-
frågor och barnomsorg, ibland kultur- och fritidsfrågor,även samord-

under nämnder. Barnomsorg och skola har såledesnas gemensamma
organisatoriskt sig varandra.närmat
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förskolanTillgången till4.6.4

kraft den januariträdde 1ipå kommunernaskärpta kravenDe som
riksdagsbeslut "För-bakgrund 1985 årskan främst1995 mot avses

ochfr.0.m.hadeinnebar alla barnskola för alla barn rätt ettattattsom
organiserad förskole-till skolstarten delta iålder framhalvt årsett en

in-utbyggd årfullt 1991. TrotsFörskolan skulleverksamhet. envara
under deplatseremellertid fortfarande brist pådetutbyggnadtensiv var

Principbe-särtryck.Socialstyrelsen 1996,1990-taletförsta åren av
studerandeförvärvsarbetande ochtillblev barnslutet riksdageni att

ellerplats daghemskulle erbjudas imed behovföräldrar barn egetsamt
1994:116.familjedaghem 14 § SoL, SFSa

bamomsor-från sin plats iförskolebarnkommunerI 131 sägs upp
efter visstdirekt ellerarbetslös, antingenförälder blir ettnärgen en

tidigareTvå årförhållanden våren 1997.antal månader. Detta avser
läm-måsteTidsfristen innan barnetregler.hade kommuner sådana114

blivit kortare. Våren 1997familjedaghemmet harellerdaghemmetna
förskolebametinnebarreglerlandethade tredje kommun i attsomvar

Årarbete.föräldern förlorat sittmånader efter detinomsägs atttreupp
restriktivaReglernaandel fjärdedel.motsvarande1995 är än merenvar

Mblad 24/97.för Socialstyrelsensskolbarnen nr
eller skolbarnsomsorgförskolaredan har plats ibarn inteFör som

saknarföräldrarnaallt få plats någonhar det blivit svårare att avom
frågankommunerna nej på60 %arbete. Våren 1997 över omavsvarar

arbetslös förälder, jäm-medtill förskolebarnde erbjuder barnomsorg
motsvarandeharskolbarnenhälften år tidigare. Förfört med knappt två

MbladSocialstyrelsenstill 70 %andel från knappt 60stigit närmare
24/97.nr

för vissaBegränsad barnomsorg4.6.5 grupper

begränsademedkommunernabamkullama och kravet påDe attstora
behovstäckningfullbarnomsorgen tillekonomiska bygga utresurser

helt borteller tagitfler kommuner begränsathar fört med sig alltatt
Socialstyrel-studiearbetslösa,till plats för barn till visarrätten en som

årenföräldralediga barnomsorgenarbetslösa och ibarn tillgjortsen om
tidsbe-behålla platslåter barnen sinkommuner1995-1997. Färre utan

familjedaghemmetfritidshemmet ellerdaghemmet,gränsning i om
erbju-också färre kommunerföräldern arbete och detmister sitt är som

som utanförföräldrar stårtill barn med arbetslösader barnomsorg

5 skollagen, SFS 1997:1212kap. 6 §Numera 2 a
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barnomsorgen Begränsad barnomsorg 1997. villDet under svå-säga
tider följer kommunerna lagens bokstav och så tolk-gör snävarare

ningar möjligt, detta falleti det gäller tolkningen barnetsnärsom av
behov socialtjänstlagenl.i 14 §eget a

lösaFör "bampassningsproblemet" föräldern skall sökaatt när ar-
bete erbjuder många kommuner begränsad barnomsorg elleren annan
särskild verksamhet. Sammanlagt fanns det år 1997 särskilda verksam-
heter för barn till arbetslösa i fyrtiotal kommuner landet,i dvs. iett un-
gefär sjunde kommun. allmänhetI vänder sig verksamheterna tillvar
förskolebarn. Benämningama på verksamheterna varierar. Organisa-
toriskt kan de fristående eller ligga anslutning tilli daghem el-ettvara
ler förskola. kan ocksåDetöppen sig platser redan befint-iröraen om
liga daghemsgrupper, alltså barn tillfälligt under kor-tar emotsom en

tid. kommun kan fleraI former finnas parallellt.tare Samarbete meden
förskolan förekommer. kanöppna Det till så föräldrarnat.ex. att un-

der arbetslöshetsperiodema regelbundet besöker den förskolanöppna
tillsammans med sitt bam. föräldernNär sedan får kortare anställ-en
ning eller utbildning lämnas barnet på korttidsavdelning anslutningien
till den förskolan Begränsad barnomsorgöppna 1997.

verksamheterDe Socialstyrelsen redovisar i präglasrapportensom
korttidsplaceringar ibland återkommer barn flera gångerav samma- -

oregelbundenhet, genomströmning barn, korta invänjningstiderstor av
Verksamheterna inte sällan inhysta i tillfälliga eller dåliga lo-ärm.m.

kaler.
Enligt Socialstyrelsens bedömning avviker de särskilda verksamhe-

erbjuds bam till arbetslösa, på flera punkter frånterna de riktlinjersom
gäller för svensk barnomsorg. Gemensamt för dessa alternativ är,som

enligt Socialstyrelsen, de inrättade för tillgodose tillsynsbe-att är att ett
hov och inte för tillhandahålla god pedagogisk gruppverksamhet.att en
De i stället maximalt anpassade till de olikaär arbetsmarknadsåtgärder

föräldrarna deltar Tillsynsbehovet själva för denutgörsom ramen
verksamhet bedrivs vilket ställer höga krav på flexibilitet. Flexibi-som
liteten gäller dock endast i förhållande till föräldrarnas arbetstider och
deltagande i arbetsmarknadsåtgärder, inte till det enskilda barnets eller
barngruppens behov och hellerinte till föräldrarnas önskemål i övrigt
Begränsad barnomsorg 1997. lederDetta till brister kvaliteten.i
Framförallt gäller det brister kontinuitet.i Omsättningen på barn högär
och närvarotiderna varierar. Barnens behov stabila relationer ochav
välfungerande pedagogisk verksamhet har kommit i bakgrunden
Begränsad barnomsorg 1997.

7Numera 2 kap. 6 § skollagen, SFS 1997: 1212a
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Socialstyrelsenfrån BarnomsorgFörslag4.6.6 samt

Skolakommitténoch

det, eftersomslutsatsenSkolakommittén har dragitochBarnomsorg att
förskola förtillgängligheten tillökamöjligtbamantalet sjunker, är att

och Skolakommitténförskolan.plats Barnomsorghar ibarn intesom
förskola för alla barnförskolan blirangelägetdet är attatt enmenar

årskullgenomföra dettaförslagsvisönskar,föräldrar så attgenomvars
157.för årskull SOU 1997:

arbetslösalagstiftningen ändras såföreslårSocialstyrelsen attatt
gäller kommu-förvärvsarbetande detmedjämställsföräldrars barn när

ställ-Socialstyrelsen motiverar sittplats.anordnaskyldighet attnens
medningstagande att:

födelsetal.med högaunder eriodhar byggtsBarnomsorgen ut en
lämnarförskolan. Debarn påbabyboomensIdag ämnaväg attär

kommerför barnomsorgKostnadernaefter sig.plats attgott om
för-personalkostnadema iberäknin kommerEnligt vårasunka. ar

årmilarder lägretvå-trestorleksor ningenolan iatt pervaras
skullelagstiftningändravad de idag. Ensekelskiftetkring ärän

med halv miljard år.minskningenbromsa peren

art..Nordenstam 1997,BeglerBegränsad barnomsorg 1997,
stället nåttbabyboomen ianföraskandettaMot attresonemang

ekonomisktdärmedgymnasieskolan ochantal nåroch årskolan ettom
skolanochintegrerade barnomsorgenverksamheter. Denbelastar dessa

används i skolan.ökad utsträckningbamomsorgspersonal iinnebär att

övervägandenVåra4.6.7

bland invand-l990-talet. Särskiltunder helahar ökatAntalet arbetslösa
Socialstyrelsensarbetslöshetenensamstående mödraroch är stor.rare

ioftare inför begränsningaralltkommunernaundersökning visar att
iblandför ställettill arbetslösa ibarnomsorgsplats för barntill atträtten

ifrån behov.utgår barnetsverksamhet intesärskilderbjuda somannan
föräld-förroll. Dels behövs denhar dubbel attBarnomsorgen en

roll för barnsspela viktigdels kan denskall kunna arbeta, upp-enrarna
förskolanstill bedömaförsta hand begränsatväxtvillkor. har iVi attoss

möjligt förebyggaså långthälsa avsiktenroll för barns psykiska i att
psykisk ohälsa.

kon-och behövernågorlunda stabilafinnasbehöver iBarn grupper
grupptillhörighetoch bytevuxenkontakter. Uppbrotttinuitet i sina av

bedöm-delar Socialstyrelsensundvikas. Vidärför möjligaste månbör i
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avseende dening parallella former barnomsorg påär väg attav som nu
fram. riskerar förstärkaDessa skillnader i uppväxtvillkorväxa mel-att

lan barn föräldrar arbetslösa och barn föräldrar harär fastettvars vars
arbete. När förälder blir arbetslös det naturligtvis slag fa-är ett moten
miljens försörjning och trygghet. då också, familjensAtt önskemål,mot

barnen från den daghemsmiljö de vid, förvånastänga ute är är attvana
familjens situation ytterligare och öka riskerna barn dåligtmåratt av
situationen. Vår bedömning därför barn redan har plats för-iär att som
skolan skall få behålla den vid föräldrars arbetslöshet.även

detNär sedan gäller barn till arbetslösa inte har plats iännusom
förskolan vi allmänt det i samhälle vill främjarent att ettanser som
jämlikhet, solidaritet och demokrati måste viktigt barn fa-attvara vars
miljer drabbas arbetslöshet så likvärdiga chanser möjligt.av ges som

tillRätten likvärdig barnomsorg sådan chans och borde därförär en
självklar. denna bedömningI vi också bamomsorgensinvägervara

ökade betydelse skolförberedande verksamhet. Vi möj-attsom anser
lighetema genomföra sådan reform, dvs. i enlighet med Soci-att atten
alstyrelsens förslag jämställa arbetslösa föräldrar demmed arbetarsom
eller studerar, visavi barnens till förskola, bör utredasrätt närmare.

faller dockDetta utanför vårt uppdrag.
Vi vill däremot vi bedömningen barnetspoängtera att attanser av

behov enligt kap.2 skollagen6 § bör föräldrareget generös nära vara
arbetslösa på så kommunerna dennaär i bedömning beak-sätt att även

förskolans möjlighet förebygga psykisk ohälsa hos barnet.tar Viatt
alltså speciell uppmärksamhet skall barn i särskildaatt ägnasanser

behov fall däri dessa behov inte så uttaladeäven bestämmelser iär att
kap.2 9 § skollagen tillämplig. När plats erbjuds bör detta skeära

enligt regler för barn föräldrar arbetar.samma som vars
särbehandla barnenAtt på grund förälders arbetslös-attgenom av

het hänvisa dem till tillfälliga verksamheter jourdaghem för attsom
föräldern skall kunna söka arbete, enligt vår mening till-inteär att
godose barnens behov. Snarare kan det öka otryggheten för många
bam. Denna särbehandling strider också bestämmelserna i FN:smot
konvention barnets rättigheter, där det klart uttalas barnart. attom

fårinte särbehandlas. praktikenI innebär detta, vi det, deattsom ser
parallella verksamheter vuxit under år antingen börsom upp senare
läggas eller granskas kritiskt barnperspektiv och utvecklas såettner ur

de kvalitetskrav gälleratt för för-mot vårsvarar upp m.m. som
skoleverksamhet.

ekonomiskEn konsekvensanalys våra förslag i avsnitt 11.4.av ges
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barns och ungdomarsMätning5 av

psykiska hälsa

Vår för återkommande mätningarFörslaget till modellbedömning:
denhälsa, det redovisas ibarns och ungdomars psykiska så somav

dess Epidemiologiska CentrumSocialstyrelsen ochrapport som
till grund för den fram-till bör liggaEpC överlämnat regeringen,

hälsan hos barnbevakningen den psykiskatida epidemiologiska av
och ungdomar.

förinnebär nationell studie initierasHuvudförslaget attatt en ny
tredjeoch ungdomars psykiska hälsa,barns vartmäta attgenom man

skolelever itvärsnittsundersökningar bland hel årskursår gör en
åldersintervallet år.11-16

möj-utredningsarbetet vi bördet fortsattaI prövaatt mananser
det föreslag-undersöka två hela årskullar iligheten tredje åratt vart

måsteförväntade kunskapstillskottetVärdet detåldersintervallet. avna
sådankostnadsökningar och praktiska utmaningardevägas mot en

undersöks vienbart årskullskulle betinga. Omuppläggning anseren
till tals.årskullama kommernågon dedet önskvärt att yngreav

förmedelställa erforderligaVårt föreslår regeringenViförslag: att
Socialstyrelsens ochpilotstudier tillutredningsarbete ochfortsatt

och ungdo-för barnsförfogande, modellen mätningsåEpC:s att av
psykiska hälsa kan färdigutvecklas.mars

därefterepidemiologiska bevakningenvidare denföreslårVi att
medel finnstillser erforderligaoch regeringenförverkligas attattatt

tillgå.

Regeringsuppdraget5.1

fick feb-EpC ioch dess Epidemiologiska CentrumSocialstyrelsen
modell för återkom-utarbetaregeringens uppdragruari 1997 att en

och ungdomar i Sverige.psykisk hälsa hos barnmande mätningar av
förslag lade i vårtdet viBakgrunden till regeringsuppdraget somvar



152 barnsMätning och ungdomars psykiska hälsa SOU 1998:31av

delbetänkande SOU 1997:08. förslagVårt föranletti sin turvar av
bristen på kunskap den psykiska hälsans förändringar tid, inteöverom
minst bakgrund 1990-talets samhällsförändringar denoch på-mot av
gående samhällsdebatten. uppdragetI från ingick blandregeringen
annat att

övergripande definiera syfte med epidemiologisk bevakningen-
precisera begrepp och krav på för barns ochett mätasystem att-
ungdomars psykiska ohälsa
inventera metodernas kostnadseffektivitet och möjligheterna att-
samordna med andra behov eller statistikinsamlingar.

Därutöver ingick i uppdraget att

diskutera vilka åldersgrupper mätningarna bör inrikta sig på-
inventera för- och nackdelar med registrera socioekonomiskaatt-
faktorer på individ- eller aggregerad nivå
inventera för- och nackdelar med persondata insamlas identi-iatt-
fierbar eller helt avidentifierad form
lämna eller flera alternativa förslag förtill hurett ett system upp--
följning barns och ungdomars psykiska hälsa kan byggasav upp.

Utredningsarbetet har bedrivits Bampsykiatrikom-i samråd mednära
mitténs ordförande och sekreterare, frivilligacentrala myndigheter och

forskare. Fil.organisationer dr Curt har tjänstgjortHagqvistsamt som
projektledare. Fredagen den december Socialsty-12 överlämnade1997
relsen sin till regeringen.rapport

Förslag till modell5.2 för återkommande

barnsmätningar och ungdomarsav

psykiska hälsa

I sin till regeringen lämnar Socialstyrelsen utförlig redogö-rapport en
relse för de metodologiska, etiska och praktiska överväganden lettsom
fram till förslagen till modell för den framtida epidemiologiska be-en
vakningen det psykiska hälsoläget bland barn och ungdomar i Sve-av
rige. innehåller huvudförslagRapporten antal komplette-ett samt ett
rande förslag. Förslagen stakar färdriktning för den framtidaut en
epidemiologiska bevakningen, ytterligare utredningsarbete ochmen
fältarbete form pilotstudier krävs slutgiltigt förslag kani innan ettav
presenteras.
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Nedan följer kort sammanfattning ochrapporten presenta-en av en
tion förslagen. läsare önskarDe fullständig redovisning hän-av som en
visas till Förslag till modell för återkommande mätningarrapporten av
barns och ungdomars psykiska hälsa Socialstyrelsen 1997-12-12.

5.2. 1 Huvudförslaget

Huvudförslaget innebär nationell studie initieras föratt mätaatten ny
barns och ungdomars hälsa.psykiska tredjeVart år tvärsnittsun-görs
dersökningar bland årskurs skolelever i åldersintervallet 1l-l6 år.en

fortsattaDet utredningsarbetet, med pilotstudier, får vilkenavgöra
åldersgrupp slutgiltigt bestämmer för.sig Datainsamlingen börman
genomföras totalundersökning och ske med hjälp fråge-som en av
formulär eleverna själva individuellt och kan besvara ianonymtsom
klassrummet under 40-minuterspass. förAnonymiteten viktigett är att

Äventillförlitligauppnå och hög svarsfrekvens. etisk synvinkelsvar ur
besvarande frågeformuläret fördel.är ett anonymt av en

Frågefonnuläret bör täcka såväl psykiskt välbefinnande psykisksom
ohälsa, såväl riskfaktorer frisk- och skyddsfaktorer liksom familje-som
förhållanden, sociala förhållanden och skolförhållanden.

En totalundersökning möjlighet attger

återföra lokala data på kommun- och skolnivå vilka kan använ-- - -
das hälsoundervisningi och lokalt hälsoarbete planerings-samt som
underlag,
tillskapa Sverige-studie barns och ungdomars psykiskasätteren som-
hälsa fokus och bidrar tilli mobilisera olika krafter bakomatt en

uppgift,gemensam
studera lokala och regionala medvariationer avseende på barns och-
ungdomars psykiska hälsa och relatera dessa till skildavariationer
egenskaper hos geografiska områden och skolor,
undvika de problem metodmässig och praktisk för-ärartav som-
enade med urvalsundersökningar.
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på årskull ll-lö-årsåldern skolårFokusering bör ske barn ien av
6-9 eftersom det möjlighet attger

samla för få finnsin data barn vilka möjligheter dagslägeti attom-
befintliga och reguljära och följa utvecklingenvia rutinersystem av

den psykiska hälsan
samla data med hjälp självskattningsfonnulär, vilket bar-in av ger-

tillfálle själva komma till tals och sinatt rapportera egennen om
hälsa

för obligatoriska skol-genomföra undersökningen inom detramen-
unika tillvilket erbjuder möjligheter nånärmast utsystemet att ung-

domar.

Överväganden årskulli valet av

det före-kan tala för vänder sig till de barnen iDet attsom man yngre
då underlagslagna åldersintervallet 11-16 år bl.a. resultatenär att ger

för aktuella åldersinter-intervention i åldrar, barn i detatt yngreyngre
vallet homogena med avseende på biologisk ochärsom mer so-grupp

da-cial mognad och klasslärarsystemet i lägre årskurser underlättaratt
tainsamling med gruppenkäter i skolan.

talar för studera de äldre barnen det föreslagnaDet iattsom
fler och problem kan studerasåldersintervallet andraär att typer av

de har lättarebland de äldre barnen bland äldre barnän samt attyngre,
självskattningsfrågor.förstå och besvara vissaatt typer av

årskull bör grundval teoretiska övervägandenValet påavgörasav av
kombination med pilotstudier.i

Nationellt forskningsprogram

kontinuerligt utvärdera och metodologiskt utveckla den natio-För att
nella studien bör någon form forskningsprogram tillskapas.av

Kompletterande förslag5.2.2

informa-styrka huvudförslaget kan kompletteras medDet vore en om
skala också från från föräldrartion i mindre andra barnen själva,än

och/eller lärare, individdata eller aggregeraddata isom anonyma som
fonn. Olika fonner och modeller för detta bör de pilotstudieriprövas

föreslås komma till stånd.som
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skisserade huvudinriktningenDen har vissa begränsningar. vik-En
tig sådan endast årskull studeras och därigenom barnär att atten yngre
och äldre ungdomar hamnar utanför. Därför bör huvudförslaget komp-
letteras ytterligare. Följande föreslås:

frågorInarbetning psykiskt välbefinnande och psykisk ohälsaav om-
i den pågående WHO-studien europeiska skolbams hälsovanor.om
Inarbetning enstaka frågor i CAN drogstudier, bland förannatav :s-

belysa sambandet mellan drogvanor och psykiskt välbefinnandeatt
och psykisk ohälsa.
Främjande "gränsöverskridande" forskning, exempelvis viaattav-
forskningsråden skapa incitament för ungdomsforskningeninomatt
i högre grad uppmärksamma barns och ungdomars psykiska välbe-
finnande och ohälsa.
Bättre användande -studierSCB:s ULF kompletterandeav genom-
frågor och specialbearbetningar med avseende på psykiskt välbefin-
nande och psykisk ohälsa för ungdomar mellan och16 24 år.

utnyttjandeBättre patientstatistik både från den och denöppnaav-
slutna barn- och ungdomspsykiatriska vården, vilket kan ske om
data samlas in och sammanställs på enhetligt sätt.ett

utnyttjande vämpliktregistretsBättre potential.av-v
Kohortstudier baserade på det medicinska födelseregistret. Denna-
fråga bör förinom den utredning Socialstyrelsenprövas ramen som
tillsatt med syfte utarbeta strukturerade BVC-joumaler.att

5.2.3 Informationsfönnedling

De redovisade förslagen innebär antal databaser varierandeiatt ett
storlek och med varierande inriktning byggs aktualiserarDettaupp.
behovet för data tillgängliga inte endast for forsk-görasystern attav
ning, för skolor, kommuner och andra syfteäven Iutan avnämare. att
öka tillgängligheten föreslås att

möjligheterna utveckla dataprogram ele-på "Hur måratt ett temat-
ven" utreds, till idé ochsin uppbyggnad skulle likna EpC:ssom

"Hur mår Sverige"program
orienteringstavlor barns och ungdomars psykiska hälsa,om som-
uppdateras och ständigt hålls aktuella, skapas på Internet.

Olika myndigheter kan bidra till lösa denna uppgift, med utgångs-att
punkt från sina respektive ansvarsområden.
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Etik5.2.4

Åtminstone två omständigheter understryker betydelsen att noggrantav
uppmärksamma etiska aspekter vid planeringen och genomförandet av
huvudförslaget. Dels kommer frågeformuläret innehålla frå-delatt en

kan upplevas känsliga, dels målgruppen minderårig.ärgor som
Eftersom känsliga frågor knappast kan undvikas i undersökningen
psykiskt välbefinnande och psykisk ohälsa det särskilt viktigtär attom

undersökningen genomförs på seriöst och enskilda eleverssättett att
integritet skyddas. därför väsentligt från undersök-resultatenDet är att
ningen inte sådant identiteten-på sättpresenteras ett att trots anonyma

kan på grund identifiering bakvägen. också vik-röjas Det ärsvar av-
tigt information undersökningen förväg till både elever,i lämnasatt om
föräldrar och lärare. handlingsberedskap också finnas hosEn måste
dem genomför undersökningen för eventuella känslomäs-mötaattsom

och och frågor frånsiga andra reaktioner eleverna.
Huvudförslagets nationella studie bör genomföras enlighet med dei

forskningsetiska formulerats Humanistisk-Samhälls-principer som av
vetenskapliga Forskningsrådet HSFR 1990.

och kostnadseffektivitet5.2.5 Kostnader

Kostnaderna för genomföra huvudförslaget kan delas i två de-att upp
för fortsatt fältstudier för tänktlar; utredningsarbete och ochen en

självfalletverksamhet. Kostnaderna för den svå-ärpermanent senare
utfal-precist beräkna beroende på dessa beroendeäratt attrare mer av

let det fortsatta pilotstudier genomförs.utredningsarbetet och deav som
huvudtyper kan förutses, nämligen för datainsam-Fyra kostnaderav

ling, analys, återföring resultaten utvärdering studien. Där-samtav av
administreratillkommer de kostnader det medför för skolanutöver att

och genomföra datainsamlingen.
mycket och preliminär skattning kostnaderna förEn visar attgrov

totalundersökning kan beräknas till miljoner kronor föruppgå 3-5en
varje datainsamlingstillfälle, tredje år, exklusiveäger vartsom rum
skolans personalkostnader för medverkan vid genomförandet data-av
insamlingen.

Kostnaderna för det fortsatta pilotstudiemautredningsarbetet och
under år beräknas till miljoner exklusiveuppgå 1,5 kronor,ett perso-
nalkostnader för de skolor medverkar vid pilotstudiemassom genom-
förande.
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utredningsarbete5.2.6 och pilotstudierFortsatt

För i detalj kunna precisera förslagen och hur de skallatt senare ge-
nomföras krävs ytterligare utredningsarbete i kombination med pilot-
studier fältet. gäller huvudförslagetpå När det det framförallt frå-är tre

behöver belysas och vilka praktiska erfarenheternärmare runtgor som
fås.måste

instrument förValet insamlande dataav av

Ambitionen bör så långt möjligt använda redan existerande ochattvara
välfungerande instrument. Sannolikt finns emellertid fárdigkon-inget

formulär förmår både välbefinnandetäcka psykisktstruerat ensamtsom
och ohälsa, varför frågor från olika formulär antagligen måste integre-

formulär. området psykisk ohälsa finns antali "nytt" Inomett ettras
olika självskattningsforrnulär välja mellan, vilka Youth Self Re-att av

ÄvenYSR, Achenbach 1991 kanske det kända. inomärport mest
området psykiskt välbefinnande finns antal formulär välja mel-ett att
lan. Särskild uppmärksamhet bör finna användbara indika-åtägnas att

och frågor vad barns/ungdomars familjeförhållanden, soci-torer avser
förhållandenala och skolförhållanden. förslag tillDe instrument som

utarbetas bör pilotstudier, där möjligheteni ocksåprövasnoggrant att
reducera antalet frågor bör uppmärksammas.

årskursValet av

Erfarenheter från redan genomförda studier bör analyseras och da-nya
tainsamlingar i form pilotstudier bör genomföras syftei utrönaattav
vilken årskurs bör studeras.som

Praktiska och administrativa rutiner

bör särskilt belysas etiska problem vid genomförandet erfa-Här liksom
renheter undersöka hela populationer inom pilotstudiens iattav ram-
form totalundersökningar begränsade geografiskainom vissa områ-av
den. Vidare bör skolhälsovårdens möjligheter medverka vid datain-att
samlingens genomförande undersökas.
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utredningsarbeteFortsatt

Även utred-kräver ytterligarekompletterande förslagendenågra av
samband medgenomföras.pilotstudier de kan Ioch innanningsarbete

också undersökasbland skolelever börgenomförspilotstudieratt om
reliabel och validhuvudförslaget medkompletteramöjligtdet är att

skolhälsovård.och/ellerföräldrar, lärareinformation från
tillämpliga delarhuvudförslaget, och iviktvidareDet är stor attav

fackligahos berördaförankraskompletterande förslagen,deäven or-
och myndig-föräldraorganisationerelevorganisationer,ganisationer,

heter.
förutredningsarbetet liksomfortsattaför detHuvudansvaret genom-

frånuppfattningsamstämmigenligtpilotstudier bör,förandet enav
till EpC.referensgruppen, ges

förhuvudansvarpå,mycket positivtberett, ochEpC att ta ettär ser
framtidaför detförberedelsearbete föreslåssåväl det fortsatta somsom

under förutsättningredovisasförslaggenomförandet de attsomav -
förfogande.ställs till EpC:serforderliga medel

övervägandenVåra5.3

projekt-redovisadedecember 1997kommittésammanträde den 17Vid
modell för åter-tillförslagetdet beskrivnaHagqvistledaren Curt ovan

psykiska hälsa. Kom-ungdomarsbarns ochkommande mätningar av
den skriftligadelhade då tagitmittén rapporten.även av

ochbedrivits på seriöstutredningsarbetetvisar ettRapporten att
fråganutredningstiden harbegränsadedeneffektivt Trotssätt. om

hälsa fåttpsykiskaungdomarsbarns ochbevakningepidemiologisk av
förslaget bör liggagenomlysning. Viallsidigbetryggande attanseren

barns ochbevakningenframtidabeslut dentill grund för ung-avom
bidraförutsättningarmodellen harhälsa ochpsykiska attdomars att

befrämjaohälsa ochmotverka psykiskkankunskaper i sinmed tursom
föreslagna färd-denställer bakomvälbefinnande. Vipsykiskt oss
tvärsnittsunder-återkommandehuvudförslagmedriktningen, ett om

belyserkompletterande förslagårskull ochhelsökningar somav en
möjligheternaoch vidgarandra informanteråldrar, nyttjarandra att

ställerohälsa. Vivälbefinnande alternativtpsykisktklargöra orsaker till
medutredningsarbetet,för det fortsattaplaneringenockså bakomoss

praktiskaochmed berördadiskussioner övervä-pilotstudier, parter
framsyntforskningsanknytningenmedvetnadenganden. Vi ärattanser

iforskningsprogramnationelltskapaoch stödjer planerna på att ett
studie.nationellahuvudförslagetsanslutning till
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Kostnaderna för genomförande modellen sig synnerligen rim-terav
liga. finnaGenom optimal kombination sidanå initieringatt en av ena

datainsamlingar och å andra sidan tillvaratagande redan på-av nya av
gående eller planerade undersökningar förslaget mycket kostnads-är
effektivt. huvudförslagetFör räknar med budget pårapporten en ca

kronor1,5 miljoner år, exklusive skolans personalkostnader förper
medverkan. Kostnaderna för det fortsatta utredningsåret ocksåuppgår
till miljoner kronor. Möjligen1,5 kalkylen för huvudförslagetär-
tilltagen i underkant, vilket dock förändrarinte i sak vår bedömning att
förslaget kostnadseffektivt.är

Inför valet åldersgrupp för huvudförslagets nationella studie börav
möjligheten tredje år undersöka två hela elevårskullaratt vart prövas.

skulle liggaDe två till hands årskurserna och6 Ennärmast ärsom
sådan design skulle möjligheter tolka förändringar tid påatt över ettge

Värdet det förväntade kunskapstillskottet måstesätt.nyanseratmer av
de kostnadsökningar och praktiska sådanutmaningarvägas mot en

uppläggning skulle betinga. enbart årskullOm undersöks, i enligheten
med huvudförslag, vi det särskilt önskvärt låtarapportens attanser en

de årskullama komma till tals. fortsattaDe etiska övervä-av yngre -
gandena bör särskilt fokusera hur undersökningsresultat återförasskall
till lokal och regional nivå. Individers och integritet måstegruppers
skyddas, samtidigt undersökningsresultaten återförs kanså deattsom
bidra till det lokala och regionala kvalitetsarbetet.

Vi föreslår regeringen ställa erforderliga medel för fortsatt utred-att
ningsarbete och pilotstudier till Socialstyrelsens och förfogande,EpC:s
så modellen för mätning barns och ungdomars psykiska hälsa kanatt av
fárdigutvecklas.

Vi föreslår vidare den epidemiologiska bevakningen därefter för-att
verkligas och tillserregeringen erforderliga medel finns tillgå.att att att

I avsnitt redovisas kostnaderna för11.5 epidemiologisk bevakning
barns och ungdomars psykiska hälsa nämire.av
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6 Olika instansers arbete med barn
och ungdomar har psykiskasom

problem

6.1 Brukamas perspektiv

Vår bedömning: Bredden i vårt uppdrag innebär de hjälpsö-att
kande, eller brukarna, mycket heterogenutgör en grupp.

kvalitetskriteriumEtt för brukare bli på allvarär ochatt tagen att
få sina synpunkter respekterade. Kompetent bemötande viktigareär

geografisk närhet.än Många brukare nöjda. kanär Det emellertid
svårt skallatt vändaveta sig.vart Barn föräldraroch medvara man

behov specialiserade insatser ofta till hjälp varitav att vägenanser
mycket krånglig och fått alltför lite stödatt i hitta Detatt rätt.man
finns behov bättre uppföljning och ha möjlighet kon-attav attav
takta någon efter denäven intensiva hjälpinsatsen. Samordningmer
och samarbete verksamheter emellan förutsättningär för atten var-
dagen skall fungera. Intresseorganisationema brister i detta hän-ser
seende, vilket också innebär ineffektivt resursutnyttjande. Barn-
hälsovården och skolans elevvård inklusive Skolhälsovården tillmäts

betydelse bådestor barn och föräldrar, för tidig upptäckt och förav
Äldrevardagsstöd. barn och ungdomar den minst nöjdautgör grup-

De uttrycker inte sällan de inte blir på allvar,attpen. detagna att
den gäller,är de inte har någonatt vändavuxnas sig tillsyn som att

för del.egen
Alla verksamheter bedriver insatser för barn och ungdomarsom

med psykiska problem och deras familjer bör eftersträva ökatett
brukarinflytande. Delaktighet bör prägla såväl de individuella in-

övergripandesatserna verksamhetsplanering och utvärdering.som
Socialtjänstens brukare, och då speciellt barnen, har för-som grupp
hållandevis svårt sig hörda.att göra Det utmaning förär social-en
tjänsten utveckla arbetet iatt samspel med brukarna.

Vid all indviduell åtgärdsplanering skall barnet eller den unge
själv få sin i enlighet med Bamkonventionens artikelge syn, 12.

6 18-0333
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verksamhetsplaneringochutvärderingmedverkan vidBarns av
ochetiskakräver ävenbehandlingsinsatservård- och noggranna

dåUngdomar böröverväganden.metodmässiga ut-manengageras
9.6.avsnittår seåldersgruppen 16-25förvecklar arbetssättnya

tillomfattande arbetebedriverintresseorganisationerOlika ett en
verksamhetsplaneringdeltainbjudas ibörkostnad. Demycket låg att

stöd och vårdarbetar medalla de instanseroch utvärdering somav
företräder.organisationrespektivetill de barn som

skalloch analyserredogörelserutredningensdirektivvåraI sägs att
erfa-Bland dem harperspektiv."hjälpsökandes"inkludera de egnasom

medoch ungdomaroch vård till barnsamhällets stödrenheter psy-av
fungerande insat-kunskaper vadunikakiska problem finns ärsomom

verksam-ineffektivt.otillfredsställande och Irespektive vad ärsomser
individens ochdäreftersträva arbetssättpraktik börheternas ettman

erfa-tillvara; allönskemål ständigtochupplevelserfamiljens tasegna
"Samhälls-resultat.bidrar till bättredelaktighetrenhet talar för ettatt

de på sinhjälpsökande,skall lyssna på deinstansema är experter egen
med intresse-från den referensgruppbudskapsamlatsituation" är ett
ocksåmed se nedan.arbetat Detvi harorganisationer är ett syn-som

och förordningar.genomslag i lagarhar fått alltmersätt som

brukare klientälpsökandel --

hittastod inför utmaningenutredningen viinledningsskedetI att enav
Med tanke påhjälpsökandes perspektiv.till deför få tillgångstrategi att

helt enkel uppgift.bredd detta Enutredningsuppdragets ingen termvar
människorkollektivt talardåofta använ-möter, somommansom man

påsamhällelig "brukare". Dennaservice,der sig viss ärär termav en
direkt in-kan såvälproblematisk. Samhällets instansersitt sätt ge som

och detmed psykiska problem,och ungdomardirekt stöd till barn är
"brukare". innebäregentligen sigalltid självklart Iinte är ut-vem som

verksamheterna,placeras relation tillindividen itrycket "brukare" att
använder befintligBrukaren sigän tvärtom. resurs, menav ensnarare

samhällsinstan-aktör samspel medinbjuds automatiskt iinte att vara en
serna.

"hjälpsökande"allmänt tala intedirektiven i ställetAtt i äromsom
förmotivationensynnerhet då betänkermindre problematiskt, i attman

fallväxlande och det sigkontakten kan mycket i vissa röratt omvara
för hälso-har relevans endasttvångsåtgärder. Beteckningen "patient"

den egentliga barn-och sjukvården, och används inomävensparsamt
fokus individen ochpsykiatrin, eftersom den innebär ensidigt på ettett
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medicinskt Mer generell då "klient", användssynsätt. är termen som
socialtjänsten,inom den har knappast aktiv klang än ter-men en mer

"brukare". Uttrycket "kund" har kommit till användning på 1990-men
talet. Till dess fördel kan det för tanken till valfrihet ochsägas att rätt

ställa krav.att
denna har allt valtI vi övergripande användatext trots att termsom

"brukare". Oavsett vilken samlingsterrn använder innebär denman
något objektifiering och avstånd förhållandei till individensettav en
personliga upplevelser. Vi vill därför undvika slentrianmässigen an-
vändning den övergripande "brukare". Så diskuterarvitermen snartav
konkreta problem och verksamheter det naturligare i stället talaär att

"familjens","bamets", "tonåringens" perspektiv.etc.om

Våra6.1.2 brukare

Brukargruppens heterogenitet särskild utmaning. Vissastora utgör en
verksamheter finns till för de riktigt små barnen medan andra riktar sig
till skolbarn eller tonåringar, på in i vuxenlivet. Vård, stöd och be-väg
handling kan inom specialresurser socialtjänstens individ- ochges som
familjeomsorg, barn- och ungdomspsykiatrin eller barn- och ungdoms-
habiliteringen. kan ocksåDen inom för generella verksam-ges ramen
heter bamhälsovården, barnomsorgen eller skolan. kanInsatsernasom

tidiga och förebyggande eller de kan handla kvalifice-nännastvara om
rad behandling eller rehabilitering.

Barnet själv, föräldrarna och ibland hela familjen kan betraktas som
brukare. Vissa har själva aktivt sökt hjälp, medan andra kommit till
vård tvingande åtgärder vanligtvis LVU. Brukama kommergenom
dessutom från skiftande sociala och kulturella miljöer, vilket innebär att
de kan ha mycket varierande på problemen i sig och därmed ocksåsyn
olika förväntningar på hur de vill bli hjälpta.

Hur kommer brukarna till tals

Med hänsyn till brukargruppens heterogenitet heltäckandestora vore en
brukarundersölcning övermäktig uppgift. Vi riktade i stället in påen oss

låta brukare med skilda erfarenheter kommaatt till tals på olika vägar.

förstaEtt inventera redan befintligtsteg skriftligtatt material,var-
och sammanfatta brukarsynpunkteratt kommit fram i tidigaresom
utredningar och undersökningar.
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deerfarenheter finns i intresse-tillvarablevNästa att tasteg som-
ungdomarbarn ochföreträder vissaorganisationer grupper avsom
inbjödKommittén 12deras familjer.psykiska problem ochmed

Andrakam-Riksdagshusetstill hearing isådana organisationer en
förreferensgrupp medaprilmarsal, den 16 1997. En representanter
försekretariatethar därefter biståttintresseorganisationerdessa

utredningstiden.resten av
Social HälsaUngdom förRiksförbundetkommittén harI-
och biträ-sakkunnigmedRUS/RSMH varit representerat enen

dande sakkunnig.
brukarsynpunkterfånga ibemödarSlutligen har vi att upposs om-
fältet.och våra kontakter medsamband med sakfrågor i

frågorCentrala

gällt derastill brukarna harovanämnda riktatfrågor vi påDe sättsom
särskilt fokusbemötande, vård och stöd, medupplevelser av

ändamålsenlighet och effektivitetinsatsemas-
tillgänglighetinsatsemas-

mellan olika verksam-erfarenheter samordning och samarbeteav-
heter

hade kunnat få hjälp tidigare.om man-

bristerambition inte enbart peka påhar varitDet utanatt omen
vill arbetssätt enligt bru-möjligt på goda exempel, det sägaäven som

framockså inställt lyftakarerfarenhet fungerar bra. Siktet på attvar
och familjemas erfarenheter ochmodeller för hur individemas egna

tillvara, det fortlöpande arbetet isynpunkter bättre skall kunna i utetas
verksamheterna.

Vårt underlag

har mycket värdefulla bidrag, vid vårIntresseorganisationerna givit
hearing den april i våra fortlöpande kontakter med refe-16 1997 samt

intresseorganisationer medverkat Anorexi/Bu-De ärrensgruppen. som
limiKontakt, Familjehemmens Centralorganisation FACO, Familje-
hemmens riksförbund FR, Intresseförbundet för schizofreni Riks-
IFS, Intresseföreningen för schizofreni Stockholm, Patientföreningeni
för Riksförbundetanorexi och bulimi, för rörelsehindrade barn och
ungdomar RBU DAMP-sektionen, Riksförbundet för utvecklings-
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störda barn, ungdomar och FUB, Riksföreningen Ananke,vuxna
Riksföreningen Autism, Riksförbundet Ungdom för Social Hälsa
RUS/RSMH Svenska Touretteföreningen.samt

Vår inventering vad skrivits de åren brukarer-senasteav som om
farenheter och -synpunkter rikhaltigt material. Häribland åter-ettgav
finns från utredningar, forskningsprojekt, intresseorganisatio-rapporter

och examensarbeten på vårdutbildningar. Ett antalstort rapporterner
bygger på kvalitetssäkringsenkäter i landet. tyngdDerasrunt ärom
mycket växlande och vissa har begränsat intresse, samtidigtrapporter

saknarvi från viktiga verksamheter. Sammantaget redo-rapportersom
visar det skriftliga materialet ändå värdefull erfarenhet bygga vidareatt
pa.

Två underlag belyser brukarperspektivet har tagits fram förjustsom
kommitténs räkning. Den första enkel enkätundersökning hurär en av
tonåringar på psykiska problem Lagerberg Sundelin, publiceradser
1998. Den andra undersökningutgörs Riksförbundetav en som
Ungdom för Social Hälsa RUS/RSMH gjort bland sina medlemmar,
kring hur de på diagnoser och på den behandling och det bemötandeser
de fått.

6.1.3 Brukarsynpunkter på tidiga insatser

Vart vänder sig barn och ungdomar

flestaDe barn och ungdomar vänder sig i första hand till inomvuxna
familjen med sina bekymmer, det vill till föräldrar eller äldresäga sys-
kon. Enligt undersökning bland gymnasieungdomar det viktigtär atten
de då bemöter dem med respektfullhet, pålitlighet, förståelse ochvuxna
ärlighet Lindqvist 1996. Ungdomarna vill skall gripa in dåatt vuxna
de befinner sig i fara eller i svårbemästrad situation, skall lämnaen men
dem fredi de inte riskerar skada och de markeraratt detaom attom
vill i fred. deFör kan det svårt att avgöravara gränsernavuxna vara var
går för vad åldersadekvatär avvisande hållning och vad ärsom en som

tecken på den har psykiskaett problem.att unge
Det inte alla barn ochär ungdomar har sådana pålitligasom vuxna

sig till. Detta visar blandatt BRIS årliga statistik BRIS 1997.annat
Majoriteten de barn ringer till Barnens hjälptelefonav som uppger
direkt eller indirekt de saknar sådant stödatt och Också barnomsorg.
och ungdomar har någorlunda goda vuxenkontakter kan i vissasom
lägen känna behov stöd och hjälp någonatt utanför familjen. Iav av

undersökning tillfrågades 114 barn i åldrarna 10-14 år deen vartom
tycker de kan vända sig de haratt problem Kruse 1994. tred-Enom
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utanför familjen,jedel barnen tyckte inte det fanns någonatt vuxenav
dem kundemed vilken de kunde sina problem. Vissa inteprata om av

utanför familjen. Blandheller söka hjälp hos någon allstänka sig att
vanligenkontakt flickorna och de hade dådem sökt i majoritet,varsom

det vanligarelärare eller till Bland pojkarnasig till BRIS.vänt en var
Psykiska barn-kontakt med skolsköterskan och medhaft PBUatt man

län. barnen mindreoch ungdomsvården i Stockhoms äldreDe var
denöjda med hjälpkontakter än yngre.

vänder till skallskall den sig vara DetHur vuxne som man vara
skvallrar och med konkreta för-någon lyssnar, inte kommersom som

slag till hjälp, 10-14-åringama 1994. framhål-Kruse Dessutomsäger
med. Ideller barnen behöver tid lära känna denatt prataratt man man

fungeraroch kortvariga kontakter inte.nya

Ungdomars definition psykiska problemav

Vad problem,psykiska enligt ungdomar i allmänhet Eleverna i tvåär
teoretiskt inriktade gymnasieklasser i två olika skolor, fick uppdragi att
skriva självaned vad de ansåg "psykiska problem" Lagerbergvara
Sundelin, publicerat 1998. ungdomar brukareDessa inte iär snäv me-
ning, och har därför ombettsinte uttala sig samhällets vård ochatt om
stöd. På frågan vad de betraktar psykiska problem de bådesom uppger
subjektiva och objektiva förgrunden,subjektiva dock iDe ärsymtom.
och det framförallt inåtriktade problem dåligt",de må"attär nämner;
"dåligt självförtroende", "inte värd någonting". Skälen till de psykiska
problemen missnöjd med något i sin omgivning.ärantas attvara man
Bland allvarligare problem tvång och självmordstankar. Enstakanämns
psykiatriska diagnoser också, schizofreni.exempelvis Samman-anges
fattningsvis lägger ungdomarna vikt vid det subjektiva psykiskastor
lidandet, och bakom problemen psykosociala orsaker,ser man snarare

biologiska.än

Förebyggande insatser i skolan

Barnombudsmannen har regeringens uppdrag samordna natio-att ett
nellt initiativ mobbning. förInom särskild kampanj, Di-mot ramen en
alog med har samlat synpunkter och idéer från 6 000unga, man
trettonåringar hur mobbning kan motverkas. Ungdomarna uttryckerom

tydlig besvikelse på vuxenvärldens bristande förmåga ochatten se
ingripa problemen, och lämnar konkreta förslag på hur demot attanser
det borde BO 1996, 1998.vara
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särskild inlagaI till Utredningen Funktionshindrade elever ien om
skolan FUNKIS, dir. förespråkar1995:134 intresseorganisationen
RUS/RSMH på skoltid skall införa undervisning i "livs-att man
kunskap". sådanEn undervisning skall kunskap hur människansge om
kropp och själ fungerar olikai situationer, mänskliga relationer,om
känslor och mobbning RUS psykisk ohälsa i skolan, 1996-08. Förom

uppnå detta föreslår exempelvis dramaövningar och metodatt man en
utarbetats kurator Britt-Marie Ahlner och skolsköterskan Evasom av

Bengtsson för "psykiskt första förband". Metoden byggeratt ettge
bland på gmppverksamhet och kamratstöd för stärka eleversannat att
självkänsla och hjälpa Ahlner Hildingsdotterutsatta Bengtsson
1995.

Referensgruppen framhåller elevvårdens betydelse för hjälpaatt
barn och ungdomar i tidiga skeden. Det bör finnas elevvårdspersonal
tillgänglig i skolorna, så alla elever själva kan kontakt. minstatt Inteta
för barn och ungdomar med "tysta" problem tillgängligheten ochär
möjligheten ha någon med mycket viktig,att att prata Ettanser man.
problem exempelvis skolsköterskanär mångaatt gånger blir iensam
sin uppgift, vilket hon kan ha svårtgör räcka till då elevenatt haratt
uttalade svårigheter se våra förslag avsnitt 4.3.

Hjälp i tidiga skeden

Intresseorganisationema i referensgruppen eniga det allmäntär attom
problematiskt fåär adekvatsett hjälp i tidiga skeden.att Detta torde

särskilt svårt problembilden ovanlig och/ellerärvara om sammansatt,
eftersom berörd personal i de generella verksamheterna har begränsad
eller ingen erfarenhet sådana problem. Många barn och föräldrar harav
fått lugnande besked då de söktvagt stöd och hjälp. "Bam olika",är
"det säkert bort", "detväxer du förälderär expert"är är utsa-som som

enligt många alltför ofta.upprepatsgor som
Följ ande förhållningssätt förordas intresseorganisationema:av

Lyssna på barnet och föräldrarna; de har i sina upplevelser ochrätt-
observationer, inte nödvändigtvisän i sina tolkningar.om
Vuxna måste villiga vad barnet och denatt signalerar.vara se unge-
Man måste våga fråga vidare, exempelvis då barn har diffusaett

måste våga brysymtom, sig.man
Checklistor tydliga och lättaär använda kan fungeraattsom- som
Väckarklockor leder till barnet undersöksatt Sådananärmare.som
listor kan inriktade på exempelvis kontaktstörningar ellervara
problem med uppmärksamhet och hyperaktivitet. kanDe utformas
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skolhälsovår-bamhälsovården, barnomsorgen,för personal inom
den/elevvården.

och förstärkas primärvår-upprätthållas inomBamkunskapen måste-
bamhälsovården och distiiktsläkannottagningama.den, dvs.

behövsproblem hos barn och ungdomarKunskap psykiskaom-
blandPrimärvården brister här, vilket visar sig ialla nivåer. attannat

distriktsläkare.litet antal frånpå får endast remisserBUP ettman
kaninforrnationsspridning problembilder ochAllmän vart manom-

iupplever svårigheter behövs likaså. Kampanjervända sig om man
apotek kan häroch broschyrer på exempelvismedia, studiedagar

fylla funktion.viktigen
få tidigtpsykiskt sjuka och barn till missbrukare behövertillBarnm

dis-sammanhang bör särskilt vuxenpsykiatrinsstöd. dettaI ansvar
kuteras.

på ochBrukarsynpunkter förebyggande arbete inom mödra-
bamhälsovården

bamhälsovården har mycket viktigIntresseorganisationema attanser en
roll. behöver dock bli bättre föräldrar och föräld-BVC på möta taatt att

allvar. föräldrar uttrycker bör alltid inbjuda tillpå Då BVCrars oro oro
kontakt. lugnande beskeden "bam olika", "det kommer"-Detätare är-

kan kännas bra för stunden, eftersom föräldrar själva försöker hitta nor-
mala förklaringar. Klappen på axeln blir tillfällig livlina Tourette-en
föreningen, RBU/DAMP m.fl., kvarstår. personalenOm intemen oron

föräldrars ingående samtal, kontakt ochmöter tätareoro, genom mer
observation barnet, dröjer det barn och föräldrar får den hjälpinnanav
de behöver. Riksföreningen har deras föräld-Autism visat 80 %att av

såg barnet klart avvikande före ålder fick diagnos2 årsattrar var men
först vid i genomsnitt 6 års ålder. Enligt Rf behövs bättreAutism
kunskap bland BVC-personalen, uppfattningen kaninte göraatt man
något åt problemet leder till skjuter utredninginitieraatt attman upp
se också 4.2.avsnitt

En viktig uppgift för mödra- och bamhälsovården arbeta medär att
psykisk hälsovård och förebygga störningar i relationer mellan barnatt
och föräldrar. uppföljningsstudiertvå med kvinnor haft psyko-I som
logkontakt under graviditeten uttrycker mer %80 sinänmerparten
uppskattning barnmorskan föreslagit de skulle få "någonatt att attav

med" Borg mil. Sköld1996, 1995. Orsaken till sådan kon-prata en
takt kan tidigare traumatisk graviditet, inför bli förälder,attvara oro
förlossningsslqäck eller relationsproblem. Kvinnorna tycker deatt
blivit hjälpta, vissa de helst skulle ha påbörjat samtalensäger attmen
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tidigare under graviditeten. Möjligheten få denna stöd föräratt sorts
dåligt känd, påpekar uttalat önskemål psykologenmånga. Det är ett att
har flexibelt arbetssätt, och beredd med arbeta praktisktvissaärett att
stödjande och med andra psykoterapeutiskt.mer

Bamhälsovårdspsykologens uppskattas lika utsträck-insatser i stor
80 enligt m.fl. 1996. har kommit tillrätta medning % Borg Att man

problemet dock beror faktorer:på många förbättrad bamom-tror man
barnmedicinsk hjälp, kommit till lösning medattsorg, man en egna

relationsproblem och barnet oftaMan nämneratt mognat. att man upp-
skattat få psykologhjälp inom den förebyggande verksamheten, ochatt

har söka psykiatriskinte tvingats hjälp.

påMammors behandling tidigt samspelsyn av

Spädbamspsykiatri tillhör organisatoriskt barn- och ungdomspsykiatrin
arbetar i med MVC, BVC, Vuxenpsykiatrin ochnära samröremen so-

cialtjänstens IFO. behandlar problemMan i relationen mellan mödrar
barnoch under det första levnadsåret, och insatsen specialiseradär mer

och intensiv den kan erbjudas MVC/BVC.inom Mammorän som som
fått delta dennai öppenvårdsbehandling tycks myckettyp av vara
nöjda: "Allt livboj övertygades dögJag jagattvar som en om som- - -

blev lugnadJag Lärde mig tänka hjärtat-medmamma - - - - - - - -
Det finns mycket kärlek mellan mig och barnet" Skagerberg Karls-

1997. påtagligt uttryck förEtt denna behandlingatt typson av upp-
skattas många kommer rekommendationpå tidigare "brukare"är att av
Christina Petersson personlig kommunikation,1997, Barnet i Fokus
1994.

Brukarsynpunkter6.1.4 från barn- och
ungdomspsykiatrisk öppenvård

barn- ochInom ungdomspsykiatrin förutsätts allmänheti bar-ävenatt
föräldrar deltar i behandlingskontakten. sådant arbetssättEtt ärnens

välmotiverat, kan ibland innebära barnen känner besväradesigattmen
och hämmade föräldrarnas Sådana synpunkter har iblandnärvaro.av
framförts barnen och ungdomarna själva BRIS, SahinKruse 1994,av

1996.Vettergren detta föräldrarsMot står önskan fullständigom
information i utredning och behandling det barnet BUP Falunav egna
1996, GävleBUP 1995.
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Nöjda mammor

tillenkät sigStockholm har medistudie inom PBUI väntenmanen
Syftet1996.Erikssonfyllt år Carlbergalla besökande 13 varsom

belysermed detta.ställs i enlighet Deoch frågornakvalitetssäkring,
vadhjälpt ochtycker sig ha blivitför hurförtroendet PBU, manman

till ungdo-uttryckligen riktat sigändra på.skulle vilja Trots att man
verkligenfallen enkätendet bara i 25 %själva somavmarna var var

%, ochSvarsfrekvensen hög 90själv.besvarats tonåringen varav
också oftastfyllde enkäten.det i Detvanligen varsomvar mamma

kontakt med 65 %.tagit PBUmamman som

tonåringarkritiskaMer

återkommer ioch håller kontaktdenBilden tarsomav mamma som
StavrénForsbeckBUP Gävle 1995, 1994,många undersökningar

och kompetensnöjda med personalens bemötande1994. Mödrama är
självahaft kontakten. Ungdomarnaoch med den ärnytta avman

fannslcritik. ofta detganska nöjda, uttrycker Deäven attangermen
missnöjda deproblem kunde tala ochinte änär vuxnaom, merman

besökstider. på plussidanmed lokaler och Det ärnämns att mansom
fått hjälp saker från andra sidor, någon har lyss-tycker sig ha att attse

allvar, blivit allmäntoch har blivit påtagen samt attnat att manman
vänligt bemött.

allmänhet ikritiska vuxenvärlden tonåringar iSom ärmest mot
ungdomar itelefonintervju tillfrågadesl4-l6-årsåldem. Via en grupp

behandlingskontakter vid tvådenna ålder vad de tyckte sina PBU-om
mestadels kort-Sahin 1996, vilka varitmottagningar Vettergren

för-ca besök. ganska kritiska, blandvariga 4 De annat mot attvar
äldrarna för och flertalet tyckte de blivit hjälptainblandade, inte attvar

Ändåoch problemet kvarstod. de de kunde tänka sigatt attatt uppgav
vid behov söka hjälp på igen och de kunde tänka sig tipsaPBU att att

förståskompis synbara paradox kan möjligenPBU. Dennaen somom
de flesta kunde litaansåg de blivit på allvar och de påatt att tagna att

behandlarna, de uppskattade, de ändå kändenågot attsom men reser-
inför ochvation vuxenvärlden med kontakten.nyttan

Positiv och negativ kritik

Precis barnen och ungdomarna själva, tycks föräldrarna värdesättasom
den möjlighet till reflektion bjuds, och få hjälp lyfta proble-att attsom

till på fackspråck kan kallasDet "containing", någonytan. attmen som
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förmår lyssna, och hålla betydelsefullt,ta emot nämnsens oro, som
liksom möjligheten få stöd och råd. haftMerparten deatt att nyttaanser

öppenvårdskontakten se Ajax Patricks arkman-Bjöm1993, J 1992,av
Pannent Ringler 1997, 1996. uttrycksLotsen PBU Detta attsom
problemen och minskat eller försvunnit ochsymtomen att attman anser
öppenvården varit betydelsefull för utvecklingen Hemming Eldin
1995, Wikberg 1991.Kempe

kvalitetsstudie från i Falun 1996 framgår proble-Av BUP atten
försvunnitminskat eller för de familjer tillfrågat80 %men av som man

Vz-l år efter avslutad kontakt. dem hälftenAv ansåg BUPän attmer
varit avgörande betydelse för den utvecklingen. depositiva Vissaav av

svarande i Falu-studien dock det finns brister iattvuxna anser samar-
betet mellan och socialförvaltningen, mellanBUP ochBUP Vuxenpsy-
kiatrin, och det också finns glapp mellan och slutenvårdöppen-att ett
inom kritik kännsBUP. Detta igen från andra håll, och deniär som
allmänna diskussionen. Många familjer uttryckte de nöjda medatt var
det vänliga och tillåtande bemötandet, och det faktum det inte allsatt
varit skrämmande gå till BUP.att

På den framträdernegativa sidan i olika undersökningar brister i
tillgänglighet och långa väntetider i allmänhet veckor3-4 medmen

vilketvariation, bekräftas i vår enkätundersökning 1997.stor egen
Vidare kritisk det svårt efter inledd kontakt fåär ärmot att ävenattman
bra besökstider och behandlarennå telefon. Dettaatt per uppges av
ungdomar själva och familjer BUP Falun 1996, GävleBUP 1995,av
Carlberg Eriksson Stavrén1996, 1994 m.fl.. framkommerDet också
kritik hur barn- och ungdomspsykiatrin samarbetar med andramot
vårdgivare. Vissa svarande, såväl bland barn föräldrar, skulle viljasom
ha fått hjälp, oftast konkret karaktär. Vissa riktarsortsen annan av mer
också kritik barn- och ungdomspsykiatrin lägger för viktmot att stor
vid föräldrar och familj. De har sökt för skolproblem tenderar attsom

mindre nöjda de sökt för intrapsykiska eller relations-änvara som
problem.

finnasDet tycks samband mellan hur nöjd och längden påett ärman
kontakten, så de nöjda har gjort genomsnittligt fler besökatt ärsom
Carlberg Eriksson 1996, Hemming Eldin Wulff1995, 1996
m.fl.. Delvis beror det naturligtvis familjenpå kan ha avbrutit kon-att
takten förtid föri just inte tyckte den något, det kanatt attman gav men
också så behandlaren underskattat eller kunnatinte tillmötesgåattvara
familjens faktiska behov.
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öppenvårdenNöjda brukare av

positiv bildBrukare besvarat kvalitetsenkäter sammantagetger ensom
öppenvården. mestadelsden barn- och ungdomspsykiatriska Det ärav

tillfrågadenöjda samtliga undersökningar tycker majoritetenipersoner;
harderas förbättrats och behandlingskontakten varitsituationatt att av
brukarnabetydelse. kritik den bilden alltsåTrots ärär attsammantagna

respektfulltnöjda med den hjälp de fått, de tycker ha blivit be-sigatt
professionell kompe-och förstådda och personalen besittermötta att

Är för glättadbilden möjligentens.
den här enkäter har ganska be-bör hålla i minnetMan att sortens ett

fokus. formuleras för verksamhet, ochinom vissDegränsat ramen en
frågor hjälp tidigare/någon helt"skulle du kunnattypen annan-av

sällan förekommer frågor samord-stans" ställs inte. Ganska rörsom
fallning med andra verksamheter. intervjun i mångaDessutom görs av

någon med anknytning till mottagningen, vilket kan det svåraregöra att
uttrycka kritiska synpunkter. brukare blir måhändaSom extraman
vänligt stämd för uppskattar bli tillfrågad. ocksåjust Det äratt attman
sannolikt så, de mottagningar uppföljningar denseriösaatt görsom av
här måna skall god kvalitet och kan-insatsernatypen är attom vara av
ske urval bland likvärdiga verksamheter.positivtutgör ett

Slutligen bör komma ihåg den barn- och ungdomspsykiat-attman
riska öppenvården endast instans finns till för stöd ochär atten som ge
vård till barn och ungdomar med psykiska problem. Många potentiella
brukare aldrigstiger mottagningströskeln. höga gradenDenöver av
"nöjdhet" kan uttryck för inom öppenvården arbetarett attses som man
väl med flertalet de barn, ungdomar och familjer söker dit.sigav som

Mindre nöjda intresseorgansiationer

Intresseorganisationema i vår referensgrupp ljus bild.mindreger en
Flertalet dem företräder specifika diagnosgrupper, och de kan allaav

exempel på hur svårt det kan få Oftahjälp. har framvägenattge vara
till kunnigt bemötande varit lång t.ex. konferensen Familjens nätverk

föräldragruppen1996, vid dagbehandlingsavdelningNytorgets 1997.
dennaFör ska smidigare krävs förstärkt uppmärksamhet igörasatt

basverksamheterna.
finns allmäntDet önskemål ökad tillgång på specialiseradett om

kompetens då det gällerjust den diagnosgruppen. behövsDetegna
"kraftcentra" kan erfarenheter,samla driva utvecklingsarbete ochsom

sig de svåra problemen, Specialenheter mycketta äran anser man. upp-
skattade brukare. Det visar både internationella studier Rosenbaumav
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och referensgrupps samlade erfarenheter. få komma till1995 vår Att
specialenhet innebär får adekvat professionell hjälpatten man men-

också känner förstådd, respekterad och mindre medsigatt man ensam
svårigheter Lotsen Myrberga m.fl..sina PBU 1996, BUH 1996 Sam-

tidigt framför Vår referensgrupp det ligger fara behov ställsiatt atten
behov, då "alla vill ha plusteam". Specialiseringen får ske påintemot

bekostnad tillgänglighet och generellt stöd, allmäntärett gottav som
tillgängligt och första skyddsnät intresseorganisationema;utgör ett
Sjöholm-Lif Stenhammar 1997.1997,

Flera intresseorganisationer vittnar prestigetänkande kanatt ut-om
reella hinder för samverkan och smidiga Personalenremissgångar.göra

verksamhet kaninom viss obenägen vidare ellerremitteraatten vara
samverka, eftersom de de borde klara problemet själva. Detattanser av
kan finnas ovilja avbryta den behandlingskontakt gångatten man en
tagit sig kan särskilt påtagligt, då det råderDetta motsättningaran. vara
mellan olika förklarings- och behandlingsmodeller, fallet då detärsom
gäller exempelvis ätstörningar.

Brukarsynpunkter frånl barn- och

ungdomspsykiatrisk slutenvård

Förhållandevis få barn och ungdomar kommer i kontakt med slutenvår-
Ården. 1996 rörde det sig cirka 4 000 intagningar, vilket kan för-om

modas betyda något mindre antal barn se kapitel 7. alltsåDetett är en
förhållandevis liten skara "brukare" vi här talar det indivi-ärom, men
der har haft den intensivaste och genomgripande kontaktenmestsom
med barn- och ungdomspsykiatrin. visar då del deDetta sig tarman av
kvalitetsuppföljningar gjorts. Här inte så mångamötersom man
ljumma eller diffust välvilliga synpunkterDe förs fram ärsvar. som
färgade betydligt starkare känslor åsikter,och både ochpositivaav ne-

vad falletgativa, inom öppenvården. framförallt kriti-än Detär ärsom
ken uttrycks i målande nöjd lägger oftainte såärtermer;som man man

konstaterandet det varit bra. Till saken hörtexten utöverut att att un-
dersökningsgruppema också relativt små, ochär störreatt utrymme
givits åt kvalitativa svar.

Ungdomar och föräldrar

harVi sig inom eller slutenvården på någon under-öppen- stöttvare
sökning där barn själva tillfrågats vårderfarenheter.sina Där-yngre om

har ofta inkluderat ungdomar från 12 år och uppåt. till-emot Iman
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gängliga undersökningar från den barn- och ungdomspsykiatriska slu-
tenvården har konsekvent gjort detta; fall har bam tillfrågatsi ettman
från 10 års ålder Nerström-Bjerre 1993. flertalet undersökningar harl
också föräldrarna ombetts singe syn.

Ungdomarna de undersökningar del falli vi tagit har i mångaav
vårdats sin vilja. knappa enkätsvar beskriver många dem tyd-Imot av
ligt känslor maktlöshet, olust och ensamhet under vårdtiden. Ennog av
del kritiska föräldrarna har för inflytande ochär mot att stort att perso-
nalen lyssnar tillräckligtinte på ungdomarna själva. Föräldrarna å andra
sidan oftast nöjda med slutenvården. Inläggningen har skett iär ett
mycket förskede, och det på föräldrarnas initiativ. Påpressat mesta
olika framskymtar föräldrarnadet behövt vila och avlastning,sätt att
och de också behövt uppmärksamhet för del Lindh m.fl. 1995,att egen
BUP Gävle 1995, Engqvist Möller 1994.1995, Wettergren De upp-
skattar det bemötande och den förståelse de på avdelningen/be-mött
handlingshemmet. Såväl ungdomar föräldrar önskar dock bättresom
information utredning, åtgärdsplaner och medicinering.om

fåttTycker hjälpattman man

Ungdomarna mår allmänhet betydligti bättre vid undersökningstillfállet
under inläggningen. slutenvårdenAtt skulle ha varit betydelse förän av

den positiva utvecklingen dock mindre hälften ungdomarnaänanser av
varierar mellan och30 % 50 %; Martinsson Grönnevik Lindh1994,
m.fl. 1995, medan flertalet föräldrar tillmäter den betydelse. Enstoren
minoritet föräldrar tycker dock inte vården bidragit med någotatt
positivt.

studie frånEn familjebehandlingsavdelning följer mönstret atten
föräldrarna nöjda barnen. Samtidigt dessa föräldrarär än attmer uppger
hjälpen varit otillräcklig och familjebehandlingen skulle behövt föl-att
jas på tydligare Nerström-Bjerre 1993.sättettupp

Intresseorganisationema i vår referensgrupp eniga i sin deär attsyn
äldre tonåringarna med psykiska problem riskerar "falla mellan stolar-
na". behöverDe både bampsykiatrins familjeperspektiv och vuxen-
psykiatrins bemötande dem självständiga individer, i avvägdav som en
form. Vi denna problematik särskild uppmärksamhetägnar i avsnitt
9.6.
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6.1.6 undersökningRUS Synpunkter från unga-
med brukarerfarenhetvuxna

kommitténs räkning har RiksförbundetFör Ungdom för Social Hälsa
RUS undersökninggjort bland sina medlemmar kring hur de påen ser
diagnoser och på den behandling och det bemötande de fått. drygtAv
hundra enkäter distribuerats föreningskontakter, återsändessom genom
32 ifyllda till RUS/RSMH:s kansli. På grund bortfallet det svårtärav

bedöma hur representativa kvaliteter i dematt är, ärpass svaren men
likväl intresse.stortav

Vilket värde har diagnosen

RUS-medlemmama här blandade och nyanserade denPâger svar. po-
sidansitiva diagnos har "värde för behandling", dennämns att atten

kan få "inse behöver söka hjälp" och den kanatt att atten man vara en
"trygghet" det förståri "man sig bättre själv".att

negativa erfarenheternaDe diagnos finns förvisso också. Enav en
diagnos "försämrar självförtroendet", den "som få stämpel"är att en
och den riskerar "bli kvar fast själv förändras". Några uttrycker attman

diagnos inte har något värde alls, och framhållersvarande deten en
ensidigt destruktiva: "diagnosen ledde till missbruk".

har funderingarMan kring diagnoser kanske mindre viktigaärom
för barn och ungdomar vad de inom Vuxenpsykiatrin. kanän Detär

lätt fel diagnos, eftersom barn inte kan förklara sig ochatt sättavara
beskriva sina upplevda svårigheter så tydligt. får heller bliDet inte så

tidig diagnos blir "en livstidsdom".att en

Kritik medicineringmot

deMajoriteten svarande beskriver negativa erfarenheter medici-av av
Ävennering. de de behövde medicin, har ofta obe-attsom anser nog

hagliga biverkningarminnen och svårigheter hitta ochrättatt typav
dosering. sambandI med medicinering, framträder hel del bitterheten

vården.mot

Vad brister i samhällets stöd

Många tycker de fått otillräckligt stöd skolan,i och uttryckervissaatt
skolan borde problemen tidigare. Flera bär på allmän besvi-att sett en

kelse ingen, ellersig i utanför skolan,över och ingripit iatt sett ettvare
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tidigt skede. det finnsMen också uttrycker belåtenhetsinröster som-
med det stöd fått skolani och på arbetsplatsen.man

Många ungdomarna har erfarenhet det blir glapp mellanatt ettav av
skolan och arbetslivet, och mellan försäkringskassan och de arbetslivs-
inriktade stödåtgärdema.

Ett krisperspektiv

RUS kritisk sjukdomsbegreppetär inom psykiatrin, ochmot inteanser
kommittén bör ställning till vadatt sjukt eller inte. före-ta Manärsom

slår i stället psykiska problem skall krisreaktion,att och attses som en
problemet skallinte isolerat också delutanses som en av personens
miljö.

RUS uttrycker i djup dagens nedskärningarrapporten över storaoro
antalet barnensi och ungdomarnas miljöer. finnsDet för fåav vuxna

kan barnet och ungdomen i kris, och då problemet vuxit sig till-som se
räckligt hänvisar till det villstort till psykiatrin. Omexperter, sägaman
psykiatrin inte har helhetsperspektiv arbetar medett in-utan snävtett
dividinriktat diagnostänkande, finns risk för dagens barn och ungdo-att

för påfrestningar dessutomutsätts stämplasstora sjuka,mar som som
framhåller RUS.

6.1.7 stärktEn ställning för brukare

Delaktighet bör prägla såväl den individuella vården den övergri-som
pande planeringen. Detta alltmerär ett synsätt vunnit inträde, isom
samhället i och handfast i beslut och riktlinjerstort mest hälso-rörsom
och sjukvården. Kommittén hälso- och sjukvårdens finansieringom
och organisation HSU 2000 har gjort grundlig genomlysningen av
frågor patientinflytandet i vårdenrör Patienten har SOUrätt,som
1997:154. HSU 2000 dagens hälso- och sjukvårdslagstift-noterar att
ning, i första hand 1992:763HSL och åliggandelagen 1994:953, är
baserad på skyldigheter för sjukvårdshuvudmän och vårdpersonal. Den

alltså inte sin utgångspunkttar i patientens perspektiv. dennaMot bak-
grund föreslår HSU 2000 regeringen initiativ tillatt samladtar över-en

hälso- och sjukvårdslagstiftningen i syfte skyndsamt åstad-syn av att
komma patientfokuserad lagstiftning och tydlig reglering patien-en av

ställning. Välinfomeradetens patienter tillfälle infly-utövaattsom ges
tande i det kliniska beslutsfattandet tillgång förär hälso- och sjuk-en
vården.
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samhälletGod vård på lika villkor kräver iävenatt svagare grupper
tillförsälcras till valfrihet, inflytande och delaktighet vården.irätten
Människor med psykiska problem hör ofta till dem har svårt attsom

hörda. Socialstyrelsens nationellasina I nyligen avslutadegöra röster
den psykiatriska framhållsvården Socialstyrelsen 1997:8översyn av

och anhörigas ställning Vårdenockså patientens behöver stärkas.att
skall planeras tillsammans med de berörda, dvs. fall medi vårtnärmast
bamet/den och föräldrarna. skallför "brukama"Representanterunge
inbjudas delta verksamhetsplaneringen, och kvalitets-i i arbetet medatt

bör "brukarrevisioner"säkring inslag, Socialstyrelsen.ettvara anser

6.1.8 Våra överväganden

På olika har fått delVi brukares upplevelser bemötande,vägar ta av av
vård och stöd, med särskilt fokus ändamålsenlighetpå insatsemas och
effektivitet, tillgänglighet, graden samordning mellanoch samarbeteav
olika verksamheter, hade få hjälpkunnatsamt attom man anser man
tidigare. Brukama uttalar sig skilda problem, och erfa-vitt insatserom
renheter, och vi har eftersträvat arbeta derasin synpunkter i deatt av-
snitt betänkandet där de sakinnehållsligt hör hemma. På grundav av
områdets bredd det svårt enkeltpå sammanfatta dessaär sättatt ett
synpunkter. Mycket allmänt kan dock följande sägas:

bli fåAtt på allvar och sin på problematiken respekteradtagen syn-
återkommande kvalitetskriterium pånämns insatserna. Dettaettsom

tycks viktig förgrund förändringsarbete.positivtutgöra etten
Tillgänglighet inte liktydig med geografisk närhet; villigär ärman-

förflytta försig få kompetent bemötande. Svårigheten vadatt att
beträffar tillgänglighet hitta och skall vändaär rättatt veta vart man
sig. Till specialiserad vård Väntetidema ofta långa, vilketär är sär-
skilt negativt då problematiken komplicerad och förenad medär ett

lidande för barn och familj. uttrycker ofta önskanManstort atten
insatserna skall följas och det skall finnas någon vändaatt attupp

tillsig exempelvis telefon, efter det akuta skedet.ävenper
Samordning och samarbete mellan olika verksamheter förut-är en-

försättning vardagen skall fungera. Brister i detta hänseende bliratt
skriande uppenbara för barn och familj. Många föräldrar kommente-

de utnyttjas ineffektivt. brister samarbetetDe iatt attrar ser resurser
diskuterarVi och föreslår åtgärder för i kapitlen och kan8 9som

omvittnas berörda brukargrupper.av
få hjälp tidigareAtt i skeden önskemål ofta framkommer.är ett som-

Barnhälsovård och skolans elevvård inklusive Skolhälsovården till-
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föräldrar har erfarenheterbetydelse. Många vägenmäts attstor av
själv helst vill alltberoende både påtill hjälp varit lång, att attman

och de professionella inte varitskall "normalt" möttatt manvara
och beredskapen hjälpalerta.tillräckligt Den att ta emotoronegna

till-ambivalent och låter sigfinns där, samtidigt gärnaärmen man
fälligt lugnas. -

rörande basverksamheterhar fått tillgång till brukarsynpunkterVi som
Beträffande riktade insat-bamhälsovården, skolan och barnomsorgen.

och ungdomspsykiatrin och bamhabilite-det brukare barn-är avser av
hörda. Alltför lite socialtjänstensringen gjort sig har in-sagts omsom

intresseorganisationema idivid- och familjeomsorg, vissaäven om av
förmedlat del sådana erfarenheter. gällervår referensgrupp har Deten

Riksförbund, har kunnatframförallt Familjehemmens i någon månsom
ochtolk för barn och ungdomar med psykiska problemsig tillgöra so-

fördock konstatera dessa barncial problematik. Vi måste inteatt egen
dedel tydligt företrädda någon intresseorganisation och ii ävenär att

tillikahar hörda. Socialtjänstens verksamhetövrigt svårt sig ärgöraatt
mycket varierad och det många egentligeninsatserär typer manav som
skulle vilja ha brukamas på. den del socialtjänstens insatserFörsyn av

myndighetsutövning brukarinflytandetsig måsterörsom om ges en
delvis innebörd och det praktiska arbetet tillämpas andrai påannan
villkor. hitta utveckla arbetet samspel med brukarnaAtt isätt äratt en
utmaning för socialtjänsten.

begränsning samlade material under knap-En i vårt barn 12 årär att
tillfrågats brukarerfarenheter. enlighet med Bamkonven-sina Iast om

tionen, artikel bör barnen och ungdomarna själva få sin12, ge syn.
enskilda fallet,Detta bör tillämpas i det vid alla insatser. Dåtyper av

det gäller börutvecklingsarbete ungdomar och barn viss ålderöver en
tillfrågas Arbetet mobbning tydligtsin på insatserna. ärmot ettom syn
exempel där det sig självklart på skolorna utformasinsatsernater att ute

samrådi med de berörda, det vill eleverna. med-Barnsnärmast säga
verkan vid utvärdering och utveckling riktade kräverinsatserav nog-

etiska och metodmässiga överväganden. Ungdomar börävengranna
aktivt då utvecklar arbetssätt för åldersgruppenengageras man nya

16-25 år se avsnitt 9.6.
Olika bedriver omfattandeintresseorganisationer arbete tillett en

mycket låg kostnad. finansierarVissa hela sin verksamhet med-genom
lemsavgifter och andra frivilliga bidrag. Arbetet innefattar in-genom
fonnationsspridning, attitydpåverkan och stödjandedirekta insat-även

Deras roll torde framgent bli allt viktigare, inte minst deattser. genom
aktivt inbjuds delta i utvärderingar och planeringsarbete.iatt
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Alla verksamheter bedriver insatser för barn och ungdomarsom
med problem bör eftersträvapsykiska ökat brukarinflytande.ett

6.2 och barn med psykiskaBamomsorgen
problem

Vår God pedagogiskbedömning: verksamhet inkluderande konti-
nuitet i och vuxenkontakter kvalitetskrav vi ställer påärgrupp- som
barnomsorgen. Möjligheterna för föräldrar påverka innehållet iatt
verksamheten utifrån barns behovsina hör också hit. Lagstiftningen
kring barnomsorgen Sverige har starkt bamperspektiv. Speciellti ett

krav ställs på hjälp och stimulans till barn i särskilda behov.stora
har dockKommuner svårt leva till dessa krav, framföralltatt upp

gäller barndet med psykiska och/eller psykosociala problem.när
Samtidigt har förskolan de bästa möjligheterna tidigt upptäckaatt
problem, motivera familjen söka hjälp och konkret stöd tillatt ge
barnet förskolan.inom barn harFör långsiktigt behovettsom av
stöd barnets vardag och det händer barnets ofta helti närhetär som
avgörande. Olika stödinsatser inom barnomsorgen för barn med
psykiska eller psykosociala problem därför, i längre perspek-är ett

vältiv, investerade medel.

finnsDet 500 barn000 0-6 år inskrivna barnomsorgen,i vilket utgör
75 % samtliga barn åldersgruppen.i barnomsorgenInomca av ges

stöd till barn i behov särskilt stöd,extra t.ex.av genom resursper-
sonal/förstärkningstimmar eller nedskärningar antalet barn i barn-av

Personalen får ofta handledning psykolog, specialpedagoggruppen. av
eller erfaren och kunnigannan person.

Hur många barn beviljas stöd inom barnomsorgen för psykiskasom
eller psykosociala problem svårt uppskatta, enligt vårär att men en-
kätundersökning uppgick för stödinsatser inskrivet barnresurserna per
1-6 år tilloch år 000 kr.1 Resurserna något i storstäderna,är större
främst Stockholmi och Malmö. Vi vill här också dennämna öppna
förskolan viktigt förebyggande inslag för mångautgör ettsom genom

Öppnaskapa kontaktytor för både barn och föräldrar. förskolanatt är
särskilt viktig för familjer består bara förälder eller familjersom av en
där eller båda föräldrarna arbetslösa. kapitel redogörsI 7är närmareen
för kostnader för insatser inom barnomsorgen för målgruppen barn i
behov särskilt stöd, och då särskilt barn med psykiska eller psyko-av
sociala problem.
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6.2.1 Bamomsorgens ansvar

Bestämmelser barnomsorg finns, sedan den 1 januari 1998, i skol-om
lagens kapitel2 SFS 1997: 1212. förskoleverksamhetensDär sägs atta
uppgift pedagogisk verksamhet erbjuda barn fostran ochär att genom
omvårdnad. Skolbamsomsorgens uppgift komplettera skolanär att samt
erbjuda barn meningsfull fritid och stöd i utvecklingen 3 första§en
stycket.

bör finnasDet personal med sådan utbildning eller erfarenhet att
barnens behov och god pedagogisk verksamhet kan till-av omsorg en
godoses. skall haBamgmppema lämplig ochsammansättning stor-en
lek och lokalerna skall ändamålsenliga 3 andra stycket.§vara

Förskoleverksamheten och skolbamsomsorgen skall utgå från varje
barns behov. fysiska,Barn psykiska eller andra skäl behöversom av
särskilt stöd i sin utveckling skall den deras speciellages omsorg som
behov kräver 3 § tredje stycket.

Riktat ansvar

Barn i behov särskilt stöd fick bestämmelse i för-av genom en egen
skolelagen tillkom år 1975 till plats före års ålder denirättsom sex
allmänna förskolan, då infördes. Kommunerna ålades be-även attsom
driva uppsökande verksamhet bland barnfamiljer för erbjuda barnatt

hade behov det plats förskolan.i I samband med bamomsorgs-som av
lagens tillkomst år 1977 utvidgades bestämmelsen till gälla ävenatt
förtur till fritidshem. Bestämmelsen barn i behov särskilt stödom av
finns skollagensi kapitel2 9 SFS§ 1997:1212 med följandenumera a
lydelse:

Barn fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stödsom av
i sin utveckling skall anvisas plats i förskola, fritidshem eller inte -rerad skolbarnsomsorg, inte barnens behov sådant stöd tilom av -godoses på något sätt.annat

Kommunen skall uppsökandeverksamhet reda på vilkatagenom
barn behöver anvisas enligt första stycket. Kommunenatssom p
skall verka för barnen utnyttjar den anvisade platsen ochatt infor-

föräldrarna verksamheten och syftet med denna.mera om
Om barn efter beslut kommun vistas i familehemett eller iav en

hem för vård eller boende i kommun, har kommunen annan en
beslutat vistelsen för det individuellt behovsprö-ansvaretsom om

vade stöd enligt första stycket barnet kan behöva. Placerings-som
kommunens hör ärendet överflyttas enligt 72 § soci-ansvaransvaru om
altjänstlagen

barnDe här har till förskoleplats oberoende för-rättsom avses av om
äldrarna förvärvsarbetar/studerar. tillRätten plats gäller heller inte bara
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barnet fårtillgången verksamhet sådan kvalitet sinaäven attutan aven
behov särskilt stöd tillgodosedda.av

bedriva uppsökande verksamhet för reda påSkyldigheten att att ta
för-vilka behöver barnomsorg kräver kommunernabarn ärattsom

med barnfamiljemas villkor område och hari ett gottett atttrogna man
m.fl.med barnhälsovård, bamhabilitering, socialsekreteraresamarbete

i behov särskilt stöd6.2.2 Barn av

Socialstyrelsens allmänna råd och konkretiseras be-1991:1 1995:2I
barn behov särskilt stöd till barn med funktionshinder, tilligreppet av

vilka hör förståndshandikappade, rörelsehindrade, hörselskadade eller
döva eller blinda. Hit hör också barn med medicinskasamt synsvaga
handikapp och barn med autism. Andra exempel på barn i behov av

stödsärskilt barn med koncentrationssvårigheter, språk- och talsvå-är
righeter, inlämingssvårigheter, känslomässiga och/eller psykosociala

flyktingbakgrundsvårigheter, och slutligen barn far illa.som
propositionen till socialtjänstlagen begreppet förstaI inte isägs att

hand syftar på bestämd och avgränsad barn uttryckerutanen grupp mer
vissa barn tillfälligt eller varaktigt kan ha behov få sär-att attmer av

skild uppmärksamhet och behöver de stöd förståelseochmer av vuxnas
andra prop. l993/94zl l. sig med andra ord barnDetän rör om som

ställer särskilda krav personalen.på
Sjöberg har i undersökning barn behov särskilt stödi ien av av

Stockholm dragit slutsatsen det förskolan finnsinom två nivåeratt som
bestämmer begreppet barn i behov särskilt stöd. första nivånDenav
består de barn behöver mycket stöd flerainom områden ochav som

de barn personalen vanligtvis söker för.motsvarar extraresursersom
Dessa barn behöver särskilda insatser oberoende bamgruppens stor-av
lek och och/ellersammansättning personalens kompetens. andraDen
nivån den barn förskolepersonalen också betecknarär grupp som som
barn behov särskilti stöd, svårigheter de själva försökerav men vars
lösa ordinarie förskolepedagogik, ibland stöd handled-medgenom av

personalen bedömerning. När denna med faktorertar yttregrupp man
personalens kompetens, bamgruppens storlek, för brister isom oron

hemmiljön Sjöberg 1997.m.m.
Kartläggningar gjorts länsstyrelser och 20-tal kommunerettsom av

under åren 1992-1996 visar på andelen barn bedöms behövaatt som
särskilt stöd ofta till mellan och Andelen5 lO %. dockäranges avse-

högre i vissa flyktingtäta stadsdelarvärt i storstäderna Social-utsatta,
styrelsen 1997:7.
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svårt andelen barn behov särskilt stöd förDet iår avgränsaatt av
sina känslomässiga och/eller psykosociala behov. Bedömningen ettom
barn behov särskilt stöd påverkas refe-i bl.a. bedömarensär av av

Bråkiga barn tenderar oftare andra tillhöra barnän attrensram. gruppen
behovi särskilt stöd bl.a. Sundell 1995.av

Flyktingbamen barn ofta bedöms behövautgör sär-en grupp som
skilt stöd. små kommuner tycks flyktingskapet i tillräckligtI sig anses
för bedömning barnet behöver särskilt stöd. kommunerI störreatt re-
dovisas normalt dels den totala andelen flyktingbarn barnomsorgen,i
dels deras andel olika behovsgwpper och då särskiltav av gruppen som
har språksvårigheter Socialstyrelsen 1997:7.

Mycket tyder på andelen barn behov särskilt stöd ökati inteatt av
generellt det däremot skett ökning storstadsområden.i vissaattmen en
Antalet flyktingbarn, lågkonjunktur och arbetslöshet, deävensamt

bamgruppema, kan resultera ökning behovi antalet barn istora en av
särskilt stöd. sistnämnda då personalen blir sliten och harDetav mer

mindre tid arbeta enskilt med barn skulle behöva det Social-att som
styrelsen 1997:7.

6.2.3 Rutiner vid placering, uppföljning och

utvärdering

För varje barn bereds plats förskolani och i behovär sär-som som av
skilt stöd rekommenderar Socialstyrelsen särskild planering görs.att en

dennaAv skall framgå vilka särskilda kan behövas. Barnsresurser som
speciella behov måste påverka verksamheten och personalen måste
ha redskap för detta. kan handlaDet ocksåextraresurserom men om
särskild utbildning för personalen Socialstyrelsen 1991:1.

flestaDe kommuner har förrutiner handlingsplaner individuella
planer och uppföljning vid placering barn i behov särskilt stöd.av av
praktiken tycks dock rutinerna inte följas och det saknas ofta hand-
lingsplaner.

Endast för 30 barnen% i undersökning i Stockholm upprätta-av en
des handlingsplaner socialförvaltningen Stockholm för drygtitrots att
tio år sedan 1985 riktlinjer för vad handlingsplan skulle in-utgav en
nehålla Sjöberg 1997. Föräldramedverkan tycks oftaockså saknas.
Av 16 handlingsplaner i stockholmsundersökningen hade föräldrarna
deltagit i diskussion handlingsplanen endast fall Sjöbergi treom
1997.

allmännaI råd från Socialstyrelsen betonas också vikten rutinerav
och dessa följs. Personal uppfattar ofta handlingsplaner effek-att som
tiva instrument. Svårigheten dock enligt uppgift inte iär att uteman



SOU Olika arbete med barn och ungdomar... 1831998:31 instansers

storlek ochhar tid för planering.verksamheterna Barngruppernas
det svårtmånga små barn i gör överär att, att taatt genomgrupperna

tid för planering och uppföljningvarandras barngrupper, lösgöra
Socialstyrelsen 1997:7.

Samarbete

behovSamarbete mellan olika verksamheter viktigt barn iär när är av
specialisthållMycket kan underlättas frånsärskilt stöd. attgenom man

familjeom-barnhabilitering, socialtjänstens individ- ocht.ex. BUP,
aktivt informerar familj och nätverk, inklusive personal i barnetssorg

problem, och innebörden dem. Måletnärmiljö, barnets ärarten avom
miljönskapa förståelse för barnet och på rimligt sättatt ettatt anpassa

och skola bör, arbetet medefter barnets förutsättningar. iBarnomsorg
frånenskilda barn, erbjudas och stöd och handledningkunna ta emot

beteendeproblemoch habilitering. På kan undvikaBUP så vis attman
ochtolkas helt och hållet uttryck för barnets svårigheter, intesom egna

för generella stöd,beakta milj ibland dåligt avpassad dessa. Detön äratt
skall således efter individu-alla barn har till, barnetsrättsom anpassas

1997.ella förutsättningar hearing med brukarorganisationer 16 april

Innehållet i verksamheten

barnomsorgenI skall få kärleksfullalla barn uppleva ochtrygg om-en
och gemenskap. skall få för personlig-positiv stöd allsidigDesorg en

hetsutveckling fysiskt, socialt, emotionellt, intellektuellt och språkligt-
och de skall få utveckla sin kompetens på sociala och andra områden.-

Barnen skall också få vidgade kunskaper omvärldsig själva och sinom
till demokratiska värderingar.fostrassamt

pedagogiskt utvecklin sstöd. barnet ochBarnomsorgen Attär ett
familjen också kan behöva stöd kan inomänannat et som ges
barnomsorgen varken förringar eller förändrar bamomsorgens upp-
gift och betydelse Socialstyrelsen 1991:1.

barnomsorgenFörväntningarna på måste alltså realistiska. Förvara
barnet och familjen det viktigt överskatta bamomsorgensinteär att
möjligheter lösa problem eller kompensera för brister iatt att t.ex.
hemmiljön. Samtidigt det viktigt så tidigt möjligt fångaär att som upp
problem och svårigheter. fångaFör psykiska problem så tidigtatt upp

möjligt behövs kunskaper psykiska problem alla nivåer.på Isom om
kontaktervåra med brukarorganisationer har viktenpoängterats attav
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måste villiga vad barnet signalerar. måste vågaManattvuxna vara se
fråga vidare, exempelvis då barn har diffusa måsteett symtom, man
våga bry sig hearing med brukarorganisationer 16 april 1997.

Barn med svårigheter behöver tillrättalagda insatser och särskild
hjälp förskolan.i Hur har detta ordnats Tidigare undersökningar visar

personalen försöker särskild hänsyn till barn behovi detta,att ta attav
försöker stimulera barnens självkänsla, barnen, lotsauppmuntraman

dem in barngruppen,i barnet extratid, känslomässigt stöd ochägna ge
närkontakt bl.a. Wiechel Remberger1981, Wallner 1977, Social-
styrelsen 1991:1.

Vår enkätundersökning denvisar vanligaste insatsen för stöd-att att
bam i särskilda behov anställer stödpersonal, vilket 67 %är att man

de svarande kommunerna 41 % gruppverksamhetav uppger. anger
Övrigaoch/eller specialavdelning medan 32 % har konsultteam. har på

andra förstärkt verksamhet.sinsätt
Den generella kvaliteten i barnomsorgen avgörande för hur stödetär

till de barn har svårigheter olika slag kan utformas. barn-Omsom av
för eller alltför arbetskrävande det svårt hinnaär stora är attgmppema

och orka med de barn behöver stöd. gällerDetsammaextrasom om
personalgruppen instabil med omsättning personal och/eller oerfa-är av

personal. För innehållet i verksamheten skall kunna tillattren anpassas
olika barns behov krävs kunskaper hos personal, medvetet arbetssätt
och ändamålsenlig organisation verksamheten. allmäntEn högen av
standard räcker dock alltidinte detta behövs särskilda insat-utöverutan
ser.

Vanliga stödinsatser förutom fortbildning och handledning förär,
personal, höjer personaltätheten tillsättaatt resurstim-attman genom
mar/resurspersoner stödpersonal eller minska barngruppen.attgenom
På många håll i landet finns också särskilda riktade till vissaprogram

bam.grupper av

Resurspersoner

I de flesta kommuner finns möjlighet få personalförstärlming föratt
barn i behov särskilt stöd. Enligt Socialstyrelsens undersökning ärav
det dock endast i genomsnitt 10 % de barn bedöms ha behovav som av
särskilt stöd fått det i form Den absoluta majori-som av resursperson.

dem harteten barn med psykiska eller fysiskaärav som resursperson
funktionshinder Socialstyrelsen 1997:7.

Sjöberg 1997 fann i sin undersökning olika fokus förelåg dåatt tre
personal sökte till barn i behov särskilt stöd på grundresurspersoner av

psykosociala orsaker. sökteMan med:av resursperson



SOU 1998:31 Olika arbete med barn och ungdomar...instansers 185

Fokus på barnets behov. Vad bäst för barnet Vi måste haär resur--
för hjälpa barnet.attser

Fokus på behov. Vad bäst för den övriga gruppen Hurärgruppens-
skall undvikavi den övriga drabbas detta barn in-att attgruppen av
går i gruppen
Fokus på personalens behov. Vad bäst för personalen skallHurär-
vi klara arbetet

harDet i olika sammanhang diskuterats vilketpå sätt resurspersoners
arbete bäst skall tillvara för hela eller för det enskilda bar-tas gruppen

Åsiktema har varierat. talar förDet skallnet. attsom resursperson ar-
beta med hela bl.a. det i dag många gånger handlarär attgruppen om

oerfaren personal kommer in och deextra attny som som resurs, en av
erfarna pedagogerna i i stället kan tid det barnägnagruppen mer som
har svårigheter.

Sjöbergs slutsats dock mycket tyder på det blir bättre förär att att
barnet då har fokus på barnet och inte hela ochresurspersonen gruppen
då ansökan motiverats med "fokus på barnets behov"även Sjöberg
1997.

Socialstyrelsen konstaterar i undersökningsin att resurspersonema
har lägre utbildningsnivå ordinarie personal, vilket otillfredsstäl-än är
lande då det krävs god pedagogisk kompetens för kunna stödjaatt
dessa barn så de kan tillgodogöra sig bamomsorgens stimulans ochatt

i barngruppen. Vidare Socialstyrelsen "det klarärattsamvaron anser en
fördel det i kommunerna finns personal, tillåts ut-om en grupp som
veckla specialkompetens hand barn behovi särskilt stöd.att ta om av
Det också möjlighet till planerad och genomtänkt fortbildning"ger en
Socialstyrelsen 1997:7. delarVi denna bedömning och vill under-
stryka specialpedagogemas roll och vikten det inom bamomsor-attav

finns duktig pedagogisk personal. Regelbunden handledning ochgen
möjligheter konsultera specialister vid behov ytterligareatt är sättett att
bevara kvaliteten och höja kompetensen.

6.2.4 Personal anställd inom barnomsorgen för att
arbeta med barn i behov särskilt stödav

vårI undersökning 77 % har tillgång till psykolog, 62 %attuppger man
sig ha barnskötare/förskollärare, 19 % fritidspedagog. I övrigtuppger

anställs kuratorer, bamomsorgskonsulenter, specialpedagoger m.fl.
antalI timmar räknat bamskötare/förskollärareär den största grup-

pen.
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Konsultation och handledning

drygt hälften landets kommuner har personalen inom bamomsor-I av
både psykolog, talpedagog ochmöjlighet få konsultationattgen av

Tillgången till konsultation och handledningspecialpedagog. är avse-
kommuner. Endast elva kom-i små kommuner i ivärt sämre än stora

ovanstående yrkes-har personalen tillgång till någoninte avmuner
Socialstyrelsen 1997:7.grupper

säkerTillgången till konsultation och handledning dock ingenger
bild hur detta fungerar enskilda bamstugor. innebär hellerpå Detav
inte behovet täckt. Enligt Socialstyrelsens undersökning kanär ettatt

denproblem personalen inte har tid söka handledning iatt att om-vara
fattning de skulle behöva. Likaså mörknar bilden vid gransk-närmare

storstadsornråden. saknar kommun-ning vissa I Göteborg 30 % avav
delarna tillgång till specialpedagog för förskolan. Malmö saknar drygtI

Andradistrikten konsultationsmöjligheter från talpedagog.30 % av
yrkesgrupper önskar konsultera, det ofta saknas möjlig-man men som

förskolekonsulent från och ochheter till, bamhabiliteringenär syn-
Ävenhörselvårdskonsulent. socialsekreterare med tillägget "vidnämns

misstanke barn far illa" Socialstyrelsen 1997:7.att

Nedskrivning barnantaletav

alternativ personalförstärkning nedskrivningSom till används ibland
bamantalet bamgrupp för åstadkomma personalförstärkning.i attav en

Det dock inte lika vanligt personalförstärkning. cirkaBaraär som
hälften kommunerna i Socialstyrelsens undersökning använder sigav

den möjligheten. Socialstyrelsen nedskärningar baman-attav anser av
talet ibland kan bättre förstärkaåtgärd pesonalresurser tillän attvara en

bamgrupp, och därför det otillfredsställandeärstor att atten anser
denna möjlighet Socialstyrelseninte utnyttjas 1997:7.mer

Särskilda specialiserade eller resursavdelningarstugor

Integration honnörsorden i svensk barnomsorg. Verksamhetenär ett av
skall så hög kvalitet alla barn skall få behov tillgodo-sinaattvara av
sedda. barn har svårigheterNär principen stöd skall in såär sättasatt att
barnet kan kvar i barngruppen. finns dock del barnDetvara en som
behöver anpassade dag barngrupperna blivit alltI närmer grupper.

ökar också behovet mindre med specialiseradstörre av grupper om-
sorg.
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Två lösningar har vanligast.varit Antingen resursavdel-typer av en
ning där några platser varit vikta för barn med speciell svå-typen av
righeter eller specialavdelning där samtliga platser avsedda förvariten
barn behov särskilt stöd.i av

Cirka hälften landets kommuner har eller specialavdel-av resurs-
ning inom barnomsorgen. allaNästan kommuner har sådanstörre en
avdelning medan de40 % mindre kommunerna det.har Special-ca av
avdelningar inom förskolan finns främst för barn med autism, multi-
handikappade barn flyktingbarn.och För och dessavar en av grupper
finns specialavdelningar i 15-20 % kommunerna Socialstyrelsenav
1997:7.

Enligt Socialstyrelsen har antalet och specialavdelningarresurs-
ökat med 20 % jämfört med statistisk undersökning Social-ca en som

Ökningenstyrelsen gjort år förefaller1991. gälla avdelningar för barn
med autism och för flyktingbarn Socialstyrelsen 1997:7.

Enligt vår undersökning har 45 de kommuner% svarategen av som
särskilda för flyktingbarn och 40 har särskilda% förprogram program
barn med invandrarbakgrund inom barnomsorgen. har baraDäremot
15 % de svarande angivit de har särskilda för barn tillattav program
föräldrar har missbruksproblem.som

6.2.5 Måldokument för barn i behov särskilt stödav

Kommunerna bör formulera måldokument för barnomsorgsverksam-
heten ifrånutgår nationella förmål verksamheten prop. 1993/94:11.som
Det skall finnas uttalad policy och genomtänkt förstrategi arbeteten en
med barn behovi särskilt stöd Socialstyrelsen 1995:2.av

I majoritet kommunerna med fler 30 000 invånarestor änen av
finns det central befattning arbetar med barn i behov särskilten som av
stöd. Kommuner med sammanslagen central administration för skola
och barnomsorg har oftare måldokument för barn behov särskilti av
stöd kommuner.övriga Enligt Socialstyrelsen harän dock alltför få
kommuner dokument preciserar målen för barn behovi särskiltsom av
stöd inom barnomsorgen. klart formuleradEn viljeinriktning och mål-
sättning för verksamheten nödvändig för de verksamhetsansva-är att
riga skall kunna och värdera det arbete Socialstyrelsenstyra görssom
1997:7. Vi instämmer i denna bedömning.
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Besparingar och effekter dessa för barn i6.2.6 av
behov särskilt stödav

barnomsorgen har de vanligaste besparingsstrategiema blandInom
kommunerna minska personalen och öka bamgruppemasvarit att stor-
lek Socialstyrelsen 1994:4. Under hela 1980-talet gick det i genom-
snitt fyra barn heltidsanställd vid daghemmen, år 1995 närmareca per

barn Socialstyrelsen Antalet ökade med1996:6. inskrivna barnsex
30 % under perioden detta kostade barnomsorgen1990-1995. Trots
i fasta mindre slutet börjanpriser något i perioden iänt.o.m. av
Socialstyrelsen, 1994.AU

Socialstyrelsen har i flera undersökningar dragit slutsatsen att resur-
till barn i behov särskilt stöd ökat minskat Socialsty-änser av snarare

relsen, 1992, 1994 och 1995. undersökningarna framkom dockAU I
kommunerna inte ansåg sig ha möjlighet tillgodose de be-även att att

hov fanns Socialstyrelsen, 1992. gäller speciellt barnAU Detsom
med psykosociala behov lika lätt låter fångas diagno-inte sig isom upp

dessa barn den generella kvalitetenFör helt avgörande.ser. anses
vår undersökning de tillfrågade de fåttI 82 % inteattanger av

minskad ekonomisk för vår målgrupp. Av övriga 12% attram uppgav
den ekonomiska minskat, medan 6% hade oförändradramen ram men
med ökat bamantal.

6.2.7 Våra överväganden

God pedagogisk verksamhet inkluderande kontinuitet ochi grupp- vux-
enkontakter kvalitetskrav vi ställer på barnomsorgen. Möjlig-är som
heterna för föräldrar påverka innehållet i verksamheten utifrån sinaatt
barns behov hör också hit.

Vi har i behandlat fråganavsnitt 4.6 bamomsorgens betydelseom
för barn till arbetslösa och bedömning barnetsansett generösatt en av

behov enligt kap.2 6 § skollagen, där försko-beaktareget ävena man
lans möjlighet förebygga psykisk ohälsa, bör kunna Vi har iatt göras.

uttalatavsnitt barn måste få finnas i någor-att ärsamma grupper som
lunda stabila, och dänned utdömt tillfälliga placeringar barn inomav
barnomsorgen.

Generellt torde kunna barngrupper kräversäga störreattman mer
kompetent och erfaren personal för bibehålla hög kvalitet. finnsDetatt
risk för barngrupper blir oroliga vilket tillvaron för käns-att stora gör
liga barn svårare. Alltför barngrupper kan vidare leda till allmäntstora

villkor för personalen och bl.a. försvåra deras möjlighetersämre att
planera. Vi nedskrivning barnantalet bättre åtgärdatt är änanser av en
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förstärka personalresureser till bamgrupp detatt istor nären gruppen
finns barn i särskilda behov. Socialstyrelsen har gjort uttalanden i

riktning.samma
Lagstiftningen kring barnomsorgen i Sverige, med fokus på barn i

behov särskilt stöd, har starkt bamperspektiv kommunernaettav som
ibland har svårt leva till. Speciellt gäller dettaatt barn medupp psy-
kiska och/eller psykosociala problem. Samtidigt har förskolan de bästa
möjligheterna tidigt upptäcka problem, motivera familjenatt sökaatt
hjälp och konkret stöd till barnet förskolan.inom Vår uppfattning ärge

barnets vardag och det händer barnetsatt i närhet ofta heltär avgö-som
rande för barn har långsiktigt behov stöd. Olika stödinsatserettsom av
inom barnomsorgen för barn med psykiska eller psykosociala problem

därför, i längre perspektiv,är väl investerade medel.ett

6.3 Ungdomsmottagningamas roll

Vår bedömning: Vi ungdomsmottagningarna har viktigattanser en
roll fylla i förebyggande arbete föratt och tidigt fånga ochatt upp ge
stöd åt ungdomar med psykiska problem. därförDet är störstaav
vikt ungdomsmottagningarna får fortsattaatt möjligheter verkaatt
och utvecklas. Vi det väsentligt bevara föratt utrymmetanser vara
lokal samverkan och utveckling i enlighet med ungdomars egna
behov. diskussionerI och huvudmannaskap börom ansvar man

analysera vilka konsekvensernoggrant eventuell lagstiftning påen
området skulle få. Vi dagi inte skäl lägga föratt ansvaretser ung-
domsmottagningarna på huvudman. Kommuner och landsting bören

till ungdomsmottagningar utvecklasatt där de saknasse samt attnu
pojkars behov bättre tillgodoses.

Socialstyrelsen förutsätts följa utvecklingen ungdomsmottag-av
ningarna riketi särskilt med avseende på mottagningarnas psyko-
sociala insatser.

Ungdomsmottagningarna har mål förebygga fysisk och psykiskattsom
ohälsa. Till ungdomsmottagningen kan vända sig med frågorunga som

och samlevnad,rör exempelvis preventivmedelsrådgivning och vidsex
graviditetsmisstanke, för varierande hälsofrågorsamt och problem av

psykisk och social karaktär. Besöken kostnadsfria. Arbetet be-mer är
står dels individuell rådgivning, undersökning och behandling, delsav

utåtriktad verksamhet bland i form medverkan i skolansav annat av
och samlevnadsundervisning. Ungdomsmottagningamas insatsersex-

sig inom fältrör från arbete medett det heltstort normala och friska till
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tillstånd. Ungdomsmot-psykiska och medicinskabehandling vissaav
fallungdomar åldern år, i vissavänder till i 13-20tagningama sig upp

till 25 år.
finns detdagstartades år 1970. Iförsta ungdomsmottagningenDen

statistik frånlandet. Tillgängligungefär ungdomsmottagningar i200
besök.under år 1996 258 369visar145 mottagningar emotatt togman

ochkurator, hos psykolog 278besök 163 hos 5 194dessa 26Av var
ungdo-uppskattar 10 %hos psykiater 1996. FSUMF SUM att avca

problem.har allvarliga psykiskakommer till mottagningenmarna som

Organisation och arbetsformer6.3.1

Organisation

landsdelar vad gäl-olika kommuner ochskillnader mellanDet är stora
Även öppettider, lokaler,ungdomsmottagningama.ler utbyggnad av

för ungdoms-professionell bredd och huvudmannaskapåldersgräns,
för ungdoms-kraftigt. Huvudmannaskapetmottagningama varierar

och kost-ofta delat mellan kommun och landsting,mottagningama är
huvudmännen. finnsnadsansvaret då delat mellan de båda Det ävenär

har ungdomsmottagningar, Stadsmissionen.andra huvudmän t.ex.som
ungdomsperspektiv. Verk-drivs medUngdomsmottagningama ett

samarbete mellan olika profes-samheten exempel på hurutgör ett gott
fungera komplika-och mellan olika huvudmän kansioner störreutan

har ofta eldsjälar och drivsUngdomsmottagningamationer. startats av
förfortsättningsvis människor med starktäven ett engagemang ung-av

delvisdomar. ungdomsmottagningar drivs helt eller isåInte pro-
ansvarsfrågan osäker.jektfonn. Detta gör

fåöppettider kan mellan några timmar iMottagningamas variera
veckan öppettider dag veckan. deltill varje i En störregenerösa mot-

har kvällsöppet eller flera kvällar i veckan.tagningar även en
lokaler ungdomsmottagningama disponerar ligger ibland iDe som

för- ochanslutning till sjukhus, vårdcentral eller skola. finns bådeDet
nackdelar med denna inhysning På många hålli organisation.en annan

landet s.k. "Ungdomens hus" fram där också har inordnati växer man
ungdomsmottagning. kan underlätta kontakt med vissaDettaen grup-

skulle ha sökt hjälp pojkar.inte på sätt,annat t.ex.per som
matrikel från finnsEnligt FSUM:s år 1997 det 216 ungdomsmottag-

ningar i landet. dessa har 94 44 % delat huvudmannaskapAv st. ett
mellan kommun och landsting, 39 % har endast landstinget85 st. som
huvudman och 14 % har kommunen enda huvudman.30 Sjust. som
mottagningar 3 % privata eller har stiftelse huvudman.är en som
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En genomgång samtliga ungdomsmottagningar devisar attav ung-
domsmottagningar enbart har kommunen huvudman i störresom som
utsträckning återfinns i storstädema/tätortema. På mindre landsärorter

oftaretinget huvudman för ungdomsmottagningen.
Ungdomsmottagningamas budget består vanligtvis löne-, drifts-av

lokalkostnader. Vanligt de "mindre" mottagningama inte harsamt är att
någon budget ingår organisatoriskt i MVC eller kvin-utan t.ex.egen
noklinik. Mottagningar har delat huvudmannaskap har uppde-ettsom
lad finansiering, kan de ha landstingets lokaler medan kuratomst.ex.
tjänst betalas kommunen.av

Arbetsformer

För kallas ungdomsmottagning måste personalen beståatt minstav
barnmorska, läkare och kurator. Arbetets inriktning och vilken typ av
stöd och vård kan erbjuda ungdomarna varierar avsevärt mottag-man
ningama emellan. Majoriteten ungdomsmottagningarna relativtärav
små, på 35-tal dem har breddad professionell kom-ettmen av man en

med exempelvis psykolog och i några fallpetens, psykiater. På dessa
mottagningar kan vid sidanstörre den generella uppgiftenman av

också hjälp i frågor psykiska och sociala problem.rör Det ärge som
tveklöst så dessa mottagningar viktig basresurs föratt ungdo-utgör en

framför allt flickor, har psykiska problem eller befinnermar, som som
sig i riskzonen för utveckla sådana. Mottagningama erbjuder råd,att
stöd och i vissa fall psykoterapi.

Det vanligt ungdomar sökerär för någon medicinsk åkommaatt
det under samtaletsatt gång också framkommer bekymmermen av mer

psykisk och/eller social karaktär. Personalen på ungdomsmottagning-
tycker antalet besökande ungdomar med psykiska ochatt socialaarna

problem ökat markant under de åren. förefallerDet mångasenaste som
drarungdomar sig för kontakt med BUP/PBU eller Vuxenpsykiat-att ta

hellrerin och vänder sig till ungdomsmottagningen. detAtt verk-är en
samhet särskilt riktar sig till den åldersgruppen har säkerligensom egna

betydelse, liksom personalen eftersträvar hastor helhetssynatt påatt en
ungdomars problem. Det går få hjälp med både fysiska och psykiskaatt
problem på mottagning Volckerts 1997.samma
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Vår enkät till urval ungdomsmottagningar6.3.2 ett

förförtydliga bilden ungdomsmottagningamas insatserFör att av ung-
domar med psykiska problem vände vi till urval mottagningarettoss
med enkät.en

Urval och antal svarande

Urvalet bestod två mottagningar, den medav grupper av ena mer om-
fattande verksamhet och tydligare inriktning psykiska/psykosocialamot
problem bl.a. psykolog och/eller psykiatertjänst ellergenom mer om-
fattande kuratortjänst. Dessa mottagningar och tillgäng-är större mer
liga öppettider. En valdes25 mottagningargenerösaregenom grupp om

efter ovanstående kriterier i någon mån efter geografiska hän-ut samt
Den andra "traditionell" ungdomsmot-representerarsyn. gruppen en

tagning, bestående barnmorska, sjuksköterska och några timmarsav
kuratortjänst och med öppethållande dagar Tillnågra i veckan. denna

slumpades urval 27 mottagningar. Enkäten ställdes till ku-ettgrupp av
och/eller psykolog/psykiater på Svarsfrekvensenmottagningen.rator

80 %.var

Ungdomar med psykiska problem

Mottagningama ombads uppskatta hur andel ungdomarnastor av som
enligt deras bedömning har psykiska/psykosociala problem denär
kommer till mottagningen. Många de kundeinteatt görauppgav en
sådan bedömning, eftersom det oklart vad betraktaär är attsom som
psykiska problem. Genomsnittligt uppskattar de besvarat frågan attsom
20-30 de% ungdomar kontakt med harmottagningentarav som psy-
kiska problem, varierande från lätta till allvarliga. Man rapporterar
också med psykiska problem återfinns framförallt bland deatt gruppen
äldre tonåringarna det vill den åldersgrupp enligt andrasäga som-
källor har svårt få stöd och vård på håll. sig framföralltDetatt rörannat

flickor. flestaDe dem söker för frågor sexualitet ochom av om pre-
ventivmedel Ofta dessa frågor inkörsporten till andra frågoräretc. om
livet. Många flickor söker uttryckligen för relationsproblem,ävenunga
mobbning och sexuella övergrepp.

Pojkarna överhuvudtaget betydligt färre på ungdomsmottagning-är
och de minoritet bland dem bedöms ha psykiskautgörarna, en som

problem. kanDetta tolkas så pojkar inte i nämnvärd omfattningatt ut-
nyttjar ungdomsmottagningen för få hjälp med psykiska och socialaatt
problem. finns fleraDet orsaker till det, både hos den och i mot-unge
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tagningens struktur. Men på vissa mottagningar arbetar medman en
särskild "killmottagning" tidviss i veckan, med avsikt på bättreatt ett

nå till de "Killmottagningen" ofta bemannadsätt ut männen. ärunga
med manlig personal och består kurator, sjukskötare ocht.ex.av Vene-
rolog.

Som jämförelse kan utvärdering ungdomsmottag-nämnas att en av
ningarna i Göteborg visar 13 % besökarna till ungdomsmot-att ca av
tagningama pojkar. Två problemorsaker kan urskilj Dentypervar av as.

pojkar söker för medicinska orsaker och förutgörsena gruppen av som
sig för sexuellt överförda sjukdomar. Den andra sökeratt testa gruppen

för problem med personliga relationer och för få samtal. Specielltatt
relativt mångavärt pojkarna har haftär långvarigaatt notera att av psy-

kologkontakter vid ungdomsmottagningarna Att ungdomar-ta emot
utvärdering ungdomsmottagningama i Göteborg, Pedagogiskaen av

institutionen, Göteborgs universitet 1992.
Vilka då de vanligaste problemen hos ungdomarnaär Kuratorer

och psykologer de vanligaste bekymren relationer,rapporterar att rör
familjeproblem, identitetsproblem, nedstämdhet och depression, psy-
kosomatiska problem ångest/fobi. Vid uppdelningsamt en av svaren
för de "större" respektive de "mindre" mottagningarna, vi i under-ser
sökningen inte några skillnader i problembilder.större

På vissa mottagningar relativt mångamöterattanser man man ung-
domar har psykiska problem följdtill sexuella Dettaövergrepp.som av
har i sammanhang kommenteratsett annat "Det mycket troligtärsom:

ungdomsmottagningarnas arbetssätt, arbetsformeratt och personal-
sammansättning vi når de sexuellt utnyttjadegör ungdomarnaatt mer

vad andra instanser Volckertsän gör" 1997.

Ungdomsmottagningens möjlighet hjälpaatt

Mottagningama i enkäturvalet optimistiska beträffande sina möjlig-var
heter hjälpa ungdomarna. Inte överraskandeatt uttryckte sig de "större"
mottagningarna, har tillgång till psykolog och i vissa fall psykiater,som

positivt till sina möjligheter hjälpa.mest Kuratorema har ofta vida-att
reutbildning inom psykoterapeutiskt behandlingsarbete.t.ex. Det visar
sig resultatet från enkäten 71 % kuratorerna har psykotera-attav av
peutisk utbildning minst När det gäller övriga personalkatego-steg
rier förstai hand barnmorska visar enkäten 70 % har någonatt ca
vidareutbildning betydelse för arbetet på ungdomsmottagningen,av
exempelvis utbildning i sexologi eller psykoterapi steg 1.

Det inte tycker sig ha kompetens klara särskilt väl ång-att ärman
est/fobier, ätstörningar och de missbruk. Problem karaktärenungas av

7 18-0333
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tvångs-självmordstankar, självmordsförsökångest/fobier, ätstörning, samt
utsträckning demottagningama itankar sig de "större" änstörreanser

klara"mindre" kunna av.
själv kanbedömer intemottagningeninomOm att ge ung-manman

fall den ungei såde behöver, remitterardomarna den hjälp vart man
till BUP/PBU.remitterarsvarandeCirka de85 % attuppger manav

Även exempelvisoch andra behandlingsinstanser,psykiatrin ätstör-
ungdoms-får frånmissbruksmottagning, remisserningsenhet eller

tillpsykologer remitterarFramföralltmottagningama. att manuppger
medjfrtbehandling 93 psykologernaVuxenpsykiatrin/annan % av

socialtjänsten 91 %kontaktar oftarekuratorerna.56 % Kuratorernaav
arbetarspeglar sannoliktpsykologerna.jfrt med % Detta71 att manav

ovanligttycks däremotolika problem. Detmed delvis atttyper varaav
endast i 20 %till primärvården, vilketungdomarremittera görs ca av

fallen.
kontaktibland andra instanserrekommenderasUngdomar att taav

tycks fliti-Skolan den instansmed ungdomsmottagningen. är varasom
medungdomar kontaktremittera/rekommenderai att taattgast ung-

kom-de svarande.uppgift från 90 % Dämästdomsmottagningen av
45 %.%, följt socialtjänstenprimärvården 60 avmer

arbetebetydelsefull del ungdomsmottagningamasEn är att ge-av
informeratill ungdomar föruppsökande nåinsatser ut att omnom

psykologen påBåde kuratorn ochverksamhet.mottagningamas mot-
lägger iutåtriktade arbetet. Psykologemadetmedverkar itagningen

medan kurato-arbetstid utåtriktat arbete,pågenomsnitt 12 % sinav
uppsökandedel dettid på detta. Somlägger 22 % sin en avrema ca av

bl.a. i under-för ungdomsmottagningamaarbetet deltar representanter
öppet-hus-dagar på sjukhus.visning skolan och vidi

övervägandenVåra6.3.3

förebyggandehar viktig roll fylla iUngdomsmottagningama att ar-en
fånga och stöd ungdomar med psykiskabete och för tidigt åtatt upp ge

verksamhet framproblem. exempel på vuxitDe är ett en som ur ung-
Enligt fördomars behov och fortsätter utvecklas. Föreningenattsom

kan verk-Ungdomsmottagningar FSUM mottagningamasSveriges
till "skolans,samhet lokalsamhället komplementi utgörasägas ett ung-

Såväl Social-vårdcentralens och sjukhusetsdomsgruppens, resurser".
mödravården Socialstyrelsen 1996:7styrelsens utredning somav

hälso- och sjuk-Bamkommittén SOU 1997:116 och Kommittén om
1997:119finansiering och 2000 SOUvårdens organisation HSU-

välfungerandeframhåller bedriver viktigt ochmottagningamaatt ett
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arbete, föredömligt efter ungdomars, det villär sägaanpassatsom
brukamas, behov. Samtidigt pekar den oklarhetpå i ansvarsfråganman

råder, eftersom det författningsmässigtinte grundad skyl-ärsom en
dighet för sig landsting eller kommuner tillhandahålla dennaattvare

Ungdomsmottagningarna har utvecklats grundpå attresurs. av man
lokalt identifierat behovet och det funnitsockså intresserade ochatt
engagerade byggt verksamheten.personer som upp

Frågan organisation och huvudmannaskap har lösts lokalt och påom
olika Socialstyrelsen därför ungdomsmottagningamassätt. attanser
ställning deni samlade hälso- och sjukvården bör analyseras, och får
stöd Bamkommittén och BamkommitténHSU 2000. det ärattav anser
viktigt verksamheten utreds huvudmannaskapsförändringarinnanatt
genomförs, och föreslår regeringen ungdoms-gör översynatt en av
mottagningamas verksamhet. föreslårHSU 2000 regeringen utrederatt
frågan hur heltäckande verksamhet för ungdomar skall kunnaom en
etableras.

Det vikt ungdomsmottagningarna får fortsatta möj-är största attav
ligheter verka och utvecklas. Vi det väsentligt bevaraatt attanser vara

för lokal samverkan och utveckling enlighet medi ungdo-utrymmet
behov. önskvärt finnaDet arbetsformerär ävenattmars egna som

tillgodoser pojkars behov. diskussioner huvudmanna-I ochom ansvar
skap bör analysera vilka konsekvenser eventuellnoggrantman en
lagstiftning på området skulle få. Vi i dag inte skäl läggaattser an-

för ungdomsmottagningarna på huvudman. ochKommunersvaret en
landsting bör till ungdomsmottagningar utvecklas där deattse nu
saknas. Socialstyrelsen förutsätts följa utvecklingen ungdomsmot-av
tagningar i riket särskilt med avseende på mottagningamas psyko-
sociala insatser.

6.4 Socialtjänstens arbete med barn och

ungdomar med psykiska problem -
individ- och familjeomsorgen i

socialtjänsten

Vår bedömning: Socialsekreterama behöver fördjupad kunskapen
barn arbeteti med barn far illa och deras familjer. börDetom som

också finnas tvärprofessionellt kunnande inom socialtjäns-mera av
viktigasteDen utvecklingspotentialen inom socialtjänsten liggerten.

i utveckling öppenvårdsaltemativ, vilket bör inteuppmuntrasav nya
minst med tanke på kostnadsutvecklingen inom institutionsvården.
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utvärdera öppenvårdsin-dock mycket viktigt ständigtDet är att att
frånresultat jämföra resultatönskat öppen-ävensatsema samtger

och slutenvård för utvecklingen rätt.att styra
oklartuppföljningsansvar barn far illa i deSocialtjänstens ärnär

kontakt med Barnperspek-fall föräldrarna inte vill ha socialtjänsten.
behöver klargöras.tivet uppföljningsansvareti

vistelse familjehem de bio-fall blir bams i lång.I vissa Barnet,
bar-logiska föräldrarna och familjehemmet lever ovissheti om var

skall bo. Ibland denna ovisshet kombinerad med återkom-ärnet
domstolsförhandlingar. trygghet vidmande uppslitande Barnets

stärkas.långa familjehemsplaceringar behöver
behöverSocialtjänstens oklart visavi ungdomaräransvar som

tvångsvårdas grund psykiska problem inte till-på sina LPT ärnärav
lämplig. dag flera med stöd psykiskavårdasI LVU trots attav pro-
blem inte kriterium för omhändertagande enligt Situa-LVU.är ett

skapar rättsosäkerhet och behövertionen över.ses
Våra föreslår möjligheterna införa be-förslag: Vi i LVUatt att
stämmelser uppföljningsansvar, omfattar formnågonom som av
kontrollstationer under barnets med rättighet och skyldig-uppväxt-

för inhämta uppgifter från myndigheter-het socialtjänsten andraatt
utreds.

föreslår ställning vid familjehemsplace-Vi barnets långvarigatt
ring utreds. Därvid bör möjligheterna till adoptionövervägas om
eller placering bör utökas.permanentannan

föreslår mellan LVU/LPT utifrånVi gränslandet överatt ses
behov tvångsvårdvissa ungdomars på grund psykiskaav av pro-

blem.
till kapitel där redovisar samhälletsMed särskild hänvisning vi

kostnader för till barn och ungdomar medvård och stöd psykiska
problem, föreslår den vårdvi och behandlingöversyn görsatt en av

till barn och ungdomar utanför det hemmet, inne-som ges egna
fattande socialtjänstens och barn- och ungdomspsykiatrins insatser.

Omfattning och resultat placering ungdomarbarn och iav av
familjehem, och särskilda ungdomshem utvärderas.HVB behöver

få underlagFör utveckla strukturer och metoder för vår-att att nya
den behöver finansieringen institutionsvården och kostnads-även av
utvecklingen analyseras. juridiska förutsättningarna t.ex.De LVU
och LPT skall ingå i översynen.

Med individ- och familjeomsorg, IFO, den verksamhet inommenas
socialtjänsten riktar sig till individer och familjer olika skälsom som av
behöver socialtjänstens bistånd. kan ekonomiskt biståndDet röra
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socialbidrag, missbrukarvård eller arbete med barn och ungdomar
far illa eller riskerar fara illa. Målgruppen barn och ungdomarattsom

med psykiska problem svår inom individ- och familje-är avgränsaatt
där inte primärt arbetar med barns och ungdomarsomsorgen man psy-

kiska problem. Beskrivningen och analysen nedan omfattar därför soci-
altjänstens arbete med barn och ungdomar far illa eller riske-som som

fara illa. Många dem har psykiska problem och flertalet be-attrar av
finner sig i riskzonen för utveckla sådana.att

6.4.1 Socialtjänstens uppdrag

Socialtjänstens allmänna mål och uppdrag preciseras olikai lagar, bl.a.
socialtjänstlagen, LSS och VilketLVU. uppdrag socialtjänsten skall ha

barn far illa, har psykiska problemnär eller riskerar få psykiskaatt pro-
blem, därför nationell politisk fråga.är Barnkonventionen,Iytterst en

anda och innebörd bör komma till uttryck i svensk lagstiftning ochvars
finnspraxis, ytterligare bestämmelser och riktlinjer för samhällets an-

för barn och ungdomar.svar
Föräldrabalken föregångare det gällerär i lagtext ha mednär atten

barns behov. Föräldrabalkens portalparagraf barns rättigheter tyd-om
liggör barnet individ med behov och barnetsatt är relationatten egna
till närstående betydelse.är storvuxna av

harBarn till omvårdnad, trygghet ochrätt god fostran.en
Barn skall behandlas med aktnin för sin och ochegenartperson

får inte för krogslig bestra fning ellerutsättas kränkande be-annan
handling. 6 kap. l § F

Som exempel på barns behov brukar bl.a. nämnas att:

barn behöver omvårdnad och skydd-
barn behöver stabilt och varaktigt förhållande till föräldrarnaett-
barn behöver föräldrars hjälp med för sitt handlandesättaatt gränser-
barn måste få känna de behövs och de fåratt att ta ansvar-
barn behöver efter hand frigöra frånsig beroendesitt föräldrarnaav-
barn har behov samhörighet med båda föräldrarna dessaävenav om-

i konflikt med varandra bl.a. förarbetenär till föräldrabalken.

Dessa behov skall alla barn få tillgodosedda i sina hem. föräldrarnaNär
olika skäl sviktar i sin har socialtjänsten hjälpaav ett attomsorg ansvar

och stödja familjen. Socialtjänstens barn och ungdomaromsorger om
syftar till underlätta för familjen barnenatt materiell ochatt ge en
känslomässig trygghet. Omsorgerna innefattar både förebyggande
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verksamheter liksom stöd och hjälp vid speciella situationer. social-I
tjänstlagen betonas särskilt samarbetet med och viktenhemmen attav
uppmärksamma barn och ungdomar i situationer. barnetsNärutsatta
bästa det skall socialtjänsten för barnet får vård ochmotiverar sörja att
fostran utanför det hemmet se 12 § SoL.egna

verklighet socialtjänsten arbetet med barn ochDen imötersom
ungdomar situationer ofta långt från idealbildeni ärutsatta ovan.
Många gånger handlar det stället dra för vad barnet kani gränserattom
stå med, eller det gäller ungdomar, själva för,signärut utsätta utan att
påtaglig risk för bamets/den hälsa och utveckling föreligger. So-unges
cialtjänsten kan regel, föräldrar ochi svåra situationer,ävensom ge
barn det stöd och den hjälp de behöver frivilliga former.i -social-När

bedömer barnet/dentjänsten behöver vård, samförståndatt unge men
inte kan nås, träder socialtjänstens skyldigheter lagen l990:52 medi
särskilda bestämmelser vård LVU in.om av unga

Vilka reella möjligheter socialtjänsten farhar hjälpa barnatt som
illa, barn har psykiska problem eller riskerar få psykiskaattsom pro-
blem, lokal politisk fråga. handlar då socialtjäns-Detär ytterst en om

organisation, och kompetens.tens resurser

6.4.2 Kämkompetensen i socialtjänsten

Individ- och familjeomsorgen socialtjänsten bedriver verksamheter/ar-i
bete grundar lagar och politiska beslut. förtroendevaldasig på Desom
har central roll. fastställer målen för verksamheten. bärDe Deen an-

för verksamheten allmänheten och de hjälpbehövande.svaret gentemot
detta finns för denI inre organisationen, personalen och ävenett ansvar

för arbetsmetodema.

Generalister och specialister

Socialtjänsten har ålagts samhällets och skyddayttersta värnaattansvar
barn och goda uppväxtvillkor. det gäller barn far illaNärgarantera som
innebär det kunskaper och kompetens utreda bamets/den be-att unges
hov och förhållanden, bedöma föräldrarnas omsorgsförmåga tillsesamt

familjen och barnet får den hjälp detoch stöd bamet/fami1-att som
jen/den behöver antingen försorg eller attunge genom egen genom
hänvisa till myndighet.ansvarig Till socialtjänstens uppgifter hörannan

sig väl förtrogen med levnadsförhållandena kommunen.igöra Detatt
innebär bl.a. kännedom olika områdens sociala struktur och före-om
komsten riskmiljöer.av
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Socionomer, den vanligaste yrkesgruppen bland social-utgörsom
sekreterare, utbildas till generalister och grundeni inte påär experter
bam. yrkeskompetensDeras vilar kunskaperpå samhälle och indi-om
vider, vilket dem goda förutsättningar tillämpa den helhetssyn iattger
arbetet de fastslagna principerna för socialtjänstens indi-ärsom en av
vid- och familjeinriktade arbete. Generalistkunskapen alltså basen iär
det sociala arbetet.

definitionEn generalist inte vill nöja medsig "enav om man som-
kan lite allt" med utgångspunkt från betydelsen generellom av-
överblickande, omfattande, allsidig skulle kompetens"Envara: som
förmår värdera, välja och kombinera för hela situationen relevantatt ut
kunskap med utgångspunkt i kunskapsmassa avpassad för denen egen
givna uppgiften" Sundgren 1997, hearing med socialtjänsten.

Många socialsekreterare väljer dock specialisera sig inom social-att
tjänsten. Genom vidareutbildningar och lång erfarenhet utvecklas barn-
kompetens och "bamexperter" inom socialtjänsten.

Generellt kan ändå påstå socialsekreteramas grundut-sett attman
bildning de beroende inomgör andra verksamhe-att är experterav

för kunna vad bäst för det enskilda barnetter avgöraatt ärsom
SOU 1994:139. Socialsekreterarens uppdrag förutsätter han/honatt
har kompetens bedöma behövs och vilket uppdragatt när experter ex-

skallperten ges.
Socialsekreterarens uppdrag förutsätter vidare han/hon har kun-att

skaper värdera expertutlåtanden från bampsykiatrer, psykologer ochatt
jurister, och detta kunskap barns utvecklings-göraatt mot en egen om

familjens sociala interaktion och dess betydelse för barnetsprocesser,
självbild och identitet, de sociala och ekonomiska villkorens betydelse
för det sociala samspelets former och innehåll familjeni barnetssamt
och familjens familje- och socialrättsliga situation och möjlighet
Sundgren hearing1997, med socialtjänsten. innebär bl.a.Detta att
socialselcreteraren vanligen den bäst bedömer:är som

föräldrarnas samlade omsorgsförmåga,-
barnets samlade omsorgsbehov,-
vilka samlade krav måste ställas på familjehemsföräldrar,som-
barnets fortsatta behov och kontakter med de biologiskaav omsorg-
föräldrarna och andra närstående,
de rättsliga villkoren med särskild hänsyn till barnets och föräldrar--

samladeövriga villkor, dvs. sociala, psykologiska, socialpsyko-nas
logiska Sundgren 1997, hearing med socialtjänsten.etc.

Socialtjänstlagens grundläggande utgångspunkt alla människorär att
kan och vill utvecklas till bli självständigt fungerande individer.att
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klien-socialtjänstlagens införande år har betonatAlltsedan 1982 man
vården och familjens betydelse.medverkan itens

krävabehandlings-/förändringsarbete innebär inte enbartSocialt att
levnadssätt också angripaden enskilde individen ändrar sitt utan attatt
finnas livssituationen. Helhetende problem och svårigheter kan isom

riktas från den enskilde individensbetonas och uppmärksamheten pro-
individer och mellan individer ochblem till samspelet mellan i grupper

socialtjänsten börsamhället. råder i dag bred enighetDet atten om ar-
till-beta med problemen där de har uppstått och det viktigtäratt att ta

alla de finns nänniljön. Till kämkompetensen inomivara resurser som
socialtjänsten hör därför dag på och stimulera deti att taen Vana vara
naturliga nätverket kring individen.

har blivit allt vanligare anställaDet socionomerutöver ävenatt
andra yrkesgrupper arbetet med barn far illa. betyder ocksåi Dettasom

socialtjänstens "kämkompetens" förändras och det kani viss månatt att
olika i olika kommuner. På många håll i landet har,utse som ovan

socialsekreterare specialiserat barn- och ungdomssig inomnämnts,
området. omfattande harkunskapen många socialsekreterareDen som
underskattas dock ofta, bl.a. i domstolar till förmån för och s.k.vittnen
sakkunniga har den bakgrund eller denvittnen, inte teoretiskasom
kännedom den enskilda familjen socialnämndens företrädareom som
har Socialstyrelsen 1995:21.

Samarbetet med bampsykiatrin behandlas vill docki avsnitt 8.5. Vi
här understryka arbetsfördelningen mellan socialtjänsten och barn-att
psykiatrin viktig fråga diskussionen socialtjänstens käm-iär en om
kompetens och arbete barnfamiljer. vad skall bampsykiatrini I mån

för behandling den barnet eller deninsatsöverta ansvaret om unge
behöver endast kräver psykologkompetens vad mån skall soci-It.ex.
altjänsten i stället, vidareutbilda socialsekreterare ellerattgenom ge-

anställa flera psykologer, fördjupa sin kompetens det gällernärattnom
behandlings-/förändringsarbete barnfamiljer, blir viktiga frågori att
besvara. Vi återkommer till detta i våra överväganden.

Åtgärder inom socialtjänsten

Socialtjänsten erbjuder olika åtgärder till familjer behöver stöd. Isom
dag finns hel flora åtgärder. kan mycket olika olikaDet iuten av se
kommuner. del åtgärder kan första hand syfta till stöd,En isägas att ge
medan andra åtgärder inriktade hjälpa familjen för-är attmot attmer
ändra situation. Mycket vanliga stödåtgärder kontaktperson ellerären

Åtgärderkontaktfamilj/stödfamilj. förändringsinriktade olikaär ärsom
familjebehandling, nätverksarbete och placeringar på insti-typer av
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tution eller familjehem.i Gruppverksamheter kan syfta till förändring
kan också enbart stödjande. Vissa verksamheter drivsmen vara av

socialtjänstpersonal, andra ordnas och bekostas socialtjänsten.av
Gruppverksamheter och nätverksarbete drivs ofta socialsekreterare.av
Hemma-hosare och familjeassistenter med varierad utbildningsbak-

Ävengrund finns ibland anställda inom socialtjänsten. familjebe-
handling bedrivs ofta socialtjänstens personal, dvs. vidareutbildadeav
socionomer eller psykologer.

Olika åtgärder bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen och ad-ges som
ministreras socialselcreterare. Till socialtjänstens kärnkompetens hörav
alltså administrera, organisera och utforma olika hjälp- och stöd-att
åtgärder.

vårI enkätundersökning individ- och familjeomsorgens insatserom
för barn och ungdomar med psykiska problem listades olikanio al-
ternativ på insatser utredning kan tänkas leda till. svarandeDesom en
kommunerna fick rangordna alternativen.

De vanligaste insatserna utredning ledde till fortsattsom en var
stödkontakt och kontaktperson/-familj. Därefter rapporterade kommu-

olika former öppenvårdsinsatser nätverksarbete, avlast-t.ex.nerna av
ningshem, familjebehandling, olika mellanvårdsforrner, psykoterapi
eller bistånd till psykoterapi, familjeförskola, stödkontakt i hemmet,
öppenvård, missbrukarvård, social bostad.

fallandeI skala dessutom placering familjehem,i hemtera-angavs
placering på institution och öppengruppverksamhetpeut, vanligasom

insatser efter utredning.en

Socialtjänstens vårdvid placering foransvar

Socialtjänsten har för den vård beslutas för barn och föräld-ansvar som
utanför det hemmet. Det innebär konkret social-rent t.ex. attrar egna

tjänsten har för "just detta barn får vad detta barn behöveratt påansvar
denna institution eller dettai familjehem". I socialtjänstens kärnkom-

ingår kunskap och kompetenspetens utreda och bedöma behov ochatt
formulera vårdplaner och granskaatt vårdaltemativ, upphandlasamt

vård för det enskilda bamet/familjen och följa vården för bedömaatt
den inte längre behövs.när
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personalSocialtjänstens personalsammansättning behov av-

barn och ungdomarenkätundersökning förvi gjort insatserDen om
och ungdomsen-IFO:s barnmed psykiska problem visar 27 %att ca av

detpsykolog/er. har angivitheter/avdelningar har anställda 28 % att
det finns kurator san-finns familjebehandlare och har31 % svarat att

tillhör IFO. På vårnolikt skolkuratorer organisatorisktvanligen som
sakna ochfråga vilka personella sig som manresurser man anserom

påtagligt behov fördelade sigbedömer sig ha inom IFO,ett svarenav
enligt nedan:

personalforstärkning inom individ- ochTabell 6.1 Behovet av
familjeomsorgen.

Andel %Personal/Resurs
Socialsekreterare 26
Psykolog 49

13Kurator
Behandlingsassistent 8
Familjebehandlare 10

hemma-hosare 18Hemterapeut
Övrigt 23

kvällar, och hel-särskilt stöd till flyktingbarn, resursförstärkning nättert.ex.
jurist.ger,

socialtjäns-behöva psykologer inomHela 49 % sigKommentar: anser
behöva fler hem-ha fler socialsekreterare. sig26 vill 18%%ten. anser

resursförstärkninghar påoch 23% angivit "övrigt",terapeuter t.ex.
kvällar, helger, nätter.

för barn,likhet med verksamhet verksamhetenI övrig inom IFO, är
organiserad i/på särskildaungdomar och familj i utsträckningstor en-

hög ochheter eller handläggare. Arbetsbelastningen i allmänhetär pro-
utvärderingblematiken ofta komplex. Uppföljning och insatserär av

familjer bristfällig kommuner.barn, ungdomar och i mångarör ärsom
följa hurgäller ärendestatistiken vilket medför svårigheterDet även att

utvecklasolika behovsgrupper och anmälningar barn far illaom som
och förändras mellan och tid Socialstyrelsen, 1997.åren NTöver
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6.4.3 Brister inom socialtjänsten

Upprepad kritik

har riktatsDet mycket kritik socialtjänstens arbete barnmed ochmot
ungdomar. börjanI 1990-talet gjorde Socialstyrelsen flera under-av
sökningar, bland inom för Aktiv uppföljning,annat programmetramen

visade på brister i socialtjänstens arbete. Bland visadestora annatsom
undersökningarna socialtjänsten ofta saknade bamperspektiv i sittatt
arbete det i utredningar barns situation inte gjordessamt att om egna
analyser och ställningstaganden inom socialtjänsten, stäl-iutan att man
let ofta lutade sig från BUP. Kritiken gällde också bristermot iexperter
dokumentationen och rättssäkerhet m.m.

frånSynpunkter fältet

I våra kontakter med socialtj det huvudsaki frågortvåär man
tagit detFör första brister deni kompetensen resursbristsamtupp. egna
bl.a. visavi det 3 §SoL, och för detyttersta andra svårigheteransvaret
i samarbetet med barnpsykiatrin. kritikDen socialtjänsten togsom upp
under hearing kommittén anordnade i oktober handlade1997,en som
främst behovet kompletterande insatser från bampsykiatrinom av
beträffande vissa särskilt De nämndesutsatta grupper. grupper som var
flyktingungdomar med svåra upplevelser bakom ochsig i fa-övrigt
miljeproblematik i invandrar- och flyktingfamiljer, ungdomar ärsom
kraftigt utagerande, självmordsbenägna ungdomar barn ochsamt ung-
domar för sexuella bl.a.utsatts Persson och Josefssonövergreppsom
1997, hearing med socialtjänsten.

Socialtjänsten har ständigt behovett sitt och fåatt avgränsa ansvar
andra myndigheter aktivt sitt Socialtjänstensatt ta ytterstamer ansvar.

innebär alltför ofta socialtjänsten står det gälleratt näransvar attensam
utforma adekvata stödinsatser Josefsson 1997, hearing med social-
tjänsten.

huvudsakligaDen kritik socialtjänstens IFO framförtsmot som
för bampsykiatrin till kommitténrepresentanter handlar bristav om

barnkompetenspå i utredningssammanhang och brist på behand-eget
lings-/förändringsarbete i direkt kontakt med barn, ungdomar och fa-
miljer. Detta innebär socialtjänsten inte förstai handatt efterfrågar
BUP:s specifika kompetens bampå med psykiska störningar, iutan
stället BUP:s allmänna kompetens barnpå och familjer.

I skrivelse till kommittén har Akademikerförbundet SSR påtalaten
nödvändigheten kompletterande fortbildningar eller kompe-av annan
tensutveckling för utveckla specialistkompetenseratt inom individ- och
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Verksamhetsområde där detbarn detfamiljeomsorgen. Arbetet med är
alla socialför-verka för på siktenligt angelägetSSR är att attmestsom

1997. Vi åter-till specialistkompetens SSRvaltningar har tillgång
kvalitetsutveckling.kapitel kompetens ochkommer till detta i 10 om

utvecklingsåtgärderCentrala

åtgärder föruppdrag vidtagit olikaSocialstyrelsen har på regeringens
fokus-utveckla arbetet bl.a. ihöja kompetensen och Barnatt genom
famil-och regeringsuppdraget utvecklaprojektet åren 1991-1995 att

det1993-1995. Socialtjänstkommittén ansågjehemsvården åren att
utvecklingsprojekt föreslog bestämmelser iinte räckte med utan nya

och skynda påsocialtjänstlagen syfte stärka barnets ställningi att att
änd-utvecklingen. har 1996/97: föreslagitRegeringen i proposition 124

syfte.ringar i socialtjänstlagen med detta
fr.o.m. har införtsBestämmelser gäller den januari 1998 i1som

socialtjänstlagen SFS 1997:313 bl.a. socialtjänstens insatserattom
skall god kvalitet och det socialtjänsten skall finnasinomattvara av

för utföra social-personal med lämplig utbildning och erfarenhet att
tilltjänstens uppgifter 7 §. bestämmelse barns kommaEn rätt atta om

tals beträffande stycket.åtgärder dem har införts i 9 § andrarörsom
Vidare gäller anmälnings- och uppgiftsskyldigheten till socialtjäns-nu

förutom för myndigheter och myndigheter,dem arbetar inomten, som
för alla verksamma enskild verksamhetinomäven ärpersoner som som

berör enskild hälso- enskilt be-barn och ungdom, och sjukvård samt
driven socialtjänstens Socialtjänstensverksamhet på område 71 §.
utredningsskyldighet ärenden skyddet barn och ungdomi rörsom av

valhar 50 § liksom den släktens betydelse vidpreciserats närmastea
familjehem för barn behöver bo utanför det hemmet 22 §av som egna

fjärde stycket. Vidare stärks bamperspektivet allmäntrent attgenom
portalparagrafen socialtjänstlagen kompletteras bestäm-i med en ny
melse artikel 3 i barnkonvention: åtgärderFN:s "Närmotsom svarar

barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnens bästa kräver" lrör
fjärde stycket.§

fokus slutrapportBarn i kom i oktober Mycket kritiken1996. av
från tidigare kvarstod. dock viktigt påpekaDet inne-rapporter är att att
hållet i fokus-rapporten förhållandenBarn i före år 1996 ochavser man
får förmoda många de projekt bl.a. Socialstyrelsen initie-att av som
rade, resultat utvärderats, lett för-inte har till positivaännumen vars
ändringar.

Socialstyrelsen redovisar år bl.a. projekt samverkan1997 iom
former där Socialstyrelsen har samlat lokala projekt15 iöppna nät-ett
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fokusprojekten samlas till forskarledda seminarier medverk. lokalaDe
och utvärdering. Socialstyrelsens syfte stimu-dokumentationpå är att

verksamheteroch utveckla samverkansformer inom och mellanlera
vidare antalmed barn. Socialstyrelsen hararbetar ettutsatta pro-som

barnsocialtjänstens arbete med vissa målgrupperjekt kring t.ex. som
och barn tillför sexuella invandrar- och flyktingbarnövergrepp,utsatts

arbets-sjuka. Likaledes finns projekt riktar in sig på vissapsykiskt som
meduppgifter och/eller socialtjänstens arbetevissa situationer inom

social-barn far illa. hör projekt barnet iHit rättsprocessen, omsom om
utred-barnavårdsutredningar, behandlings- ochtjänstens vissaom
stödjaningsmetoder övergripande syfte för alla projektEtt är attm.m.

ochmetodutveckling det sociala arbetet stödja kunskaps-i attgenom
kompetensutveckling förbättra för uppföljning, utvärde-samt systern

och kvalitetsutveckling Socialstyrelsens redovisning tillring rege-
ringen 1997.

6.4.4 arbetsformer inom socialtjänstensNya
bamavårdande arbete

Generellt framhåller länsstyrelserna föri sina årsrapporter 1996 att
kvaliteten i socialtjänstens för barn, ungdomar och familjerinsatser är
god. Området bedöms de flesta Socialstyrelsen,prioriterat NTav som
1997.

Större ekonomisk medvetenhet och smalare ekonomiska ramar men
också ökad kunskap barns behov och följderna för barnen avom om
"misslyckade" insatser, driver på utvecklingen arbetsformerav nya an-
passade till lokala behov och förutsättningar kommunerna. Oftaiute
finns stark önskan försöka förminska omhändertaganden barnatten av

i stället på tidiga och hemmavid.insatser på öppenvård Nyaatt satsa
arbetsformer innebär alltid utbyggt samarbete med någonnästan ett

myndighet också kommer kontakt med problemen ochiannan som
behöver förnya sina arbetsmetoder för minska arbetsbörda.sinattsom

gälla samarbeteDet kan med polisen, barnomsorgen, skola och/eller
barnpsykiatri m.fl. myndigheter. kan också gälla samarbete medDet
olika organisationer. drivkraft utvecklingsarbetetEn i ärgemensam
antagandet tidiga insatser minskar risken föratt storagemensamma
problem kräver insatser den enskilde socialsek-Förstörresom senare.

polisen, psykologen m.fl. också lyckade tidiga insatserreteraren, ger
arbetstillfredsställelse och ökar sådantmotivationen utvecklastor att

arbete.
finns därför floraDet "modeller för framtiden". Denen av gemen-
grundtanken för arbetsformer verkar aktivt byggaattsamma nya vara
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på människors och försöka hitta flexibla lösningar i svåraävenresurser
situationer. Socialtjänstlagens principer närhet och normaliseringom
har genomslagskraft. fall skiljer myndighetsutöv-I vissastor utman

dvs. del socialtjänsten hand utredningarningen, den tarav som om av
barns och ungdomars skydd föräldrarna eller förekommande fallinär
den själv vill medverka. Andra enheter arbetar med helainteunge an-

för socialtjänstens olika grader frivillighet ochoch tvångsvaret av ser
detta helhet i det sociala arbetet.som en

metoderVissa och arbetssätt sprids "centrala projekt". Somgenom
exempel på detta kan dels Socialstyrelsens projekt "Dartington",nämnas

bedömnings- och uppföljningsinstrument för barn ifamiljehemsvårdett
enligt engelsk modell, dels utveckling och spridning "familjeråd-av
slag" barn far illa, projekt Svenska Kommunförbundetsi regi.när ett

korthet innebärI Dartingtonmetoden följer antal tydligaatt ettman
mätbara mål relaterade till utvecklingsområden:sju hälsa, utbildning,
identitet, familj och känslo-relationer, och beteendemässig utveckling,
socialt beteende och förmåga klara sig själv. Som instrumentatt an-
vänds frågeformulär med åldersanpassade frågor socialsekrete-ett som

använder vid uppföljningen vården i samtal med barnet, deraren av
biologiska föräldrarna och familjehemsforäldrama. Stockholm, Uppsala,
Luleå och Helsingborg deltar dettai projekt kommer utvärderasattsom
år 1998. Modellen sprids dock redan konferenser inu genom m.m.
Sverige.

Familjerådslag, ursprungligen utvecklats på Zeeland,Nya ärsom en
modell/metod för nätverksarbete barn och ungdomar behöver vårdnär
eller skydd. Huvudsyftet på famil-systematiskt påär att sättett ta vara
jen och nätverkets för barnet. Svenska Kommunförbundet harresurser
utvecklat metoden för svenska förhållanden projekti tillsammans med

tiotal kommuner. Metoden sprids i dag med hjälp utbildningsin-ett av
Socialstyrelsen för utvärdering arbetet kommersatser. ansvarar av som

redovisas under hösten 1998.att

6.4.5 Uppföljningsansvar barn far illanär

barnNär och ungdomar inom socialtjänsten på grund miss-utretts av
tanke missförhållanden det viktigt socialtjänsten följerär attom noga

det bistånd familjen fått har avsedd effekt. minst någonInteatt ärupp
form uppföljning viktig falli de socialtjänsten efter avslutad utred-av
ning konstaterar barnet eller den visserligen har behov stöd,att unge av

föräldrarna eller den själv avböjer fortsatt kontakt. Förmen unge upp-
följning/fömyad kontakt gäller dessa falli regler för inled-samma som
ning utredning då det gäller skydd och stöd för underårig.av
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Övervakning barnavårdslagtidigarei

bestämmelseBvL fanns1960:97,barnavårdslagtidigareI omen
Övervakningen,åtgärd.förebyggandeövervakning ensom varsom

och medmed kontaktperson iavskaffades ochtvångsåtgärd, ersattes
ikraftträdande år 1982.socialtjänstlagens 10 §

fortlöpande följaövervakaretillskulle denEnligt BvL utsettssom
levnadsförhållanden.uppmärksamma hansochutvecklingden unges

Övervakaren ochvägledningråd, hjälp ochvidare lämna strävaskulle
Övervakaren hadeförtroendefull kontakt.byggaefter sökaatt enupp

vårdnadshavarenför de fallbefogenhetersärskildainte någradäremot
tillvägrade medverkahembesök eller på över-sig sättannatmotsatte

anmälan tillÖvervakaren endastfall kundesådanavakningen. I genom
övervak-åtgärdingripandefrågannämnden aktualisera änen merom

del C.prop.1979/ 80:1,ning
skulleövervakningsinstitutetSU föreslogSocialutredningen tasatt

medsocialnämndenbestämmelse enligt vilkenmedbort och ersättas en
familj medsärskild ellersamtycke kanenskildesden utse personen

angelä-personligaenskilde och hans iuppgift hjälpa den närmasteatt
remissinstan-förslaget ansågremissbehandlingenUndergenheter. av

social verksamhethör hemma iövervakning inteatt somenserna
framhöllremissinstanserförtroendefull samverkan. Någrapräglas av
liggeråtgärdernatill differentieringemellertid möjligheteniatt enav

barnet.föräldrarna Manför såvälrättstrygghet tillär somgagnsom
till dras-praktiken skulle tvingasbefarade socialtjänsten iäven att mer

drastiska ingripan-bort. Medtiska övervakningeningripanden togsom
kriminalvården.socialtjänsten och inomden åtgärder både inomavsågs

departe-uttalade dåvarandesocialtjänstlagentillI propositionen
följande:mentschefen bl.a.

full-skall kunnaför kontaktpersonväsentlig förutsättninEn att en
förtro-eller denuppgifter har föräldrarnassina ärgöra att ungesan

beslutaenskildes vilja skullenämnden denende. Om mot enom
förutsättning-det enligt meninfortlö ande tillsyn, begränsar min

det personligakontaktpersonen bli stö ärör att avsom enarna
deluppgifter prop.1979/ C.hans viktigaste 80:1,

Gällande bestämmelser

for och ungdom. Soci-finns bestämmelser skyddet barn12 § SoLI om
hosfölja utvecklingenaltjänsten skall "med särskild uppmärksamhet

utveckling".och ungdom har tecken tillbarn visat en ogynnsamsom
infördes socialtjänstlagen den juli 1985 iformulering i 1Denna sam-

Mellantvånget in-det s.k. mellantvånget infördes iband med LVU.att
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nebär socialnämnden enligt bestämmelserna i 22 § kan beslutaLVUatt
den skall hålla kontakt med kontaktperson eller delta be-iatt unge en

handling i former inom socialtjänsten. möjlighet tillDennaöppna upp-
följning har inte praktikeni i fall och50 år 1995 fall70använts änmer
år 1996 Socialstyrelsen 1996:11 och 1997:11.

Regeringen föreslår i prop.1996/97:124 ändringar i socialtjänst-om
lagen inte någon ändring i sak det gäller kommenterar12 §när men
socialtjänstens skyldighet följa utvecklingen hos barn och ungdo-att
mar.

Av propositionen prop.l984/85:l7l särskilda insatser inomom
socialtjänsten för ungdomar i samband med missbruk och krimina-
litet framgår ändringen i socialtjänstla syftade tillatt attm.m. en
dels förtydliga socialtjänstens för framföralltansvar un fagöverträdare,omar,
ungdomar med missbruksproblem och delsunga
motverka tendenser till i ökad utsträckningdöma ungdomar tillatt

Eåföljderinom kriminalvården. Också ba grund artikel 37 imot av
amkonventionen frihetsberövande barn och den aktuellaom av

allmänna debatten lagöverträdare det angelägetär attom unga un-
derstryka socialtänstens för denna ungdomar.ansvar pp

Regerin elar den pfattning till uttryck för-ien u som ommer
arbetena til den aktuel bestämmelsen, samtidigt med-ärnu a men

svårigheterna med lagstiftarens intentioner iveten att omsättaom
praktisk handling. dockDet angeläget socialnämndenär inteatt utan
vidare släpper kontakten med ungdomar har visat tecken tillsom en

utveckling i situationer förutsättningarna för vårdnärogynnsam en-
LVU inte uppfyllda och samtycke tillär insatser inte har kunnat

ållas. Detsamma gäller familjer med små barn där föräldrarnaer
avvisar socialtjänstens erbjudanden frivilli insatser och därom a
förhållandena allvarliga inte sådanaär VU kan tillämpas.attmen
För kunna vända familjemas inställning till hälpatt att ta emot
krävs både varierat utbud insatser och hög kompetensett av os
berörda socialarbetare. Det talar för kom och metodutveck-etens-1243.ling inom detta område prop.l996/96:

Vi det finns skäl diskutera bamperspektivetatt i ovanståendeattanser
citat och återkommer dettill i våra överväganden.

6.4.6 i familjehemäam

Omkring 8 barn000 vistas familjehemi i Sverige. Antalet barn är
ganska konstant från år till år. flestaDe barnen frivilligt placerade,är
dvs. familjehemsplaceringen bistånd 6 § SoL föräldrarnaär ett som
begärt eller i fall samtyckt till.vart

Ungefär hälften barnen har bott i familjehem i år ellertreav samma
och tredjedel har bott i hem fem år eller längre Social-mer en samma

styrelsen, redovisning familj ehemsuppdrag 1995.av
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Vården familjehemi skall utformas så den främjar barnetsatt sam-
hörighet med föräldrar, syskon och andra för barnet betydelsefulla per-

skall ha kontaktBarnet med hemmiljön. Föräldrarna bör densoner.
hjälp och det stöd de behöver för förändra sin situation så barnetatt att

kan återvända hem. Valet familjehem viktigt och bör skesnarast ärav
med barnets bästa för Sedan den gäller1 januari 1998ögonen. att-
socialtjänsten förstai hand bör ellernågon anhörigöverväga om annan
närstående kan barnet. Familjehemmet bör sedan få till-ta emot -
räckligt stöd och utbildning för bästapå klara sitt uppdragäven sättatt
socialtjänstlagen och dess förarbeten.

År 1993 regeringen Socialstyrelsen i uppdrag utvecklaattgav
familjehemsvården länge kritiserats på i princip alla punktersom ovan.

Regeringsuppdraget till Socialstyrelsen resulterade förutom ut-
bildningar och utvecklingsprojekt landet, deni första kartläggningen

gjorts i Sverige familjehemsvården. Länsstyrelsernasom av genom-
förde kartläggningen uppföljning familjehemsvården ochsom en av
använde resultaten i landsomfattande konferenser för socialtjänsten där
de brister länsstyrelserna funnit diskuterades.som

Socialtjänstkommittén behandlade frågor stöd till barn och för-om
äldrar barn placerade i familjehemsvård och föreslog för-när vissaär
ändringar i socialtjänstlagen för stärka familjehemsbamens ställningatt
i socialtjänsten SOU 1994:139. Flera förslagen finns demed i änd-av
ringar gäller fr.o.m. den l januari 1998. harDessutom socialtjänst-som
lagens portalparagraf förstärkts med bamperspektiv: åtgärder"Närett

barn skall särskilt beaktasrör vad hänsynen till barnets bästa lcräver".
Vi ifrånutgår de bestämmelserna följs och utvärderas.att Detnya upp
finns ingen anledning frågornain på dennai utredning.närmareatt

Det finns dock anledning granska Socialtjänst-att närmare ett av
kommitténs förslag inte behandlas i proposition 1996/972124som om
ändringar i socialtjänstlagen. gäller barnensDet ställning underotrygga
långvariga och ofta konfliktfyllda familjehemsplaceringar.

långtidsplaceradeDe barnens situation

långtidsplaceradeDe barnens situation skiljer sig från de flesta andra
barns de sällan fått något riktigt besked de hörattgenom om var
hemma. Möjligheten placeringen avbryts och barnen flyttas, medatt
eller sin vilja, finns under hela placeringstiden Socialstyrelsen,mot
redovisning familjehemsuppdrag 1995. del barnEn placerasav som
med stöd blir ocksåLVU kvar familjehemmeti med ständiga dom-av
stolsförhandlingar och konflikter mellan föräldrar, socialtjänst och fa-
miljehem, vilket tillvaron mycket förgör barnen.otrygg
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föräldrarnas vilja och förmåga handi första handDet är att ta om
utanför kan avslutas och alltsåbarnet vården hemmetnäravgörsom

behov.barnets situation ochinte
familjehemsvårdforskare studerat barn i långvarigUtländska som

tillhörighetbarn i osäkerhet sinhar konstaterat växeratt omsom upp
utvecklas till harmoniska och välfun-och framtid har utsiktersämre att

bristfälliga anknytning de lättaregerande Barnens stötsgör attvuxna.
ökad riskfrån familjehem och den innebär också de löpersinaut att en

1995:8. flerafara illa under själva placeringen Socialstyrelsen Iatt
lagstiftningländer löser detta problem med tvingaatt genom myn-man

tid/visst ställning till barnets boendedigheter efter viss antal år taatt
under hela uppväxten.

ochplanning", planering för varaktighet,"pennanencyBegreppen
placering, används med delvisplacement","permanent permanent -

delar världen därolika innebörd och historisk bakgrund i de av-
för barnmöjligheten olika familjehemsvårdenpå sättatt permanenta

lagstiftning Socialstyrelsengenomförts 1995:8.genom
sedan funnits laglig möjlighet genomföraI har år 1953Norge att

adoptioner barn omhändertagits för samhällsvârd, med ellerav som
föräldrars samtycke. bamavårdslag gäller sedani NorgeDenutan som

föreskriver långsiktig för barnår 1993 planering skall görasatt etten
ad-varit familjehemsplacerat i två år. kan innebära barnetDet attsom

fortgårkan också innebära familjehemsplaceringenDetopteras. att
med handlingsplan där de biologiska föräldrarna delegerar vårdan-en

den juridiska vårdnaden Socialstyrelsen 1995:8.har kvarsvaret men
England används överflyttning vårdnad mycketI Densparsamt.av
lag kraft handträdde i år 1989, rekommenderar i första adop-nya som

för barn beräknas utanför för-tion lösning behöva växasom som upp
äldrahemmet. Erfarenheter vårdnadsöverflyttning sättett attav som
försäkra barnet blir kvar familjehemmet har likasig i inte varitattom
goda adoptioner Socialstyrelsen 1995:8.som av

möjligheter finns iföräldrabalken överföraDe 6 kap. §8 attsom
vårdnaden till familjehemsföräldrama för barnets uppväxtatt trygga
utanför det hemmet används sällan bl.a. Socialtjänstkommitténegna
SOU 1994:139. gäller vårdnadsöverflyttningDet i princip påsamma
grund vårdnadshavaren skyldig till missbruk eller för-siggörattav
summelse eller i övrigt brister i på medför bestå-sättettomsorgen som
ende fara för barnets hälsa eller utveckling 6 kap. FB. Flera skäl§7
till detta har angivits, bl.a. osäkerhet hos socialsekreterarna detnär
gäller reglerna i föräldrabalken och hur skall tillämpas ochdessa
osäkerhet kring vad vårdnadsöverflyttrling längden innebär förien
barnet.
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hinderEtt det gäller överföring vårdnaden på familjehems-när av
föräldrar har också varit oklarheter det gäller fortsatt ekonomisknär
ersättning och stöd till familjehemsföräldrar blir vårdnads-annat som
havare. Socialtjänstkommittén föreslog långtgående förett ansvar
kommunen fortsatt ersättning till familjehemsföräldrar bliratt utge som
vårdnadshavare SOU 1994:139. förslagRegeringens i proposition
1996/97:l24 kompromiss och den bestämmelsenär i social-en nya
tjänstlagen kommer det möjligt for kommuner skäliggöraatt att utge
ersättning det blir inte skyldighet 72 b SFS 1997:313.men en

det gäller de långtidsplaceradeNär barnen föreslog Socialtjänst-
kommittén vidare bestämmelse skulle införas i socialtjänstlagenatt en
enligt vilken socialtjänsten, de falli återförening mellan barnet ochen
föräldrarna inte aktuell eller möjlig, i stället skall arbeta förär denatt

kan utanför det hemmet underväxa och goda för-tryggaunge upp egna
hållanden SOU 1994:139. Syftet bl.a. uppmärksamma social-attvar
arbetarna på möjligheterna föräldrabalken.i Någon bestämmelseny om
detta har dock inte införts i socialtjänstlagen i samband med proposition
1996/972124.

I Ovisshetens barn har Socialstyrelsen analyseratrapporten arbetet
med familjehemsvård i Sverige och konstaterar det utvecklatsatt ett

håll i de länder s.k.annat än planning. Mananammatsom perrnanency
talar i stället svensk modell för familjehemsvård. innebärDen attom en

i stället för inskränka och begränsa föräldrarnasatt möjlighetman, att
påverka barnens situation i familjehemmet tvångsadoptionergenom-
och definitiva beslut- i enlighet med intentionerna i socialtjänstlagen
har eftersträvat arbetssätt där föräldrarna delaktiga arbetetett igörs
med barnen. Medvetenheten föräldrarnas betydelse för de familje-om
hemsplacerade barnen har blivit allt och värdet "inclusivestörre av
fostering", familjehemsvård med föräldrarna i stället förtar atten som

dem, har blivit alltutestänga uppenbar for svenska socialarbetaremer
Socialstyrelsen 1995:8.

En svensk modell för varaktighet familjehemsvårdeni diskuteras i
Socialstyrelsens sådanEn modell skulle enligt Socialstyrelsenrapport.
kunna "möjligheten flytta vårdnaden för barn i de fall detatt ärrymma
möjligt och lämpligt, tydliga planer förgöra varaktig familjehems-att
vård enligt socialtjänstlagen och möjligen fatta beslut lång-även att om
varig vård enligt LVU. Det sistnämnda alternativet skulle innebära att

delvisLVU skulle få innehåll vilket kräver vidareett utredning"annat
Socialstyrelsen 1995:8. Barnkommittén denna skissadeattanser mo-
dell intressant utveckla vidareär och föreslår dettaatt iatt görs sam-
band med den LVUöversyn Barnkommittén vidare föreslårav som
SOU 1997:116.
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adoptioner har till Social-förslag angående lämnats inEtt öppna
Justitiedepartementet konferensdepartementet och deltagare iav omen

Konferensen diskuterade adop-adopterades i samhället år 1995.rätt
familjehemsplaceringar, vårdnadsöverflyttningar och adoptioner, öppna
Konferensdeltagama med från bl.a.tioner. Organisa-representanter

för adopterade och fosterbam, Socialstyrelsen ochtionen Statensvuxna
för internationella adoptionsfrågor föreslår möjligheten tillnämnd att

adoptioner utreds. Med adoptioner ibland adop-öppna öppna avses
där ursprungsfamiljen och adoptivfamiljen har varandrastioner möts,

fortsattoch adress och har möjlighet till kontakt. Sådana öppnanamn
adoptioner förekommer andra adoptioneri Sverige. fall därI avses
domstolen barnet fortsatt med ursprungsfamiljsinumgängesrättger en
efter adoptionen. Sådana adoptioner förekommer i vissa i USAstater
skrivelse dnr 95/3837.Ju

gränslandet mellan tvångslagama6.4.7 ochI LVU

LPT

Vi har fått del uppvaktningar från socialtjänsten och från vissa läns-en
styrelser med anledning det saknas fungerande regler inomattav

förtvångsvården ungdomar psykiskapå grund sinaen grupp som av
problem behöver tvångsvård form.i någon förekommer ungdo-Det att

grund psykiska problempå omhändertas med stöd lagenmar av av
l990:52 med särskilda bestämmelser vård förLVUom av unga
vård inom socialtjänsten, lagen 1991:1128 psykiatrisk tvångs-när om
vård LPT har tillämpliginte psykiater, samtidigtansvarigansetts av

tvångsomhändertagande enligt både läkare socialsekrete-ochettsom
nödvändig för hjälpa den Problemet främstverkar gällaär attrare unge.

tonårsflickor på grund psykiskasina problem självdestruk-ärsom av
tiva, vilket kan sig i och självmordsförsök.ätstörningart.ex. yttra

vårdLagen 1991:1128 psykiatrisk LPTom

För tvångsvård enligt skallLPT bli aktuell krävs patienten lideratt att
allvarlig psykisk störning, patienten grund psykiskapå sittattav en av

tillstånd och sina personliga förhållanden i har oundgängligtövrigt ett
behov psykiatrisk vård, inte kan tillgodoses på sätt änannatav som

patienten intagen på sjukvårdsinrättning för heldygns-att ärgenom en
vård, patienten sig den vård behövs eller patientenatt motsätter attsom
uppenbart saknar förmåga uttryck för grundat ställningsta-att ettge
gande frågan.i Vid bedömning patientens vårdbehov skall be-ävenav
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aktas till följd farlig för hälsa ellerdenne sin störning ärom av annans
personliga säkerhet.

förarbetena till exempel på vad kan all-I LPT utgörages som anses
varlig psykisk störning. Till allvarlig psykisk störning bör första handi
räknas tillstånd psykotisk karaktär. Vidare ingår allvarliga depres-av

med självmordstankar, svårartade personlighetsstömingar, al-sioner
kohol- drogpsykoser allvarliga förvirringstillståndoch kansamt som
drabba eller svårartade abstinenstillståndnarkotikamissbrukare prop.
1990/91:58. allvarligBedömningen psykisk störning ärav om en

ske utifrån både och dess grad.måste störningens art
tillämplig barn och ungdomar under dockLPT på 18 år. Detär är

sällsynt psykiatrisk tvångsvård kommer till stånd för dennaatt grupp,
framgårvilket bl.a. Socialstyrelsens patientstatistik avslutadeöverav

vårdtillfállen fr.o.m. juli 1992 juni Totalt ungdomar1993. 52t.o.m.
under vårdades med stöd under sagda tidsperiodår LPTarton av
Socialstyrelsen 1996 b.

vårdLagen 1990:52 med särskilda bestämmelser om av unga
LVU

Förutsättningarna för bereda barn och tvångsvård inom social-att unga
tjänsten Tvångsvård får beredasi LVU. den någon si-ges unge om av
tuationema eller föreliggeri 2 3 § LVU och samtycke till frivillig vård
saknas. 2 § regleras de fall där den löper riskI påtaglig attunge en
skada sin hälsa eller utveckling på grund brister hemmiljön,i de s.k.av
miljöfallen. Vård skall också beslutas med stöd den3 §av om unge

hälsasin eller utveckling för påtaglig risk skadasutsätter atten genom
missbruk beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet ellerav
något socialt nedbrytande beteende, de s.k. beteendefallen. Medannat

socialt nedbrytande beteende sådant beteende avvikerannat avses som
samhällets grundläggande på kan leda tillmot ett sättnormer som en

påtaglig risk för den hälsa eller utveckling. Exempel på annatunges
socialt nedbrytande beteende kan den tillfälligt-änatt annatvara unge

vistas i missbruksmiljöer ellervis prostituerar eller uppträdersig på
sexklubb prop.l979/80:l, del A, SOSFS 1997:15.

Den psykiska problem i sig grund förinte vård medutgörunges
stöd 3 § förstLVU. Det den följd psykiskär närav unge som en av
störning missbrukar, begår brott eller har socialt nedbrytandeett annat
beteende det kan finnas skäl ingripa med omhändertagandeatt ettsom
med stöd LVU. Det måste emellertid från fall till fall vilkenavgörasav
vård lämpligast. vissa fall kan denI nödvändiga vårdenärsom ges
inom för socialtjänstens behandlingsresurser, andra falliramen egna
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kan det lämpligare bereda den vård psykiatrininom prop.attvara unge
1989/90:28. uppgifter vi fått tyder dockDe på det uppstårattsom pro-
blem erbjuda psykiskt stördavissa ungdomar adekvat vård med stödatt

de regler finns i dag.av som

6.4.8 Våra överväganden

Socialtjänstens arbete allmänt-

viktigasteDen utvecklingspotentialen inom socialtjänsten ligger i att
utarbeta öppenvårdsaltemativ, vilket också på många håll igörsnya
landet. bör ochDetta stödjas inte minst med tanke påuppmuntras
kostnadsutvecklingen inom institutionsvården. samtidigt viktigtDet är

ständigt utvärdera öppenvårdsinsatsema önskat resultatatt att samtger
jämföra resultat från och slutenvård för utveck-även öppen- att styra

lingen rätt.
Arbetsfördelningen mellan socialtjänsten och bampsykiatrin är en

viktig fråga i diskussionen socialtjänstens kämkompetens ochom ar-
bete bamfamiljer.i vadI mån skall bampsykiatrin föröverta ansvaret
behandling den barnetinsats eller den behöver endast kräverom unge

psykologkompetens vad mån skall socialtjänstenI i stället,t.ex. ge-
vidareutbilda socialsekreterare eller anställa fleraatt attnom genom

psykologer, fördjupa kompetenssin det gäller behandlings-/föränd-när
ringsarbete barnfamiljeri

Vi delar bedömningSSR:s socialsekreterarna behöver fördju-att en
pad kunskap i arbetet med barn far illa och deras familjer och attsom
det framtideni inom alla socialförvaltningar bör finnas sådan fördjupad
kunskap. Vi dessutom det bör finnas tvärprofes-attanser mera av
sionellt kunnande inom socialtjänsten och stödjer därför socialtjänstens

önskemål tvärprofessionell förstärkning. det kanPå sättetegna om
bampsykiatrins användas för de svåraste psykiska problemenresurser
och inte för kompensera brister deti allmänna kunnandett.ex. att om
barns utveckling, relationer inom socialtjänsten.m.m.

I socialtjänstlagen gäller från den l januari 1998 bestämmelseen om
kompetens inom socialtjänsten se ovan. vår bedömningDet nå-är att

ytterligare lagbestämmelse inte behövs det ettlokal-ärutan attgon nu
politiskt utveckla kompetensen inom socialtjänsten seatt ävenansvar
kapitel 10.
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Socialtjänstens uppföljningsansvar

det finns skäl granska socialtjänstens uppföljningsansvarVi att attanser
bamperspektiv. det gäller ungdomar finns redanNärettur en

bestämmelse det möjligt för socialtjänsten hålla regelbun-gör attsom
Ävenden kontakt med den för behovvid följa utvecklingen.attunge

mellantvånget användsinte i någon omfattning, finns be-störreom
stämmelsen möjlighet följa ungdomarna. möjlighet,Dennaattsom en

det gäller mindre finnsbarn, bara föräldrarna samtycker till det.när om
I gäller för uppföljning/fömyad kontakt förövrigt reglersamma som
inledning utredning då det gäller skydd föroch stöd underårig.av

Samtycke alltid Viktigt socialt föri arbete nå bra resultat. Detär att
därför lätt hålla med det nödvändigt kunna erbjudaär att äratt attom

utbudvarierat och berördainsatser socialarbetare bör ha högett attav
kompetens. dock härDet nödvändigt tillstå det finns situatio-är att att

då barn lever i riskzon fara illa då socialtjänsten,att trotsner men an-
strängningar, inte lyckas få sådant samtycke till stånd krävs för attsom
kunna följa barnets utveckling. Sådana situationer arbetet meduppstår i
familjer med sociala problem, missbruk och psykisk sjukdom. Detstora
händer familjer flyttar utredning socialtjänsteninomt.ex. att när en av-
slutats och familjen avböjt erbjudet stöd. Om det inte finns skäl att

utredning och familjen inte går med på uppföljning fåröppna nästany
kommun, bamavårdscentral och skola börja från början. Först närom
socialtjänsten denna kommuni finner skäl utredning bar-öppnaatt om

situation kan den gamla kommunen kontaktas. finns härnets Det en
respekt för föräldrarnas integritet inte alltid barnet.som gagnar

Vi därför uppföljningsansvar, omfattar någon formatt ettanser som
kontrollstationer under barnets med rätt/skyldighet föruppväxtav -

socialtjänsten inhämta uppgifter från andra myndigheter- böratt utre-
das.

tidigareDen övervakningen vi inte lösning. Vi attser som en menar
det ställeti bör socialselcreteraren med sin kompetens följervara som
barnets utveckling.

dettaI sammanhang det viktigt andra myndighetersär poängteraatt
följa barns utveckling och anmäla till socialtjänsten barnatt näransvar

far illa. skyldighetEn för socialtjänsten uppföljningsansvari sitt in-att
hämta uppgifter från andra myndigheter skulle kunna innebära ob-ett
servandum för dessa. socialtjänstenNär meddelar familjen intet.ex. att
längre aktuell inom socialtjänsten, uppföljningär kommerutan att gö-

eller månader, innebär det förskolan, bamavårdscent-tre attras om sex
ralen, skolan m.fl. kanske bör observanta. Fråganextravara om upp-
följningsansvar för barn far illa för- och nackdelar med s.k.samtsom
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kontrollstationer, lcräver fördjupad utredning harvi inte möj-en som
lighet villVi dock lyfta frågan för diskussion.att göra.

Långvariga familjehemsplaceringar

förstaDet i hand föräldrarnas vilja förmågaoch handär bar-att ta om
vården utanför hemmet kan avslutas och alltså intenet avgör närsom

barnets situation och behov. Den bestämmelsen i socialtjänstlagensnya
portalparagraf åtgärder barn"när skall beaktas vad hänsynen tillrör-
barnets bästa kräver" uttryck för starkare bamperspektivär ett att ett-
bör anläggas vid bedömningen förhållandena sådana bar-när är attav

kan flytta hem till sina föräldrar.net
Intentionerna lageni barn placeras samhällsvårdi såär att snartsom

det möjligt skall återvända hem och föräldrarnaär skall få stöd föratt
klara föräldrarollen och möjliggöra hemgång.att Dessa intentioneren

bygger på bedömningen vad barnets bästa. Vi ställer iärav som oss
princip helt bakom detta. Vi också den svenska modellenattanser
d.v.s. intentionerna i socialtjänstlagen frivillighet och samförståndom
och barns till sina anhöriga viktig dockrätt Viär värnaatt om. menar
samtidigt det finns situationer där hänsynen till barnets bästa inteatt

med lagens intentioner. finnsöverensstämmer Det behov påatt ettav
samlat granska de långtidsplacerade barnenssätt situation, deras möj-
ligheter till och deras till tillhörighet och känslo-uppväxttrygg rätten
mässig anknytning möjligheter och hinder för detta.samt

Vi därför barnets ställning vid långvarig familjehems-attanser
placering bör utredas. Därvid skall också möjligheternaövervägas om
till adoption eller placering bör utökas.permanentannan

"I gränslandet mellan LVU och LPT"

råderDet rättsosäkerhet för de ungdomar inte uppfyller förut-stor som
sättningarna för beredas vård inom socialtjänsten på grund sittatt av
beteende, samtidigt inte heller uppfyller kravet allvarligpåmen som
psykisk störning enligt LPT. Många dessa ungdomar har ett stortav
vårdbehov. Psykiska problem inte grund för ingripandeutgör medett
stöd 3 § LVU. Enligt uppgift tvingas därför socialtjänsten iblandav
söka brister i den hemmiljö för kunna bereda den vård.attunges unge

Det önskvärt för vård skall beredas dengränserna närvore om unge
med stöd LVU eller LPT I avsnitt, 9.3, lämnaröver. viettav ses senare
förslag på hur utagerande ungdomar med missbruksproblem och
psykiska problem skall få sina behov adekvat psykiatrisk hjälpav
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föreslåstillgodosedda de vårdas inom socialtjänsten. I avsnittet attnär
behandlingsråd skall mellan psykiatri,formsamråd i äga rumav

eller boende för fastställa denoch hem för vårdsocialtjänst att unges
denplanera den fortsatta vården Ettvårdbehov och för att unge.av

socialnämndens utredningbehandlingsråd skulle kunna bistå iäven av
blirfall dessa ungdomarungdomars vårdbehov, i desjälvdestruktiva

väljervård socialtjänsten. villföremål för inom Det säga attom man
gälla vid psykiska problem.utvidga LVU ävenatt

ungdomspsykiatrinoch6.5 Barn- -
nationellaSocialstyrelsens översyn

innehållVår Socialstyrelsens nationellabedömning: Översyn av
fokuserat Vuxenpsykiatrinoch kvalitet den psykiatriska vården hari

Socialstyrelsen 1997:8. slutsatser drar i slutrapportenDe ärman
dock för ungdomspsykiatrin, ochcentral betydelse barn- ochävenav

instämmer särskildavi i allt väsentligt i dem. Slutrapporten och det
underlaget barn- och ungdomspsykiatrin viktigautgörom
kunskapsunderlag. direkt eller indirekt flerastöd våraDe ger av
förslag.

Patienters och anhörigas ställning behöver stärkas, och vi in-
Socialstyrelsens förslag åtgärder flera olika nivåer.i påstämmer om

Socialstyrelsen förordar vuxenpsykiatri och barn- och ungdoms-att
psykiatri för flexibla ålders-skall utveckla samarbetet uppnåatt mer

förslagse vårt avsnitt 9.6. Vidare Socialstyrelsengränser attanser
harnationella riktlinjer bör utvecklas för sådana delar vården somav

särskilt med flerabetydande samordningsbehov, vilket ligger i linje
våra förslag i kapitel Vi välkomnar Socialstyrelsens initiativav

för stödja och utveckla den psykiatriska epidemiologin se vårtatt
förslag i kapitel 5.

och ungdomspsykiatrin specialistresurs. enlighetBarn- Iär en
med detta barn- och ungdomspsykiatrinvi bör koncentreraattanser

de Eftersomsina insatser till behövande barnen och familjerna.mest
dag har mycket söktrycki krävs tydligare priorite-ett stortman

barn ungdomar utvecklaringar. Vi och med tidig riskatt attanser
svår psykisk störning ungdomar inledningsfasen till utveck-isamt
ling psykisk sjukdom skall särskild konstaterarprioritet. Viav ges -

i dag har svårigheter levaBUP till vårdgarantin.att stora att upp
finns tydliga behovDet specialiserade bör arbetaDessateam.av

eller den allmänna barn-inom och ungdomspsykiatrin så detnära att
tvärdisciplinära arbetssättet vidareutvecklas och fördjupas. Verk-
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ställning,kontinuerligt utvärdera specialistteamenssamhetema bör
ökar.för hjälp totalttill väntetidemade inte bidrarså settattattatt

för godkan hinderoch metodbristerKunskapsluckor utgöra en
kunskapsut-följasjälvklartvård. Professionema har attett ansvar

goda be-metodik visat sigvecklingen och tillägna sig som geny
och sluten vård börmellanhandlingsresultat. Gränsen görasöppen

be-mellanvårdsfonner utvecklas. vårflexibel och Detalltmer är
vård finnsoch slutendetta underlättasdömning öppenattatt av

iorganisation.inom samma
ungdomspsykiatrin vid vård traumati-barn- ochVi att avanser

till-funktionshindrade barn och ungdomar börpsykisktserade och
rehabiliteringstänkande.alternativtlämpa habiliterings- ettett

ochidentifikation riskgrupperFörebyggande arbete genom av
psykisk ohälsa skall ske itidiga tecken påuppmärksamhet på sam-

Skolhälsovård,och barnhälsovård, barnomsorg,verkan med mödra-
dock dist-och närstående. Vidistriktsläkarrnottagningar attanser

fungerar bristfälligt i dag.detta avseenderiktsläkarrnottagningar i

nationell6.5.1 En översyn

inne-har uppdrag regeringen gjortSocialstyrelsen på översyn avenav
Översynen har gällt denpsykiatriska vården.,håll och kvalitet i den

vuxenvården.huvudsak inriktats på Ettspecialiserade psykiatrin och i
dock bl.a.ungdomspsykiatrin ladessärskilt uppdrag rörande barn- och

kommittéarbete.med syftet underlag till vårtatt ge
helhet dels kartläggningarSocialstyrelsens bygger i sin påöversyn

Socialstyrelsenverksamhetenolika delar den psykiatriska somav av
fram olikagenomfört, dels på underlagsrapporter tagits expertersom av
ungdomspsykiatriskaoch kvalitet den barn- ochoch Innehåll igrupper.

ord-har analyserats med Olavvården Bengtssonexpertgrupp somav en
råd och andrareferensgrupper, vetenskapligaförande. Arbetsgrupper,

slut-bidragit till utformningen Socialstyrelsenshar allaexperter av
lika villkor Socialstyrelsen 1997:8,God psykiatrisk vård pårapport,

novembervilken överlämnades till regeringen den 25 1997.
fast den psykiatriska vården påslår SocialstyrelsenI rapporten att

slutenvårdsplatser har minskatmånga utvecklats positivt. Antaletsätt
förmån för vårdforrner med inriktningtill behandling i öppna mot att

behandla ursprungliga miljö, vilket på sikt kanpatienten i dennes ge
form minskade psykiska funktionshinder.betydande resultat i Denav

till har med psykiskpositiva utvecklingen många stör-trots personer
bestämmelserfortfarande svårt sina behov tillgodosedda.ning Deatt

för psykiatriska hälso- och sjukvårdengrundläggande denär gessom
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förutom hälso-i och sjukvårdslagen HSL i lagen psykiatriskäven om
tvångsvård LPT och lagen rättspsykiatrisk vård LRV. Tvångs-om
lagarna tillämpas i vården omyndiga,ytterst LRVsparsamt nästanav
inte alls. Den Sverige stödda FN-resolutionen principer förav om
skydd till psykiskt sjuka 1991 skall lagarna vägledandeutöver vara
för psykiatrin. "Samtliga krav på vården den inte helt leverreser som

till", konstaterar Socialstyrelsen Socialstyrelsen 1997:8.upp
Även koncentrerats tillöversynen Vuxenpsykiatrin har mångaom av

Socialstyrelsens ställningstaganden direkta implikationer också för den
barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten och därmed för vårt ut-
redningsuppdrag. Några centrala uttalanden och förslag, giltigaärsom
också för barn- och ungdomspsykiatrin, sammanfattas nedan.

En stärkt ställning för patienterna och deras anhöriga

Patienternas och anhörigas inflytande behöver stärkas att ettgenom
aktivt deltagande i vårdens planering och genomförande uppmuntras.
Individuella vårdplaner bör i samråd medupprättas patienten och när
det möjligt medär anhöriga, och vårdplanen bör integreras med vård-

planering så den omfattar patientens helaatt livssituation.grannarnas
Socialstyrelsen föreslår regeringen bemyndigar styrelsen utfärdaatt att
föreskrifter vårdplanering och utforma granskningsmallar för till-om

de mänskliga rättigheterna respekterasatt i psykiatrin.synen av
Socialstyrelsen sjukvårdshuvudmännen inomattuppmanar ramen

för verksamheternas kvalitetstillsyn bl.a. införa planeringsorgan där
patienter och anhöriga finns representerade och underlätta brukar-att
revisioner vården.av

Breda och djupa insatser för utveckla kompetensen vårdenatt i

Utbildningarna behöver breddas och intensifieras för att motsvara en
förändrad psykiatris vidgade kunskapsbehov och behov insikterav om
vårdgrannarnas insatser och verksamhet. Bristen på specialister i psyki-

behöveratri åtgärdas aktiv rekrytering till utbildningengenom en mer
och personalvårds- och arbetsmiljöinsatser. Ledarskapsutveck-genom
ling bör erbjudas alla yrkeskategorier. Gott ledarskap handlar mer om
individuell förmåga yrkestillhörighet.än om

Socialstyrelsen konstaterar också det finns brist på differentie-att
rade vårdresurser, kvarstående kunskapsluckoratt finns inom psykiat-
rin och dessa reella hinder.att kanutgör Här särskilt Social-nämnas att
styrelsen i kapitlet "Bam- och ungdomspsykiatri" följandesäger att
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behandling:grund metodbrister, inte får adekvatpå ung-grupper, av
allvarlig social och psykiatrisk proble-med kombinationdomar en av

förövare våld och sexuellaoch utagerande pojkar,matik, aggressiva av
älvdestruktiva flickor.övergrepp samt

och samordningFörbättrad samverkan

psykos-betydelse utvidgad samverkan kringallraAv största är ungaen
Socialstyrel-tidiga stadier sjukdomsutveckling,patienter i sin anserav

för detta med skola, social-Samverkansformer måste utvecklassen.
barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri.tjänst,

bemyndiga styrelsenSocialstyrelsen föreslår regeringen särskiltatt
psykiatriskautveckla nationella riktlinjer på skilda avsnitt denatt av

särskilt betydande. delvården där samordningsbehoven Förär egen
ochSocialstyrelsen samverkan med huvudmänneni näraatt pro-avser

nationella riktlinjer för behandlingen de olikafessionema utveckla av
också primärvårdsinsatser, socialapsykiatriska tillstånden, där insatser

inkluderas. Till huvudmännen riktar Socialsty-och insatser från skolan
utveckla mellan barn- ochrelsen förslaget de skall samarbetetatt ung-

domspsykiatrin och vuxenpsykiatrin för flexibla ålders-uppnåatt mera
gränser.

En utvecklad psykiatrisk organisation

med tidig risk utveckla psykisk måstePatienter svår störningatt ges
allra högsta psykiatriska vården behöver differentieras,prioritet. Den
och allvårdsavdelningar med blandning kroniskt sjukastora en av pa-

och nyinsjuknade bör undvikas.tienter
Socialstyrelsen föreslår huvudmännen:

särskild inledningsfasen tillprioritet patienter iatt ut-ge unga-
veckling psykisk sjukdom, däribland ochsärskilt psykospatienterav
patienter med ätstörningar

identifiera riskgmpper och uppmärksamma tidiga tecken påatt psy--
kisk ohälsa samverkan med mödrahälsovård,i barnomsorgen, skol-
hälsovård, primärvård, barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri
och närstående

barnen till psykiskt störda särskilt uppmärksammas.att-

Socialstyrelsen föreslår regeringen styrelsen och forskningsrådenatt ge
uppdrag utvecklai den psykiatriska epidemiologin samarbeteiatt nära
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med forskning, professioner och huvudmän. delFör Social-egen avser
styrelsen särskilt stöd till epidemiologin psykiatrin.inomatt ge

6.5.2 Utdrag "God psykiatrisk vård på likaur
villkor"

följande beskrivningenDen barn- och ungdomspsykiatrin är ettav
utdrag slutrapporten från Socialstyrelsens nationella översynur av
innehåll och kvalitet i den psykiatriska vården Socialstyrelsen 1997:8.
Beskrivningen i sin baserad på underlagsapporten Innehåll ochär tur
kvalitet i den barn- och undomspsykiatriska vården. denI mån bedöm-
ningar kommer till uttryck i nedanstående utdrag de således Social-är
styrelsens och inte våra. Den läsare intresseradärsom av en mer
fullständig bild barn- och ungdomspsykiatrin hänvisas till underlags-av
rapporten.

Barn- och ungdomspsykiatri

MålgruppBarn- ungdomspsykiatri medicinsk specialitet.är aratoc en se
Den barn- och ungdomspsykiatriska samheten riktar sig till barnver
och ungdomar med kiatrisk problematik till år.18sedlel upp

Ungefär fjär Sveriges befolknin barn ochutgörsen av av
ungdomar till års ålder.19 ochBarn- omspsykiatrin ärupp ung en
liten l vilken förväntningar kn Den cirka 1stora ts. upptarresurs

landets totala sjukvårdsbudget knapprocent 10t procentav oc av
vuxenpsykiatrins Barn- och ungdomspsy böriatrinresurser. vara
den specialistresurs inom landstinget, har för diagnostiksom ansvar
och behandling de svårast psykiskt störda barnen och ungdo-av
mama.

Den åldersgränsen, vanligenövre 18 år, vållar problem. 18-år-
ingar oftast ekonomiskt, socialtär och/eller sykologiskt beroendeflexibelfamiljer.sina Många skäl talar för åldersgräns mellanav en

och18 25 år, speciellt för långtidspatienter. samarbeteEtt mednära
sykiatrin behövs krin dessa ungdomar.vuxen

Cir 12-15 äldre tonåringar har någon gångprocenta av a un-
der kontaktvarit i med barn- ochuppväxten domspsykiatrin.un ê-l2-årsgruördelningenKöns jämn. Pojkarna dominerarär i pen,
flickorna söker oftare hjälp i tonåren. En ifikant högre an av
barnpsykiatrins atienter, i jämförelse befolkningen ime samma
åldrar, saknar til gång till föräldrartvå i det dagliga livet.

Verksamhet
Minst 90 insatserna sker i öppenvård. efärprocent För hälftenav un

de familjer söker blir det högst fyra besök. itetEtt antal fa-av som
miljer har kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin under flera år.
De vanligaste barnen inom öppenvården harsymtomen rela-ärsom
tionsstömingar, ångeststömingar, stömin sinnesstämning van-av
ligen de ression uppförandestörning, oncentrations- och upp-
märksam etsstöming och svår anpassning efter eller kris.trauma
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för hela akuta psyki-Slutenvården har platser landet. i337 Barn
högre omhändertagandenivå derasatriska tillstånd kräver änsom

under utredning krävernormala nätverk klarar barnsamt somav,
vid misstankar övergrepp, vårdas iheldygnsobservation t omex
slutenvården problemen rela-slutenvård. barn inomFör anges vara

och beteendestöming, ätstörning ochroblem, depressiontions psy-
mellan och sluten vårdvångsvård sällsynt. Gränsenkos. öppenär

olika former da vård. lexibla övergånluckras viat arex avupp,
vård, vilket till för förälmellan och sluten är störstöppen nytta ar

ochlättast det huvudman föroch barn, skapas öppenärom samma
sluten vård.

verksamheten den tvärvetenska liga inrikt-Utmärkande för är
omspsykiat-främst manifesteras det barn- ochningen, vilken i ung

utbildningsbakmed personal har olika Me-riska teamet som
sykologiska kunskaper tillämpas intedicinska, sociala och ettpa

famidet växande barnet och dessmed hel påsätt, etssynrerat en
samhällsperspektiv.familjen ipå ettsamt

Insats
kiatriska arbetetsällan det barn- och ungdomspsInte startar som en

dennagenomförs diagnostis bedömning. in-krisinsats. IAnnars en
sykiatriska tillstånd, familjens hjälpa,kluderas bamets attresurser

nätverkets möjlig bistå.eter att
rådgivandehä ften familjerna erhåller stödjande ochMer än av

föräldrasamtal. Ungefär tredjedel familjetera Ovriga be-går ien
för mellan och ividualpsyko-handlingsformer 10 in1star procent:

giuppbehandling, miljöterapi, nätverksarbete och farmakote-terapi,
rapi. - - - efter avslutad kontakt föräld-Vid uppföljningar cirka år ärett

med den barn- och ungdoms sykiatriska insatsen.ofta nöjdararna
Ungdomarna kritiska behand ingsmetodema.är motmer- - -

Samarbete
för-Kvaliteten bam- och ungdomspsykiatrin beroendeinom är av

med vårdgrarmar och myndigheter. svårtmågan samarbeta Det äratt
för ungdoms liksomexakt barn- och sykiatri,gränseratt attan e

socialtjänstens uppgift, olansrin in Dessaära va som s m m.
kanske ocksåbå verksamheter uttrycker förväntnin ochstörst ara

besvikelse samarbetet med barn- ungdomspsykiatrin.påmest oc
socialförvaltningen ofta frustrationSåväl skolan uttrycker översom

barn- och ungdomspsykiatrin släpper" klienter. kort-sina Denatt
familjertidsbehandling vanligast inte tillräcklig förär är somsom

fungerardåligt flera olika avseenden.i - --öljande för närvarande få adekvat behand-integrupper anses
Img:
Ungdomar med kombination allvarlig psykiatrisk psykoser,en av- borderlinestöniingar och social problematik.

och utagerande pojkar.Aggressiva- våldFörövare och övergrepp.av sexue
Självdestruktiva flickor.- - - -

ån efterfråganTill och
femårsperioden har det skett ökad tillström-Un senasteer en en

till barn- och ungdomspsykiatrining .- - -
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Väntetidema för första besök ökar och det genomsnittligaett
antalet besök barn minskar. Strävan efter korta kaninsatserper
medföra familjer får otillräcklig hjälp.att - - -
Samordning
Samordningen behöver förbättras inom följande områden:

Ekonomisk statistik och målgruppsrelalerad statistik. Båda redo-
visningama bör innehålla basdata, enhetligt defi-gemensamma
nierade. dessaUtöver kan uppläggningen fritt utifrån lokalastyras
önskemål och behov.

Verksamhetsredovisnin och vård- och behandlingsprogram.recåvisningarar
För kunna ämföra och behövsatt enighetprogram,vilka rubri skall finnas med vilka uppgifterom er som oc om som
skall lämnas under respektive rubrik.

behövsDet öppenhet inom vården för olika behandling,typer av
inklusive metoder, så kan varje hjälpsökandesatt mötanya man
speciella behov. finnsDet behov följa kunskaps- ochett stor attav
erfarenhetsutvecklingen. Idag saknas i stort sett en gemensam
"kommunikationskanal" där alla inom verksamheterna snabbt kan
byta kunskaper och erfarenheter.

Konkreta for samarbete kring tonåringar med troligtprogram
Vuxenpsykiatriskt vårdbehov bör utformas.

God psykiatrisk vård på lika villkor, Socialstyrelsen 1997:8

6.5.3 Våra överväganden

"Bam- och ungdomspsykiatrin liten till vilken detär ställsen resurs
förhoppningar" konstaterarstora Socialstyrelsen I sin egenskapovan.

specialistresurs för vården barn och ungdomar med psykiskaav av pro-
blem, den också helt förcentral vårtär uppdrag. Vi ägnade den mycket
tid inledningeni vårt utredningsuppdrag, vilket kommit till uttryck iav
vårt delbetänkande SOU 1997:8. Flera våra förslag barn- ochrörav
ungdomspsykiatrin, direkt eller indirekt. Vår diskussion i detta avsnitt

därför inte på någotär uttömmande, fokuserarsätt några aspekterutan
lyfts framinte på plats.som annan

Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri formulerar
målen for verksamheten följer:som

ochBarn- ungdomspsykiatrisk verksamhet specialistresursär en
hälso-inom och sjukvården. Dess målsättning igenkänna,är att

bota, lindra och förebygñapsykisk sjukdom och störning, utgörsom
hinder för personlig och mognad. målsättninväxt I ingårenockså verka för barns intressen tillvaratasatt i samhälatt Barnset.
och domars behov hjälp och stöd ska i första hand tillgodosesun av

förä drar, skola, socialtjänsten och primärvård.av

Landstingens målbeskrivningar ligger i allmänhet mycket näraegna
den citerade.ovan
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och allmänt formulerade,målen mycket brettkonstaterarVi äratt
ungdomspsykiatrin specia-beaktar barn- ochsärskilt äratt enom man

målformuleringama särskiltifrån intelistresurs. kan utgåMan att ger
bland tänk-ställs inför kravet prioriteratydlig vägledning då attman

bara insatser.

planeringBehovsanalys och

uppgiftersamstämmigai underlagsrapportenExpertgruppen säger att
kraftigunder den femårsperioden skettvid handen detatt senaste enger

samtidigttill barn- och ungdomspsykiatrin,tillströmning patienterav
har minskats.som resurserna

sökande.således ökat tryckFrån alla håll i landet rapporteras ett av
den grundläggande dimen-bör emellertid medvetenMan attomvara

ungdomspsykiatrin mycket olika vårtbarn- och Isioneringen utserav .
enkätmaterial kan konstatera det föreligger mycket variatio-vi att stora

dels hur mycket överhuvud-landstingen emellan, i manner resurser
för varierande från till kr barnskjuter till- år 1996 225 850taget per

medeldels hur väljer använda de0-20 år boende i länet i attman-,
slutenvårdtill förfogande. landsting har litenstår Vissa extremtsom en

länoch då förhållandevis på öppenvården, i andra ärsatsar mer man
relativt väl försedd slutenvårdsplatser.med

regionala skillnaderna och vårdformer vadDe i är större änresurser
kan skillnader psykisk ohälsa.rimligen motiveras i Detsammasom av

fallet för enligt Social-Vuxenpsykiatrin, Socialstyrelsens slutrapportär
styrelsen Vården tycks ha utvecklats på olika och vi1997:8. sätt
besitter otillräcklig kunskap de egentliga behoven och hur barn- ochom

fåungdomspsykiatrin dessa i olika delar landet. Förmot attsvarar av
giltig bild behoven epidemiologisk bevakning mycketären av en av

Värde, och lämnar förslag detta kapitelvi i Vi välkomnarstort attom
Socialstyrelsen åtar särskilt stödja den psykiatriska epidemio-sig att
login och föreslår regeringsuppdrag för fortsatt utvecklingatt ettman

denna. Epidemiologin bidrar med förbättradväsentligt kunskap.av en
bedöma hur vårdbehoven tillgodosesFör måste den dock kom-att

bineras med förbättrad rapportering och utvärdering åtgärder. Viav
återkommer till detta kapitel kvalitetsutveckling.i lO, Kompetens och



SOU Olika arbete med ungdomar...1998:31 barn och 225instansers

långaDe köerna

trycket på barn- och ungdomspsykiatrin leder till långaDet stora vän-
tetider och/eller till möjligen alltför kort behandling för de hjälp-en

tillsökande, och påfrestande arbetssituation för personalen. Tillen spe-
cialistutredningar exempelvis autism och neuropsykiatriskav annan
problematik kan väntetidema för specialise-till år. Köernaettvara upp
rad behandling, exempelvis för ätstörningar, också mycket långa.är

Enligt den s.k. vårdgarantin gäller:i 2 § HSL "Varje patienta som
vänder till hälso- och sjukvården skall, det uppenbartsig inte ärom
obehövligt, medicinsk bedömning sitt hälsotillstånd"snarast ges en av

kraft sedan deni l juli 1997. Enligt Dagmaröverenskommelsen för år
detta läkarbesök1997 uttolkas så inom primärvård skall erbjudasatt

inom åtta dagar och så erfordras ska biträda med"när primärvården
hänvisning till Specialistvård för patientbesök månader.inom Förtre

med oklar diagnos ska besöketpatienter hos specialist ske inom må-en
nad" skr. 1996/97:66, bilaga 6. Behandling skall sedan påbörjas "utan
dröjsmål enligt vägledande för urvalprinciper och prioriteringar". Det-

alltså uppenbart barn- och ungdomspsykiatrin dagi harär att stora
svårigheter leva till vårdgarantin.att upp

Nödvändigt prioriteraatt

Vi barn- och ungdomspsykiatrin skall koncentrera sin insatserattanser
till de behövande barnen och familjerna. Enligt gäller2 § HSLmest att:
"Den har det behovet hälso- och sjukvården skallstörstasom av ges
företräde" i kraft den juli 1997. Då efterfråganl överstiger resurserna
måste behoven få i första hand skall vård. Detavgöra ärvem som
således betydelsefullt barn- och ungdomspsykiatrin medvetnaatt gör
prioriteringar, i synnerhet bakgrund det antalet hjälpsö-mot storaav
kande. Dessa prioriteringar skall explicita och på övergripandevara
nivå kunna bli föremål för politisk diskussion och styrning.

I understryks frivillighetenexpertgruppens rapport äratt utmär-
kande för den barn- och ungdomspsykiatriska vården. Allmänt anser

familjens motivation avgörande för skallatt ärman egen om man
kunna använda sig det barn- och ungdomspsykiatrin har attav som er-
bjuda. Vid hälften insatserna har dock någon utomståendenästan av

familjengjort uppmärksam på barnets behov hjälp. Många har blivitav
aktivt stöttade söka tillsig barn- och ungdomspsykiatrin,att även om
endast mindre kommer formell remittering. Vien grupp genom anser

barn- och ungdomspsykiatrin kan explicita och ändamålsenligaatt göra
prioriteringar formellt remisskrav.utan

8 18-0333
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Till sekretariatet har influtit antal kring hur mycketett rapporter
barn- ungdomspsyki-svårt störda tonåringar beretts vård inom ochinte

ochdärför har tillmötesgå derasatrin inte att storaatt man resurser
vårdbehov. lätt våldsam ochomedelbara inseDet gränspsy-är att att en

kan behandlas avdelningkotisk tonåring knappast på ettsomsamma
inåtvända problem. Likväl måste detbetydligt barn med sä-yngrepar

har det behovetdet förekommer just "den störstaattatt avsomgas
få vård, då den totala vårdresursenhälso- och sjukvård" har svårt äratt

hjälpsökande förenaliten och behoven hos de svåra inomatt samma
BUP-kliniker möjlighetsjälva verket saknar i dag mångaIväggar. att

dessaerbjuda den differentierade vård skulle krävas för mötaattsom
förmoda offensivt utvecklingsarbeteskilda behov. kanMan att ett av

delvården för ungdomar skulle kunna avhjälpaden psykiatriska en av
svårigheter.dessa

sluten-underlagsrapport "vid långvarigI nämns attexpertgruppens
regiöverföring till behandlingshem i landstingetsvård sker ofta ett

vårtoch boende" till-eller kanske till enskilt hem för vård 32,ett
behandlingen fortfarlägg. vill understryka den psykiatriskaVi attatt

behandlas samarbetehälso- och sjukvårdens avsnitt 9.3Ivara ansvar.
och socialtjänsten vid placering ungdomar imellan bampsykiatrin av

hem för eller boende,vård HVB.

specialistteamBehovet av

och ungdomspsykiatrin, liksom i alla medicinskabarn-Inom grenar,
denväl avvägd balans mellan den generella ochmåste hittaman en

framförtsspecialiserade vården. Från våra intresseorganisationer har
speciali-starka krav skall ha möjlighet snabbt nå fram tillpå att attman

flerta-serad kompetens. naturligt, eftersom organisationerna iDetta är
exempellet fall specifika diagnosgrupper, alla kanrepresenterar som ge

hjälpsökandes lidande förlängts grund personalenpå hur den på attav
haft specialistkunskaper. vill dock understryka in-inte Virätt att

tresseorganisationema i detta avseende inte majoritetenrepresenterar
de hjälpsökande annorstädes det såinom BUP. Här är attav som

få"hälsan tiger still"; det främst de i dag har svårtär attgrupper som
stöd och vård har anledning intresseorgani-sig irätt attsom engagera

sationer.
dag finns oroande tendens den allmänna bampsykiat-någotI atten

likhet medrin och neuropsykiatrin utvecklas tämligen åtskilda. I
Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri vi specia-attanser
lister barn- och ungdomspsykiatri bör ha hög grundkompetens ii en
neuropsykiatri. bredd i kompetens och måste såledesEn synsätt rym-
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den allmänna bampsykiatrin, förmår anläggainom så attmas man en
helhetssyn på barns utveckling och psykiska problem. Vid komplice-
rade och/eller svårbedömda neuropsykiatriska problembilder finns

specialiseraddessutom behov kunskap. På liknande behövssättav ex-
familjeterapeutiskempelvis kompetens vid relationsstömingar inom

familjen, specialiserade kunskaper ätstörningar vid behandlingom av
utvecklad interkulturell kompetens vid behandling flykting-anorexi, av
barn och -familjer etc.

specialiserade förbehövs barn, ungdomar och famil-De teamen att
med ovanlig och/eller komplicerad problematik skall få behovjer sina

tillgosedda. denvård och stöd bör arbeta inom ellerDessa närateamav
och ungdomspsykiatrin, tvärvetenskapligaallmänna barn- så detatt

arbetssättet vidareutvecklas fördjupas.och bör ocksåMan vara upp-
märksam bildandet specialistteam potentiellpå innebär risk.att av en
Specialistteamet befinner sig längre från basverksamhetema, och det är

allmänhet föri svårare den hjälpsökande få tillgång till dessatt resur-
Väntetiden kan bli lång. bör därför inom för verksam-Manser. ramen

hetens kvalitetssäkringsarbete kontinuerligt utvärdera specialistteamens
ställning, så de bidrar till väntetidema för få hjälpinte totaltatt att att

ökar.sett
detAtt finns behov såväl bredd specialiserad kunskap in-ett av som

nebär barn- och ungdomspsykiatrin aldrig kan decentraliseras fulltatt
finns inneboende konfliktDet mellan närhet och tillgänglighet åut. en

sidan och specialiserad kompetens å den andra. deBara störreena
BUP-klinikema möjlighethar erbjuda specialiserad utredningatt mer
och behandling, och kan därför fungeraremisser och kun-ta emot som
skapscentra respektive län elleri länsdel. Mindre och enheter harstörre

ömsesidigt utveckla sitt arbete samspel,i så barn ochett att attansvar
familj får hjälp på den omhändertagandenivå problematiken krä-er som
ver.

Differentierade behandlingsmetoder och kompetensutveckling

SocialstyrelsensI de vanligaste behandlingsmetodernarapport attanges
förinsatser och tillsammans med föräldrar familjeterapi.är In-samt

dividualterapi, giuppterapi, miljöterapi, nätverksarbete, medicinering,
expressiva tekniker kroppsterapi kan också förekomma Social-samt
styrelsen 1997:8.

finns anledningDet framhålla bampsykiatrins behandlingsar-att att
senal räcker långt och bedriver omfattande och framgångs-att ettman
rikt arbete till relativt liten kostnad. fleraFrån intresseorganisationer
har dock framförts kritik otillräcklig bredd deni terapeutiska kom-mot
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endast fåSom exempel behandlare besitter kom-nämnspetensen. att
kognitiv beteendeterapi, vilket effektiv be-i visat sigpetens vara en

handlingsmetod vid Social-inte minst tvångs- och ångeststömingar. I
styrelsens slutrapport den nationella generelltpåpekasöversynen attav
kunskapsluckor och metodbrister reella hinder för god psykiat-utgör en
risk vård och utvecklingsarbete måste prioritet. avsnittetIatt ges som
specifikt gäller den barn- och ungdomspsykiatriska vården se ovanstå-
ende utdrag framhålls finns behov effektivt följadetatt attav mer
kunskaps- erfarenhetsutvecklingen.och påpekar det saknasMan att en

kommunikationskanal där alla verksamheter snabbt kan bytagemensam
kunskaper och erfarenheter. Vår bedömning till deldettaär att en

jämförelsesammanhänger med det i med andra medicinska specia-att
liteter bedrivs förhållandevis lite forskning barn- ochinom ung-
domspsykiatrin. kunskapsutbyte sker publicering iDet som genom
facktidskrifter därför ganska Vi delar Socialstyrelsens be-är sparsamt.
dömning det finns forskningskunnigaangeläget det kliniker iäratt att
ledande positioner, och åtminstone på länsnivå bör byggaatt man upp
forsknings- och utvecklingsenheter. Då forsknings- och utvecklings-
arbete del verksamheten sker naturlig inskolning förär en av en perso-
nalen söka information och kanaleri för utbyte.att upprätta

Mellanvårdsformer

Gränsen mellan och sluten vård luckras olika for-Viaöppen t.ex.upp,
dagvård. Sådana mellanvårdsformer vårdbe-är sätt mötaett attmer av

hoven hos barn och ungdomar med relativt svåra psykiska problem.
Mellanvård ofta effektivt, också kostnadssynpunkt, och någotär ärur

efterfrågas flera exempelvisintresseorganisationer. För ätstör-som av
ningar förespråkas vårdprogram bygger flexiblapå övergångarsom
mellan och sluten Vård, såväl intresseorganisationeröppen av som pro-
fessioner. Vi flexibla övergångar underlättas ochatt öppenattanser av
sluten vård finns inom organisation.samma

Rehabilitering habilitering-

bampsykiatrin finns behandlingsoptimism,Inom huvudsaki ären som
positiv. bottnar i tilltro till människors till föräldrarnasDen en resurser,
goda vilja och till den kraftinte minst i barnets utvecklings-som ryms
potential. Behandlingsoptimismen har dock lett till inte till-att man
räckligt uppmärksammat barnmånga har svårigheter inteatt som en

förgång alla "botas" relations- familjeinriktadoch behandling.genom
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Traumatiserade barn och barn med neuropsykiatriskt ellerett annat
psykiskt funktionshinder kan behöva tillgång till långsiktigt ochett va-
rierat stöd. dessa behöverFör tillämpa habiliterings-ettgrupper man

Åtgärdernaalternativt rehabiliteringstänkande. då långsiktigaärett mer
och främjainriktade på barnet utvecklar, eller bästaåtervinner,att att
möjliga funktionsförmåga psykiskt och fysiskt välbefinnande.samt

Förebyggande insatser

förebyggande arbetetDet sköts i huvudsak verksamheter harav som
detta huvuduppgift,sin vilket fallet för mödra- och bamhälso-ärsom

Ävenvården. barnomsorgen och skolan har allmänförebyggandeett
uppdrag. vi har anledning bekymrade sentidaTrots att överatt vara
nedrustningar i dessa basverksamheter, det likafullt så de iär att grun-
den har goda förutsättningar förebygga och lindra psykisk ohälsaatt
hos barn och ungdomar se kapitel 4. kan ocksåDet nämnas att ung-
domsmottagningama fyller förebyggande funktion för tonåringar,en
framförallt för flickorna se 6.3.avsnitt

och ungdomspsykiatrinBarn- medverkar förebyg-i viss mån i det
gande arbetet, på indirekt Förebyggande arbete identifi-sätt.ett genom
kation riskgrupper och uppmärksamhet på tidiga tecken på psykiskav
ohälsa skall ske i samverkan med mödra- och barnhälsovård, barnom-

Skolhälsovård, primärvård och närstående. vill dock påpekaVisorg, -
primärvården dettai avseende fungerar bristfälligtmycket i dag.att

Mycket få barn familjeroch med behov barn- och ungdomspsykiat-av
rin identifieras primärvården. Många barn och ungdomar skulleav
kunna få hjälp tidigare ochi skede primärvårdensett gynnsamtmer om
arbetssätt förbättrades på denna punkt.

finnsDet preventivt värde spridai den kunskap be-ett att som man
sitter inom barn- och ungdomspsykiatrin. Vi kunskapssprid-attanser
ningen bör ske inom för konkreta samarbeten verksamhets-överramen

Vid konsultation, remissteam och i utred-gränsema. gemensamma
nings- och behandlingsinsatser sker kontinuerlig kunskapsöverfö-en
ring. Kunskapsöverföring, potentiella preventiva effekter, kansom ger

ske sedvanlig publicering.även genom

SocialstyrelsenVi instämmer med

Expertgruppens underlag och slutrapporten från Socialstyrelsens natio-
nella den psykiatriska vården, God psykiatrisköversyn vård på likaav
villkor Socialstyrelsen 1997:8, väsentliga kunskapsunderlag.utgör
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centralaindirekt stöd några våradirekt ellerdessutomDe av merger
förslag.

ställ-övergripandeSocialstyrelsensmed följandeVi instämmer av
ningstaganden:

såväl deninflytande behöver stärkas, ianhörigasochPatientemas-
övergripande nivå, inompåindividuella vårdplaneringen ramensom

kvalitetstillsyn.för verksamheternas
godreella hinder förmetodbristerKunskapsluckor och utgör en-

därför prioritet.och utvecklingsarbete måstevård, ges
nationella riktlinjer på skilda avsnittutvecklaSocialstyrelsen bör av-

särskilt bety-samordningsbehovenvården därden psykiatriska är
dande.

uppmärksamhet på tidiga teckenochIdentifikation riskgrupperav-
mödrahälsovård, barn-samverkan medohälsa skall ske ipå psykisk

ungdomspsykiatriprimärvård, barn- ochSkolhälsovård,omsorgen,
närstående.och

psykisk måsteutveckla svår störningmed tidig riskPatienter att ges-
allra högsta prioritet.

tillinledningsfasenskall patienter iSärskild prioritet ungages-
däribland särskilt psykospatienterpsykisk sjukdom,utveckling av

utvecklasSamverkansforrner måsteoch med ätstörningar.patienter
ochbarn- och ungdomspsykiatriskola, socialtjänst,för detta med

vuxenpsykiatri.
skall utvecklaoch ungdomspsykiatriVuxenpsykiatri och barn- sam--

flexibla åldersgränser.arbetet för uppnåatt mer
särskilt uppmärksammas.till psykiskt störda skallBarnen-

ocharbete med barnBarnhabiliteringens6.6

psykiska problemungdomar med

Vår med tredjedelkan räknabedömning: Man att en av
behov bampsykiatriskhabiliteringens barn och ungdomar har av

funktionshindrets innebördkompetens. Djupgående kunskap ärom
behandling.avgörande för bampsykiatrisk diagnos och Det ärrätt

för stöd och vård lig-därför ändamålsenligt huvudansvaretattmest
bampsykiatriskhos barn- och ungdomshabiliteringen, och attger

och detkompetens tillförs. Tillgången till sådan växlar emellertid,
bampsykiatriska ihabiliteringens arbete mycket olikainslaget utser
på olika håll landet.i
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har rela-Barnhabiliteringen och barn- och ungdomspsykiatrin ett
antal barn, och de flesta län finns fastativt "gemensamma" istort

ungdomshabiliteringamas samverkan kringformer för barn- och
diagnosgrupper. Vi förordar fortsatt och fördjupad samverkan,vissa

den specialiserade kompetensen vidmakthålls ochsamtidigt ut-som
respektive verksamhet.vecklas inom

Specialteam och -funktioner får utvecklas bekostnadinte på av
starkt generellt stöd till barn och familj, barnomsorg,iett som ges

ochskola och habiliteringens basteam. Samarbetet mellan basnivån
för gestaltarden specialiserade vården avgörande hur vardagenär

för det funktionshindrade barnet och dess familj.sig

och ungdomshabiliteringama för barn med funk-Barn- är en resurs
tionshinder. Habiliteringens uppgift främja utvecklingen bästaär att av

funktionsfönnåga fysiskt välbefinnandemöjliga psykiskt och hossamt
det enskilda barnet. detta ingår också stödja familjen. övergri-I Ettatt
pande mål för verksamheten kan barn och ungdomar medsägas attvara
funktionshinder skall kunna delta samhället villkor. Eftersomi på sina
många har skada leder till funktionshinder harän etten som mer man
sedan början 1980-talet samordnat habiliteringen för olika typerav av
funktionshinder inom och organisation.en samma

definition handikapp skiljer skada/stöming,I WHO:s påav man
funktionshinder och handikapp WHO 1980. Skadan medicinsk-är en
biologisk företeelse. kan flera funk-skada upphov till ellerEn ettge
tionshinder, omfattandehur detta blir kan avhängigt individensvara
övriga ochutrustning utveckling. Handikapp slutligen någotär som
uppstår i den funktionshindrade individens med omgivningen.möte
Habiliteringarna arbetar med utgångspunkt i den handikappande situa-
tionen.

Gällande bestämmelser

och ungdomshabiliteringen bedriver habilitering enligt hälso-Barn- och
sjukvårdslagen 1982:763, HSL och rådgivning och stöd enligt lagen
1993:387 stöd och till funktionshindradeservice vissa LSS. LSSom
betonar den funktionshindrade delaktig och inflytandemed på sinsom
situation. Familjen och familjens behov kommer i framföralltcentrum,
för de barnen. Enligt LSS har landsting och kommun delatettyngre

för stöd och service. normalfallet landstingen förIansvar ansvarar
rådgivning och personligt stöd ställer krav på särskildannat som
kunskap problem och livsbetingelser för människor med ochstoraom
varaktiga funktionshinder 9 § l p., medan kommunen för detsvarar
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fortlöpande stödet i vardagen, såsom personlig ledsagarser-assistans,
biträde kontaktperson, avlösarservicevice, i hemmet, korttidsvistel-av

utanför det hemmet, boendestöd p..9 § 2-10 Kommunse egna m.m.
och landsting kan enligt sinsemellan träffa17 § avtal överlåtaattom

för eller flera ovannämnda uppgifter från landstinget tillansvar en av
kommunen eller från kommunen till landstinget. Lagstiftningen ger
alltså för olika organisatoriska lösningar. och ungdoms-Barn-utrymme
habiliteringen, rådgivning och stöd enligt tillhör9 § l isom ger p.,
flertalet län landstinget, i exempelvis Jämtlands län har helamen an-

enligt LSS lagts på kommunerna. landstingspolitiskaDensvaret styr-
ningen också helvarierar del.en

Psykiska problem

med funktionshinderBarn löper ökad risk psykiska problematten
under sin utveckling. Utvecklingsproblem den alla barntypav som
upplever i någon grad, kring rädslor och självständighets-sömn, mat,

kan bli uttalade och fastlåsta på grund funktionshindret.strävan, mer av
kan också ha starka reaktionerBarnet ilska och funktions-överav sorg

hindret införoch exempelvis behandlingar. medBarnsmärtsamma en
neurologisk skada eller dysfunktion kan ha svårigheter förståatt om-
givningen och relatera till den på utveckling ochatt sättett som gynnar
psykisk hälsa.

Barn- och ungdomshabiliteringama har kommit spela alltatt en
roll för barn med autism och svåra uppmärksamhets- och kon-större

centrationsstömingar, och har och uppmärksammat attman mer mer
många de fysiskt funktionshindrade och förståndshandikappade bar-av

också behöver stöd och hjälp med känslomässiga problem. Barn-nen
psykiatriska frågeställningar med andra ord högst aktuella.är

Konferens i samverkan med Allmänna Barnhuset

Den 17-19 1997 anordnades konferens på Bruk iSätramars en samar-
bete mellan Allmänna Barnhuset och Bampsykiatrikommittén, under
rubriken Bamhabiliteringens stöd och vård till barn och ungdomar
med psykiska problem.

Innehållet i detta baseraravsnitt sig i utsträckning på detstor som
framkommit under och i anslutning till konferensen. fullständig do-En
kumentation återfinns den skrifti Allmänna Barnhuset utgivit isom
samarbete med på villkor.Växa barn- ochOm ungdoms-oss, egna
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psykiskahabiliteringens för förebygga, lindra och botainsatser att
Barnhuset 1998.problem Allmänna

kompletteradefå heltäckande bild möjligt visåFör att en som
landet.konferensen med enkät till habiliteringschefema iruntomen

och familjens perspektiv6.6.1 Barnets

förälder till barn med funktionshinder innebär heltbliAtt ett nyttett
flesta fall tidigare erfarenheter rela-föräldraskap. har i de ingaMan att

hjälp finns få ochtill och kan därför inte vilkentera veta attsomman
erbju-vad kan efterfråga. Därför behöver få information ochmanman

danden stöd och älv kan ställning tillservice, ta manom som man om
behöver, falloch i så och hur.när

personal habiliteringen det viktigt medvetenFör inom är att omvara
familjens och barnets perspektiv helt annorlunda verksamhe-är änatt

habiliteringen eller andra behovenserviceorganInomternas. ser man
fa-stöd och professionell och generell synvinkel.service Urav ur en

det gäl-miljens perspektiv däremot finns det inga kollektiva lösningar;
ler barn och vår situation.vårtoss,

för föräldrar bety-tidiga insatserna och barn mycketDe är storav
delse för kvalitet habiliteringsarbetet. den förstauppnå god i Omatt
informationen bristfällig hos för-varit kan detta grunda djup misstroen

nätverkäldrarna vården Preisler Ek Familjens1997,gentemot
första1996. informationen måste ärlig, så fullständigDen somvara

möjligt, tillfällen båda föräld-uppdelad på och alltid medgärna ett par
tillsammans. färsk nordisk undersökning föräldrarEn visar iattrarna

Sverige mindre nöjda med den information fått vadär ärän somman
fallet grannländer Kollbergi våra 1996.

Många kontakter

finns potentiellt serviceutbud för barn med funktionshin-Det ett stort
der. själva verket det omfattandeI så det lätt kan bli för mycketär att

det formgoda, i många och splittrade kontakter, med föräldernav av
halvprofessionell samordnare och barn alltför liteharettsom en som

tid leka och bara till. innebär hälsorisker för såväl barnDettaatt vara
föräldrar. går miste viktig lektid och kan upplevaBarnetsom om en

stark känsla inte duga den han eller hon Föräldern kan bliatt är.av som
mycket tröttkörd och ha finnasvårt "bara" förälder.att attro vara
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Vad skapar förtroende

Enligt pågående undersökning i Riksförbundetregi för rörelse-en av
hindrade barn och ungdomar RBU föräldrar följande fakto-attanser

viktiga för de skall ha förtroende för habiliteringen:är attrer

får träffaatt man samma person-
lätt få och då inte bara telefonsva-äratt att tagpersonen genom-

rare
bamet/den verkligen blir seddatt unge-
personalen visar förtroende för föräldrarnaatt-
personalen kan initiativ till kontaktatt ta-
personalen ärlig och lojal familjenatt är mot-

kan lita på vad personalen lovatatt man-
personalen ligger före och informerar i god tidatt steget-
personalen har god kunskap och kompetensatt-
det finns flexibel organisation och struktur.att en-

Vid brukarundersökning i Uppsala län uttryckte föräldrar detatten som
avgörande för hur nöjd med habiliteringenmest attvar man var var

personalen har förstått vad vill ha hjälp med. kom bemö-Dämästman
tandet, personalens kunnande och kompetens fjärdepå platssamt anta-
let besök gjort på habiliteringen. såledesDet inte mängden in-ärman

avgörande, det det inflytandet och blisatser är utan är attsom egna re-
spektfullt bemött värderas högst.som

påEn helhetssyn barnets utveckling

Ett barn med funktionshinder förstai hand barn i utveckling, medär ett
olika svårigheter och möjligheter. fundamentalaDet förmest att ett
barn skall lyckas i sin utvecklingsuppgift det får tillgång till denär att
basala trygghet det innebär förvissad älskadatt att ärsom vara om man
för den kanDetta viktigt för det funktionshindradeär. extraman vara
barnet, så lätt blir uppmärksammad framförallt för det han ellersom
hon inte är.

Alla barn behöver få uppleva "jag kan". kanJag få kontakt, leva iatt
gemenskap, förstå sammanhang, känna och uttrycka min vilja, lära mig

saker, hantera besvikelser. funktionshindradeDet barnet behövernya
miljö anpassad så den tillåter barnet fårär denatt att sortensen som

positiva och jag-byggande upplevelser, funktionshindret Lager-trots
heim 1988, Växa på villkor 1998.egna
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Familj en

ochbehöver uppleva de förstår barn, de kanFöräldrar sitt tröstaattatt
och de helt enkelt duger föräldrar. hartillfredsställa sitt barn Deatt som

utifrånfå vardagen fungera och barnet utvecklasbehov att att att seav
föräldrars allvar,förutsättningar. viktigt påsina Det är att ta stort attoro

stöd och barnet verkligen avvikande ställa diagnos så tidigtärattge om
föräldrarna förstådet låter sig Därigenom hjälpergöras. attsom man

och barnet begripligt.sitt barns signaler, göraatt mer
familjesystemet. Funk-funktionshinder påverkar allmänhetEtt i

det ifamiljeterapeutiskationshindret i sig kan bidra till som samman-
mel-hang har kallats "insnärjdhet", med starkt ömsesidigt beroendeett

med färd-lan familjemedlemmama. få vardagen fungeraFör att att
familjenstjänst, behandlingsbesök och alla övriga tider behöver man

ofta mycket strukturerad; tvingas till visst mått ri-ettvara man av
finnas ocksågiditet. kan mycket vardagsstress ochDet av av sorg,

vilket föräldrarna kan behöva hålla tillbaka hel del förgör att en egen
del. fungerar förDärmed kanske de inte heller modeller visaattsom

känslor. de flesta familjer handlar detta funktionella reak-sina I om
tionsmönster och flertalet familjer klarar med relativt småsin situation
stödjande insatser.

ha förmågadel föräldrar stresskänsligare andra; kanEn är än man
barns behov och bemöta det klararsitt på sätt,att ett gottse men man

det då under Vårdens uppgift blir då första handinte iär attstress.man
tillräckligt föräldrarstöd så minimeras. Vissa klarar inteatt stressenge

tvinga sina barn, exempelvis till och behandling. delträning Enattav
föräldrar har svårigheter hantera den och ledsenheten.att egna sorgen
Några har svårt med sjukhuskontakter. Kulturella skillnaderståatt ut
kan ytterligare komplikation den livssituationen ochi mötetvara en nya

imed vården.

Kamratstöd

Det lilla barnet har framförallt behov föräldrakontakt. Förtryggav en
lite äldre förbarn och ungdomar blir kontakten med allt vik-jämnåriga
tigare, och då också med dem har liknande erfarenheter levaattsom av
med funktionshinder själv. Enligt den nyligen genomfördasom man
utvärderingen Handikappreformen 1997 det vanligt funk-är attav
tionshindrade bam har brister karnratkontakter fritidsaktiviteter.i och

gällerDet så många 40 % de barn får stöd enligt LSS. Ensom av som
tredjedel föräldrarna deras barn skulle ha kom-viljaävenattav uppger
pisar inte funktionshindrade Socialstyrelsen 1997:4.ärsom
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habiliteringenBampsykiatriska problem inom6.6.2

kommit till bamhabiliteringen på grundMånga barn ett annatavsom
bampsy-funktionshinder kan under utvecklingens gång behöva också

kommer till habiliteringen på grundkiatriska insatser. Andra just av
neuropsykiatrisk ka-utvecklingsavvikelser eller beteendeproblem av

Åter andra komma från barn- och ungdomspsyki-raktär. kan på remiss
funktionsdiagnostikatrin, sedan där uppmärksammat behovetman av

för utreda det finns neuropsykiatrisk grund till barnets symtom.att om
kan exempelvis barn med tvångsbeteenden, ängslan,Det sigröra om

fobi eller kamratsvårigheter.
Allmänt kan barnet desto försiktigare iär ärsägas att yngre man
fastställa psykiatrisk diagnos. förskolebarn väljerFöratt en yngre man

ochofta tillsvidare följa barnets utveckling och råd, stöd eventu-att ge
familjebehandling. skolålder habilite-ellt i inomBarn är storen grupp

ofta har problem med inlärning och med sociala siuationer.ringen som
haft redan under förskoleåldem kommerVissa har kontakt mångamen

till habiliteringen för denna problem. Bland äldre tonåringarjust typ av
det flertalet psykiatriska insatser sådana ungdomar redanrör stora som

tidigare har gnmddiagnos inom habiliteringen. samband med ado-Ien
får dålescensen ökar de inre spänningama, och vissa ungdomar nya

svårigheter med asocialitet, depression, tvångssymtomaggressivitet,
förvirring. allaoch ibland psykotisk kan såledesManäven möta typer-

bampsykiatriska problem habiliteringen.inomav
Med "lättare" neurotiska problem kan fall arbeta fa-i mångaman

miljeterapeutiskt föräldrar. Psykiska hareller störningargenom som
under barnets utveckling, vanliga. Oftastuppstått det sigär rör om en

tidig erfarenhet frånstörning det krävs lång för skilja deattsom
svårigheter kan direkt följd funktionshindret. Ensom ses som en av
känslig differentialdiagnostisk barometer barnets lekfönnåga. Er-är
farenheten visar förståndshandikappade barn kan haävenatt gravt
denna förmåga, på avpassad utvecklingsnivå, och det alltidår etten
observandum barnet leker.inteom

Många neurologiskt grundade skilja frånstörningar svåra ti-är att
diga, psykiska stömingar. Exempelvis kan det skiljasvårt attvara
ADHD/DAMP från borderlineproblematik, och det inte ovanligtär att
diagnoserna överlappar. Likaså kan spädbarnsdepression uten se som

och det då alltidautism, viktigt arbeta med anknytningenär attsom
förälder-bam.

bampsykiatrinInom har begreppet "tidig psykisk störning" använts
för psykisk problematik uppstått före års ålder.3-4 Den storaen som
riskåldem för uppkomst denna ålder,störning ll/z årsärtyp runtav av
det vill då barnet normalt börjar utforska omvärlden med visssäga en
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föräl-självständighet förhållande till föräldern. detta skede behöveri I
stabil förmå hålla barnets ochdern fungera trygghetspunkt, orosom en

barnets själsvständighetssträvan.och bekräfta barnet, och Iångest även
fragrnenterad världsbild och då-fall riskerar barnet utvecklaannat en

funktionshindratliga försvar ångest. lätt inse barnDet är att ettmot att
ställer särskilt krav på föräldrar och övrig omgivning.då stora

tidiga psykiska habilite-Många störningar inommötersom man
kopplade till det fysiska funktionshindret. Sjukdom,ringen direktär

och fysiska smärtupplevelser har inneburittidiga operationer trauma-
upplevelser. habiliteringssyfte har kanske barnettiska påtvingatI man

behandlingar har integritetskränkande. Exempelvis kanvarit ettsom
fara illaautistiskt barn mycket vid operation och det kan år innantaen

han eller hon har återhämtat Tidiga kan också uppståsig. störningar
funktionshindret,direkt följd det vill ha sin primärasäga rotavsom en

barnets begränsade förutsättningar.i
bampsykiatriska fimktions-viktigt den behandlaren "kanDet är att

hindret". nödvändigt för förstå dess innebörd och de känslorDetta är att
kommer fram Kunskap funktionshinder och handi-i terapin.som om

kapp också förutsättning för förtroendefull kontakt. Detär ären en
naivt kan förutsättningslöst "tänka bort"mötasatt tro att attman genom
funktionshindret, då detta oavvislig del individens vardag ochär en av
historia Zenker på villkor 1998.1993, Växa egna

N europsykiatriska problembilder

Man kan skilja antal problembilder oftare andra signalerarut ett änsom
grundproblematiken neuropsykiatrisk.att är

överaktiva impulsiva kanDet aggressiva bamet/tonåringen, som- -
ha och ibland syndrom. sådan diagnosADHD, DAMP Tourettes En
bör leda till föräldrar och andra kring barnet får handled-att vuxna
ning kring förhållningssätt, pedagogiken och falli vissaatt anpassas

barnet medicineras och/eller psykologisk/psykoterapeutiskatt ges
behandling.

socialt annorlunda bamet/tonåringen,Det kan ha ellerautismsom
autismliknande tillstånd. Då behövs långsiktiga medinsatser en var-
dagspedagogik tillvaron begriplig för barnetgör samtsom mer
handledning föräldrar och personal för barnet begripligtgöraattav
för omgivningen.

tvångsmässigaDen tonåringen, kan ha eller autismlik-autismsom
Åtgärdernande tillstånd, Tourettes syndrom eller tvångssyndrom.

kan innefatta familj esamtal, handledning och medicinering.
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Den ängsliga tonåringen, kan ha grundproblematiksom en av
DAMP, också kan socialt fobisk och ha psykosoma-men som vara
tiska problem. Stöd och behandling kan fonni familjesamtal,ges av
skolstöd i olika former och ibland medicinering.
Den aggressiva tonåringen/unge med tidigare grunddiagnosvuxne

dennai ålder har påtaglig ökning aggressiviteten.men som en av
Grunddiagnosen kan förståndshandikapp och/eller autism,vara men
orsaken till de problemen måste utredas och hanteras, blandnya an-

handledning och eventuell medicinering.nat genom

den bamneuropsykiatriskaI uppgiften inom barn- och ungdomshabili-
teringen ingår analysera och barnets utveckling ochatt sammanväga

och de psykiska och utvecklingsmässiga följderna funk-resurser av
tionsstömingama, så dessa kommer till uttryck i med miljömötetsom
och människor.

sådanEn utredning ligger till grund för behandlingsuppläggningen,
Åtgärdernaofta har påtagliga pedagogiska inslag. syftar till attsom

barnet det och skapa förutsättningarmöta förär, attsom gynnsamma
utveckling. Individualterapi erbjuds vissa barn och ungdomar kansom

stödjande, psykoedukativ, kognitiv-beteendeterapeutisk ellervara psy-
kodynamisk Duvner 1994, Växa på villkor 1998.egna

6.6.3 Exempel på samverkan kring barn och
ungdomar med psykiska problem

habiliteringensI uppgift ingår planera åtgärderatt sammansatta som
allsidigt främjar utveckling. kan därmedMan habiliteringen isäga att
högre grad andra verksamheter har uttryckligt uppdragän ett att samar-
beta. Här några exempel intresse.presenteras av

Samarbete mellan barnhabilitering och barnpsykiatri i
Kronobergs län

Kronoberg ganska typiskt glesbygdslän medär 174 000 invånareett
boende i kommuner.8 Bamhabiliteringen organiserad i 3 dist-är tre
riktsteam, upptagningsområde sammanfaller med BUP:s, isamt ettvars
1 länsövergripande autismteam. harMan 450 barn i åldrarna 0-18 år
förtecknade.

Samverkan med skerBUP på olika Samarbete kring enskildasätt.
barn sker formi remittering med uppföljning, nät-av gemensam
verksteam eller konsultation. kan ocksåDet innebära samarbete med
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bamhabili-samverkarVidareoch flyktingteam.spädbamsteamBUP:s
och DAMP-mottag-specialteam, Autismcentrumtvåoch itering BUP

säkerställs ochorganisationernamellanSamarbetetnedan.seningen
ochträffarchefsnivå,samråd påutvecklas samt gemensammagenom

utbildningar.
frånläkartjänsthabiliteringen 25 %köperdrygt årSedan ett av en

vilketteammedlem,har psykiaterbetyderBUP. Detta att somenman
bampsykiater påanlitajämfört medvinstertycker attstoragerman

och detarbetet,och stabilitet ikontinuitet ärkonsultbasis. Det ger
bampsykiaterträffafamiljen ärodramatiskt för team-också att somen

verksamheternadåhjälp hittasnabbareFamiljema får rätt,medlem. att
kontinuitet ifinnas visskan ocksåvarandra. Det person-vet enmer om

kontakterna.

DAMP-team

har "5-1 l-håll i landet,andraliksom på mångaKronoberg,I man en
utvecklingsavvikel-besläktadeochför barn med DAMPmottagning"

åldrarna 5-11för barn itillfinns mottagningenSom namnet angerser.
byggerbamhabiliteringentillorganisatoriskthörår. Teamet men

klinik och BUP. Ibammedicinskmellan habilitering,samverkan en
bamhälsovården,förhar dessutomsamrådsgrupp representanterman
ochHandikappfrågor SIH RBU. IförInstitut tea-särskolan, Statens

psykolog.och Manbampsykiaterbarnläkare,sjukgymnast,ingårmet
medtillsammansåtgärdsplaneringutredning/diagnostik,arbetar med

utbildningkonsultation ochuppföljning,skola,förskola och perso-av
nal.

Åtgärdsplaneringen skola heltförskola ochmedtillsammans är av-
förbättrad situ-skall fåverkligenmed DAMPgörande för barnetatt en

specialpedagog iföreslagitharuppnå dettaation. För attatt enman
konsultoch blirkontakt medför DAMP-teametkommunvarje ansvarar
dettamed Manarbetar med barn DAMP. ärkollegortill attansersom

peda-denuppgift förafår tillteampedagogeffektivare utattän att en
harkommunerskola. Någraförskola ochtillimplementeringengogiska

arbetssätt.redan infört detta
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Örebro"Bollplanket" i län forum för samverkanett mellan-
lokala specialistnivånochteam

ÖrebroI län pågår sedan den l januari 1995 projekt, Dockan,ett som
har till syfte utveckla samverkansformer mellan olika myndigheteratt

stöd till barn och familjer. Projektet har fått eftersitt densom ger namn
"tippdocka" har bred bas. Med dettatyp vill poängteraav som en man

det viktigaste för alla barn det finns tillräckligatt "tyngd"är ochatt
kompetens basverksamhetema.i Projektet arbetar på flera nivåer; inom
länets kommuner/kommundelar, inom landstinget och dess specialist-
kliniker mellan landstinget och kommunema/kommundelama. Påsamt
kommunal nivå förskola och skola tillsammans med det lokalaansvarar

och stödteamet för arbetet med barn i behov särskilt stöd.resurs- av
behovBarn i särskilt stöd behöver ofta åtgärder indivi-ärav som

duellt avpassade. Det lokala genomför vid behov grundut-teamet en
redning barnet, bestående pedagogisk, psykologisk, medicinskav av en
och social utredning. dennaI medverkar förskollärare/lärare, BVC-
psykolog eller psykolog kommunen,inom läkare och kurator/social-
arbetare.

Om på lokal nivå tycker kört fast eller osäker på huratt ärman man
kan hjälpa barn vidare kan föräldrarsmedett samtycke,man man,

vända sig till Bollplanket. Detta består erfarna specialister häm-treav
tade från landstingets fyra specialistverksamheter för barn och ungdo-

barn- och ungdomskliniken, bam-och ungdomspsykiatriska kli-mar;
niken, och talvårdsenheten barn- ochröst- ungdomshabiliteringen.samt

lokalaDet får stöd och synpunkter på hur börteamet gå vidare iman
den fortsatta utredningen barnets möjligheter och svårigheter, ellerav
får bekräftat gjort det rimligtvis kan då det gälleratt görasman som
bedömning och åtgärd. kanDet också bli fråga vidare remitteringom
och samarbete med någon de fyraett specialistverksamhetemaav
Projektet Dockan, april 1996.

Bollplanket möjlighet arbeta kvalificerat på basnivå,att iger mer
första hand i det enskilda ärendet. Behovet remittering till specia-av
listteam minskar, och barn och familj slipper därmed onödiga vänteti-
der. Arbetssättet leder till kontinuerligäven kompetensutveckling ien
de lokala teamen.

Team Autism i Jönköpings län

Team Autism Jönköpingi länsövergripande verksamhetär för barnen
och ungdomar med autism och autismliknande tillstånd i åldrarna 0-21
år. Team harAutism utvecklats i samverkan med bampsykiatrin, barn-
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och förstnämndaungdomshabiliteringen och Särskolan, de tvåoch
till Autismskjuter delar sina fasta tjänsteresurser I Teamteamet.av

yrkeskategorier:ingår följ ande

från barnhabiliteringenbamneurolog-
bampsykiater-

från barnhabiliteringenpsykolog-
psykolog från bampsykiatrin-
förskolepedagog-
specialpedagog från skolan-
kurator-
logoped-
sekreterare-

befattningshavare anställda direkt till medanNågra Autism,Teamär
övriga har basplacering i bampsykiatrin eller barnhabiliteringen och
finns på deltid inom teamet.

Autism arbetar med utredning barn och ungdomar medTeam av au-
tism eller andra misstänkta kontaktstömingar. lagarbete indi-I görsett
viduella utredningar innefattande diagnostik och funktionsbedömning.
Behandlingsplaner utarbetas tillsammans med familjen och exempelvis
barnomsorg skola. uppföljning kan ske distriktslagoch inomFortsatt av
barnhabiliteringen, bampsykiatrin eller Autism.Teamav av

med de verksamheter direkt engagerade iFörutom Teamärsom
Autism samarbetar med flertal olika barnet.instanser Inomett runtman
landstingets ansvarsområde kan det aktuellt samarbeta medattvara
bamklinik, BVC, vuxenhabilitering, logopedmottagning, ögonklinik,
öronklinik m.fl. den kommunala sfáren främst medI samarbetar man
barnomsorg, grundskola, särskola, gymnasieskola, fritidsverksamhet,
korttidshem, elevhem och hemtjänst. Ytterligare samarbetspartner ären
brukarorganisationen Riksföreningen JönköpingsAutism Landstinget
län, Habiliteringscentrum.

exempelAutism på högspecialiserad vård till barn ochTeam är ett
ungdomar med psykiska problem. autistiska eller svårtDe sättannat
kontaktstörda barnen behöver den kompetens bampsykiatri ochsom
bamhabilitering tillsammans besitter, för diagnostik, funktionsbedöm-

behandlingsplaneringning, och långsiktigt stöd. Team Autism är ett
framgångsrikt exempel hur kan fastapå skapa samverkansformerman

Verksamhetsgränsema.över
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ISP: Individualiserade Service Program

arbetsmodell därISP det enskilda barnet och familjen,är änen snarare
det professionella bildar basen och utgångspunkten förteamet, utgör
samarbete. Modellen består två delar: dels analys barnets situ-av en av
ation, dels målstyrt, samordnat och individualiserat för bar-ett program

med familj, Individuellt Service Sjögren 1996.Programnet ett
Ett ISP-team bildas kring barnet och familjen, familjenoch det är

själv vilka professionella bör med i Dessateamet.som anger som vara
kan komma från olika förvaltningar, exempelvis från skola, bamom-

bammedicin. frånBUP, Man utgår barnets behov och frånintesorg, en
given diagnos befintligaeller olika förvaltningar.inom Ut-resurser
gångspunkten den handikappade situationen endast kan beskrivasär att
i subjektiva det vill barn föräldraroch själva. Densägatermer, av pro-
fessionelle stöd analysen, hari och utifrån kun-sinär ett ett attansvar
skap funktionshindret och dess konsekvenser stå för framförhåll-om
ning. En familjen till ISP-teamets kontaktperson.utsesperson av

Barnet och familjen i vid kartläggning, planering ochär centrum
genomförande insatserna. Man utgår från barnets behovsamtligaav
och fråninte enskilda specialiteters möjligheter till Arbetssät-insatser.

innebär också kan avstå eller avvakta med be-visstet att sortsman en
handling, därför barn och familj tycker det blir för mycketatt att annars
på gång, eller de i nuläget tycker behandlingen skulle krävaatt atten
för tidinsats i och kraft i förhållande till förväntad förbättring denistor

Planensituationen. förvaltningsövergripande och för olika måläregna
ansvarig Sammansättningen kan förändrasutses teamet. teametav av

efter barnets familjensoch förändrade behov. skall fungeraFör ISPatt
det viktigt frågor personal och ekonomi klarlagda, ochär att är attom

berörda förvaltningar modellens möjlighet effektivisera arbetet.attser
Erfarenheterna från barn- och ungdomshabiliteringen i Malmö visar

börISP-teamet bestå medlemmar;4-6 professionellaövriga inomatt av
berörda förvaltningar har ändå tillgång till vid behov. totaltAv 900man
aktuella barn och ungdomar inom habiliteringen Malmö hari omkring
200 ISP. Man nöjd med arbetssättet, framförallt familjerna självaär är
mycket tillfredsställda. samnordisktEtt projekt startade år för1989-

utveckla ISP-modellen. Nordiska ISP-rådet konstituerades vårenatt
1992, för systematiskt samla erfarenheter inom Norden ochatt gemen-

följa forskning och erfarenhetsutbyte med övriga världen.samt
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ochBampsykiatrikommitténs enkät barn-6.6.4 om

ungdomshabiliteringen

arbeta medfå heltäckande bild bamhabiliteringensFör sätt attatt en av
ungdomar med psykiska problem valde komplettera vårabarn och vi att

rikstäckande enkät. vände till landets habilite-uppgifter med Vien oss
översiktliga frågor kringringschefer med några

inskrivna barnantalet-
förbudget, totalt och personalkostnader-

verksamhetens organisation-
tjänstestrukturen-
ungefärliga antalet barn med funktionshinderviss typ av-
andelen inskrivna barn och ungdomar uppskattas ha psykiskasom-
problem
vilka finns för tillgodose behovet stöd och vårdattresurser som av-
för psykiska problem, inklusive samverkan med bampsykiatrin
vilka förebyggande insatser görs.som-

Enkäten skickades slutet till habiliteringschefer.i 1997 42utav mars
Efter påminnelse hade fått från tillfrå-vi i mitten juni 34 deav svar av
gade. Därmed Svarsfrekvensen drygt vilket måste till-80 %är anses
fredsställande.

Antal inskrivna barn

Storleken den landstingsdrivna bam- ochpå ungdomshabiliteringen
varierar självklart med befolkningsunderlaget, från omkring 250 barn i
Gotlands län till Stockholms län. Antalet inskrivna4 100 iöver utgör
därmed totala antalet barn länen. Därtill finns antall-2 % i speci-ettav

Bemadottehemmetalenheter med regionalt Folke i Upp-ansvar, som
Östergårdsala och Bräcke Göteborg.i

Budget

Totalkostnaden för barn- och ungdomshabiliteringen i genomsnittär
lq/inslcrivet27 800 barn och år medianvärde. detta personal-Av är

kostnaden i lcr/inskrivetgenomsnitt 22 000 barn och år medianvärde.
Glesbygdslänen tenderar naturligt ha högre kostnader in-attnog per
skrivet barn de tättbefolkade områdena.än
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Tjänster i verksamheten

barn- ochInom ungdomshabiliteringen arbetar relativt olikamånga
yrkesgrupper. framgårNedan den typiska tjänstestrukturen för de 34
habiliteringar besvarat enkäten. Siffrorna medelvärdet för varjeärsom
yrkesgrupps procentuella andel det totala tjänstcutbudet.av

Sjukgymnast 21%
Specialpedagog/förskolekonsulent 16%
Psykolog 13%
Arbetsterapeut 13%
Kurator 12%
Logoped 8%
Läkare 4%
Sjuksköterska 2%
Annan mest adm. tekn. ass. 11%o.

finnsDet viss variation i personalsammansättningen olika län,i vil-en
ket kan förmodas sammanhänga med motsvarande variation ien ar-
betssätt. Dalarna kuratorerI och psykologer de yrkesgrup-är största

18 respektive 17 % arbetsstyrkan. typiska dockDet är attpema av
sjukgymnaster och pedagoger flest.är

Typer funktionshinderav

Vid besvarande enkäten ombads hur många, alternativtav man uppge
hur andel, inskrivna barn och ungdomar hade vissstor typsom en av
funktionshinder. Nedan sammanfattas hur procentuell andelstor som
har visst funktionshinder medianvärde för samtliga habiliteringarett

besvarat enkäten. Observera 100 % efter-att är änsom summan mer
många bam har funktionshinderän ettsom mer :

hörselskada 3%
synskada 7%
tal-språkstöming 15%
rörelsehinder 40%
medicinskt funktionshinder 19%
förståndshandikapp 41%
DAMP 9%
autism 9%

funktionshinderpsykiskt 6%annat
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psykiska problemmedAndelen

ungdomarbarn ochtotala andelenuppskattasvarande ombadsDe att
andelenvård,särskilt stöd ellerkräverproblempsykiskahar somsom

harandelenproblemgrundadeneuropsykiatriskthar samt somsom
byg-funktionshindret. Svarendet primärapoblem förutomemotionella
finnsdärföroch varierar Detbedömningaroch avsevärt.på ensvarsger

fördelarproblempsykiskaharde barntendensdock att att somanseen
"andragrundade ochneuropsykiatrisktmellanrelativt jämntsig emo-

30 %de tillsammansproblem, ochtionella" utgör samt-uppemotatt av
habiliteringen.ungdomar inomliga barn och

vård för psykiskastöd ochtillgodose behovetforResurser att av
problem

kom-harsvarandeeller % de27 80Majoriteten attst. uppger manav
habiliteringen.psykiska problem inomvård förstöd ochattpetens ge

ku-psykolog ochtillgång tillharinomkan bestå iDen teametatt man
svarandestyckennågot 19fördjupad kompetens,medrator uppgersom

bampsykiater/läkare.tilltillgång% sig hafallet. Tolv 35 sägervara
medpersonalverksamheterna finnssvarande% de6522Inom av

psykoterapeutisk kompetens.
15bampsykiatri-bamhabiliteringmellanGemensamma team avger

svarandeYtterligareexempel på.svarande 44 %de att manuppgeren
träffar. Någradock har glesa sägerremissteam,har gemensamtett som

samverkarlikvälharinte attteam,att re-manmengemensammaman
lcring diagnosgmpper.gelbundet vissa

använderärenden någotkonsultation i vissaBarnpsykiatrisk är man
ungefär %. Ytterligare 4svarande 60sig dehos 20 attuppgerav av

det intearbetssätt,kan ha dettaenstaka ärenden är sär-i attmenman
utvidgning.helst skulleoch/ellervanligtskilt att enseman

26 %,habiliteringarhar inom 9Barnpsykiatrisk handledning man
tillfällen.har det vid vissa10 %ytterligare 3medan attuppger man

Förebyggande insatser

habiliteringeninomsvarande vilka insatserbad deVi görssomange
ochhos barnpsykiska problemuppkomstenför förebyggaatt ung-av

med funktionshinder.domar
barnet ifunktionshindrademed detfamiljecentrerade arbetetDet

framhållerde svarandeochutmärker habiliteringen 60 %centrum av
förebyg-problem. Krisarbeteförebygger psykiskadetta arbeteatt som
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gande insats särskilt Ofta det riktat förebyggande15 %.nämns av ges
familjestödet i form kuratorskontakt. samverkan medEn näraav en
skola, barnomsorg, fritidshem och andra barnets vardags-instanser i
miljö centralt inslag ihabiliteringsarbetet. handlarDetär ett annat om
handledning, rådgivning och konsultation, informera och skapaattom
förståelse för funktionshindrets innebörd i vardagen, och också attom
bidra till barnet får "meningsfull fritid och kamratkontakter". Så-att en
väl familjearbete samverkan förha betydelse för-stor attsom anses
hindra "sekundär" handikapputveckling. Habiliteringen har viktigen en
uppgift tid upptäcka och förebyggai i psykiska problem, såväl hosatt
de barn och ungdomar utreds hos dem har långsiktigsom som som en
habiliteringskontakt. familjensoch kontaktperson/samordnareBarnets i
habiliteringsteamet många fall för behovi ansvarig vid initieraär att
psykosociala specialinsatser. tidigaDen upptäckten psykiskaav pro-
blem de40 % svarande viktig förebyggandenämns av av som en upp-
gift.

Cirka 65 % har gmppverksamhet för barn- ochrapporterar att man
ungdomar. Gruppen kan inriktad samtal och information, ellerpåvara
på olika aktiviteter, simning, ridning eller Flerarullstolsträning.som

de har kunnatåren utveckla denna del detnämner att senasteman av
förebyggande arbetet tack statliga stimulanspengar. Cirka 35 %vare

har någon föräldragrupper, och omkringrapporterar att typman av
15 % bedriver riktade föräldrautbildningar.nämner att man

Sammantaget kan konstatera finns förebyg-det tydligtatt ettman
gande inslag habiliteringens hela verksamhet.i finns dock ganskaDet

hur mångsidiga och medvetetvariation i riktade de preventiva in-stor
är.satserna

6.6.5 Våra överväganden

och ungdomshabiliteringarnaBarn- för barn med funk-är en resurs
tionshinder och har kontakt med uppskattningsvis alla barn1-2 % av
och ungdomar i landet. familjestödjandeDet arbetet med barnet i cent-

utmärker habiliteringen och arbetet helheti sin inriktat påär attrum
befrämja utveckling och hälsa. så måtto kan hela habiliteringsarbetetI

inriktat förebygga psykiska problem. samlad platsEnsägas mot attvara
och kontinuitet stödet väsentligt föri de barn och familjer, medär som
nödvändighet måste ha flertal professionella kontakter underett
utvecklingens gång. Mängden kontakter kan i själva verket vara ansen-
lig och kan innebärai sig psykisk hälsorisk. Därför bör stödet tillen
barn och familj individuellt efter de behov barnet ochavpassatvara
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exempel påhabiliteringen finns godafamiljen upplever ha.sig Inom
under kontinuerlig utveckling.sådana "brukarstyrda" arbetssätt

funktionshinderförebyggande har barn medgoda insatserTrots en
problem. Enligt olika uppskattningarförhöjd risk utveckla psykiskaatt

har kon-med alla barn och ungdomarkan räkna 30 %att somavman
ungdomshabiliteringen har psykiska problem. Vårmed bam- ochtakt

neuropsykiatriska funk-tyder dem harenkät på 20 %närmareatt av
tredjedel ha-således räkna medtionshinder. kanMan nämireatt aven

bampsykiatrisk kompe-och ungdomar har behovbiliteringens barn av
har full tillgångsärskilt vanligt barnhabiliteringeninteDet är atttens.

bamhabi-praktiken riskerar det därför uppstå glapp mellantill sådan. I
och barn-funktionsinriktade och allmänt stödjande hållningliteringens

relations- och familjedynamiska arbetssätt. ochpsykiatrins Barn- ung-
"färdigbe-till huvuduppgift diagnosticera ochdomspsykiatrin har att

ungdomshabiliteringens uppdrag långsiktigt ochhandla". ochBarn- rör
barn och ungdomar med allmänhet livslånga funk-varierat stöd till i
till familjer. Funktionshindrade barn ochtionshinder, derassamt ung-

domar har psykiska problem har behov båda insat-typerna avsom av
ser.

avgörandeDjupgående kunskap funktionshindrets innebörd ärom
därföroch behandling. förefallerför bampsykiatrisk diagnos Deträtt

huvudansvaret för stöd och vård ligger hosändamålsenligt attmest
barn- ungdomshabiliteringen, och bampsykiatrisk kompetensoch att
tillförs. kan lösas praktiskt på olikaDetta sätt:

för diagnosgiuppervissateamgemensamma-
delad tjänstgöring för bampsykiatrer-
vanliga remissgångar-

och/eller handledningkonsultation-
professionella oftast psykologer med helvidareutbildade tjänstgö--

habiliteringen.ring inom

chefsträffar för samråd och medSamverkan på ledningsnivå, med ge-
fortbildningar projekt, kunna naturliga inslagoch bör imensamma vara

båda verksamheternas fortlöpande arbete.de
och ungdomspsykiatrin och barnhabiliteringen harBarn- storen an-

fördel barn". de flesta län finns dag fasta former"gemensamma I i
samverkan kring vissa barn, exempelvis barn med autismgrupper av
eller barn med verksamhet då för delDAMP. Varje "sin"ansvarar av
de totala insatserna, ofta så har huvudansvar för diagnostikBUPatt ett
och habiliteringen for långsiktiga Med tanke antaletinsatser. på

instäl-"gemensamma" barn och delvis överlappande kompetensbehov
ler sig frågan samgående mellan och habiliteringBUP än-ettom vore
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damålsenligt. Vår bedömning dock så inte fallet. Verksamhe-är äratt
specialkompetens behövs och utvecklas väl. finnsDet möj-temas stora

ligheter till utvidgad fast samverkan kring vissa barn, igrupper av ge-
och tydlig ansvarsfördelning i vårdprogram.teammensamma genom

Genom tjänsteköp kan verksamheterna få tillgång till varandras kom-
samtidigt den specialiserade kompetensen vidmakthålls ochpetens som

utvecklas. Gemensamma fortbildningar kan inslag.positivtettvara
fortsatt och fördjupatEtt samarbete mellan bamhabilitering och

BUP ömsesidigt utvecklande. Vi har här fokuserat habiliteringensär
behov bampsykiatrisk kompetens. Naturligtvis har någotBUPävenav

lära habiliteringen, såväl vad gäller funktionstänkandet denatt av som
kompetens lcring långsiktigt stödjande insatser habiliteringen be-som
sitter. Många svårt traumatiserade barn och ungdomar, får stödsom
och vård inom BUP, kan betj habiliteringstänkande.änta ettvara av

god barnhälsovårdEn har central funktion fylla för tidig iden-atten
Återkom-tifikation utvecklingsavvikelser och funktionshinder.av

mande fortbildning BVC-personal väsentlig för få tillförlitligär attav
screening. Konsultation personal från och/ellerBUP bamhabiliteringav
bidrar till tidig upptäckt problem.av

Specialteam och -funktioner får inte utvecklas på bekostnad ettav
starkt generellt stöd till barn och familj, i barnomsorg, skolasom ges
och habiliteringens basteam. Samarbetet mellan basnivån och den spe-
cialiserade vården avgörande för hur vardagen gestaltar för detsigär
funktionshindrade barnet. Samarbetet bör utfonnas så basnivån fåratt
stöd i barnets särskilda behov och utveckla kompetens.sinatt möta att
Exempel härpå specialpedagog i kommunen har förär när atten ansvar
utforma pedagogiska konsult till kollegor i kommunenprogram, som
och i direkt samråd med länets DAMP-team. exempelEtt ärannat re-
missteam, där lokala får tillfälle bolla frågor med påteam att ett team
specialistnivå.
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Samhällets kostnader7

Vår kostnader för dels förebyggande insat-Samhälletsbedömning:
för och ungdo-vård- och behandlingsinsatser barndels direktaser,

kr.till miljardermed psykiska problem uppgick år 1996 11,1camar
miljarder kr och lands-finansierar kommunerna 8,5dessaAv ca
miljarder kr.miljarder kr 0,8tingen 1,8 samt staten caca

miljarder kr tillmiljarder kronorna gick 2,1de drygt 11,1Av ca
gick till riktade insatseråtgärder. Cirka miljarder krförebyggande 9

riktadeutanför hemmet.vård, behandling och placeringar Dedvs.
förebyggande in-för kostnaderna medaninsatserna stod 80 %ca av
kostnader.samhällets totalautgjorde mindre 20 %änsatser av

stod för deSammanställningen kommunernavisar störstaatt
psykiska/psykosocialaoch ungdomar medkostnaderna för barn

totala kostnadereller IFO:sCirka miljarder, 70%,problem. 4,7 ca av
inklu-och ungdomar igick till placerade barn HVB,6,7 miljarder

Kostnadernaoch familjehem.ungdomshemmen, isive de särskilda
för varj år.familjehem ökar markantför placering och ii HVB e

kostnadermiljarder kr.budget på Av BUP:shade 1,2BUP en ca
öppenvård, medan drygtslutenvård och tillgick till 60 %40 % caca

mindreöppenvården ochbehandlades inom90 patienterna% änav
höga,Kostnaderna för slutenvårdenslutenvården.10 inom% är

kostnad vårdtillfálle. Manvårddag ochbåde räknat i kostnad perper
vad gällerlandstingen emellanutläsa variationerkan stora resurs-

ochdrygt kr/bammellan 225tilldelningen till varierarBUP. Den
länet.kr/bam 0-20 år boende i850

förökat med genomsnittbesök till öppenvård harAntal BUP:s ett
1993-1996.under treårsperiodriket med 45 %ca en

behovet ökar.minskar, samtidigtKostnaderna för elevvård som
emellertid och detelevvårdkostnad för varierar ärKommunernas

skillnader mellan kommunerna.stora
uppgiftsinsamlingennationell påtagliga brister ifinns på nivåDet

framförallt kommunernaslandstingens verksamhet, men omom
ekonomiska redo-både för denverksamhet området. gällerpå Detta

och verksamhetsredovisningen.visningen
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Inledning1

kostnader förkapitlet redogöra för omfattning ochVi skall i det här av
och ungdomar med psykiskasamhällets direkta insatser vad barnavser

definition barn och ungdomar medproblem kommitténsFör psy-av
kapitel 3. Inledningsvis de aktörerkiska problem, presenteras somse

sammanställ-vård och stöd och ingår vårhar till uppgift iatt ge som
diskussionDärefter redogörs för metod och avgränsningning. samt en

tillförlitlighet.uppgiftemasom
omfattning, kostnaderredogörs för verksamheternasgenomgångenI

tid.och förändringar över
svårigheter finns,för kort deDärefter vi närett somresonemang om

övergripande samhälls-det gäller bedöma insatserna inyttan ettatt av
frivillig-kring olikaperspektiv, kort diskussionekonomiskt samt en

organisationers insatser.

sammanställningeningår iAktörer7.1 som

vård och stöd tillhar till uppgiftfinns flertal aktörerDet attett gesom
harpsykiska/psykosociala problem. Dessaungdomar medbarn och

finansieras från olikaarbetsmetoder ochdelvis olika uppdrag, mandat,
medoch arbetar vårvaltbudgetar. aktörer viDe presenteraatt somsom

målgrupp kan indelas i två grupper.
verkar förmed generella insatser,arbetarDen attsomena gruppen,

tillhör mödra-fysisk ohälsa. Till dennaförebygga psykisk och grupp
OSVC, ungdomsmottag-bamavårdscentralenvårdscentralen MVC,

skolan och särskolan och vissa insat-elevvårdenUM, inomningarna
Även fårbammedicinvissa insatser inominom barnomsorgen. an-ser

psykologstödarbetet, kuratorstöd,förebyggandeingå i det t.ex.tas
m.m.

riktadearbetar med insat-huvudsakligenandraDen gruppen, som
manifesta.stöd problemen vältill uppgift vård ochhar ärnärattser, ge

individ- ochoch ungdomspsykiatrin BUP,Till denna hör barn-grupp
och bamhabilite-bammedicinska klinikerfamiljeomsorgen IFO,

Även med riktade insat-arbetar delvisungdomsmottagningamaringen.
och behandling.ser

och bamhabiliteringvalt med bammedicinVi har trots attatt ta
sjuka barn respek-arbetar med kroppsligtdessa specialistverksamheter

behandlas flertaletfunktionshinder. bammedicinbarn med Inomtive av
och barn medslutenvårdsklinikanorektiker inskrivna påde ärsom

bamhabiliteringen finns mångapsykosomatiska diagnoser.vissa Inom
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barn med eller autismliknande tillstånd, DAMP-proble-autism uttalad
matik m.m.

beskrivna verksamheterna finansieras från Individ-De olika håll.
och familjeomsorgen, skolans elevvård, barnomsorgen, särskolan och
delvis bamhabiliteringen och ungdomsmottagningama finansieras av
kommunerna. och ungdomspsykiatrin, bammedicinen, mödra-Barn-
vårdscentralen, bamavårdscentralen och delvis bamhabiliteringen och
ungdomsmottagningama finansieras landstingen. delfinansi-Statenav

de särskilda ungdomshemmen § 12-hemmen.erar

samhällsekonomiskt7.1.2 perspektiv ochEtt

avgränsning kostnaderav

Enligt våra direktiv skall vi beskriva samhällets kostnader för vård och
Ävenstöd. nyttoaspekten skall redovisningen. har huvudsakingå i Vi i

valt beskriva kostnaderna för insatser olika offentliga aktöreratt som
utför. handlar dels förebyggande arbete, dels direkta vård-Det om om

frivillig-insatser. ingår översiktliga beskrivningar olikaDessutom om
organisationer.

för indirekta åtgärderVi har däremot inte redovisat kostnader mer
belastar socialför-målgruppen kan förorsaka, åtgärdert.ex.som som

säkringssystemen. Vidare har beskrivit kostnader harvi inte se-som
kundära samband med den psykiska/psykosociala problem. Hitunges
hör kriminalvårdkostnader för kriminella handlingar, skadegörelse,

medicinska kostnader till följd missbruk. Ensamt t.ex. storav grupp av
ungdomarna med utagerande beteende och missbruksproblem hamnar i

kriminell bana.en
sikt,Vi har heller beräknat kostnader kan uppstå på längreinte som

konsekvenser därmed dålig förbere-avslutad skolgång ocht.ex. av
delse inför arbetslivet.

barn och ungdomarSamhällsekonomiska kostnader i övrigt som
produktionsbortfall för både bamet/den och dessförorsakar, unge

vårdnadshavare, humanvärde behandlas heller detta kapi-inte im.m.,
tel. Sannolikt dessa kostnader till betydligt beloppuppgår änstörre
vårdkostnadema.

gällerdet samhällets insatser kan det konstaterasNär nyttan attav
detta mycket svårt beskriva i kvantitativa eftersom detär att termer,
förutsätter kunskap och kännedom effekterna samhällets insat-om av

samhällsekonomiska utvärderingen kring dessa insatserDen ärser.
knapphändig.
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7.1.3 Metod

Kostnader för de offentliga aktörerna har framtagits med hjälp av na-
tionell statistik och nationella räkenskaper via enkätundersök-samt en
ning.

Vi skickade enkäter detill offentliga aktörer bedriver verk-ut som
samhet riktas till barn och ungdomar med psykiska problem, dvs.som
barn- och ungdomspsykiatrin, socialtjänstens individ- och familjeom-

IFO, barnomsorgen, skolans elevvård, bamhabiliteringen samtsorg
ungdomsmottagningar.

Enkätundersökningens urval

Individ- familjeomsorgen,och skolan och barnomsorgen kommunalaär
verksamheter, medan bamhabiliteringen kommunal hållpå vissa samt
barn- och ungdomspsykiatrin landstingskommunal angelägenhet.är en
Ungdomsmottagningama drivs antingen kommun eller lands-ettav en
ting eller båda huvudmännen tillsammans. enstaka fall drivsI någraav
ungdomsmottagningen i privat regi. utförlig beskrivningFör en mer av
urvalsproceduren, bilaga till detta betänkande.separatse

Kommunenkäter

Urvalet för enkäterna till de kommunala verksamheterna skola,tre -
barnomsorg och gjordes stratifieratIFO slumpmässigtettgenom ur--
val. Sammanlagt ingick 58 kommuner i undersökningen. Tolv de ut-av
valda kommunerna indelade stads- eller kommundelar. Eftersomiär
barnomsorg, skola och i samtliga fall IFO-verksamheten de-nästan är
centraliserad till dessa stads- eller kommundelar har enkäter skickats
till samtliga stads- och kommundelar. medförde 150 enkäterDet att ca
skickades till respektive verksamhet skola ochinom IFO, barnomsorg.
Svarsfrekvensen för de respektive verksamheterna skolan 83%,var:
barnomsorgen 83% och IFO 60%.

Landstingsenkäter

Till landstingen skickades enkäter till samtliga landstingskanslier, totalt
29 Till Stockholm skickades enkäter. skickades enkä-Därutöverst. tre

till landets landstingsfria kommuner, Göteborg, ochMalmö Visby.ter
urval totaltEtt 59 BUP-kliniker gjordes. Urvalet gjordes strategisktom

för kunna matcha urvalet kommuner. för möjliggöraDettaatt attav
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analyser samtliga verksamheter i region. Svarsfrekvensen forav en
landstingskansliema blev och för100% BUP/PBU-klinikema 78%.

Barnhabiliteringsenkäten

Vad gäller barnhabiliteringsenkäten gjordes relativt heltäckandeen un-
dersökning via yrkesföreningen Sveriges habiliteringschefer. Vi ville ta
reda på andelen totala antalet inskrivna barn bedömdes haav som psy-
kiska problem, och vilka finns för tillgodose dessaattresurser som
barns behov. Totalt skickades enkäter till 42 habiliteringschefer och

fråninkom stycken, dvs.34 svarsfrekvens på 80 %.svar en ca

Ungdomsmottagningsenkäten

Ungdomsmottagningama delades först in två hari Engrupper. som mer
omfattande verksamhet och tydligare inriktar verksamhetsin påsom
psykiska och/eller psykosociala problem ha psykolog-att t.ex.genom
och/eller psykiatertjänster eller omfattande kuratortjänst. Uren mer
denna valdes totalt 25 mottagningar Urvalet gjordesut. strate-grupp
giskt eftersom geografisk spridning eftersträvades. andraDen gruppen

Traditionell ungdomsmottagning, dvs. mottagningstidrepresenterar en
några dagar i veckan barnmorska, sjuksköterska dennaoch kurator. Iav

slumpades fram urval 27 mottagningar. Svarsfrekvensenettgrupp av
for enkäten till ungdomsmottagningama hamnade på 80 %.ca

Andra statistiska källor

Den kommunala statistiken har vi hämtat från flera källor. Uppgifter
skolan har främst från Skolverketstagits statistik. Socialtjänstensom

och bamomsorgens uppgifter främst hämtad från SCB, Svenskaär
Kommunförbundets och Socialstyrelsens statistik.

Statistiken landstingets verksamhet hämtades främst från Social-om
styrelsen och Landstingsförbundet. har frånVi Socialstyrelsen även
beställt frånmaterial Epidemiologiskt Centrums EpC:s slutenvârdsre-
gister. Något motsvarande öppenvårdsregister finns inte.

Övriga tryckta källor bl.a. material från Statens institutionssty-är
relse SiS, Riksrevisionsverket RRV, Statistiska Centralbyrån SCB
och OffentligaStatens Utredningar SOU.
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Uppgifternas tillförlitlighet7.1.4

finns vad gäller tillförlitlighet och jämförbarhet på denDet bristerstora
statistik redovisas nationellt. finns variationer iDet även stora re-som

till deldovisningsrutinema kommunerna emellan. gäller vissDetta
landstingen.även

innebär kvaliteten informationen till delvår del detta påFör att stor
beror varifrån hämtat uppgifterna. får särskilja mellanpå vi Här man

huvudtyper uppgifter: uppgifter från enkätundersökningartvå våraav
och uppgifter från övrig statistik.

Våra enkätundersökningar

statistikEnkätundersökningarna gjordes främst på grund den viattav
fallhar medfört det vissasökte saknades på nationell nivå. Detta iatt

fall hittat tidigare under-jämförelser tid. de vivarit svårt Iövergöraatt
jämförelser svåra.sökningar har frågomas olika formuleringar gjort

deluppgifterna kan skifta. beror tillTillförlitligheten på Detta stor
har lägstpå Svarsfrekvensen för de olika enkäterna varierar. IFOatt

medsvarsfrekvens och landstingskansliema har den högstamed 60 %
Vissa grund otillräckligfrågor har varit svåra på på100 %. att svara av

efterfrågat.fram de uppgifter vidokumentation eller svårigheter att ta
enskildade kan ha tolkatytterligare problemEtt är att svaratsom

redo-föreligger skillnader i kommunernasfrågor subjektivt. Dessutom
visningssystem.

utelämna vissafaktorer har medfört vi nödgatsOvanstående att
utsträckning jämförtuppgifter har möjligai redovisningen. Vi i största
konsulterat sakkun-uppgifter med andra källor, ochde vi ävenanvänt

uppgifter ha hög tillförlitlighet.och Därför bedöms dessaniga experter.

Övrig statistik

kvaliteten genomgående högden befintliga statistiken bedömsI vara
Landstingsförbundetdet finns brister de flesta källor.i atttrots att anger

landstingen emellankvaliteten den ekonomiska sammanställningenpå
JämförelsetalSocialstyrelsen den årligavarierar. i rapportenattanger

jämförbarheten tid deför socialtjänsten tillförlitligheten ochär över
hög kvalitet.kvalitetskomponenter där det svårast upprätthållaär att en

det finns tillräckligt starka kopplingarberor till del på inteDetta attstor
social-mellan verksamhetsstatistiken och kommunernas redovisning av

nationell Vad gäller Skolverkets statistik såkostnader på nivå.tjänstens
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försvårades jämförelser tid sedan verksamhetsindelningen föränd-över
rades och begreppvissa definierats inför räkenskapsåret 1995.om

Förslaget till förändring i frånuppgiftsinsamling kommuner och
landsting

Utredningen Statens uppgiftsinsamling från kommuner och lands-om
ting undersökte hur kan utveckla och förändra den officiella lands-man
tings- och kommunstatistiken. betänkandeDeras SOU 179 för-1996:
anledde ingen proposition och inga lagändringar, Socialstyrelsenmen
och SCB ålades utarbeta vissa förändringar redovisningsrutinerna.iatt
Vad gäller skolan och barnomsorgen framkomså statistikrappor-att
teringen tillfredsställande och inga förändringar nödvändiga.störrevar
Ansvaret för barnomsorgens statistiksammanställning i dag flyttadär
från Socialstyrelsen till Skolverket. Utredningen behandlade mycketi
liten grad landstingens statistikredovisning. Landstingsförbundet håller

älva på med utredning, Landstingsförbundets statistiköversyn,en som
kommer färdigställas i början år 1998.att av

det gäller denNär kommunala sektorn har främstvi varit intresse-
rade socialtjänstens statistik. harDär Socialstyrelsen arbetat medav
verksamhetsstatistiken och SCB arbetat med de ekonomiska redovis-
ningarna.

verksamhetsstatistikenDen skall oberoende hur verksamhe-nya av
organiserad i kommunen belysa verksamhetens:ten är

a struktur
b prestationer och får insatserpersoner som
c kvalitet och resultat.

Uppgifter struktur kommer samlas in tredje år, medan enk-att Vartom
lare basfakta prestationer och antal dessa berör it.ex.om personer som
huvudsak skall insamlas varj år från kommunerna. Uppgifter verk-e om
samhetens kvalitet tänkt samlas in på urvalsbasis.är attm.m.

Syftet med statistikomläggningen statistikens innehållär att anpassa
till dagens struktur och arbetssätt inom socialtjänsten för bättreatt
kunna beskriva läge och utveckling verksamheten, bl.a. attav genom
komplettera statistiken med uppgifter saknas, öppenvårdsin-t.ex.som

och vårdtyngdsmått. bättre samordning verksamhetsstatis-Ensatser av
tiken, den ekonomiska statistiken och personalstatistiken skall också

Socialstyrelsen Skrivelse1997, till socialchefer.göras
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föreslårSCB antal förändringar för socialtjänsten. För barn- ochett
ungdomsvården innebär förslagen delredovisningen verksam-att av
heten förändras:

institutionsvård för barn och ungdom
familjehemsvård för barn och ungdom
strukturerad vårdöppen
övriga insatser.öppna

förstaDe två kategorierna innebär inga förändringar. struk-Menstörre
turerad öppenvård däremot redovisningspost. innehållerDenär en ny
individuellt beslutade vård-, stöd- och behandlingsinsatser isom ges
form stödsamtal eller i strukturerade öppenvårdsprogram för barnav
och ungdomar med stöd Klientema6 § SoL. i det fallet in-ärav senare
skrivna i verksamheten. kan utbildning ochInsatsema arbete.även avse

Även övriga insatser redovisningspost och inne-öppna är en ny
fattar övriga insatser inom socialtjänsten som struktureradavser
öppenvård. redovisas kostnader för rådgivningHär ochäven annan
verksamhet till enskilda individuella beslut och kravutan utansom ges
på inskrivning. Exempel ungdomsmottagningar, familjecenter,är mam-

träftlokaler och övrig riktad verksamhet.öppnamagrupper,
En adekvat statistikredovisning nödvändig i kvalitetssäkrings-är ett

perspektiv se kapitel 10.

7.2 Verksamhetemas omfattning och
kostnader

7.2.1 och ungdomspsykiatrinBarn- BUP

Enligt EpCzs slutenvårdsregister gjordes 4 000 inskrivningar till denca
barn- och ungdomspsykiatriska slutenvården under år 1995.

År 1996 fanns det öppenvårdsmottagningar160 och sluten-35ca ca
vårdskliniker i landet. På dessa fördelade sig slutenvårdsplatser och382

33 vårdplatser för familjebehandling och utredning detsamtca pro-
ducerades lOl 800 vårddagar. Inom BUP:s öppenvård uppskattasca
antalet ärenden ha mellanvarit 50 000 och 60 000.

Tabellen nedan visar de vanligast förekommande patientgruppema
inom BUP:s slutenvård, fördelat på antalet inskrivningar barn ochav

med psykiatrisk diagnos. Antal inskrivningar nödvän-inteärunga en
digtvis lika med antal barn, eftersom barn kan ha varit inskrivetsamma
flera gånger under och år.ett samma
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Tabell 7.1 De tolv förekommande psykiatriska diagnosernamest
slutenvårdföranledde för år.barn och ungdomar 0-18 Antalsom

vårddagarinskrivningar, totalt vårdtidantal genomsnittligsamt
antal dagar.

Diagnos Antal inslqivningar antal GenomsnittligTot.
i åldern âr vårddagar0-18 vårdtid

Missbruk 880 1276 2,0utan
beroende

Utagerande, emotio- 590 21311 35,4
nell störning

Anorexi, ätstörning 524 11613 21,5
m.m.

läs-Utv.stöming, och 370 1873 6,7
skriv, tal- och språk

Katastrof-, krisreak- 301 4051 15,8
tion

ångest, fobiNeuros, 215 6666 33,3

m.m.
Psykisk utvecklings- 209 1546 6,6

störning
Alkohol-, drogbero- 189 1080 6,1

ende
Tics, enkor- 146 1559 7,0enures,

pes m.m.
10. Autism, Retts 145 2143 24,2
syndrom
11. Depression 142 4662 26,9
12.Personlighetsstöming 137 5314 74,2
Källa: EpC:s patientregister

Vårdas i utsträckning akutenheter och bammedicin.stor

Flest antal inskrivningar har diagnoserna "missbruk beroende,utan
och för vilka det krävdes akut medicinsk vård, utagerande beteende,
emotionella stömingar. Härtill kommer hög andel inskrivna meden
diagnosen anorexi.

längstaDe genomsnittliga vårdtidema har dock diagnoser t.ex.som
personlighetsstörning, utagerande beteende/emotionella ochstörningar
ångestneuroser/fobier. Missbruk beroende, den diagnos harutan som
flest antal inskrivningar, har lågt antal genomsnittliga vårddagar,ett
endast dagar2 i genomsnitt. kanDen ha vårdats på antingenunge
BUP-klinik eller toxikomaniklinik.på Utagerande beteende och emo-

9 18-0333
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ochhar både högt antal intagningartionella störningar liksom anorexi
genomsnittliga vårddagar.relativt högt antal

mellan pojkarskillnader i inskrivningtotalt ingaDet störreär sett
andelen flickor Cirkapojkar och 55 %.och flickor, andelen 45 % ärär

finns åldersgruppen 13-18 år.patienterna i70 % av
psykiatrisk dia-med definieradvilkatill patientgrupperSer enman

vårddagar, och deflest antalkonsumerar är mest resurs-somgnos som
följande bild. Tabellensjukdomarna, fårkrävande psykiska pre-man

diagnos-fördelat påvårddagar under år 1995de totala antaletsenterar
grupper.

årpåVårddagskonsumtion 0-18 medfördelat patienter7.2Tabell
psykiatrisk diagnos.en

vårddagarTotalt antalDiagnos
311emotionella 21Utagerande beteende, stör-

ningar
61311ätstörningarAnorexi, m.m.

Ångest, 6 666fobi m.m.neuros,
3145Personlighetsstöming
6624affektiv psykosDepression,

4 051krisreaktionKatastrof-,
0253Schizofreni
3682Reaktiva psykoser

2 143syndromAutism, Retts
8731läs- och slcrivsvå-Utvecklingsstörning,

språksvårighetertal- ochrigheter samt
5911Hyperaktivitetsstömingar
5591enkorpesStamning, tics, m.m.enures,

Källa: patientregisterEpC:s

ochbeteende/emotionella störningarutagerandegällerBåde detnär
högt.vårddagskonsumtionen Detden totalaanorexi/ätstömingar ligger

vårdtider förlånga genomsnittligaochinskrivningarockså mångaär
sjukhusan-denräkneexempel vid handendessa diagnoser. Ett attger

för vårdKostnadernamiljoner kr.anorexivården kostade 60slutna ca
beteende ochutagerandeoch medslutenvård till barninom BUP:s unga

miljoner kr.emotionella störningar 105var ca
öppenvårdtillbesöksorsakema BUP:sgäller de vanligastedetNär

där-beteende,och utagerandeorsaken aggressivitetvanligastedenvar
vanligaAndraoch depression.orsaker ångest,efter t.ex. orosomanges

enkätunder-våröppenvårdsmottagningarna iorsaker anges avsom
eller konflikter irelationsproblemkoncentrationsstöming,sökning är
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ellerlättare symtomövrigt",krisreaktionerfamiljen, attt.ex.samt
behöversocialförvaltningen intyg.

medmed barn ochungdomspsykiatrins arbeteochBarn- psy-unga
beskrivs avsnitt 6.5.problem ikiska

Kostnader

År sjukvården tillochlandstingsñnansierade hälso-uppgick den1996
%kostnader 1ungdomspsykiatrinsmdlcr. ochBarn- utgör100 avcaca

psykiatrinsochtotala kostnader 10 %sjukvårdenshälso- och avca
mdkr,till drygtuppgick alltså 1,2Kostnaderna förkostnader. BUP ca

gick tillmkrmedan 500öppenvårdsmottagningar,gick tillmkr700 ca
fördelarmdkr sighur dessa 1,2nedan redovisasslutenvården. tabellenI

landsting.på resp.

ungdoms-ochlandstingens barn-kostnad for7.1 TotalDiagram
vård.psykiatriska

400000

350000-
300000

250000
"200000.

150000
W
i100000

i50000.j
0

2Z0mmin-D;-NLDmuommozx 4a:1 4..4 Länskod

Selänskodernedan
enkätBampsykiatrikommitténsKälla:

har denlandstingStockholms länsutläsa över-kandiagrametI attman
ungdomspsykiat-ochvad gäller barn-resurstilldelningenlägset största

och Göte-stad har denoch Malmövård. Skåne län största,risk näst
resurstilldelningen.den tredjeGöteborg stadborg/Bohuslän och största

landet.de ilandstingdå dessaförefaller naturligt även är störstaDetta
bildenbarn blirresursfördelningensedan tillSer annor-perman

år.barn 0-20resurstilldelningennedan visarlunda. Diagrammet per
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på ålders-fördelat iDiagram 7.2 Resurstilldelning BUP antal barn
år.0-20gruppen

Lärdod

enkätKälla: Bampsykiatrikommitténs
Länskoder:

Skåne+Ma1mö Dalarna WStockh01mPBU L+MAB
Gävleborg XHalland NUppsala C
VästernorrlandBohuslän+Göteborg YOSödennanland D

ÄlvsborgÖstergötland Jämtland ZPE
Västerbotten ACSkaraborg RJönköping F
Norrbotten BDVärmland SKronoberg G

Örebro Gotland ITKalmar H
Västmanland UBlekinge K

stadGöteborgsSkåne landstingstad och länsMalmöNotera samtatt
redovisning.slagits i dennaBohuslandstinget haroch samman

hög-landsting har denStockholms länsutläsatabellen kanI attman
Resurstilldelningen ikr bam.resurstilldelningen med 850sta ca per

Örebro drygtligger den pålcr/bam och Dalarnailän 750är ca
Älvsborgs länVästmanlands län och iGävleborgs län,kr/barn. är700 I

kr/ bam.resurstilldelningen 630ca
Hallands länsresurstilldelningenhar den lägstalandstingDe ärsom

harlänla/barn och Jönköpingsmedlandsting 225 casomca
kr/barn.280
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Kostnad barn eller insatsper

År skrevs drygt barn och1996 4 000 in på barn- och ungdoms-unga
psykiatrisk slutenvårdsenhet. fanns underDet året fastställda vård-382
platser. Genomsnittlig kostnad barn inskrivet på BUP-klinikper upp-
gick till kr eller kr fastställd125 000 000 vårdplats och5ca ca per
dygn. denna kostnad totala kostnaderI ingår BUP:s för personal, lokal
och övrigt. ingår kostnaderna för behandlingshemmen.Däremot inte
Kostnaden vårdplats blir högre räknar med den faktiskaper om man
beläggningsgraden, ligger på faktiska vårdkostnaden73 %. Densom ca

blirdygn 6 300 lcr Landstingsförbundets basårsstatistik, EpC:sper pa-
tientregister.

öppenvårdsmottagningarBUP:s uppskattas antalet ärendenInom
haunder 1996 varit mellan och lands-50 000 60 000. Stockholms läns

ting står för tredjedel samtliga ärenden, med 19 000 Denst.ca en av ca
genomsnittliga kostnaden uppskattas till ler/besök och2 500ca ca
12 kr/ärende.000

Förändringar tidöver

Som vi tidigare uppgick kostnaden för barn- och ungdomspsy-nämnt
kiatrisk vård till miljoner kr för år Motsvarande siffral 200 1996.ca
för år miljoner kr.1994 l 090var ca

slutenvårdFörändringar i BUP:s

tabell redogörs för förändringenI 7.3 i antal variabler är väsent-ett som
liga inom den barn- och ungdomspsykiatriska slutenvården. Dessa va-
riabler fastställda vårdplatser, antal inskrivningar, vårddagar ochär
medelvårdtid. Antal fastställda vårdplatser antal vårdplatseranger som

till förfogande vid BUP-klinik. inskrivningarstår Antal antal patien-är
skrivitstagits in in vid någon landets BUP-kliniker. Anta-ter som av

let inskrivningar nödvändigtvisinte det antal barnär samma somsom
har inskrivna, eftersom och barnvarit kan ha varit inskrivenett samma
vid flera tillfällen under Antal vårddagar antaletår. det totalaett anger
vårddagar producerats samtliga BUP-klinikerinom under år.ettsom
Medelvårdtid har fram dividera medtagits antalet vårddagarattgenom
antalet intagningar.
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BUP:s-slutenvård årenTabell 7.3 Förändringar inom mellan 1994-
år1996, 1985.samt

År Antal Antal Vårddagar Medelvårdtid
fastställda intagningar 1 000-tal dagar
vårdplatser

1996 382 4 003 101,8 25,4
1995 398 4 455 100,6 22,6
1994 420 7474 111,7 23,5
1985 599 3 806 128,5 33,8
Källa: Landstingsförbundets basårsstatistik

Uppgifterna visar antalet fastställda vårdplatser och antalet inskriv-att
ningar minskar tid. Antalet vårddagar har relativt konstantvaritöver
under de två det minskning frånåren, år 1994. Me-ärsenaste men en

Årdelvårdtiden har däremot ökat något. fanns det betydligt fler1985
fastställda vårdplaster till förfogande inslcrivningama färre änmen var
under fram-1990-talets mitt, medelvårdtiden något längre. Detmen var
står slutenvårdspatienter vårdkrävandeBUP:s år 1996ärsom om mer

tidigare under 1990-talet. Minskat antal vårdplatser kompenserasän
troligtvis med ökade öppenvården.satsningar inom

öppenvårdFörändringar i BUP:s

År registrerades besök landets barn- och1996 360 000 inom ung-ca
domspsykiatriska öppenvård, besöken Stockholms låni uppgårvarav
till besök. Vid jämförelse med Landstingsförbundets84 000ca en en-
kätsammanställning för barn- och ungdomspsykiatrisk vård från år
1994 framgår det år 1992 registrerades besök och år 1993148 398att

motsvarande siffra 188 besök. dessa uppgifter ingår inte382 Ivar
öppenvården PBU Stockholms län. Skälet till öppenvården ii att
Stockholm inte medtaget statistiken från åren 1993i 1992är är attresp.

besök UppgifternaPBU inte redovisade antal "patienttimmar". gårutan
därför jämföra med landet. uppgifterna från harinte övriga år 1996Iatt
Omsorgsnämnden Stockholms län, för räk-i Bampsykiatrikommitténs
ning, omvandlat antal till besök. möjliggörapatienttimmar antal För att

jämförelse tid nedanstående tabell antal besökiöver presenterasen
baserat uppgifter från landsting, landsting.på 22 exkl. Stockholms läns
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7.4 öppenvård.Tabell Antal besök till BUP:s

År Antal registrerade besök
exkl.1996 275 000 Stockholms länca

1993 188 000 exkl. Stockholms länca
1992 148 000 exkl. Stockholms länca
Källa: Barnpsykiatrikommittén, Landstingsförbundet
Som exempel kan besöken i Stockholms län uppgick år till1993attanges ca

patienttimmar.38 550

statistiken antaletSammantaget visar besök har ökat med 45 %att ca
under perioden det ökade1993-1996. Utöver trycket på BUP/PBU, kan
den registrerade ökningen till del förklarasviss förbättrade redovis-av
ningsrutiner.

naturlig fråga hur har hanterat den ökade tillströmningenEn BUPär
ärenden till öppenvårdsmottagningama. arbetssätt varitEtt väg-av som

ledande öppenvården utifråninom patienten skall bedömasär att ett
tvärvetenskapligt vill bedömningen skall utgå från delsMansynsätt. att

medicinskt dels socialt- och psykologiskt Inomsynsätt,ett synsätt.ett
BUP:s öppenvård arbetar flera professioner, vanligtvis läkare, sjukskö-
terska, psykolog och kurator. vår enkätstudie ställde vi frågaI en om
hur besöken fördelade för respektive professionsig och hur många av
patienterna flera dessa professioner,mötersom av

öppenvårdTabell 7.5 Besök till BUP:s fördelade enligt följande
professioner/personalkategorier i % antal be-anges procent av
sök.

Profession Fördelning besöken %av
Endast läkare 19
Läkare minst övrig profession 4+ en

professionEndast övrig 55en
professionövrig 22Mer än en

Summa 100
Källa: Barnpsykiatrikommittén

flesta besöken till endast profession 55 %,övrigDe var gruppen en
med andra ord till psykolog, psykoterapeut, kurator, sjuksköterska m.fl.

fallen besöken och19 % det endast läkare deltog vid iI av var en som
besöken det både läkare och minst övrig4 % annan pro-av var en en

fession närvarande.
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7.2.2 Individ- och familjeomsorgen IFO

Inom barn- ochIFO:s ungdomsprogram bedrivs omfattande arbete i
syfte vård och stöd till barn och ungdomar med psykiska/psy-att ge
kosociala problem. Utifrån den nationella statistiken kan utläsa attman
den 31 december år 1996 barn450 och ungdomar placerade ivar ca
§ 12-hem, 8 barn100 och ungdomar placerade familjehem,ica var ca
2 000 placerade i ochHVB 12 000 hade kontaktperson. Dettavar ca

alltså antalet barn aktuella för viss insats vid tidpunkt.vissvar en en
Antalet ärenden på år således högre, saknar säkraviärett men upp-
gifter hurpå mycket. Inom individ- och familjeomsorgen IFO utför-
des under 1996 10 000 utredningar enligt 50 § SoL Socialstyrelsenca
1997:11. viktigtDet antal barn och ungdomarär att notera att ett stort
och familjer omfattas socialtjänstens öppenvårdsinsatser.även Upp-av
gifter antalet barn och ungdomar berörs dessa insatser iärom som av
dag, på grund bristande nationell insamling uppgifterna, omöjligav av

Eftersom det endast vissa insatser enligt dvs.att göra. SoL beslutär
placeringar och kontaktperson med stöd LVUsamtom av som re-

gistreras, innebär detta betydligt antal barn och ungdomaratt störreett
berörs IFO:s insatser den nationella statistiken visar.änav

De insatser inte registreras i den nationella statistiken de åt-ärsom
gärder bedrivs i former exklusive kontaktperson. Upp-öppnasom
skattningsvis berör dessa insatser mångdubbelt fler barn de natio-än
nellt redovisade insatserna omfattar.

I vår enkät till IFO ställdes fråga angående vilka insatseren som var
de vanligaste frekventa utredning leder till. frågan lista-Imest som en
des olika alternativnio på insatser. De svarande fick rangordna altema-
tiven.

De vanligaste insatserna utredning ledde till kom-som en angavs av
enkäturvalet fortsatti stödkontakt och/eller kontaktper-munerna vara

son/familj. Därefter rapporterade kommunerna andra former öppen-av
vårdsinsatser nätverksarbete, avlastningshem, familjebehandling,t.ex.
olika mellanvårdsformer, psykoterapi bistånd till psykoterapi, familje-
förskola, stödkontakt hemmet,i öppenvård, missbrukarvård, social bo-
stad fallande skala dessutomI placering familjehem,im.m. angavs
hemterapeut, placering på institution och gruppverksamhetöppen som
vanliga insatser efter utredning.en
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Vanligaste orsaker till barn och kommer i kontakt medatt unga
IFO

absolut vanligasteDen orsaken till barn och ungdomar kommer iatt
kontakt med IFO i enkäten stöld, snatteri mindresamtsom angavs var
brott anmälningar från polisen. Därefter skolproblem, iangavs som
huvudsak innebär skolk problem med mobbning. tredjeSomävenmen
och fjärde orsak till kontakt med IFO missbruk respektive rela-angavs
tionsproblem.

Socialtjänstens arbete med barn och ungdomar med psykiska pro-
blem beskrivs i avsnitt 6.4.

Kostnader

Kostnaderna för IFO:s totala verksamhet uppgick tillår 1996 ca
23,6 miljarder kronor. tabellenI nedan kostnader för-IFO:spresenteras
delade på de största posterna.

årTabell 7.6 IFO:s kostnader 1996, i miljoner kronor.

Verksamhet mkr
Institutionsvård för 2 358vuxna

förInstitutionsvård barn och ungdom 2 935
Familjehemsvård för 450vuxna
Familjehemsvård för barn och ungdom 1 810
Öppen vård och behandling 2 730
Råd och stöd 1 097
Enskilt bistånd socialbidrag 12 302
Summa IFO 68223

Källa: SCB

Öppen vård och behandling råd och stöd insatser riktas tillärsamt som
Ävenbåde och bam. enskilt bistånd tilldelas samtligapostenvuxna

miljarderDrygt 4,7 kronor IFO:s går till barn pla-grupper. av resurser
cerade i eller familjehem.institution

förInstitutionsvård barn och ungdomar den kostnadskrä-är mest
vande insatsen inom IFO, miljarder kr år3 1996. Statens institu-ca
tionsstyrelse SiS står för miljoner lcr, vilket800 knapptmotsvararca
hälften kostnaderna för l2-hemmen.§ avgörande faktor förEnav om-
fattning IFO:s kostnader hur långa vårdtidema för den Iär är.av unge
diagram 7.3 visas vistelsetidens längd för ungdomarna deplacerade på
särskilda ungdomshemmen § 12-hem.



Samhällets kostnader SOU 1998:31266

påDiagram Vistelsetid särskilda § 12-hem,7.3 ungdomshem
årenjämförelse 1994/95 1995/96.mellan och

50%
j"45%

40%
35%
30% , i§%25%

ses/ge20%
15%
10%
5%
o°/.

2-5 6-11 12- 18- 242
månmån månmån 17 23

mån mån

årsredovisningKälla: SiS

månader då detta den tidVistelsetiden har indelats i till två är somupp
låsbar enhet, därutöver delas tiden in iden får beredas vård påunge

med stöd skallsexmånaders intervall då vården LVU omprövas avav
socialnämnden månad.sjättevar

vårdasframgår den delen bamen/ungdomamaDet störstaatt av
månader, därefter minskar antalet successivt. Enmindre 6än stor grupp

ungdomarkort tid på ungdomshemmendem vistas ärär somav som
ungdomarna vår-omedelbart Omhändertagna 6 LVU. de intagna§ Av

das månader.% 245 änca mer

insatsKostnaden barn ellerper

och familjehembarn och placerade iDrygt 10 000 HVB perunga var
Cirka dessa har all-den december enligt SoL/LVU. 10 %31 1996 av

uppskattningvis har lättarevarliga psykiska störningar och 50 % psy-
utvecklakiska Samtliga har eller i riskzonen förstörningar. är att psy-

ungdomar råderkosociala problem. det gäller placerade barn ochNär
placeringsfor-det skillnader dygnskostnaden mellan de olikaistora
dygndygn familjehem kostar kr och i HVBi 350Ett ettmema. ca

emellertidkostar kr. Kostnaden för HVB-placeringar kanl 750 va-ca
lcr/dygn. Vård l2-hemmen dockriera mellan och 5000 inom §1000 är

generellt den dyraste placeringsformen, 600 kr/dygn.3ca
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antal barn och ungdomar och deras familjer omfattasEtt ävenstort
socialtjänstens öppenvårdsinsatser. Uppgifter antalet barnom somav

berörs dessa finns i dag inte på grund det saknasinsatser attav sam-av
manställning nationell varför beräkning kostnadernapå nivå, peren av

omöjliginsats göra.är att

Förändringar tidöver

1997:11Socialstyrelsen har Socialstyrelsens statistiki rapport re-en
det gäller och ungdomar varitdogjort för utvecklingen barnnär som

för enligt SoL/LVU under de tio åren. Någraföremål insatser senaste
nedanstående diagram.resultaten ipresenterasav

nå-Föremål och/eller LVU7.4 för insatser enligt SoLDiagram
åren befolk-gång 1986-1996. 1 000 iunder Andel barn pergon

år.0-17ningen

värdSoLoleLVU-O-Bam med

med ellerflera-I-Tot. ant.barn en
insats.

RDÄI C$GJCXDI030707070301
z,

Källa: Socialstyrelsen

LVU-vårdoch/ellerföremål förAntalet barn och varit SoL-unga som
tid.mellan håller relativt konstantvarierar något åren sig övermen

flera kon-antalet och med eller insatserökar barnDäremot unga en
storlek i denförhållande till befolkningensbeaktat antal barn istant,

harantalet kontaktpersonerSlutsatsenaktuella åldersgruppen. är att
under tio-förhåller relativt konstantökat antalet placeringar sigmen

årsperioden.
femårs-för adsutvecklingen undertabell redogörs kosI 7.7 en

ungdomar.verksamheter med barn ochperiod för några IFO:sav
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åren 1992-Tabell Förändringar för IFO:s kostnader mellan7.7
1996, i miljoner kr.

öppenvårdÅr och § FamiljehemHVB 12-
mkr mkrhem mkr

20002935 18101996
20001995 2619 1588

1994 l 655 l 293 -
1993 l 487 l 145 -
1992 381 l 136l -
Källa: SCB

År frånoch därför uppgifternaförändrades redovisningsprincipema1995 är
åren det skäletår helt jämförbara med uppgifterna därefter. Avinte1994 är

åröppenvård och behandling redovisade före 1995.heller kostnaderna förinte

mellanför institutionsplaceringar årenkostnadsölcningenDen stora
förklaras förändrade redovisnings-kan enbart1994 och 1995 inte av

förklaring till denna ökning,finns entydigprinciper. ingenDet men
för kommunernasenligt verksamhetsindelningenharSCB samman-

fleraräkenskapssammandraget förändrats iställning det kommunalaav
statistiktydlig kostnadsöloiing i SCB:savseenden mellan dessa år. En

på institu-för placering barn och ungdomarökade lönekostnaderär av
kostnads-de årensmöjlig förklaring kan ition. En senasteattvara man

tidför socialselcreterarensmedtagit kostnaderredovisning även som
placeringstiden.kontakt med hemmet underför utredning ochavsatts

gymnasieskolanGrund- och7.2.3

eleveruppgifter nationell nivå visar hur mångafinns påDet inga som
kostnaden förelevvården, däremot redovisasfaktiskt utnyttjarsom

årligen till special-Antalelevvård elev Skolverket. lärartimmaravper
uppgifter från år 1996minskat under flera år,undervisning har men

fråntillståndsbeskrivning årSkolverketsvisar trenden har Ivänt.att nu
stöd har ökat ielever behov särskiltdock antalet i1997 att avanges

skolorna80 %. tredjedellandets kommuner Enmerparten av upp-av
vilket lett tillskolan har minskat under tid,tillatt sammager resurserna

Enligt Skolver-antalet speciallärare.klasser och neddragningstörre av
lärare eleverundersökning har det genomsnittliga antalet 100kets per

1992/93 till läsåret 1995/96.minskat från läsåret 7,98,5
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Elevvårdande påTabell 7.8 personal, fördelad minuter elev ochper
termin.

Minuter/elevPersonalkategori
och termin

Skolläkare 3
Skolsköterska 41
Psykolog 16

26Kurator
Elevassistent 133
Övrig 52

BampsykiatrikommitténKälla:
specialpedagoger, andra övriga

tidsför-personalkategorisminuter/elev ingår respektiveantalI även
konferenser, fortbildning,brukning form administration,i t.ex. m.m.av

mel-skillnaderUppgiften på aggregerad nivå och det råderär stora
lan kommunerna.

förebyggande syfte.andra i Insat-skolan bedrivs insatserInom även
från vår enkät.redovisas i tabell 7.9 och baseras på svarenserna

på skolenkäten i enkätsvarenTabell 7 Andel svarande angettsom
n92angiven insats.de har nedanatt

Åtgärd Andel %
behov 46Stöd vid särskilda

Kamratombud/gruppverksamhet 46
16Anti-mobbningsgrupp

IFO, polis, hälsovård etc. 39Nätverksgrupp
14Uppsökande verksamhet EVPav

Utbildning/kompetenshöjning skolpersonal 13av
Källa: Barnpsykiatrikommittén

arbete delhar bedömt förebyggandekommunenInsatser som en avsomsom
stöd.särskilt

elevvård beskrivsSkolans i avsnitt 4.3.
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Kostnader

Elevvården inom grundskola och gymnasieskola består Skolläkare,av
Skolsköterska, kurator och psykolog, inklusive köp sådana tjänster.av

För de elevvårdande insatserna inom grundskola och gymnasie-
skola, uppgick kostnaderna för Skolläkare, Skolsköterska, Skolkurator
och psykolog till 850 miljoner kr miljoner250 kr. Om ävenresp. man
inkluderar kostnaden för specialpedagoger och elevassistenter blir
kostnaden troligtvis den dubbla, enligt från våra kommunenkäter.svar

barnFör med psykiska/psykosociala problem finns flera kommu-i
särskilda undervisningsgrupper, skoldaghem. Uppskattnings-t.ex.ner

vis finns skoldaghem100 eller motsvarande i landet och antalet ökarca
ÖrjansSzt specialenhet i Stockholm.

Kostnaden barn eller insatsper

Kostnaden elev och år 900 kr i grundskolan och 800 kr iärper gymna-
sieskolan. föreliggerDet dock skillnader mellan kommunerna.Stora
För grundskolan varierar elevvårdskostnaden mellan lq/elev300 och
2 200 kr/elev.

Förändringar tidöver

Kostnader för elevvård har mått på förebyggande insatseranvänts som
inom skolan. Kostnaderna för elevvård fördelat på antal inskrivna ele-

i grund- gymnasieskola tabellernai och7.10 7.1presenterasver resp.

Tabell 7.10 Andel grundskolans totala kostnader gick tillav som
elevvård.

År Kostnad elev och Andel totala elev-per av
år kronor %kostnaden

1996 900 1,8
1995 0001 2,1
1992 1 400 3,0

Källa: Skolverket
Utöver Skolläkare, Skolsköterska, Skolkurator och Skolpsykolog omfattas

Skolvärd, personligäven assistent och elevforsäkringar i definitionen elev-av
vård detta år. Redovisningsprincipema har ändrats mellan åren 1994 och 1995,
varför uppgifterna från år 1992 inte helt jämförbara.är
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År inkluderadeberäkningenhögreelevvårdskostnaden1992 menvar
enkät visarUppgifter från vårkostnaderna för andra insatser.även

elevkost-totala%elevvård 4kostnaderna tilldock är större,att avca
och elev-specialpedagogerkostnader fördessutomingårnaden. Däri

assistenter.

gickkostnadertotalagymnasieskolans7.11 AndelTabell somav
elevvård.till

År elevkostnadentotalaAndelelev och årKostnad avper
%kronor

1,38001996
1,27401995
1,37601992

SkolverketKälla:
omfattasskolpsykologochSkolkuratorSkolsköterska,Skolläkare,Utöver

elev-definitionenelevforsäkringar iochpersonlig assistentskolvärd,även av
ochåren 1992 1995,ändrats mellanharRedovisningsprincipernaår.vård detta

jämförbara.heltdärför inteuppgifterna är

Till-SkolverketssamtidigtminskarelevvårdförKostnaderna som
stödsärskiltbehovelever iantaletvisarståndsbeskrivning 1997 att av

ökar.

Särskolan7.2.4

ochbarnutvecklingsstördatillsyftarSärskolanUtbildningen i att ge
utbildning.anpassad Denförutsättningelevstill varjeungdomar en

träningsskola.grundsärskola ochSärskolan bestårobligatoriska av
År 13 900gymnasiesärskola. 1996väljaelevernaDärefter kan var ca

gickdessasärskolor. Avsamtliga huvudmänsinskrivna ielever ca
gymnasie-iträningsskola, 29 %grundsärskolan, % i2548 % i caca

integreradesärskola 10 % isamt grupper.

Kostnader

uppgick tillSärskolan år 1996kostnad förtotalahuvudmänsSamtliga
obligatoriskadenkr tillmiljonerdetta gick 768kr. lmiljoner Av5352

gymnasiesärskolan.tillkr gickoch miljonerSärskolan 767
År Särskolan.elever inskrivna i9001996 13var ca
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Kostnad insatsper

Kostnaden elev inskriven i särskola i genomsnitt kr214 200ärper
213 kr300 inom obligatoriska särskolan och 216 kr500 inom gym-
nasiesärskolan. totalaDen kostnaden elev skiljer sig alltså inteper
mycket åt mellan den obligatoriska särskolan och gymnasiesärskolan.

Elevvården i genomsnitt för samtliga huvudmänutgör 2,3 %ca av
elevkostnaden; 1,9 % inom den obligatoriska särskolan och 3,3 % inom
gymnasiesärskolan. begreppetI elevvård for särskolan ingår kostnader
för Skolhälsovård, kurator, elevförsäkringar m.m.

Detta innebär den genomsnittliga kostnaden för elevvården inomatt
särskolan ligger på 5 000 kr/elev, den mellanvarierar 1 500ca men
kr/elev och kr/elev.12 100 många kommunerI elevantalet mycketär
lågt. framförDet allt dessa kommuneri höga ellerär extremtsom ex-

låga kostnader förekommer.tremt
Sammanfattningsvis elevvårdskostnaden högre i gyirmasiesär-är

skolan i den obligatoriska särskolan.än

7.2.5 Bamomsorgen

barnomsorgenInom finns särskilda för barn behov särskiltiresurser av
stöd. Till barn med psykiska/psykosociala problem har kommunerna

flera olika åtgärder används för stödja barnen ochrapporterat attsom
personalen. Enligt vår enkät 67 kommunerna% påsatsar av resurser

stödpersonal, dvs. personal skall hjälpa det enskilda barnetextra som
och avlasta personal.övrig Cirka kommunerna41 % har svarat attav
de har speciella avdelningar eller särskilda inom den ordinariegrupper
barnomsorgen för barn i särskilda behov. Konsultteam finns i 32 % av
kommunerna. Konsultteamen ska personalen handledning detge om
uppstår svårigheter med barn har problem. fallen harI 13 %som av

placering barn, vilket innebär förtur tillsvarat att gettman av man
barnomsorgsplats, enligt 16 behov§ SoL särskilt stöd" referensenav
syftar på den gamla 16 § SoL, införd kap.i 2 9 skollagen§numera a
SFS 1997: 1212. Cirka har20 % minskat eller skuritsvarat att man ner
på antal barn bamgruppemai där finnsdet barn i behov särskiltett av
stöd. enkätsvarenAv framgår det dessutom kommunerna75 %att ca av
har tillgång till psykologer för stödja denna bamgrupp.att

Studier visar bl.a. Bampsykiatrikommittén frånatt samt rapporten
Socialstyrelsen antalet barn inom barnomsorgen behöver sär-som
skilt stöd på grund psykiska/psykosociala problem varierar avsevärt,av
1-20% på enhetsnivå.

Bamomsorgen beskrivs utförligare i avsnitt 6.2.
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Kostnader

Kostnaden för hela barnomsorgen uppgick år 1996 till miljarder45ca
dessa förkr. går 500 miljoner kr, eller till insatser barnAv 1%,ca ca

med psykiska/psykosociala problem.

Kostnader barn eller insatsper

barnomsorgen till barn i behov särskilt stöd,Inom extra resurserges av
resurspersonal, nedskrivning antal barn i barngruppen.t.ex. genom av

stöd till personalen arbetet med dessa barn kan handledningSom iett
specialpedagog eller kunnig ellerpsykolog,av annan person ges, per-

vidareutbilda Uppgift hur barn bevil-sonalen kan sig. mångaom som
för psykiska/psykosociala problem svårjats stöd inom barnomsorgen är

kommunenkäter uppgick tilluppskatta, enligt våraatt men resurserna
finns barn 1-6 årmiljoner kr. barnomsorgen 500 000500 Inomca ca

åldersgruppen. Kostnadeninskrivna ca samtliga barn i75% av per
barn därför till kr barn och år. någotuppgår l 000 Resursema ärca per

storstäderna, och då främst Stockholm och Malmö.i istörre
barn be-Socialstyrelsen har nyligen publicerat rapporten om som

höver särskilt stöd i barnomsorgen Socialstyrelsen 1997:7. I rapporten
undergrupper, funktions-delas barn behov särskilt stöd in ii treav

be-hindrade med tal- och språksvårigheter och barn medbarn, barn
teendeproblem/psykosociala problem. visar kommuner-Rapporten att

kostnader för samtliga barn behov särskilt stödför insatser i varnas av
heltids-år storleksordningen 500-3 000 kr1995 i genomsnitt i 2 per

fördelar rela-inskrivet barnomsorgen. Kostnadema sigbam 0-6 år i
medvilket innebär för barntivt jämnt för de insatseratttre grupperna,

problem uppskattas uppgå till kost-beteendeproblem/psykosociala en
Även kostnadernanad kr/barn. denna visarpå 1 000 rapport att perca

Stockholm ochstorstäderna, och då främst ibarn något högre iär
kr/barn.Malmö med 0004ca

och mödrahälsovården7.3 Barn-

samtligaochUppskattningsvis föds 000 barn år så100 gottper somca
viktigoch och utförkommer i kontakt med MVC BVC. MVC BVC en

förebyggande arbete. Verksamhetendel hälso- och sjukvårdens ärav
sjukdomsförebyggande, dess möjlig-främst hälsobefrämj ande och men

problem spelartill tidig upptäckt såväl medicinska socialaheter av som
därmed unika möjligheterroll barns hälsa. MVC och BVC haristoren
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till tidigt identifiera problem och det bedrivs dag omfattandeiatt psy-
kosocialt förebyggande arbete.

problem hos barnMVC/BVC:s för förebygga psykiskainsatser att
beskrivs avsnitt 4.2.i

Kostnader

kr/år mödravårdensBamhälsovården har budget på miljard och1en ca
till mellan och miljoner kr.budget uppgick år 1995 600 700

Kostnad insatsper

analyserat hurfinns nationella empiriska studier haringaDet storsom
psykiskkostnader till förebyggadel och BVC:s gårMVC:s attsomav

psykoso-erfarenheterna från studie förekomstohälsa. Utifrån aven av
1995barnfamiljer Sydsjö, Wadsby Svedinciala problem hos upp-

tillkostnadsandelen för psykosocialt förebyggande insatserskattas ca
hadeden refererade studienverksamhets totala budget.10 % Iav resp.

dennapsykiska problem och har uppskattatallvarligare vi5 % attca
innebärnorrnalfamiljen.får dubbelt så insatser Det attstora somgrupp

uppgickpsykosocialt förebyggande insatser inom MVCkostnaden för
motsvarandekostnaden förmiljoner kr och för BVC uppgicktill 70ca

till miljoner kr.insatser 100ca
kostnadskrävande, medförsta levnadsår detBarnets är mest ca

kostnad för vaccinationer.kr/barn ca kr Där-6 000 1 000 utgörs av
kr/barn och år. Ge-efter bamhälsovården mellan 250 och 750kostar

psyko-kr. Cirka går tillför samtliga barn blir 500 10 %nomsnittet lca
kr/barn.förebyggande arbete, vilket innebär 150socialt ca

Årligen bammorskebesök och 000 läkar-miljoner 3001,3görs ca
graviditet be-sammanlagda kostnadenbesök MVC.inom Den per

kost-kr Socialstyrelsen 1996:7. Cirka 10 %räknas till 5005 avca
vilket innebärtill psykosocialt förebyggande insatsernaderna går ca

kr/bam.550

Barnmedicinen7.3. 1

År bammedicinskalandetsskrevs 101 barn in på någon1995 800 avca
kroppsligt sjuka barnkliniker. bammedicinen vårdas i huvudsakInom

med bl.a. anorexi ellerantal barn och ungdomaräven ett stortmen
diabetes ochPsykosociala problem till följdandra ätstörningar. t.ex.av

också öka vårdbehovet.allvarliga allergier/astma kan
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arbeta med psykosocialt förebyggande insatser viktiga inslagAtt är
tillgång tillbammedicinen. finns i viss utsträckninginom Det t.ex. psy-

och och bamkliniken har ofta någon form lekterapi.kolog kurator av

Kostnader

för bammedicinsk sjukvårdoch sjukvårdens totala kostnaderHälso-
miljarder kronor exkl. barnpsykiatrin.uppgick tillår 1995 9,2ca

tillkostnad, dvs. miljarder kronor, gickCirka denna 5,0655 % caav
landetssomatisk vård avser både sluten- och öppenvård vid någon av

barnkliniker.

Kostnad barn eller insatsper

behand-bammedicinska avdelningar vårdas ochlandets samtligaInom
ungdomarlas med psykiatriska diagnoser, 160barn och ärt.ex. caunga

med och med diagnosen ätstörningarinskrivna anorexi 350 m.m.ca
behandlas okänt antal barnEpC:s 1995.patientregister Därutöver ett

bammedicinska kliniker.med psykosomatiska inomandra symtom
med diagnosen anorexiGenomsnittligt antal vårddagar för patienter

mellanKostnaden uppgår till 4 000eller andra ätstörningar 21 dagar.är
Vården för och övriga ätstörningaroch kr vårddag. anorexi5 000 per

miljonertill kostnad 50vid bammedicinska kliniker uppgår caen av
kr/år.

barnmedicin kanförebyggandeTill de psykosocialt insatserna inom
kuratorstöd.och psykolog- och/eller Somlekterapi ettnämnas t.ex.

barnsjukhusetvistelseytterligare led stödja barnet under sin påi att
tillsammans med barnet.erbjuds ofta förälder bo kvar Enatt upp-en

budgetenlandets barnsjukhus visar %skattning från 5attett ca avav
barn-Kostnaden för dessa insatser inompsykosocialagår till insatser.

för riket.slutenvård till miljoner krmedicinsk uppskattar vi 250ca

Ungdomsmottagningarna7.3.2

fysisk och psykiskmål förebyggaUngdomsmottagningarna har attsom
ochundersökningbestår dels individuell rådgivning,ohälsa. Arbetet av

ungdomsmottagningamadels utåtriktad verksamhet. Tillbehandling, av
det heltfrågor och problem, frånkomma med olikakan ungdomar
Urvaletpsykiska och medicinska problem.normala och friska till vissa

utgjordes tvâför enkät till ungdomsmottagningamavår enav grupper,
personalsammansättning,med traditionellmed mindre mottagningar
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öppettider och med "större" mottagningar utökatetc., sinen grupp som
verksamhet med psykologkompetens och omfattande kura-t.ex. mer
torstjänst.

Ungdomsmottagningama verksamhet beskrivs i avsnitt 6.3.

Kostnader

Uppgifter från enkäten visar de större mottagningamas budgetatt
ligger på mellan 600 tkr/år och 2 500 tkr/år. Vi uppskattar dock att
UM:s verksamhet på nationella nivå uppgår till kostnaden av ca

Baserat200 miljoner kr. på 200 mottagningar bedömer kostna-vi attca
den för bemöta ungdomar med psykiska problem harinom UMatt upp-
skattats till miljoner40 kr.ca

Kostnad eller barninsatsper

Resultatet från vår enkät och andra källor talar för 20 % dessaatt ca av
besök föranleddes psykiska/psykosociala orsaker. påBaseratav ca
250 000 besök/år och kostnad på 200 miljoner kr för riket,en ca upp-
skattas kostnaden för psykosociala frågor tilluppgå 160per person ca
kr/besök.

7.3.3 Bamhabiliteringen

Bamhabiliteringen för funktionshindrade barn ochär ungdo-en resurs
Cirka 30 % barnen har kontakt med barnhabiliteringenmar. av som

bedöms ha någon psykisk problematik enligt vår enkät. Cirka 10 % av
barnen ha diagnosen ellerautism autismliknande tillstånd, likaantas
många har uttalad DAMP-problematik. med funktionshinderBam löper
dessutom ökad risk få psykiska problem under sinatt uppväxt.en

Bamhabiliteringens arbete med barn och ungdomar med psykiska
problem beskrivs i avsnitt 6.6.
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Kostnader

uppskattning tillenligtuppgick år 1996 vårBamhabliteringens resurser
kr.miljoner560ca

barnellerKostnad insatsper

åråldrarna 0-18barn i20 000-30 000för riketuppskattningEn är att
ålders-samtliga icabamhabiliteringen 1-1,5%kontakt medkom i av

dessa haruppfattningar 30 %Flera samstämmigagruppen. är att avca
bamhabli-och ungdomar inombarnproblem. Cirka 6 000psykiska
psykiatriskoch/ellerpsykiskt problemformhar någonteringen av

tilluppgickbamhabiliteringenKostnaden barn inomstörning. caper
tillförkostnaderna insatserberäkningarkr. Enligt våra28 000 utgör
tillbamhabiliteringenproblempsykiska inommedbarn och ungdomar

miljoner185vid handenkostnaderna vilkettotalade30 % ger caca av
kr.det 400barn blir 8kostnadkr. Fördelat på caper

direktasamhälletsSammanställning7.4 av

ochstöd till barnVård ochkostnader för

problemmed psykiskaungdomar

kostnader församhälletsförsökt illustreranedanstående tabellharVi i
innehållerTabellenpsykiska problem.medbarn och ungdomar upp-

ochmed dessa barnarbetatill uppgifthargifter de aktörer attsomom
förfogar Ta-destorleksordningen på över.ungdomar samt resurserna
7.2.l-7.2.9.uppgifterna i avsnittsammanställningbellen är aven

aktörensandra kolumnendenaktör, ikolumnenförstaI angesanges
medoch ungdomarbarnmålgruppenriktadekostnader för insatser mot
bud-totalaverksamhetensTredje kolumnenproblem.psykiska anger

totalaverksamhetensandelhurfjärde kolumnendenI storget. avanges
femte ochdenmålgruppen. Iriktadegår till insatserbudget motsom
kostnadersamhällets totalaandelhurbeskrivskolumnensista stor av

för.aktören stårenskildaproblemområdet denför hela som
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Tabell 7.12 Samhällets kostnader for barn och medunga psy-
kiska/psykosociala problem, fördelat på samhällets aktörer och de

aktörerna förfogar Samtligaöver. kostnader iresurser som anges
miljoner kronor och approximativaär värden.

Aktör tillInsatser Verksam- Andel verk- Andel deav av
sammanlagdamålgruppen hetens totala samhetens

mkr budgetm1cr budget för kostnaderna
insatserna % %

Förebyggande 1
insatser ; ., .
MVC 70 700 10,0 0,5
BVC 100 0001 10,0 1,0
Barnomsorg 500 45 600 1,0 4,5
Grundskola 850 47 600 1,8 7,5
Gymnasium 250 19 600 1,3 2,0
Särskola 50 2 535 2,0 0,5
Ungdomsmot. 40 200 20,0 0,5
Barnmedicin 250 5 060 5 2,0

l_r_sl§_t_1mma 1002 18,5
___Yårgitggomsorg r

Behand-och

BUP- 700 1 200öppen- 60,0 6,5
vård
BUP- sluten- 500 1 200 40,0 4,5
vård
IFO 6 750 23 600 28,0 61varav:
IFO- § 12-hem 2 950 12,5 26,5
och HVB

familje-IF O- 1 800 7,0 16,0
hem
IF O- övriga 2 000 8,0 18,0
insatser
SiS 12-hem§ 816 1 300 62,0 7,5-
Barnmedicin 50 5 060 1 0,5
Bamhab. 1_87 560 30,0 1,5

rDelsumma 9 000 1 r r 4., ,,SUMMA 11 100. 100- -Skolverkeg-S-CB,Källa: Socialstyrelsen, SiS, Barnpsykiatrikommittén 1996-
års uppgifter.
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utförselevvård, dvs. det arbeteSkolverkets definitionBaseras avsomav
Anmärkningsvärtskolkurator.skolpsykolog och ärSkolsköterska,Skolläkare,

värde förprocentuellthögreenkätBampsykiatrikommitténsi ettatt anges
genomsnittskostnaden förvåra kommunenkäter harEnligtelevvårdskostiiaden.

Förklaringenelevkostnaden.totaladenuppskattats till 4 %elevvården ca av
ochspecialpedagogerinkluderartroligen kommunernatill detta ävenär att

elevvård.definitionenielevassistenter av

tabellenSammanfattning av

kostnader år 1996offentliga samhälletsdetutläsastabellen kanAv att
miljarder kr.uppgick till 11,1problempsykiskaoch medför barn unga

krmiljarderdessa 11,1från olika håll.kommer AvResurserna ca
miljarder krCirka 1,8kommunerna.miljarder krfinansieras 8,5 avca

miljarder kr Samman-och 0,8landstingenfinansieras staten.avcaav
förkostnadernadestår förkommunernaställningen visar störstaatt

problem.psykiska/psykosocialaungdomar medbarn och
till förebyg-miljarder krmiljarder kr går 2,1de drygt 11,1Av ca

vård,riktade insatserkr går tillmiljarderåtgärder. Cirka 9gande som
vårdriktade insatserna,utanför hemmet. Deoch placeringarbehandling

för %står 80utanför hemmet,placeringbehandlingoch samt avca
mindre 20 %förebyggande insatsermedan änkostnaderna, utgör av

kostnader.samhällets totala
förebyggandetillkostnader går 20 %totalakommunernasAv ar-ca

ochhögrekostnader någotlandstingensdelbete. Motsvarande ärav
totala budgeten.dentill 25 %uppgår avca

barnkostnadenSammanställning7.5 perav

instansernaför de olikainsatseller

för dekostnaderna insatssammanställttabell har vinedanståendeI per
MVC,förebyggande insatserdet gälleraktörerna.olika När ges avsom

ochbarnomsorg UMsärskola och inombammedicin, skola, ärBVC,
dessahelhuvudsak till Förgenerella och riktas iinsatserna en grupp.

barn.kostnadhar vi angivitinsatser per
familje-kostnader för IFO:sför ochgäller kostnader BUPdetNär

pådygnskostnad eller måttredogörsHVB-placeringarhems- och annat
kostnaderna inomliknande redovisasgenomsnittskostnader. På sett

och bammedicin,bamhabiliteringen
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Tabell 7.13 Styckkostnad per barn eller insats för verksamhet.resp.

Aktör Kostnad/barn alt. Insats Antal barn
Förebygg. insatser

.
BVC kr/bam150 och år barn/år100 000ca ca
MVC 550 kr/barn och år Ca 100 000 graviditeter/årca
Barnomsorg 1 000 kr/barn/år 455 672 inskrivna 1-6ca ca

år i barnomsorgen
Grundskola 900 kr/elev/år elever948 900ca ca
Gymnasium 800 kr/elev/år elever310 000ca ca
Särskola kr/elev/år5 000 13 900 barn inskrivna ica ca

särskolan
Ungdomsmottag- kr/besök160 250 000 besök till UMca ca
ningarna
Bammedicin uppgift saknas 101 800 inskrivna/år +ca

patienter i öppenvård
beh;ochVård

lcr/vårdd-ygnBUP slutenvård 5 000 eller 4 003 intagningarca-
kr/inskrivet125 000 barnca

BUP öppenvård lcr/besök2 500 och 50 000 60 000 ärendenca- -
kr/ärende12 000ca

IFO HVB kr/dygnl 750 barn och2 000ca ca unga-
placerade i HVB den
31/12 1996

IFO 12-hem 3 600 kr/dygn fastställd 450 barn ochca ca unga
kommun och SiS vårdplats 4 kr/dygn500 placerade i § 12-hem denca

fakturerad vårdplats 31/12 1996
IFO- familjehem kr/dygn350 8 100 barn ochca ca unga

placerade familjehemi
den 31/121996

IFO- övrigt uppgift saknas uppgift saknas
Bammedicin 50 mkr barn med diagno-500ca ca

elleranorexi ätstör-sen
ning m.m.

Bamhabilitering kr/inskrivet8 400 barn barni 6 000 har psykiskaca ca
bamhabiliteringen problem inom bamhab.

autism, DAMP eller
psykiskt problemannat

Källa: Socialstyrelsen, Skolverket, SCB, SiS, Bampsykiatrikommittén 1996-
års uppgifter.
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Observera antalet barn flertaletför verksamheter redovisas år, medanatt per
uppgifter antalet barnIFO:s föremål åtgärdför viss vid vissrör ärsom en en

tidpunkt 31 januari 1996.
Exkl. specialpedagoger och elevassistenter.

Sammanfattning tabellenav

aktörernaFör i sammanställningen varierar för psykosocialtresurserna
förebyggande arbete mellan och150 1 000 kr/person. Särskolan har
dock högre elevvårdskostnad uppgår till kr/elev.5 000en som ca

Kostnaderna för placeringar höga. dygnIFO:s i HVB i § 12-Ettär
Ävenhem kostar 3 600 kr/dygn. kostnaden för höga,HVB ärca ca

kr/ dygn.l 750 Dygnskostnaden för familjehemsplacering ären ca
kr/dygn,350 sådan placering ofta i många år.men en varar

Bristen på tillgänglig nationell statistik IFO:s öppenvårdsinsatserav
medför kostnadsberäkning för dessa utföras.insatser kan Denatt to-
tala kostnaden för dessa uppgick däremotinsatser till 2 miljarder kr.ca

Utredning och behandling slutenvårdsklinik kostarinom BUP i ge-
nomsnitt kr/dygn. Eftersom vårdtiden5 000 den genomsnittliga ärca
relativt lång blir kostnaderna vårdtillfälle mycket höga. framgårDetper

behandlas öppenvård,90 % patienterna inomäven BUP:sänatt mer av
medan mindre % behandlas slutenvård.10 inom BUP:sän

Över barn500 och ungdomar behandlas för anorexi och andra ät-
störningar barnmedicininom till kostnad miljoner kr.50en av ca

7.6 Svårigheter redovisaatt nyttan av

insatserna

omfattandede belopp för målgruppenTrots insatserna itarsom an-
språk mycket lite effekterna insatserna.vet man om av

finns universitetsanknutenDet forskning barn och ungdo-rörsom
och deras hälso- och levnadsförhållanden med undersökningarmar av

epidemiologisk karaktär. finns också viss forskning kring olikaDet
problematik, både epidemiologisk och inriktad på diagnostik. Behand-
lingsforskning förekommer dock framförallt det bristrådersparsamt,
på systematiska effektstudier breda socialt inriktade insatser.av

Socialstyrelsens den psykiatriskaI vården Socialstyrel-översyn av
1997:8 refereras till antal effektstudier har gjorts. Social-ettsen som

styrelsens slutsats utåtriktade oftast beteendestömingar,är att symtom,
svåra komma till med.är rättaatt
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En ungdomar kostar samhället omfattande deärgrupp som resurser
utagerande ungdomarna med psykiska problem har placerats isom
HVB. En uppföljning ungdomar varit inskrivna 12-hemi §av som
visar de ungdomar75 % hade allvarliga psykiska problem,att av som
två år efter utskrivning fortfarande under vård Samecki 1996.var
Cirka ungdomarna har30 % varit placerade eller fler3 gångerav
Johansson mil. 1993.

det gäller den kliniskaNär verksamheten och behandlingsresultaten
det viktigt där långsiktig förbehandlings-är att etttarman mer ansvar

resultatet. enkät tillI vår BUP-kliniker har vi efterfrågat förekomst av
systematiska uppföljningar patienter. Svaren visar systematiskaattav
uppföljningar i 50 % fallen.görs ca av

För utvärdera med insatserna krävs utveck-satsningar påatt nyttan
ling strukturerade och utvärderingsbara metoder och behand-påav
lingsforskning se kapitel 10.

från frivilligorganisationer7.7 Insatser

Med frivillig verksamhet allthär arbete, alla aktiviteter och insat-avses
sker frivilliginom organisation eller med sådan organi-ser som en en

sation huvudman. Med frivilliga oavlönadeinsatsersom menas ar-
betsinsatser i princip fritt valda och bedrivs inom organisato-ärsom en
risk Frivilligorganisationer den syftarinom sociala sektorn primärtram.
till öka välfärd för individer och mellanbrukar skiljaManatt grupper.
direkt och indirekt social inriktning. inriktningDirekt social avser
insatser uttrycks direkt relation till brukama eller direktaisom
hjälpinsatser. Indirekt social inriktning utveckla välfärdenär attt.ex.

opinionsbildning.genom
Frivilligorganisationemas roll den offentligai sektorn kan vara av

flera slag. kan komplettera,De antingen eller alternativersätta ettvara
till det offentligas för barn ungdomarinsatser och med psykiskalpsy-
kosociala problem. Organisationerna kan organiserade på olikavara

de arbetar frivilligDet på basis.sätt. är attgemensamma
finns antal frivilligorganisationer,Det och kan inomviett stort ra-

för denna utredning inte redogöra för dem alla. skall dettaVi imen av-
snitt övergripande redovisa några dem. Inledningsvis redogörsav en-
skilt för de organisationerna endast inriktadeinte påstörre ärsom en
målgrupp med psykiska problem. Därefter redogörs generellt förmer
de organisationer bildats syfte stödja specifiki målgruppattsom en
med psykiskt handikapp.ett
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Röda korsets ungdomsförbunds jourhavande7.7.1

kompis

med mångfacetterad verksamhet.Röda korset organisationär storen en
inriktasRöda korsets ungdomsförbund del verksamhetenär en av som

verksamhet har betydelse för Vår mål-barn och ungdomar. Enmot som
jourtelefon för barn och ungdomar"jourhavande kompis,är engrupp

arbetar ideellttill år. Cirka ungdomar mellan 18 och 25 år25 130upp
Telefonjouren tillgänglig dagoch med verksamheten. varjeäranonymt

28 t/v.
År "klick", dvs.samtal plus lika många1996 5 900 emot atttogs

jourtelefonen. Tabellen nedan visarlagt på vid svaruppringaren av
vid dessa samtal.problemfördelningen de frågor togs uppav som

Frågeställningar kompis.Diagram 7.5 till jourhavande

Övviut
oseriöst
Snápm

ArbetelskoIa/ekonond
Livsåskådning

Sjukdomlhandlkapp
Matmlssbruk

Alkohol/narkotika
Sexuellaövergrepp

Misshandel
Mobbning
samlevnadKäriek.sex

Relationer-vänner
Relationer-familj

Självmord
Depression/sorg

Ensamhet
25,0%5,0% 10,0% 15,0% 20,0%0,0%

Andel

psykiska/psykosocialafrågor berörtabellen kan utläsaAv att somman
ochFlest frågor berör dock kärlek,problem mycket vanliga.är sex

jourtele-normalt för dennasamlevnadsfrågor vilket torde typvara av
stod för samtalen.fon. Pojkar åldersgruppen 21-25 år 70 %i av

Rädda7.7.2 Barnen

arbete, medver-bedriver huvudsak internationelltRädda iBarnen men
deltar ihearings barnenskar nationellt olika ochi rät-även omgrupper

lagstift-och bevakar svensktigheter. Rädda remissinstansBarnen är att
erbjuderområdet. Räddaföljer barnkonvention på Barnenning FN:s
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liksom Al-Anon se nedan, stöd speciell gruppverk-även, genom en
samhet för barn alkoholistfamiljer.iväxersom upp

indirekt hjälpprogram för barn projektet Föräldrar emellan.Ett är
stöd till föräldrar föräldraroll. RäddaDär direkt i sin Barnensettges

för och ungdomar kris för helaCentrum barn i är ett resurscentrum
Rädda rådgivning och behandling, där kunskapspridsBarnen. Förutom
och erfarenhet och behandling för kanså stöd de barnen spri-att utsatta
das för sexuelltvidare. Rädda driver pojkmottagningBarnen även en
utnyttjade pojkar, förövare och dess offer.unga

kostnad förRädda hade år 1996 det svenskaBarnen programmeten
med bidragmiljoner kr. skedde till delenpå 22,5 Finansieringen största

arvsfonden.bl.a. från Allmänna

SamhälletBarnens7.7.3 BRIS Rätt I

Även Totalthar jourtelefon för barn och ungdomar. 11 169BRIS en
samtal inkom under Ytterligarestatistiskt behandlade år 1996. ca

klick-samtal. Tele-kunde behandlas statistiskt s.k.45 000 samtal
problemför-fonen diagrammet nedan redovisasvarje dag. Iär öppen

frågor vid dessa samtal.delningen de togssom uppav

Frågeställningar hjälptelefon.7.6 till barnensDiagram

Förhållandensax
Mobbning

FyalpsykHisnandeetc
Egna problemövriga

stördarelationer
Kanntprobleln

Sexuellaövergreppetc.
Identitets-könsutvecklinq

Missbruksproblem
skllsmässoprohlem

Annataövrigt
14,0%2,0% 4,0% 6,0% 0.07. 10.0% 11.0%0,0%

Andel

flickor.samtal inkom frånCirka alla år 199670 % som varav
vanligastetabellen här detMedelåldern 14 år. I även ärattvar ser man

problemet förhållanden och sexualitet.
anslag. Anslagetsker främst via avgifter, bidrag ochFinansieringen

från uppgick till kr.Socialstyrelsen år 1996 640 000
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Al-Anon och Alateen7.7.4

och AlateenAl-Anon två gruppverksamheter för anhöriga ochär vän-
Årnertill alkoholister. 1997 fanns det Al-Anon och A1-176 17grupper

bam-grupper. Alateen gemenskap Al-Anon-Anon ärvuxna en av unga
Årmedlemmar, vanligen tonåren. fanns det Alateen-grupper.i 1997 18

träffas vanligtvisGrupperna eller två gånger i veckan för delaatten
erfarenheter, diskutera svårigheter, lära effektiva hanterasig sätt att

problem och framförallt kanske stödja och varandra.sina att uppmuntra
Alateen-grupp behöver aktiv, Al-Anon medlemVarje en vuxen som

aktivt del och delaSponsom i vägledatar attsponsor. gruppen genom
med sig sin kännedom verksamheten.av om

Övriga organisationer7.7.5

finns antal brukarorganisationer bildats syfte stödjaDet iett attsom en
specifik målgrupp.

drag. Blandorganisationer har mängdDessa annaten gemensamma
kanbedriver alla någon form stödverksamhet sin målgrupp.i Dettamot

ske i form mindre samtalsgrupper, enskilda samtal, stödpersoner,av
stödtelefon, föreläsningar m.m.

oftast ideellt med finansiering främst viaOrganisationerna arbetar
bidrag från landsting och kommun avgifter, insam-viaävenstat, men
lingar och gåvor.

för dennakontakt medDe organisationer vi varit i inomsom ramen
utredning är:

Anorexi/Bulimi Kontakt-
Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar RBU-
Riskföreningen Autism-

ochRiksförbundet för Utvecklingsstörda Ungdomar VuxnaBarn,-
FUB

RiksförbundFamiljehemmens-
TouretteföreningSvensk-

Intresseförbundet Schizofreni Riks-IFS-
StockholmIFS-

Riksförbundet för hälsaUngdom Social RUS-
Riksförbundet anorexi och bulimi-
Familjehemmens Centralorganisation-
Ananke Föreningen-
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa RSMH.-
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Analyser samarbete8 mellan olikaav

verksamheter

Vår samarbetet,bedömning: Vi det skall fungera väl,attmenar om
kräver på alla nivåer, från faltnivå till hög beslutandeengagemang
nivå. Ledningen måste ha särskilt börSamarbetet utgåett ansvar.
ifrån mål och verksamhet medelvarje skall bidra medgemensamma
och arbetsformer för de målgrupper har gemensamt.som man

Socialtjänsten/socialsekreterama har bådeett stort attansvar,
informera sin verksamhet och stödja personal andra verksam-iom
heter våga sitt barn far illa.näratt ta ansvar

och ungdomar med psykiskaBarn problem har många gånger en sam-
problematik, varför behovet insatser från barnomsorg,mansatt t.ex.av

skola, socialtjänst och psykiatri existerar parallellt. denInte minst ur
enskildes perspektiv det viktigt samarbetet mellan de olika verk-är att
samheterna fungerar och nödvändiga ochinsatser kommer till ståndatt
vid behov samordnas. utredningsuppdraget ingår analysera hurI att
samarbetet mellan olika ochsamhällsinstanser arbetar med barnsom
ungdomar med psykiska problem fungerar.

detta kapitel diskuterasI och beskrivs samarbetet allmänt utifrån
förutsättningar och del goda redovisas.principer. En exempel Sam-
arbetet mellan socialtjänsten och bam- och ungdomspsykiatrin disku-

särskilt i avsnitt.teras eget

8.1 Skyldighet samarbetaatt

allmänna skyldighetenDen samarbeta förvaltningslageniatt ges
1986:223. myndighet skallVarje lämna andra myndigheter hjälp in-

för den verksamheten 6 § FL. Ytterligare bestämmel-om ramen egna
konkretaoch ålägganden samarbete olika återfinnspå nivåer iser om

lagstiftningen för respektive verksamhet.
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allmänEn riktlinje för socialnämndens verksamhet enligt social-är
tjänstlagen bedriva uppsökande verksamhet och erbjuda ochatt grupper
enskilda hjälp. det lämpligt skallNär nämnden samarbeta med andraär
samhällsorgan, organisationer och föreningar 8 SoL. liknande§ En
bestämmelse samarbete med såväl den enskilde individenom som
andra verksamheter, vid individinriktade återfinnsinsatser, i 9 § social-
tjänstlagen. Socialnämndens särskilda för barn och ungdomaransvar
syftar till underlätta familjens uppgift barnen materiell ochatt att ge en
känslomässig trygghet vilket bl.a. innefattar medsamarbetenäraett
hemmen 12 SoL. Polisen har särskilt fortlöpande§ åliggandeett att
samarbeta med myndigheter inom socialtjänsten och underrättasnarast
dessa förhållanden bör föranleda någon åtgärd dem 3 §om som av
polislagen. Vidare skall andra myndigheter polisen stöd dessige ar-

Ävenbete 3 § polislagen. sjukvårdshuvudmännen skyldiga i sinär att
planering och utveckling hälso- och sjukvården samverka med sam-av
hällsorgan, organisationer och privata vårdgivare, och hälso-8 21
och sjukvårdslagen HSL.

Hälso- underlättasoch sjukvårdens och socialtjänstens samarbete av
båda ramlagstiftning möjlighet utvecklaatt styrs atten som ge-av ger

servicefunktionervård- och efter lokala förhållanden ochmensamma
behov.

liksom socialtjänstlagen finns betoning utveck-I HSL i tvåen av
lingslinjer, vårdfonner förebyg-ochöppna näramot samt moten en
gande insatser. Båda lagarna lägger vikt vid individens möjligheterstor

leva liv med stöd där den enskildes integri-att ett gott av egna resurser
och rättigheter skall respekteras. Vidare präglas både socialtjänst-tet

lagen och hälso- och sjukvårdslagen hel-principerav gemensamma som
hetssyn, tillgänglighet Grönvall m.fl.närhet och 1991.

8.1.1 Samarbete och sekretess

olika sekretesslagen samarbe-I sammanhang upplevs hinder iettsom
Sekretess gäller mellan olika t.ex.nämnder i kommuntet. samma

barn- familjeomsorgsnämnd,och ungdomsnämnd och individ- och
mellan självständiga verksamheter nämnd alkoholråd-inom samma
givning och individ- och familjeomsorg, mellan olika kommuner eller
stadsdelsnämnder eller distriktsnämnder och mellan olika myndigheter
socialtjänst, hälso- sjukvård,och skola, försäkringskassa.

all samverkan mellan myndigheter det viktigtI och yrkesgrupper är
enskilda förbjuderintegritet. Sekretesslagen iatt värna om personers

princip utlämnande personliga uppgifter från den detsamtyckeutanav
gäller. faktum inom socialtjänsten sig haDet att t.ex.man uppger en
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policy samarbeta med skolan löser sekretessfrågan, dvs. sekre-inteatt
tesslagen medger generella lösningar.inte handlar dettaYtterst om en

mellan olika intressen. med möjligaavvägning Intresset att mestaav
kunskap kunna vilken åtgärdsnabbt behövs, vari ligger både ettse som
rationaliseringsintresse också intresse den bästa hjäl-ett attmen av ge

ställs intresset skydda enskilda integritet.mot attavpen, personers
till samverkan mellan myndigheter enskilda ärendenMöjligheterna i

främst den enskildes finnsbygger först och på samtycke. Därtill i vissa
fall sekretessen möjliggör samarbete ellerbegränsningar i utansom

samtycke från klienten/patienten/familjen. sådant exempelEttoavsett
utredning barns förhållanden behöversocialtjänsten i sinär när ettav

uppgifter från andra myndigheter.

Allmänt samarbete8.2 om

samarbete och samverkansfonner mellanBetydelsen braett gottav
myndigheter det olikaolika och organisationer gäller barnnär som av

skäl behöver samhällets stöd har förts fram alla tänkbarai samman-
hang. gäller betänkanden ochDet statliga utredningar, rapporter, pro-
positioner likaväl lokala vårdresursplaneringar, verksamhetsberät-som
telser m.m.

Samverkan skallbehövs för samhälletsatt gemensamma resurser
effektivt, ochutnyttjas innebärande undviker dubbelarbete attatt man

samarbete löser tvister kring gränsdragningsfrågor och kompe-iman
tens.

Socialtjänstens fält, medverkansamverkan vitt frånspänner över ett
samhällsplanering och verk-i till samarbete med olika myndigheter

samheter enskilda ärenden. Behovet bättre bliri samordningav mer
uttalat ökartydligt tider med krympande samhällsresurser. Samtidigti

behovet utveckla för samverkan. räckerockså principer inteDetattav
olika lagar,med de skyldigheter till samverkan finns inskrivna isom

ifrånsamverkansprincipema måste utgå ochäven ansvars-om vars ens
lag. välfungerande kräverområde det beskrivet i samarbeteEttärsom

gäller.någorlunda enig vilken ansvarsfördelning Enäratt man om som
del samarbetet handlar därför tillsammans tydliggöraatt an-av om

för ochsvarsgränsema var en.
både kommunal verksamhet lands-Omorganisationer i och inom

tingen har under år både ökat samarbetet mellan "vårdgrannar"senare
och fart på utvecklingen samarbetsformer. håll iPå mångasatt av nya
landet har landsting och kommuner fram skriftligatagit gemensamma

därsamverkansplaner där och ansvarsområde ochavgränsasvars ens
också för och innehållet samverkan bestäms. bakgrundprinciper i Mot
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uppstårmindreförväntas få alltverksamheteraktuellaatt resurser,av
för denblir till ledningprioriteringsrekommendationerbehovet somav

samverkansplaner.beaktasockså måste iverksamheten och somegna
utbildningsaktivitetersamarbete ordnasunderlättaFör att gemensamma

frågorallmännaåterkommande träffar kringoch/eller regelbundet
förstå-ökaMålsättningenoch verksamheter.mellan myndigheter är att

ansvarsområde ochochverksamhets-för varandraselsen och respekten
hållPå flera iverksamheterolika tvingasför de prioriteringar göra.som

ärenden.för enskilda Detsamverkansgrupperockså fastalandet finns
projekt kringeller särskildaflyktingproblematikkan gälla övergrepp,
uttalat behovför samverkansgrupperfamiljearbete. Gemensamt är ett

klientens/patientensifrånteamarbete utgårtvärvetenskapligt somav
behov.sammansatta

ofta tidsbrist,samverkankonstruktivhinder för nämnsSom ett per-
mål-sekretessfrågor. Vagaansvarsområdenoklarasonalbyten, samt

förhållningssätt,olika kunskapsmönster,mellankollisionersättningar,
ekonomiskamotstridigamaktstrukturerochprofessionella mål samt

hinder samarbetet.besvärande iytterligarenågraintressen är
kanmed samarbetesyftet sägas garanteraDet attyttersta envara

Samverkankvalitet.och godkorrekt, säkervårdservice och är avsom
barn farmål.medel nå vissa Närmål i sigdärför inte ett attutanär ett

helhetsbildsocialtjänstenfara illa behövermisstänksilla eller aven
sådan helhets-fåoch behov.familjens situation Förochbarnets att en

finnsbildinformation, dendensammanslagningbild behövs somaven
bristande samarbeteKonsekvensernahos olika instanser.familj avav en

behövskunskapfår densocialtjänsten intefar illabarn ärnär att som
tillsyns-har iSocialstyrelsenBåde JO ochbeslut.för fatta adekvataatt

uppgiftsskyldigheten iAnmälnings- ochdetta.påpekat justärenden ofta
skydd,fall barn behöverför definns isocialtjänstlagen71 § att, ga-

samhället fåttmyndighetdensocialtjänsten, ärattrantera avsomsom
infor-få nödvändigskallvid behov ingripa,skyldighetmandat och att

mation.
hörmellan myndigheteravgränsningar näraFrågor rör sammansom

huvud-verksamheterna. Fråganmellansamarbetefrågormed omom
vård-framförtsalltidkritik harockså hit. Viss övermannaskap hör att

vilkethuvudmän,splittrade olikapåoch ungdomarför barn ärresurser
dettatillåterkommeroch samarbete. Visamordningförsvårabedöms

kapitelnedan isamt
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Förutsättningar för samarbete8.2.1

projektet "Bamfamiljer studeradesI och samhällets service" i Uppsala
samverkan antal synvinklar. frågeställningar byggdeDeett stu-ur man
dierna på var:

Vilka behov och problem hos olika målgrupper sådanaär att sam--
kan påkalladeverkande insatser anses vara

finns det samlade verksamhets-Vilka och kompetenser iresurser-
behovfältet för sådana preciserademötaatt

verksamhetsfáltet identifieras behov och problemi dessaVar-
Vilka åtgärdstyper och vilka preciserade Verksamhetsformer mellan-

enskildavilka verksamheter och kompetenser motiverade detiär
fallet

eftersträvasprincip korn fram till samverkan börDet i att en-man var
kompetensområdendast sådana fall där förenade insatser från skildai

problem.ofrånkomligt nödvändiga för framgångsrikt bearbetaär ettatt
slutrapporten bedömningen framgångsrik samverkan måsteI görs att

dels fast-bygga koordination behov ochpå dels av resurser, ansvar,
konkre-ställda fonner för samverkan. "Skall samverkan lyckas, dvs. ge

med,resultat ärenden tidigare haft någon framgångi inteta som man
skall den samspel med klart profilerade och specialiseradebygga på
kontrahenter den uppgiften komplette-går in i på ettsom gemensamma
rande Lagerberg Sundelin 1990.sätt"

samarbete därAndra talar stället kvalitativa förutsättningar föri om
grundförutsättning. kän-genuin önskan samarbeta Dennaäratten en

förvill eller vilkanetecknas bl.a. uppriktigt prövaattav man vem som
bäst hjälpa klienten, detta har sitt pris inärvarande kan oavsett om

förökade arbetsinsatser eller upplevd prestigeförlust. Förutsättningar
densamarbete då det finns för och kunskapbra intresseärett att ett om

andre ömsesidigt förtroende respekt för varandras kompe-parten, samt
och arbetsområden bl.a. Lindblad 1990.tens

utbyggd samverkan ökad personkännedom i sinAtt turen ger som
kontakterna verksamhetsgränsema och kan-trygghet i överstörreger

andraske också respekt för villkor, och traditioner inomsynsättstörre
arbetsfält det verkar de flesta Huruvidaöverensän om. enegna, vara

tillgodoseökad samverkan sig också leder till förutsättningari större att
människordjupgående och behov hos ellersammansatta om man ge-

bättre kan finna samlade lösningar för den enskildessamverkannom
eller totala kan ha olika åsiktersituation,gruppens man om.

oftaLagerberg och Sundelin beprövade samverkansvägarattanser
tycks leda till finner samlade lösningar för enskilda ochinte att man
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detFör måste samarbetet helt hittillssätt änett annatgrupper. grun-
das i systematisk planering. Planeringen skall ifrån klartutgåen av-
gränsade och specialiserade verksamheter, i arbetegemensamtsom
kompletterar varandra Lagerberg och Sundelin 1990.

Uttalandet får stöd många just det i allt samarbeteattav som anser
oerhört viktigt första hand inriktar profes-i sig på denär att man egna

sionaliteten och utför det utbildad till. fall kan detIär annatsom man
bli "lämnar uppgifterså de specialist på och ställeräratt man som man

på allmänt stöd för de familjen. kom-i Därmedatt ettupp vara vuxna
personalens tid och kraft ofta helt uppslukas deattmer av vuxnas

oöverstigliga problem, utspel, ageranden Sundelin-Wahlstenmm." 1997.
studie för KommunförbundetsI Svenska räkning möjlighe-överen
effektivisera stödet till de barnen och ungdomarnaterna att mest utsatta

underlättas verksamhetersamarbetet bl.a. organiseras iattanses av ge-
distrikt, har lämpliga funktions- och huvudmanna-attmensamma man

skapsgränser, samlokaliseras till husatt samt attav gemensamma av
har samordnad politisk/administrativ och finansiering.ledning Vi-man

dare bör samarbetet samtliga nivåer. bör finnasDet t.ex.avse sam-
arbetsgrupper på alla nivåer. Andra viktiga faktorer har lag-är att man
arbete med företrädare för alla berörda verksamheter, haratt man

förutvecklingsprojekt och utbildninggemensamma gemensam perso-
nal Bohman Westlund 1995.

samverkansprojekt i fokusmed barn

utarbetaSocialstyrelsen har, för regeringsuppdraginom att ettettramen
åtgärdsprogram för höja kompetensen arbetet med barn inomiatt so-

fokus-projektet, ekonocialtjänstens individ- och familjeomsorg Barn i
miskt följt olika samverkansprojekt landet åren 1991-1995.istött samt

samverkansformerIsin slutrapport konstaterar Socialstyrelsen deatt
iblandpå olika håll försökt utveckla under de 20 årensenastesom man

projektvarit framgångsrika, ofta bara för kort period. Närmen en
sandenavslutats eller eldsjäl bytt jobb har samarbetet runnit iuten

Socialstyrelsen 19.1996:
Socialstyrelsen konstaterar vidare samverkan hittills oftast inne-att

burit personal från olika myndigheter ingått i s.k. samrådsgrupperatt
eller samarbetat enskilda ärenden. utbyter informationi Manatt man
och försöker koordinera insatserna det enskilda barnet. Detta ärrunt en

handlarrelativt enkel form samarbete. samverkanDen typ somav av
oftasammanslagning och funktioner uppfattasgemensamma somom

dock den-hotfull och skapar konflikter mellan personalgrupper. Det är
samordning och många gånger detyp gemensamt gerna av ansvar som
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bästa förutsättningarna för utforma och snabb hjälp tillatt sammansatt
barnen de befinner Socialstyrelsendär sig 1996:19.

Vägledande för satsningar fokus-projekteti Barn i öka kom-attvar
hos de socialsekreterare arbetar med bam. Inompetensen utsattasom

särskildprojektet lades vikt vid fortsättningsvis stimulera ochatt ut-
samverkansfonner.veckla Under åren och har Socialstyrel-1996 1997

samlat lokala projekt i nätverk för främja kunskaps- och15 ett attsen
erfarenhetsutbytet dem emellan. erfarenheter hittills haftDe man av
samverkansprojekt samarbetet bidrar till identifiering familjerär att av
och barn behöver särskilt stöd och utbudet insatser blirattsom av mer

bättre till enskilda familjers behov Socialsty-varierat och anpassat
relsens tillredovisning regeringen 1997.

Samarbete mellan barnomsorg, skola,8.2.2

bampsykiatri och socialtjänstens individ- och

familjeomsorg

Vi har i vår enkätundersökning ställt mängd frågor angående samar-en
bete mellan olika myndigheter/instanser. skickat enkäterinstanser viDe

ställdestill skolan, barnomsorgen, och BUP/PBU. Frågorna påIFOär
liknande alla de olika enkäterna jämförande utvärde-i såsättett att en

skulle underlättas. Alla frågor hade svarsalternativ. På såring öppna
fåtthar vi respondents subjektiva uppfattning samarbetet.varjesätt av

frågor ställtDe vi genomgående är:

Bedrivs regelmässigt samarbete med andra myndig-organiserat,-
heter/instanser
På de områden samarbetet fungerat bra, vad ni devarasom anser-
huvudsakliga kriteriema för detta

de det kunnaPå områden samarbetet fungerat dåligt, hur skullesom-
förbättras
Med vilka andra myndigheter/instanser utökat samarbeteettvore-
önskvärt

finansieras samarbetetHur-

haAv sammanställningen kan utläsa alla instanser uppfattar sigattman
relativt regelbundet samarbete med starkaste samarbetetIFO. Detett

förefallermed IFO skolan ha där hela alla svarande skolen-89 % iav
käten ha regelbundet samarbete. samarbetetsig Detett svagasteanser
återfinns mellan skolan och barnomsorgen. Endast skolorna8 % av

ha regelbundetsig samarbete med barnomsorgen. Inomettanser
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svarande kommunernadebarnomsorgen uppfattar 27 % ett sam-av
arbete skolan.med

harmed BUP/PBU. Härutökat samarbetevill haAlla instanser ett
harde svarande kommunernabehovet, där 69 %IFO det ut-största av

Även verkarhärsamarbete med BUP/PBU.utökattryckt önskemål om
barnomsorgen.mellan skolan ochsamarbetsbehovet finnasdet minsta

samarbeteönskemål utökatuttrycktskolorna harEndast 4 % omav
utökatsvarande önskarbamomsorgensmed barnomsorgen. 19 % av
önskatsvarande harbamomsorgenssamarbete med skolan. 49 % av

medsamarbeteutvidgatönskar ingetsamarbete med BUPutökat BUP.
barnomsorgen.

regelbundethela %barnomsorgen har 74tillfrågade inomdeAv
önskar utökatmedanIFO 38 %med socialtjänstenssamarbete sam-

medsamarbetarde regelbundetarbete. har 40 %IFOAv svarat att
gällerdetutökat samarbete. Närönskarbarnomsorgen och 25 % sam-

dealltsåhar skolornaskolan och IFO 89 %arbetet mellan svarat attav
de önskarharmed och 47 %samarbetar IFOregelbundet ut-attsvarat

regelbundet samarbetardehar 79 %ökat samarbete. IFOAv svarat att
nedan.figurerutökat samarbete seönskarmed skolan och 23 %
bedömtsvarandenvad olikaframgår inteDet somsvarenav

inkluderartolkningsamarbete. Vårregelmässigt är attorganiserat, man
enskilda bam.kringsamarbetsinsatser
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Figur 8.1 Beskrivning samarbeteav
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ÖnskemålFigur 8.2 utökat samarbeteom

BARN OMSORG

BUP/PBU

Kriterier för samarbete

utmärkakan urskilja antal kriteriervår undersökning viI ett som anses
bra samarbete:ett

varandras kompetensrespekt för-
uppdrag/synsättöverensstämmande-

personliga relationer.-
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återfinnsDessa de frekvent angivna kriterierna hos alla in-mestsom
dock nödvändigtvis den ordningsföljden.istanser,

På frågan hur samarbetet skulle kunna förbättras kanom en
liknande sammanställning Alla instanser har på den frågangöras.
angivit något eller följandenågra kriterier de viktigaste förav som
förbättrat samarbete:

samarbetsdokumentupprätta gemensamma-
skapa respekt för varandras kompetens-
samordna varandras uppdrag.-

Jämför dessa kriterier med förkriterierna bra samarbete såman ser man
de till del matchar varandra.väntatatt storsom

Hur finansieras samarbetet

På frågan samarbetets finansiering har tydlig demajoritetom en av
svarande speciellaangivit inga samverkansmedel finns, elleratt att
finansiering för befintligsamarbete sker inom budgetram. Tydligast är
det inom skolan där de svarande skolorna detta. Vad91 % angettav
gäller finansiering, samarbetsprojekt, tyderså enkätsvarenextern t.ex.
på denna samarbete vanligast hos deBUP/PBU. 30 %äratt typ av av
svarande klinikerna har finan-samarbete sker medangett att extern

denna kategori skolan lägstsiering. ligger medI 9 %.

8.3 Samarbete vid barns och ungdomars
behov skyddav

väcker oftautsatthet starka känslor hos inblandade professio-Barns
nella. Olika används för skydda insikten bar-strategier sigatt mot om

utsatthet.nets
bråkdelenEndast barn anmäls/rapporteras till socialtjäns-utsattaav

individ- och familjeomsorg. Som exempel anmäler skolpersonaltens
bara de barn och ungdomar misstänker har allvarlig15 % av som man
social problematik, och anmälningarna Sundell Colbiöm-görs sent

liknande förskolans/barnomsorgens1996. bild benägenhetEnsen av
kontakta socialtjänstens individ- och familjeomsorg finns. under-Enatt

omfattandesökning förskolebarn Stockholm hälften3 700 i visar att av
de barn där personalen misstänkt barnet for illa fortfarande årtreatt

hade kontakt med individ- och familjeomsorgen.inte Barnensenare
hade inte fått någon hjälp levde hemma med problem ochutan samma
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detSundell m.fl. 1992. Sammantagetsvårigheter tidigare ger ensom
hjälperbjuda barnförutsättningarna förskrämmande bild att utsattaav

skydd.stöd, eller vid behovoch
andra verksam-skälen till personal inomde vanligasteNågra attav

skydd till social-barn behöveranmäler misstankarheter inte attom
skydd,barnet behöversaknar bevis påtjänsten attatt mananges vara

hjälper barnet-,detlönar anmäla- intedet inte sig atttroratt att man
olikahand problemen påstället älvi sätt samt atttaratt manomman

in-individ- och familjeomsorgen,samarbetar medpå t.ex.sättannat
Sundell m.fl. 1996.Broberg 1996,formellt bl.a. Lundén

anmälnings-uppenbartperspektiv detsocialtjänstensSett är attur
funktionsocialtjänstensvilketskyldigheten efterlevsinte sätter som

förskola,Personalgrupper inomför barn spel.skyddsnätyttersta ur
anmälningsskyl-kunskaptillräckligsannolikt inteskola m.fl. har om

kansocialtjänstenutbudvarierade insatserdigheten och det somavom
allmän-laddade iofta negativtAttitydema IFOerbjuda familjer. ärmot

ibland be-skyldighetenobehagligahar denhet beroende på IFO attatt
"farliga"Vetskapen detföräldrakompetens.höva ifrågasätta någons om

Med tanke på deför kontakt.drar sigtill andra yrkesgrupperleder att
föräldrastöd skulle detförförfogandehar till sittIFO vararesurser

skede,mycket tidigt in-och skola, ipersonal förskolaönskvärt i ettatt
och med-till budsmöjligheter stårformerar föräldrar alla ävensomom

m.fl.Edlund 1997,föräldrar och IFOkontakt mellanVerkar förstai en
socialtjänsten.hearing med

bättrekansamlade kompetensen8.3.1 Den tas

tillvara

arbetat länge i sinhar oftaoch BVCPersonalen inom barnomsorg res-
känslighet för barnsutvecklatoch de harverksamhetpektive storen

tidigtdå det gällerovärderligdärförutsatthet. Den attutgör resursen
hjälp.söka adekvatföräldrarnauppfatta utsatthet och motiverabarns att

så dennaytterligare ökasoch kompetensenMetoderna kan förfinas att
kan motiveramed socialsekreterareeller samrådpersonal samarbetei

torde gäl-1996.Lundén Broberg Detsammaföräldrar söka hjälpatt
skolan.personal inom

medsamtalofta mycket tid påläggerBamomsorgspersonalen ner
Bamomsorgspersonalenför.barn sigföräldrar anserman oroarvars

Ändå blirtill föräldrarna.god kontakt/relationofta den haratt oronen
för samtaluttalad. stället ivälfärd klart Ipsykiska inteför barnets att

för försöker bamomsorgsperso-barnet,med föräldrarna fokusera oron
barnstimulans,viktigt det medförstå hurnalen få föräldrarna är attatt
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friska luften, barnfår näringsrik barn kommer igod och ut attmat, att
Lundén Brobergoch föräldrar något trevligt tillsammans etc.gör

1996.
för tid.försöker patienter sigInom BVC som oroar merman ge man

hembesök den utsträck-inte längre ha tid iMan sig dock göraattanser
upprepadegäller synnerhet barn vidning Detta iönskar. somsom man

till det blir långa intervaller mellantillfällen kommit BVC. Närinte
för personalen bedöma hurbesökstillfallena det också svårtblir att

tillräckligtbarnet har det. då inte habarnet eller Man sigmår hur anser
med föräldrarna,fötterna den kännerpå för utanttaatt oro manupp

Lundénbarns behov allmänhetstâället talhär blir det iäven mer om 1
Broberg 1996.

basvserksamhetema skola, barnomsorg och BVCPersonal i som
oftablir alltså, i sinbarn och ungdomar i situationermöter utsatta
med dem.föräldrarna, otydliga kontakträdsla för med i sinsigstötaatt

individ- och familjeom-borde samarbete med socialtjänstensHär ett
med allvaret imöjligheter konfrontera föräldrarnastörre attsorg ge

ochbarnets hjälpa till med adekvata insatser.situation

betydelse någraOrganisationens8.4 -

exempel

underlättasundersökningar personal samarbetetEnligt flera attanser
liggerregelbundna träffar eller verksamheternahar näraom omman

varandra och lär känna varandra. BVC-per-varandra så lätt nåratt man
uttalat mindre svåra ärendensonal har känner sig it.ex. att man ensam

riktlin-regelbunden tillgång till socialsekreterare. Klarareharom man
underlättaför samarbetet efterlyses också ofta för förbättra ochjer att

1996.bl.a. Lundén Brobergsamarbetet
flexibla ochfall utvecklatflyktingmottagandet har i mångaI man

barn- ochprimärvård,fruktbara samverkansforrner mellan socialtjänst,
fleram.fl. stöd från in-ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri Behovet av

medvetnatydligt för alla, och de olika verksamheterna ärärstanser om
stället för slussas mellan instanser,otillräcklighet.sin I att varsegen

nyanländ har möjlighettill varandra interelation över-attman som
både kom-blicka, får flyktingfamilj träffa team representerarett somen

vidarelandstingsbaserade verksamheter. Se avsnitt 9.5.munala och
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Samlokalisering

Hagalund Solna okon-Familjecentret i i många exempel påär ett av
Ventionellt samarbete mellan socialtj individ- och familjeomsorgänstens
och bamhälsovården, för andra lik-mödra- och tjänat modellsom som

förnande samverkansformer i landet. sådant exempel CentrumEtt är
Flemingsberg Huddinge där också, ändring isamverkan i i utanman

huvudmannaskap, har styming/samordning verksam-en gemensam av
heterna. dessa båda fall försöker underlätta samarbetetI genomman
samlokalisering olika verksamheter.av

Bakgrunden till samarbetet har dessa fall syfte delsi varit attett
dels förhindra barn och ungdomar "ramlarminska dubbelarbete, att

tidigamellan stolarna". Målsättningen också nå familjer med in-är att
syfte. tillgänglighet till de samladei förebyggande Genomsatser resur-

med stödinsatser och hjälp skall kunna inräknar sättasattserna man
Ävendialog med familjerna. möjlighetentidigt och skräddarsys i nära

uppföljning underlättas närheten till varandra.till kontinuitet och av

frånExempel barnhabiliteringen

stöd och vård till barn ochvår kartläggning barnhabiliteringensI av
exempel på fruktbartungdomar med psykiska problem vi mångamötte

ha-samarbete, dels mellan olika landstingsbaserade verksamheter som
barnhälsovård, bammedicin och barnpsykiatri, dels mellanbilitering,

verksamheter förskola och skola.habilitering och kommunala Isom
all-uppgift planera åtgärderhabiliteringens ingår att sammansatta som

habiliteringensidigt främjar utveckling. kan dännedMan säga att mer
uttryckligt uppdrag samarbeta.andra verksamheter harän ett att

beskrivs utförligt därBamhabiliteringens arbete i avsnitt 6.6mer
belysning.exempel samarbete får något detaljerad Härpåäven en mer

skall endast lyftas några erfarenheter principiellt intresse.av
Bamhabilitering och barnpsykiatri har på många håll gemensamma

barn med specifika funktionshinder, autism och DAMP.team runt som
de flesta fall organisatoriskt tillhörigt verksamhet,I är teamet en exem-

klinik och barn- ochpelvis bamhabiliteringen. Barnmedicinsk ung-
exempel-domspsykiatri samverkar skjuta till tjänsteresurser,attgenom

ellerantal veckotimmar med barnläkare, bampsykiatervis visstett
vadverksamhet, iBUP-psykolog. Tjänstgöring inom menen annan

dåhar dessa fall kunnat prioriterasiett gemensamt team,som ses som
verksamheternadet för tydligt arbetet inriktat på föralla är äratt

verk-bam". sådan fast samverkansforrn innebär"gemensamma En att-
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samhetema generellt får bättre kännedom varandra, vilket stimule-om
samarbete och utveckling kompetens.även annatrar av

finns också exempel samverkanDet på tjänstgöring övergenom
verksamhetesgränsema begränsadinte tillär team.som gemensamma
Från flera håll har vi erfarit samverkan tjänstgöring enligtatt genom
fasta överenskommelser, exempelvis BUP-klinikanställd psykiaterav
inom bamhabiliteringen, långt kraftfullt motsvarandeär än attmera
kompetens tillförs konsultativ basis.på här nämnda exemplenDe-
gäller samtliga fall verksamheter alla haft landstinget huvud-i som som

något rimligen gjort det lättare träffa överenskommelser.attsomman,

Verksamhetsövergripande barnet och familjenteam runt

Samarbete mellan olika verksamheter kan också ifrån s.k. indivi-utgå
duella till habili-serviceprogram ISP, kommit användning inomsom
teringen. Med denna arbetsmodell, beskrivs i avsnitt 6.6,närmresom

barnet och familjen bildar utgångspunkten,i De intesätts centrum.
personal eller verksamheter, och dem skapas individuelltrunt ett an-

professionellt stöd.nätverkpassat av
principiella kunna ha förutsättningarDet arbetssättet torde att vara

framgångsrikt i många fall hjälpbehov. Modellensammansattaav upp-
till tydlighet i mål, arbetssätt och prioriteringar, med utgångs-muntrar

punkt barnets familjensi och uttryckliga behov och önskemål. Genom
så uttryckligt familjen kan elleri eliminera isättaatt centrum vartman

fall minska problem med oklar hos familjen och ineffektivtmotivation
dubbelarbete verksamheterna emellan. Erfarenheten visar attannars
personal olika verksamheter tenderar falla allmän och dif-inom in i en
fus älparroll då de barn och familjer med behov.möter sammansatta

Samarbete mellan barn-8.5 och

ungdomspsykiatri och socialtjänst

undersökningvår kostnader för samhällets stöd och vård tillI om m.m.
barn och ungdomar med psykiska problem har 56 IFO-enhetema% av

de ha medsig organiserat regelmässigt samarbetesvarat att ettanser
och hela vill ha utökat samarbete. Motsvarande siffrorBUP, 69 % ett

från 91 % sig ha samarbete, medanBUP organiseratär att ettanser
vill43 % utöka samarbetet med socialtjänstens se figurerIFO iovan

avsnitt 8.2. Vår tolkning här inkluderar samarbetsinsatserär att man
kring enskilda barn.
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det gäller behovet utökat samarbete resultaten välNär stämmerav
med andra utredningar och uttalanden samarbetet mellanöverens om

socialtjänstens och bampsykiatrin. Socialstyrelsen konstaterarIFO t.ex.
landstingen fall har minskat medan den allti många sinaatt resurser

den ökade komplexiteten ärendenaproblematiken och i görtyngre att
socialtjänsten har ökat behov samarbete. problem uppstårDeett somav

första hand gränsdragningar mellan ansvarsområdena, kostnads-irör
för undersökningar ochför insatser, väntetider intygansvar m.m.

Socialstyrelsen, 1997.NT
Socialstyrelsens tidigare studier samarbetet mellan bampsykiat-om
och socialtjänsten fem län det bampsykiatrinrin i visar primärt äratt

villkoren för samarbetets omfattning och inriktning ochbestämmersom
därefterindivid- och familjeomsorg får sigsocialtjänstens rättaatt

1993.Socialstyrelsen, AU
och ungdomspsykiatrinreell svårighet samarbetet barn-En i är att

medmedelstort landsting,förhållandevis liten Iär ett enresurs.en
finnsunder år,befolkning invånare 70 000 18på 280 000 är envarav

har behandlingsenheterbarn- och ungdomspsykiatrisk klinik 2-3som
öppenvårdsmottagningarför avdelningsvård. finns 4-5Dessutom

cirkamedelstora landsting medspridda landstingsområdet. dettaIöver
finns föl-barn- och ungdomspsykiatrinanställda inom100 personer

uppdelade isocialförvaltningarjande möjliga samverkanspartners: 15
fritidshem, rektorsom-fler socialdistrikt, skolor och 40-50150ännu

primärvårds-skoldaghem,råden skolor och också 20-30med 150-200
behandlar barn,andra klinikerenheter, bammedicinsk klinik,1 som

hembamhabiliteringsenheter, 1-5vuxenpsykiatriska kliniker, 1-31-5
Även polis-domstolar ochboende något 12-hem.för vård eller §varav

potentiella samarbets-och ungdomspsykiatrinsväsendet tillhör barn-
Socialstyrelsen drarden slutsatslätt instämma iDet ärpartners. att som

psykiatriskainnehåll och kvalitet densin nationella ii översyn av
till vilkenungdomspsykiatrin litenvården: och"Bam- är storaresursen

förväntningar knyts" Socialstyrelsen 1997:8.
verksamhetsområden och frågor kost-Gränsdragningar mellan om

frågor prioriteringar inomnadsansvar mellan verksamheter, liksom om
ochmed organisationoch mellan verksamheter hänger nära avsamman

kritikför verksamheter. tidigare har visshuvudmannaskap Som sagts
splittrade mellan olika huvudmänalltid funnits bamfrågoma äröver att

samhället.i
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Tidigare utredningar8.5.1

förarbetena till socialtjänstlagen underströks behovetI ökatav samar-
bete mellan ochsocialtjänst bam- och ungdomspsykiatri SOU 1974:40,
SOU 1977:41. yttranden socialutredningens principbetänkandeI över

flera det fanns skäl föransåg remissinstanser anknytningnärmareatt en
mellan socialtjänsten och den psykiatriska barn- och ungdomsvården.
Socialutredningen dock beredd föreslå huvud-inte ändringar iattvar

förmannaskapet bl.a. med det skulle möjligtmotiveringen inteatt vara
mindre kommuner specialistresurser.byggaatt upp egna

1979/80:1 konstaterades det möjligtpropositionenI attatt vore
familj socialtjänstensammanföra BUP/PBU, erådgivningen och samt att

huvudman för verk-det så fall skulle naturligt kommuneni att varvara
grund-samheten. till detta bl.a. det fannsSom motivering attangavs

såvälläggande likheter mellan de olika verksamheterna. gällerDet
arbetsmetoder de problem förorsakar behovinriktning och avsom som

och familjer.behandling och stöd hos barn, ungdomar Om man sam-
de huvudman kan räknamanfor olika verksamheterna under en man

kommermed den kvalitativa nivån på socialtjänstens insatser attatt
det möjligthöjas. kan också räkna med samordningMan gör attatt en

1979/80: l.bättre prop.utnyttja resurserna
huvudmannaskaps-kom diskussionerna kringiSammantaget man

det finnsfrågan fram till den tillräckligt utreddinteännu attatt menvar
BUP/PBU och soci-samband mellan de båda verksamheternanäraett

kvalificeradesocialtjänsten har behov dealtjänsten, stortatt resurserav
ungdomspsykiatrin och BUP/PBU harfinns inom barn- och attsom

familje-förfogarbehov de socialtjänsten överstort av resurser som
1979/80:hem, behandlingshem, barnomsorg m.m. prop

och ungdoms-februari uppdrog Barn-1981 regeringen BFU-81I
undersökapsykiatri- familjerâdgivningsutredningen 1981 bl.a.attsamt

behovetutformning analyserabarn- och ungdomspsykiatrins samt att
ochverksamheter. Kommitténs analysersamarbete mellan olikaav
ochpresenterades slutbetänkandet barn-ställningstaganden i Den

slut-1985:14. Kommitténsungdomspsykiatriska verksamheten SOU
och sjukvård ochbarn- och ungdomspsykiatrin hälso-ärsats attvar

undan-för landstingen. klart ställning meddärmed Manett togansvar
för och slutna barn-för i Stockholm denorganisationen öppnaatttag

psykiatrin skulle finnas organisation.inom samma
möjligheteråterkommer kapitel till frågan ökadeVi i attnästa om

landsting.utveckla samverkansfonner mellan kommuner ochnya
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Vissa barn och ungdomar kräver samverkan mellangrupper av
BUP och IFO

Behovet konkreta former för samverkan särskilt uttalade för vissaärav
barn och ungdomar. till föräldrarBarn missbrukar al-grupper av som

kohol eller narkotika, barn till föräldrar lider psykisk sjukdomsom av
eller har svåra psykiska problem barn till föräldrar på grundsamt som

förståndshandikapp har svåra brister förmågani att taav omsorg om
barn torde de viktigaste och vanligaste "samarbetsärendena".vara
Socialtjänsten och bampsykiatrin och förekommandei fall andra verk-
samheter bör dessa falli i samhället, vård-ett, gemensamtses som

där utredning och insatser planeras tillsammans. riskerarAnnarssystem
barnen för dåliga eller utdragna utredningar och alltföratt utsättas sena
insatser.

Till de barn och ungdomar har svårt få adekvat hjälp hör deattsom
barnen svårigheter inte och hörs tydligt,så detysta samtvars syns

starkt utåtagerande och aggressiva barnen och ungdomarna. Framförallt
handlar det barn familjeri med svåra sociala problem, s.k.om
multiproblemfamiljer saknar tillräcklig motivation för viljaattsom
arbeta för förändring och dessutom ofta inte vill ha insyn bl.en som a.
Rönnols 1996.

Ungdomar med problematik, dvs. där de sociala proble-sammansatt
hänger ihop med den psykiska problem, eller vice ärmen unges versa,

där det krävs planerat samarbete. också denDet ären annan grupp
målgrupp där konflikterna kring mellan myndigheternaansvaret är

främst beroende de högapå behandlingskostnader det kan blistörst
frågan också på grund svårighetsgraden problemen ochom, men av av
avsaknaden bra arbets- och behandlingsmetoder.av

8.5.2 Principer för samarbete

kritikDen socialtjänsten anfört harBUP tidigare ofta handlatmot om
BUP enbart åtar sig hjälpa familjer i princip sökt själv,att att attsom

deltagitBUP inte i motivationsarbete och dettapå priorite-att sättman
visserligen varit i behov hjälp tillhörinterat en grupp som av men som

socialtjänstens svåraste klientel. deI svåraste ärendena har socialtjäns-
därmed sig stå kritikBUP:s socialtjänstenten ansett gentemotensam.

har i regel handlat socialtjänsten vill ha uttalanden och bedöm-attom
ningar gällande tvångsvård barn, vilket BUP inte har kompetens attav
uttala sig socialtjänsten inte vågar stå för sinsamt attom, upp egen
kompetens.
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harsamarbetets karaktär och förutsättningaräktaartikelI deten om
arbete",samarbete "samtidigt arbete",Lindblad "sammabeskrivit som

samarbete" Lindblad 1990.eller "äkta"samvetssamarbete"
Lindblad utredningtypexempel på samtidigt arbeteSom tar omen

Socialtjänsten hoppas med begäransexuellt sinmisstänkt övergrepp.ett
ligga misstankarna,få belyst det kan något ihjälp i utredningenom om

bedöma barnetsstället uppgiftmedan bampsykiatrin i sin attser som
utveclkling och behov psykoterapeutiska insatser. Depsykologiska av

emellanansvarsfördelningen demuppdrag ocholika verksamhetemas
ärendetflera samrådsträffar avslutas iblir klarlagd., ochaldrig trots

ömsesidig besvikelsce.
tillsammans enligt Lindbladarbeta görEtt sätt är attattannat man

iutredningsmoment kan bäggesak. Vissa parter anses somavsamma
för dem utredningen, exempelvis beskrivningnödvändiga avegna en

förhållanden eller omfattande bakgrundsbeskrivning ipappans en mer
bästaBåda upplever den andre inte gjort sittutredning.sin parterna att

efterliknaandre försökeller den amatörmässigtgör attettatt ens egen
tilloch klienten kan tvingasSamarbetet tidsödande och oklartmetod. är

utredningskontakter.flera snarlika
bottnar iformen samarbete, "samvetssamarbete",tredje förDen att

otillräckliguppfattarmedvetet eller omedvetet, sigden parten, somene
klaravad han själv kanuppgift. stället för tydliggöraför viss I atten

fåproblemetbehöver hjälp med, söker han lösaoch vad han attgenom
ärendeLindbladexempel härpåden andre Som ettatt över. tarparten ta

socialtjänstenbarn far illa, därsocialtjänsten misstänkerdär att ett men
kraftoch saknarflerårigt samarbete med föräldrarnalåst i attär ett om-

bampsykiatrisktkonsulteraformulera frågorna. väljMan team,att etter
frånVadärendet familjebehandling.erbjuder sig iöveratt ta somsom

behandling.frågautredningsfråga har tillbörjan gjorts en omen omvar
äterföring ärendetöverenskommelsesällan saknas ocksåInte avomen

förtidbehandlingen avslutas itill socialtjänsten,från bampsykiatrin om
eller alls kommer till stånd.inte

Äkta och socialtjänsten krävermellan bampsykiatrinsamarbete en-
denrespekt för kunskapLindblad det ochligt finns intresse samtatt om

tydlighetfinns ömsesidigvidare viktigt detandre Det är attparten. en
formell tydlig-bör finnasvad varandra.med sig Detväntar enman av

enkel, lättfattlig beskrivningemellan ocksåhet myndigheterna enmen
ochkanegentligen vill och vad Varsvad veta ensman ge.manav

uppfattning.vad har olikamandat skall gör näravgöra manvem som
försöka be-bampsykiatrinbegär utredning skallDå socialtjänsten en

hjälpa social-frågeställningen, och därmedden preciseradejustsvara
definieradeutifrånbra utredning sinasekreteraren göraatt ramaren

Lindblad 1990.
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Våra8.5.3 överväganden

Personal i basverksamheter skola och barnomsorg och i vissa fallsom
inom bamhälsovården ovärderlig då det gälleräven utgör atten resurs

tidigt uppfatta barns utsatthet och motivera föräldrarna söka adekvatatt
hjälp. enligtDet vår mening möjligt utveckla metoder i samarbe-är att

så kompetensen i basverksamheter bättre förtillvara barnen.tet att tas
synnerhet gäller detta barnsI vid behov skydd. Anmälningsskyl-av

digheten enligt socialtjänstlagen§ efterlevs dåligt skola, barn-71 inom
och barnhälsovård, vilket funktionsocialtjänstenssätteromsorg som
skyddsnät spel. följerAtt inte lagen bero på otill-yttersta ur man anses

räckliga kunskaper anmälningsskyldigheten också på inställ-om men
ningen till socialtjänsten och bristande kunskaper utbuddet in-om av

socialtjänsten familjer.kan erbjuda bedömningDennasatser som av
varför anmälningsskyldigheten inte följs återkommer i all forskning

uppföljningoch frågan. vill därför för tydlighetens skullVi poäng-av
bristande kunskaper socialtjänsten kanvarken insatsertera att om som

skälerbjuda eller inställningen till socialtjänsten godtagbara tillutgör
låta bli anmäla. det gäller personalens bristande kunskaperNäratt att
själva lagstiftningen så åligger det arbetsledningen informera sinattom

personal. det vår uppfattning kontakt mel-Därutöver är närmareatt en
lan olika förverksamheter behövs öka kännedomen varandraatt om
och respekten för varandra socialtjänsten/socialsekreterarnasamt att

ochhar både informera sin verksamhet stödjaett stort attansvar, om
far illa.personal i andra verksamheter våga sitt barnnäratt ta ansvar

mellan och viss månsamarbete socialtjänsten BUP iEtt nära samt
och förhindranödvändigt för minska dubbelarbeteBVCäven är att att

barn och ungdomar "ramlar mellan stolarna".
Vi samarbetet, det skall fungera väl, kräveratt engage-menar om

alla från fåltnivå till hög beslutande nivå. Samarbetetpå nivåer,mang
bör utgå ifrån mål och verksamhet skall bidra medvarjegemensamma
medel arbetsformer föroch de målgrupper har gemensamt.som man

därtill samordnad politisk, administrativ ledning ochVi attmenar en
finansiering bör eftersträvas.

den geografiska betydelse där-Organisationens och placeringens är
vid öka tillgängligheten mellan olikainte oväsentlig. gällerDet att
personalgrupper för underlätta kontakter. tillgänglighet tillGenomatt
de samlade kan vidare räknagmed stödinsatser ochattresurserna man
hjälp dialog medskall kunna in tidigt och skräddarsys isättas nära

Ävenfamiljerna. möjligheten till och uppföljning under-kontinuitet
lättas närheten till varandra.av

och ungdomspsykiatrin förvänt-Barn- till vilkenär storaen resurs
ningar lcnyts. visar inte minst enkätsvaren i vår undersökning,Det se



verksamheter 307samarbete mellan olikaAnalyserSOU 1998:31 av

kontakt medönskemål ökad BUPdärfigur 8.2.28.2 i avsnitt om
verksamhetförhållandevis litenframgår. BUPSamtidigt är somen

vik-understryker ytterligarealla önskemål. Dettauppfyllaomöjligt kan
vårdapparatverksamheternade olikaten att en gemensamses somav

användas. inneskall Ytterstmål hurdär anger resursernagemensamma
ledningadministrativpolitisk ochsamordnadbär detta någon form av

och finansiering.
fåkläm och har svårtkommer i dag iungdomarbarn attVissa och

harsamverkan. Viregler och brist påoklaragrundadekvat hjälp på av
höroch ungdomar. Hitbarnuppmärksamhet åt dessasärskildägnat

psykiska störningar,missbruksproblem ochmedutagerande ungdomar
ochfunktionshindermedinvandrargrupper, barnflykting- ochvissa

misshandelföroch ungdomarbarnpsykiska problem utsattssaimt som
med kon-kapiteliVi återkommersexuellaoch/eller nästaövergrepp.

medocksåVi återkommergällandle dessa närma-kreta förslag grupper.
föroch kostnadsansvarbetydelsegranskning organisationensavre

behandling.vård ochungdomar behöverochvissa barn som



3425:433:-f:



309SOU 1998:31

samarbeteFörslag förbättrat9 om

kommuner ochKostnadsansvar mellan9.1

landsting

Vår och arbetar iOlika myndigheter organisationerbedömning:
målgrupper idag i högre grad tidigareän mot sam-gemensamma

därför också ställa högre krav befintligahället. Vi bör på att resurser
myndig-används effektivt och samspel och samverkan mellanatt

mellanheter och utvecklas. Bristande samarbeteorganisationeräven
fördyrarolika verksamheter och mellan kommuner och landsting

vårdkostnader. detsamhällets samtidigt vår bedömningDet är att
ändringar lagstiftningen komma problemi svårt iär attgenom an-

åstadkom-svarsfördelning och prioritering med mindre än att man-
administration, politisk och finansiering sestyrninggemensammer

vidare 9.2. Vi därför mycket positivt på de tagits påinitiativser som
flera håll landet, huvudmän emellan, dra rikt-i att gemensamt upp
linjer för mandat finnaoch och regionala arbetsordningaransvar

förankras chefs- och politikernivå.påsom
anmärkningsvärt fördelningen landstingsanknut-Den ojämna av

behandlingshem landeti går inte förklara med olikheter iattna
hälsotillståndet bland barn delaroch ungdomar. Utvecklingen olikai

landet har andra orsaker det få klar bildsvårt Iär attav som en av.
fall finns dockvissa reell brist på lämpliga vårdplatser. Etten sam-

arbete krävs mellan landstingen och kommunerna vid bedömningen
behovet vårdplatser.av av
Anmärkningsvärt få med psykiska funktionshinder har ipersoner

dag insatser med stöd lagen 1993:387 stöd och service tillav om
vissa funktionshindrade LSS. och ungdomarBarn med psykiska

Ävenfunktionshinder tillhör denna insatser till barn ochgrupp. om
ungdomar i stället enligt socialtjänstlagen vi insatserattges anser
enligt börLSS högre gradi vad fallet i dag.prövas än ärsom
Vårt förslag: avseende detI vi motiverat lämna förslag.ett attanser

gäller lagenDet 1990: 1404 kommunernas betalningsansvar förom
Viss hälso- och sjukvård ibland har kommit omfatta ävenattsom
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barn och ungdomar detta uppenbarligen inte varit lagstif-trots att
intention. Barn och ungdomar, oberoendetarens och svå-artenav

righetsgraden deras psykiska problem, befinner sig utveckling.iav
bedömningVår lagen den skrivenär inteatt är motsom svarar upp

barns och ungdomars särskilda behov.
Eftersom barn och ungdomar redan i dag kommer i kläm föreslår

vi lagen 1990: 1404 kommunernas betalningsansvaratt för vissom
hälso- och sjukvård skyndsamt Full klarhet måste nåsöver.ses om

skall betala barn inte längre behöver sluten psykiat-när ettvem som
risk vård kan detvistas i hemmet.men egna

Frågor avgränsningar mellanrör myndigheter hör närasom samman
med frågor samarbete. harVi i kapitel 8 diskuterat samarbetets all-om

förutsättningar och analyseratmänna samarbetet mellan olika myndig-
heter. Nedan i avsnitt 9.2 återkommer tillvi utvidgade möjligheter att
organisatoriskt samordna verksamheter mellan landsting och kommu-

dettaI avsnitt behandlas frågor ekonomiskt for utred-ner. om ansvar
ning och behandling barn och ungdomar.av

harVi fått flera uppvaktningar gällande frågan gårgränsenom var
mellan kommunens och landstingets dvs. mellan sociala ochansvar,
sjukvårdande insatser. finnsDet i många fall osäkerhet kringstoren
hur olika lagar och regler skall tolkas i praktiken. flera fall riskerarI
enskilda inte få den vård eller det omhändertagandeattpersoner som

behöver och har till därför huvudmännenrätt inte kommerattpersonen
skall kostnaden.överens taom vem som

olikaI delar landet tillsätts arbetsgrupper mellan landsting ochav
kommuner för söka lösningar huvudmanna-att övergemensamma
skapsgränsema med syftet minimera gränsstridema och optimeraatt
kvalitet och kostnadseffektivitet.

l l Problembeskrivning.

Samarbetets syfteyttersta är service och vårdatt garantera ären som
korrekt, säker och god kvalitet. Samverkan alltså inte mål i sigär ettav

medel nå vissa mål.utan Viett nedanatt analys vanligagör en av pro-
blemområden i samarbetet och i gränsdragningen mellan myndigheter

kostnadsansvarsperspektiv.ettur
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barnpsykiatrininomVäntetider

påallt längre,blirtillväntetidema BUPhållFrån många attrapporteras
social-utreds inomungdomarochför barnårtillhållsina ett somupp

häv-Socialtjänstenhjälp BUP.begärsocialtjänstendärochtjänsten av
låg motiva-medfamiljerbortkastat dåoftamotivationsarbete ärdar att

kanskeellerveckorflerabereddainte väntaförändring atttill ärtion
väntetidVidbesök hos BUP.förstatid förfåmånader på attt.o.m. en

ellerbarnetplaceraställetibland isocialtjänsten attutredning väljerför
kostnadernaförstår dåSocialtjänstenutredningshem.familjenhela i

skallBUPfråganaktualiserarDethela utredningen.för varavemom
1996.Rönnolstill for bl.a.

måsteberor påväntetidemalångade atthävdasFrån BUP att man
medbarnpsykotiska barn,Hit hörakuta.ärendenprioritera ärs.om

tonåringar.oftastsuicidrisk,medbarnätstörningar samt
bestäm-införtsjanuari 1998denhar fr.o.m. 1socialtjänstlagenI nya

socialtjänsten.ungdomar inomochbarngällande utredningmelser av
möj-medmånadertid, 4iutredningstiden begränsatsharBland annat

proble-aktualiserarytterligarevilkettids förlängning,vissligheter till
barn-bl.a. fråganväckerväntetider. Tidsbegränsningenmed ommet

förekommandeiroll sociala utredningaripsykiatrins samt somvem
stöd.vård ochbehovochpsykiskautreda barnetsskallfall status av

Utredningsresurser

gällerdetoch BUPkonflikt mellan socialtjänsten närfinnsDet an-en
ungdomarutredningargällerutredningar.vissa Detför t.ex.svaret av
forinom BUPBristandeproblematik. att ut-med sammansatt resurser

prakti-leder ipsykiska problemmedutagerande ungdomarreda svårt
enskildaibland inomutredning,förplacerasungdomarnaken till att

psykiater,ellerpsykologprivatpraktiserandetillknutit sigHVB som
detbåda fallenLVU. Iungdomshem enligt 12 § ärsärskiltibland i ett

särskildadeutredningskostnadema. Flerabetalarsocialtjänsten avsom
områ-inomsamarbetar med BUPdeungdomshemmen attrapporterar

gäller vis-andra landstingfrånkommerungdomarnaeftersomdet men
utredningalltsåakutvård och inteenbarttelselandstingets avansvar

Även iblanddärföranlitarungdomshemmensärskildadevårdbehov.
förkringläkare. Problemenellerprivatpraktiserande psykolog ansvaret

problempsykiskamissbruksproblem ochungdomar medutagerande
nedan.behandlas avsnitt 9.3i
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BUP betalt för utredningtar socialtjänsten begärsom

fleraPå håll i landet har börjatBUP betalt för delta i utredningarta att
barn och ungdomar socialtjänsten begär. finnsDet härävenav som en

osäkerhet mellan kommun och landsting vilken huvudmanom som
skall stå för vad. Frågan gäller bl.a. vilken utredning det frå-typ ärav

huruvida intyg till socialtjänsten skallsamt medi-gan om anses vara en
cinsk insats.

Enligt Socialstyrelsen har BUP betalt för vissarätt intygatt ta m.m.
Kommunerna skall för kostnader förbundna med social-ärsvara som

änstlagen och andra lagar inom socialtjänstområdet. ankommerDet på
kommunerna bl.a. för de utredningar erfordras föratt attsvara som
kunna ställning till olika insatser inom socialtjänsten.ta gällerDet även

det behövs ställningstagandenär medicinskt skolad personal förett av
utlåtandet skall få den kvalitetatt nödvändig för socialtjäns-är attsom
skall kunna ställning i konkret fall.ten vilka fallI läkareta skyl-ett är

dig utföra undersökningar och utlåtanden framgåratt dels 4 §avge av
förordningen 1996:1290 åligganden för personal inom hälso- ochom
sjukvården, dels det s.k. läkarlöneavtalet. Beställaren tjänst harav av en

den utför tjänsten ellerersätta i förekommandeatt fall dennessom ar-
betsgivare inget överenskommet eller kostnadsfråganärannat ärom
särskilt reglerad. beställareSom olika undersökningar med medi-av
cinska inslag intar inte kommunerna någon särställning Socialstyrelsen
1997, dnr 20-7788/96.

Ovanstående gäller för bedömning insatser inom socialtjänsten.av
När utredningens syfte inom hälso- och sjukvården bedöma vård-är att
behov inom barnpsykiatrin eller övrig hälso- och sjukvård faller kost-
nadsansvaret på hälso- och sjukvården. Det kan dock uppstå "gräns-
strider" socialtjänsten villnär skall bedömaBUP behovetatt av psy-
kiatrisk hjälp.

Behandlingsansvar för barn och ungdomar med sammansatt
problematik

Den institutionsbehandling det kan bli frågan för barn och ungdo-om
förutom slutenvård/klinikvård inom BUP, antingen inommar, ges ra-
för landstingens behandlingshem, kommunala eller enskilda hemmen

för vård eller boende HVB de särskilda ungdomshemmensamt av
drivs Statens institutionsstyrelse § l2-hem. För enskildasom av att

eller sammanslutningar skall kunna inrätta hem för vård eller boende
krävs tillstånd länsstyrelsen. Hemmet står sedan under länsstyrelsensav
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enskildautbudmycket varieratfinns dagtillsyn 69 SoL. Det i§ ett av
HVB.

medframför allt ungdomarbarn ochBehandlingen sammansattav
högomhändertagandegraden måstedäroch problematik ochsvår vara

mellandygnskostnad påekonomiskt kostsam. sigDet rörär enom
behand-omhändertagandegraden ochberoende påoch kr000 000l 5

för ungdomkan kostnadernalingsbehovet. liten kommunI somenen
får dag-kommunenbehandling innebärabehöver sådan stängaatt en

och landsting-mellan kommunernasGränsdragningenhemsavdelning.
fråga. har i vårtdärför viktig Viför behandlingjust är enens ansvar

därfalluppgifter och beskrivningarfått mångautredningsarbete avom
det kom-kankomma intekunnat Närinte äröverens. enasmanman

till stånd 3 §behövlig vård kommerför attytterstsom ansvararmunen
SoL.

vårdför stöd ochkostnaderhar vår undersökningVi i avom m.m.
före-få bildpsykiska problem, försöktbarn och ungdomar med en av

ochbehandlingshemlandstingenskomsten vårdplatser inom egnaav
olikamycketför det första detförändringarna tid. visarDenöver att ser

tillfrågade landsting.behandlingshemsplatser ilandet, allt från 0-43iut
kanvilket delvishar flest vårdplatser,Skaraborgs läns landsting angivit

påungdomsinstitutionerförklaras med driver barn- ochävenatt man
Vårdplatser/vård-räkning.entrepenad för kommunens, socialtjänstens

huvudmän,och mellan olikadagar säljs och köps mellan landstingen
har behand-ellerdvs. säljer har överkapacitet närnär manman man

utomläns-målgrupper respektive köperlingshemsplatser för speciella
behandling huvudman vid behov.behandling eller av annan

minskat antaletförekommer ofta uppgifter landstingenDet attom
undersökning funnitunder år. Vi har inte i vårvårdplatseregna senare
har jämfört vårabelägg för minskningar efter 1992-1993. Viåren en-

för-kätuppgifter med Landstingsförbundets undersökning avsersom
Landstingsförbundet 1994. de landstinghållanden 23år 1992 Av som

antalet vårdplatserdeltagit undersökning har två landsting minskati vår
har ökat antalsedan Landstingsförbundets undersökning, medan två

harvårdplatser och antal. Nio landsting angi-övriga har angivit samma
försiktighetoförändrade vårddagar. Resultaten bör tolkas med vissvit 0

bl.a. frågorna undersökningarna kan ha ställts påbakgrund imot attav
behand-därmed definitionernaolika och olikasätt gett samt attsvar av

vårdplatser mellanlingshem skillnaden i antaletvarierat. Den stora
förklaras medolika landsting dock anmärkningsvärd och kan inteär

skillnader hälsotillståndet.i
enskilda hem förplacerar ofta barn och ungdomar iKommunerna

för och ungdo-vård eller boende, Socialtjänsten har barnHVB. ansvar
vård eller bo-enligt socialtjänstlagen eller placeras förLVUmar som
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ende utanför det hemmet. ungdomar med psykiskaNär svåraegna
problem placeras väljerinom HVB socialsekreteraren behandlings-ett
hem har förutsättningar vård och stöd och behandling tillattsom ge
den vilket innebär vården innefattar kontakt med läkare,t.ex. attunge,
psykolog eller psykoterapeut. Kostnaderna för dessa läggs på vårdkost-
naden kommunen betalar.som

fall harI vissa HVB-hem bra samarbete med det lokala BUP,ett
vilket innebär kan förBUP stå konsultation och handledning. Iatt yt-
terligare fallandra BUP-läkaren betalt för konsultation och hand-tar
ledning och för den direkta kontakten med ungdomar kanäven som
förekomma. Resultaten från vår undersökning tyder på 60 %att ca av
de svarande köper vårdplatser där kostnader för psykiatrisk, psykolo-
gisk och psykoterapeutisk kompetens vårdkostnaden.ingår i harDet
inte varit möjligt utreda hur mycket dessa kostnaderatt av som avser
direkt klient-patientkontakt, konsultation ärenden eller handledningi av

Ävenpersonal. de särskilda ungdomshemmen, 12-hemmen,§ upphand-
lar i vissa fall privata läkar- eller psykolog-, psykoterapeutkonsulter.

Vi återkommer i avsnitt med9.3 analys och förslag tillnärmareen
åtgärder gällande utagerande ungdomar med missbruksproblem och
psykiska problem.

ochBarn ungdomar behovi vård, där vården inteärsom av men
behöver på klinik, skrivs läkaren och för denut ansvaretges av unge
överförs ofta helt till kommunen. sällan skrivsInte den medutunge
instruktioner från läkaren till socialtjänsten den fortsatta vården.om
Kommunerna kritiska detta förfarande och landstingenär mot attmenar
borde ha fortsatt kostnadsansvar eftersom den har psykiskaunge pro-
blem. Landstingen hänvisar ibland till kommunernas kostnadsansvar
enligt betalningsansvarslagen patienten s.k. medicinskt färdigbe-när är
handlad. I andra sammanhang hävdar den problem iattman unges
första hand sociala böroch avhjälpas inom socialtjänsten.är

konkretaDe exempel kommit till känna har falli mångasom oss
gällt ungdomar med mycket svåra psykiska problem behövt fort-som

behandling, det inte nödvändigtvarit med slutenvårdsatt även påom
klinik. Samarbetet mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården hal-

betänkligt i dessa fall och det kan ifrågasättastar ungdomar får denom
hjälp och det stöd de har till.rätt

Betalningsansvar utomlänsvårdvid

För effektiv samverkan mellan landstingensatt hälso- och sjukvården
skall komma till stånd måste bl.a. frågorna hur samverkan skallom ge-
nomföras, hur betalning utförda tjänster skall beräknas hursamtav er-
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iintelandsting besvaras. Svarenvårdgivandetillskallsättning utgå ges
löst frågornasjukvårdshuvudmännen har successivtHSL utan genom

mellansamarbetsavtalsjukvårdsregionema,regionavtalteckna inomatt
verksamhetgäller dåRiksavtaletriksavtal. utom-landstingen samt om

Riksavtaletmellanlänsavtal.ellerregion-länsvård reglerasinte genom
med of-vårdgivarelandsting ellerlämnasförutsätter vårdenatt avav

redovisningdetaljeradfinansiering. Förfentlig landsting avmeren
till nedan.avsnitt 9.3gällande regler hänvisas

vård-saknasklinikvård och detbehöverintebamet/denNär unge
det antingenlandstinget blirdetbehandlingshem iplatser inom egna

dvs. vård inomutomlänsvård,enskilt elleri HVBfrågan placeringom
mellankonfliktoftafallet uppstårdetlandsting. Iannatett senare

olikaKonflikten löses påbetalningsansvar.landsting och kommlun om
landsting,kostnaden för vården ilandstinget helaIbland annatsätt. tar

på kost-fall delarvården och vissakommunen för iibland betalar man
naden för den unge.

fårbamet/denkonfliktenkan lösahänder inteDet utanatt ungeman
skräckexempel hurpåutredningshem finnsonödigt länge. Detpåvistas

olikahuvudmän.kläm mellan olika Deoch ungdomar kommer ibarn
reglerenligt degränsdragningarväljs handlar mindrelösningar omsom

mellan hu-utbyggt samarbetetlagstiftning och hurfinns i mer omsom
påbehov ioch hur lyckats patientensvudmännen centrumär sättaman

det lokala planet.

Rättsläget1

vårddet gälleroch landsting harKommuner närett gemensamt ansvar
problematik. Be-till barn och ungdomar medoch stöd sammansatten

lag-huvudsakoch stöd finns i istämmelserna för vård treansvaretom
sjukvårds-ochSoL, hälso-l980:620,stiftningar, socialtjänstlagen

tillstöd och serviceoch lagen 1993:387HSLlagen l982:763, om
särskilda1990:52 medReglerna i lagenfunktionshindrade LSS.

avsnitt 9.3LVU utvecklas ibestämmelser vård närmareungaom av
nedan.

1980:620Socialtjänstlagen

kommu-för de vistas ihar detKommunerna attyttersta ansvaret som
innebärhjälp de behöver.fár det stöd och den Detta ansvarsomnen

huvudmänandrainskränkning det vilar pådock iingen somansvar
socialtjänstlagen.enskildes till bistånd regleras i 6 §3 §. Den rätt
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Biståndet skall utformas så det stärker den enskildes levaatt attresurser
självständigt liv 6 §.ett a
I särskild bestämmelse i socialtjänstlagen regleras allmänen en

skyldighet verka för människor fysiska, psykiska elleratt att som av
andra skäl betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighetmöter att
delta i samhällets gemenskap och leva andra. Socialnämndenatt som
skall medverka till den enskilde får meningsfull sysselsättningatt en
och han får bo på efter hans behovatt sätt ärett sär-anpassatsom av
skilt stöd. skallKommunen inrätta bostäder med särskild förservice
dem till följd sådana svårigheter första stycketi be-som av som avses
höver sådant boende 21 §.ett

sjukvårdslagenHälso- och 1982:763

Med hälso- och sjukvård åtgärder för medicinskt förebygga,attavses
utreda och behandla sjukdomar och skador 1 §. Målet för hälso- och
sjukvården god hälsa och vård på lika villkor för hela befolk-är en en
ningen 2 första§ stycket. I andra stycke i 2 § vårdenett nytt sägs att
skall med respekt för alla människors lika värde föroch denges en-
skilda människans värdighet. Den har det behovet hälso-störstasom av
och sjukvård skall företräde till vården SFS 1997: 142.ges

Om någon vistas inom landstinget bosatt där be-utan attsom vara
höver omedelbar hälso- och sjukvård, skall landstinget erbjuda sådan
vård. landstingEtt får också i andra fall erbjuda hälso- och sjukvård åt
den bosatt i landsting, landstingenär kommerannat överenssom om

det 4 §.om
I planering och utveckling hälso- och sjukvården skall lands-av

tinget samverka med samhällsorgan, organisationer och privata vårdgi-
8 §. landsting fårEtt sluta avtal med någon utföraattvare annan om

uppgifter landstinget för enligt hälso- och sjukvårdslagen.som ansvarar
Myndighetsutövning får dock inte överlämnas till bolag, förening, sam-
fállighet, stiftelse eller enskild individ 3 §. Motsvarande bestämmelse
finns i 4 § SoL.

Lagen 1990:1404 kommunernas betalningsansvar för vissom
sjukvårdhälso- och

Kommunerna har betalningsansvar för medicinskt färdigbehandlade
patienter vårdats sammanhängande månader i slutenän tresom mer
psykiatrisk vård. Medicinskt färdigbehandlad patient kan fåär en som
sitt psykiatriska vårdbehov tillgodosett på kvalifi-sättannat än genom
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cerad psykiatrisk dygnetruntvård. Frågan färdigbe-patient ärom en
handlad läkare med specialistkompetens i psykiatri 6 §.avgörs av en

Bestämmelsen lagen siktei på Riksdagens be-tar vuxna personer.
slut enlighet medi proposition 1993/94:218, psykiskt stördas vill-om
kor, kommunerna utökat för boende, omvårdnadservice,ettgav ansvar
och daglig sysselsättning för med allvarliga psykiska funk-personer
tionshinder. Frågan barn och ungdomar hänsköts till särskild utred-om
ning. Socialstyrelsen har hellerinte i sina föreskrifter, SOSFS 1996:32

inforrnationsöverföring och samordnad vårdplanering, meddelatom
föreskrifter kring barn och ungdomar. Lagstiftaren har dock inte ute-
slutit bam och ungdomar i lagen och den kan därför omfattasägas även
dessa, intentionerna hos lagstiftaren uppenbarligen lagentrots att attvar
skulle gälla enbart vuxna.

Lagen 1993:387 stöd och service till vissa funktionshindradeom
LSS

lagenl med stöd och service till vissa funktionshindrade tillLSS ges
dem tillhör lagens personkrets till olika insatser. Tillrättsom person-
kretsen hör personer:

med utvecklingsstörning, ellerautism autismliknande tillstånd,
med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder
efter hjärnskada i ålder föranledd våld eller kroppsligyttrevuxen av
sjukdom, eller
med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som up-
penbart inte beror normalt åldrande,på de och förorsa-är storaom
kar betydande svårigheter den dagligai livsföringen och därmed ett
omfattande behov stöd eller service 1 §.av

tredje punktenI inbegrips barn, ungdomar och med långvarigavuxna
habiliterings- och rehabiliteringsbehov, dvs. barn och ungdomar med
långvariga psykiska stömingar/psykisk sjukdom där ledersymtomen
till nedsättningar i de psykiska och sociala funktionerna. Samtliga rek-
visit punkti 3 måste uppfyllda för skall omfattas.attvara personen

insatser kanDe komma fråga föri barn l rådgivning ochär:som
personligt stöd, 2 biträde personlig eller ekonomisktassistentannat av

stöd till sådan 3 ledsagarservice,assistans, 4 kontaktperson, avlösar-5
service, 6 korttidsvistelse utanför hemmet, 7 korttidstillsyn för ung-
domar 12 år, 8 boende familjehemi eller bostad med särskildöver

förservice barn och ungdomar behöver bo utanför föräldrahem-som
met.
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psykiskt stördauttalastill lagenallmänmotiveringenI att personer
specifika insatserpersonkrets,ingå i lagensbör kunna att sommen

behandlingsalter-formkan behöva ipsykiskt störda t.ex.avpersoner
för lag prop.tillgodoses dennaemellertid bör inomnativ inte ramen

1992/932159.
ochsamtliga former stöd servicehuvudman förKommunen är av

vilketoch personligt stöd,med för rådgivningundantag ärannat en
avtal mel-möjlighetdockuppgift för landstinget. Lagen att genomger

myndigheterna.mellanlan huvudmännen flytta över ansvaret

utvärderingSocialstyrelsens

fick Social-trädde kraft den januari 1994handikappreforrnen i lNär
reformen. uppdraget in-uppdrag utvärdera Istyrelsen regeringens att

funktionshindrade harkartlägga hur psykisktgick särskilt att personer
fått enligt LSS.insatser

mellanpersonkrets 700ingår i 1000Drygt 7 ärvaravpersoner
funk-har psykiskai personkrets 3och år. Cirka 3000 22 l personer

kombina-har sådana hinder itionshinder, och ytterligare 600 personer
kartläggningen inte hur mångaandra funktionshindertion med anger

uttalarungdomar. Socialstyrelsendessa barn och att:ärav som
funktionshinder har idagmed psykiska"Anmärkningsvärt få personer

mindrefunktionshindrade 3enligt psykisktinsatser LSS". De utgör än
Socialstyrelsenhar enligt LSS.samtliga insatser% personer somav

för meddet helt saknas beslut LSS-insatseratt personer psy-omanger
Anledningen tillhälften landets kommuner.kiska funktionshinder i av

bl.a.fördet låga antalet LSS-insatser sammantagetantas varagruppen
kunnapsykiska funktionshinder, skullemånga medatt sompersoner
social-enligt "Handläggare inomsöka har insatser SoL.LSS-insatser,

fungerar och det finns någonkan bedöma detta intetjänsten attatt
alls behöverEftersom detta inteanledning SoL-insatsema.omprövaatt

Socialstyrelsenfaktisk efterfrågan LSS-insatser"fallet döljs en avvara
1997:4.

funktionshindrade barnObserveras bör situationen för psykisktatt
och särskilt betonas denna delungdomar inte i rapporten.av

någraSamarbetsplanering initiativ9.1.3 -

förtskritik olika sammanhang fram bampsykiatrinDen i närmotsom
det för utredning och behandling störda ungdo-gäller svårtansvar av

har håll landet lett till försök klargöra huvudmän-på många i attmar
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mandat och villkoren för samarbetet. finnsDet också här all-nens en
förskjuta fokus från barnmän och ungdomar medsträvan att att se

problematik konfliktområde till försammansatt att ta ettsom ansvar
utvecklingsområde.gemensamt

Gemensamma arbetsgrupper har tillsatts flera hållpå i landet med
uppdrag förtydliga för och och fram skriftligaatt ansvaret tavar en
riktlinjer. Landstinget i Västernorrland har samarbetei med Svenska
Kommunförbundet hur samordnad förinsats barns ochutrett en ung-
domars behov kvalificerad hjälp tillgodoses länet.inom arbetet harIav
bl.a. ingått omfattande enkätundersökning till alla vårdgivare och tillen
basverksamheter skola och barnomsorg för få bättreattsom en upp-
fattning vilka barn och ungdomar svåra hjälpa. villManär attav som
också få bild samarbetet dessa barn och ungdomar och vi-runten av
sioner hur arbetet/samarbetet skulle kunna fungera. Målsättningen ärav

i hitta bra samarbetsmodellernästa och klargöraatt ett steg ansvaret
mellan olika verksamheter Molberg 1998, personlig kommunikation,
Rönnols 1996.

Frågan på vilket i praktiken kan tydliggöraär mandatet ochsätt man
villkoren för samarbetet. Ett exempel riktlinjerna mellan landstingär

Örebrooch kommuner i län där arbetsgrupp har formulerat övergri-en
pande strategier för samarbetet kring barn och ungdomar med samman-

problematik:satt

ifrånutgåatt ett gemensamt ansvar,-
definiera vad social respektive psykiatriskär problematik,att som-

klart vilkengöra specialistkunskapatt inom respektiveägerpart som-
område,

söka konsensus mellan kring detatt enskilda ärendet påparterna-
verksamhetsnivå Nyman och Gille 1997.

9.1.4 Våra överväganden

ÄndringI proposition 1996/97:124 i socialtjänstlagen deklarerar rege-
ringen grundtankama bakom 1980 års socialtjänstlagatt fortfarande
står sig. Vidare uttalas det i propositionen det viktigt social-äratt att
tjänsten ökadi utsträckning får stöd och samverkar med andraav sam-
hälleliga verksamheter, psykiatrin och den sjukvården.t.ex. Be-öppna
hovet effektivt utnyttja samhällets samladeatt förav attmer resurser
bättre kunna tillgodose människors behov stödåtgärder Re-är stort.av
geringen uttalar "ett där individens problem ochatt synsätt behov be-
traktas utifrån endast densnävt myndighetens perspektiv har allt-egna
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för länge präglat del den offentliga sektorn. Dettastor synsätten av
måste ändras" prop. 1996/97:124.

börVi i dag ställa höga krav på befintliga används ef-att resurser
fektivt och samspel och samverkan mellan ochmyndigheteratt även
organisationer utvecklas, eftersom högrei grad tidigare arbetaränman

målgrupper i samhället. Vi det därförmot ytterstgemensamma ser som
viktigt kommuner och landsting tillsammans för hittaatt tar attansvar
former för samarbetet både principiellt och med och kring enskilda fa-
miljer. användar-/brukarperspektivEtt kan tjäna god utgångs-som en
punkt arbetet.i

utredningsärendenI huvudregeln det gäller kostnadsansvarär när att
och för kostnader.sina innebär har möjlighetDet BUPattvar en svarar

betalt för utredningar socialtjänsten behöver för bedömaatt ta attsom
sina insatser. utredningens syfteNär bedöma vårdbehov inomär att
bampsykiatrin eller hälso-övrig och sjukvård faller kostnadsansvaret
på hälso- och sjukvården. kan dockDet uppstå "gränsstrider" soci-när
altjänsten vill skall bedöma behovetBUP psykiatrisk hjälp. Huratt av

i praktiken löser konflikterna beror sannolikt i hög grad påman samar-
betsklimatet och möjligheterna till prioriteringar. Utred-gemensamma
ning och behandling förknippade med varandra på såär nära sätt att en
bra utredning förlorar i värde adekvata behandlingsinsatser saknasom
eller inte kan genomföras enligt vad utredningen kommit fram till. Det
gäller både inom och slutenvården.öppen-

Behandlingsansvar

de fallI patient BUP/Vuxenpsykiatrin bedöms medicinskten av vara
färdigbehandlad enligt lagen 1990:1404 kommunernas betal-om-
ningsansvar för viss hälso- och sjukvård lämnas denne till kom-över-

för fortsatta vård- och stödinsatser. hurI omfattning dettastormunen
gäller barn och ungdomar oklart. Vanligtvis lämnar inte BUPär över
bamet/den med uttrycklig hänvisning till bestämmelsen i 6 §unge en
betalningsansvarslagen vi återkommer till detta nedan i ställetutan- -
skrivs patienten med hänvisning till den fortsatta vården lämp-ut att

Ävenligast kan socialtjänstens försorg. barn och ungdomarges genom
utreds inom överlämnasBUP ofta till socialtjänsten.vård inomsom

Överlämnandet många gånger kopplat till olika på/förslagkrav gäl-är
lande den fortsatta vården, alltså kommunen/socialtjänsten skallsom
stå för.

Vi har kunnat konstatera för många aktuelladeatt ansvaret av ung-
domarna uppfattas oklart och samverkan fungerarinte påatt ettsom
tillfredsställande En grundläggande problemställning liggersätt. i att
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vårdkostnadema enskilt fall ofta utomordentligt höga ochi varje är att
antalet ungdomar med dessa behov litet lokalt perspektiv. Frå-iär ett

kostnadsansvaret blir därmed budgetsynpunkt mycket be-gorna om ur
tydelsefulla, lokalt perspektiv. problematik har själv-Dennasett ettur
fallet under år de ekonomiska försnävaaccentuerats av ramarnasenare
socialtjänst och hälso- och sjukvård. Problematiken i småär störst
kommuner/kommundelar och bampsykiatrin bedrivs decentraliseratnär
med budgetansvar.eget

och med problematiken lagstiftningenI ingenatt är sammansatt ger
entydig vägledning hur bäst skall fördelas. konsekvensEnansvaretom

kontakterna mellan socialtjänst och psykiatri det gäller deär näratt
behövande ungdomarna kommit fokusera frågor gräns-mest att om

dragningar och ansvarsfördelning på bekostnad målinriktadeav gemen-
vård- och behandlingsinsatser. Effekten också den kom-är attsamma

finns inom bampsykiatrin kommit användas för deintepetens attsom
aktuella ungdomarna på den potential be-sättett motsvararsom som
döms finnas.

insatser kommunen kanDe för antingen bi-som ansvarar ges som
stånd enligt socialtjänstlagen eller särskild stöd och service enligtsom
LSS, den tillhör personkretsen flera fallför LSS. redo-Iom unge som

förvisats kommittén har socialtjänsten sig tvingad, på grundansett av
sitt i 3 § socialtjänstlagen, bistånd form place-iyttersta attansvar ge av
ring inom enskilt enligtHVB socialtjänstlagen eller med stöd LVU,av
medan egentligen den psykiska problem bordeansett attman unges
avhjälpas inom psykiatrin. här viktigt frågaDet sigär att systemetom
med privatpraktiserande psykiatrikonsulter inom rimligtHVB är ur
kostnadsansvarssynpunkt. gäller både vidDetta vård i särskilda ung-
domshem och vid vård andrai vissa hem för vård eller boende tarsom

ungdomar med svåra psykiska problem. Socialtjänstens vårdav-emot
gifter påverkas de utgifter behandlingshemmet har för denav unges
behandling. HSL upphör inte gälla då socialtjänsten placerar denatt

i landstingetsHVB medicinska för psykoterapi,utan t.ex.unge ansvar
medicinsk rehabilitering, medicinkontroller kvarstår. Detta tasansvar
dock alltid.inte Samarbetet mellan socialtjänsten och hälso- och
sjukvården haltar betänkligt i dessa fall och det kan också ifrågasättas

ungdomar alltid får den hjälp och det stöd de har till.rättom

Tillgången till behandlingshem och val behandlingshemav

Den anmärkningsvärt fördelningenojämna landstingsanslutna be-av
handlingshem i landet går inte förklara med olikheter hälsotillstån-iatt
det bland barn och ungdomar. Utvecklingen i olika delar landet harav

ll 18-0333
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gäller valetandra orsaker det svårt få klar bild detNärär attsom en av.
behandlingshem enskilda fall för barn och ungdomar enskilt,iav -

kommunalt eller landstingskommunalt behandlingshem- hursamt man
löser från fall till fall, handlar fönnodligen mindrekostnadsansvaret det

lagstiftningengränsdragningar med stöd de regler finns iom av som
och hur utbyggt samarbetet mellan huvudmännen hurär, samtmer om

behov och det samhälls-lyckats patientenssättaman gemensamma
stället för låta bedömningama kort-i iansvaret centrum att styras av

siktiga ekonomiska intressen.egna
fall finns reell brist lämpliga vårdplatser.vissa på I "remiss-I en

lands-på vårt delbetänkande har några pekat på behovetsvaren" av
tingsanslutna mindre behandlingshem för de svåraste barnen. Man
efterlyser mellanvårdsfonner för lite problema-också barn med lättare
tik inom landstingen.

Rättsläget

oklart i vilken omfattning landstingen för barn och ungdo-Det är över
till kommunerna med stöd lagen 1990: 1404 kommunernasmar av om

betalningsansvar för hälso- och sjukvård. har kommitviss Lagen att
omfatta och detta uppenbarligenbarn ungdomar inte varitäven trots att
lagstiftarens Varken lagen eller dess förarbeten diskuterarintentioner.
barns ungdomars särskilda behov. heller Socialstyrelsens fö-och iInte
reskrifter och allmänna råd frågan finns ordet barn med SOSFSi
1996:32. och ungdomar, oberoende och svårighetsgra-Barn artenav
den deras befinner bedöm-psykiska problem, sig i utveckling. Vårav

lagen den ochning skriven inte barnsär äratt motsom svarar upp ung-
domars särskilda behov. också lagen överhuvudtagetFrågan är om
skall innefatta och tillämpas barn och Problemet harpå ungdomar.
aktualiserats kommitté varför har haft möjligheti vår vi intesent att
utreda det tillräckligt, föreslår stället lagen ivi i överutan att ses
särskild ordning.

svårt i övrigt möjligheter lagstiftning ytterli-Det är att attse genom
klargöra ochmellan hälso- och sjukvård social-ansvarsgränsemagare

tjänst. Både hälso-socialtjänstlagen och och sjukvårdslagen ramla-är
med principer helhetsyn, närhet och tillgänglig-gar gemensamma som

het. Socialtjänsten åläggs ha detnågon måsteytterstaett ansvar - -
samtidigt det detta fråntarinte andrapoängteras att ytterstasom ansvar
myndigheter deras blir det därför fråga definitio-Ytterstansvar. en om

problem och vad socialtjänst, ochinsatser, vad hälso- sjuk-är ärner av
vård Vi positivt på de initiativ flera håll landettagits på i attser som

dra riktlinjer för och mandat och finna regionalagemensamt upp ansvar
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arbetsordningar. Med politisk förmodligenledning kangemensam man
ytterligare underlätta fördelningen kostnader för socialtjänst ochav
hälso- och sjukvård. Till detta återkommer vi i avsnitt nedan.9.2

9.2 Kommunala samverkansfonner

Vår Efterbedömning: nyligen införda bestämmelser ochom nya
förenklade offentligrättsliga samverkansforrner ochhar kommuner
landsting dagi möjligheter samverka nämndistora att gemensam
eller i kommunalförbund. Gällande regler nämndom gemensam
hindrar dock samarbete, inklusive samarbete poli-pånärmareett ett
tisk frågornivå, i inte för huvudmännen. Dettaärsom gemensamma
gäller samhällets för barn och ungdomar. därförDetansvar vore
önskvärt kommuner och landsting erbjuds utökad frihet be-attom

hur uppgifter inom län skall fördelas. därförVistämma ett attanser
förutsättningarna för ytterligare underlätta samarbetet mellanatt
kommuner och landsting politisk styrning bör ut-genom gemensam
redas.

harVi i kapitel och8 avsnitt redogjort för9.1 de svårigheter som
många gånger präglar samarbetet mellan olika verksamheter arbe-som

med barn och ungdomar med psykiska problem. vårdresursemaAtttar
för barn och ungdomar splittrade på olika huvudmän har mångaär
gånger kritiserats. finnsDet behov till stånd utvidgade möj-attav
ligheter organisatoriskt samordna verksamheter mellan kommuneratt
och landsting. siktAtt på få till stånd samordnad politisk, admi-en
nistrativ ledning och finansiering önskvärt och detär utgör sättett att
söka effektivisera stödet till barn och ungdomar. samordnadEnutsatta
politisk ledning värdefull då prioriteringar kanär göras,gemensamma
vilket kan bidra till samförstånd nås kring vård-även tvistiga ochatt
kostnadsansvarsfrågor.

9.2.1 Vilka samverkansformer möjliga i dagär

Samarbete mellan två eller flera kommuner eller landsting eller kom-
och landsting kan dagi etableras olika privat- eller of-muner genom

fentligrättsliga samverkansformer. Det nedan kommunsägssom om
gäller också landsting, inget Samverkan kanannatom anges. vara mer
eller mindre informell, två eller flera kommuner fattarnärt.ex. sam-
stämmiga beslut i viss angelägenhet. För få till ståndatt etten mer var-
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aktigt och planmässigt samarbete kan kommuner också träffa avtal om
hur viss uppgift skall skötas. förInom avtalet kan samråds-en ramen

inrättas där för samverkande kommuner ingår.representanterorgan
Samrådsorganen får endast beredningsorgan eller förhandlings-utgöra
forum för ärenden det verksamhetsområde samarbetetrörsom som av-

någon beslutanderätt eller något förvaltnings- och verkställighets-ser,
får förasinte från kommunerna. Samarbetet kan ocksåöveransvar

genomföras så de nämndernaansvariga inom respektive kommunatt
samrådet eller sammanträder för därefter hålla enskildagemensamt, att
formella sammanträden för fatta beslut och konñrmera det tidi-att som

har överenskommits.gare
En privaträttslig form samverkan kommunal uppdragsverk-ärav

samhet, där kommun sköter verksamhet på uppdragen en av en annan
kommun. Samarbetet regleras i uppdragsavtal. Möjlighetenett att an-
vända sig avtalssamverkan begränsad med hänsyn till de särskildaärav
bestämmelser kan gälla för fullgörandet vissa uppgifter. Kom-som av
munallagens principer lokalisering, självkostnad kan ocksåom m.m.
begränsa kommuns överlämnande verkställighet och förvaltningen av
till kommun. det specialregleradeInom området förutsättsen annan
kommunerna samverka uppdragsverksamhet och lagstöd haratt genom
givits för detta, avseende gymnasieskolan, hälso- och sjukvårdent.ex.
och socialtjänsten.

En privaträttslig form samverkan två eller fleraär närannan av
kommuner sköter uppgift i särskild juridiskgemensamten en person

bildats för ändamålet. Kommunallagen medger vårdenattsom av en
kommunal angelägenhet under förutsättningarvissa får lämnas tillöver
kommunala företag. Samverkan myndighetsutövning kan dock inteom
utföras inom för kommunalt företag särskilt lagstöd.ett utanramen
Framställningen bygger på arbetsmaterial från jur.kand. Torbjörnovan

1997.Roos
finnsNumera det två former offentligrättslig samverkan kom-av

och landsting emellan kommunalförbund ochmuner gemensam-
nämnd. Bestämmelserna nämnd och kommunalförbundom gemensam

principiellt intressanta för frågan möjligheten till förbättradär om sam-
verkan mellan kommuner och landsting kring barn och ungdomar med
psykiska problem, varför presentation, utifrån propositionnärmareen
1996/97: samverkansformerna105, i det följande.av ges
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Offentligrättsliga9.2.2 samverkansformer

Möjligheterna till såväl förenklade offentligrättsligasom nya samver-
kansformer mellan kommuner och mellan kommuner och landsting ut-
reddes Kommunala fömyelsekommittén, i september läm-1996av som

betänkandetnade Kommunalförbund och nämnd två for-gemensam -
för kommunal samverkan SOU 1996:137. Utgångspunkten förmer

fömyelsekommitténs arbete kommuner och landstingatt storvar ge
frihet välja enkla och ändamålsenliga lösningar för alternativaatt sam-
verkansforrner avkall på de krav ställs offentligrätts-utan att ge som ur
lig synvinkel. förslagKommitténs föranledde regeringen i proposi-att
tion 1996/971105 Kommunal samverkan lämna förslag till ändringar i

Ändringamabl.a. kommunallagen 1991:900, KL. i SFS 1997:550KL
innebär dels det möjligt för kommuner och landstingäratt attnu sam-
verka med andra kommuner och landsting i nämnd träd-en gemensam
de krafti den 1 augusti 1997, dels bestämmelserna kom-att om
munalförbund förenklats och tagits in i träddeKL i kraft den 1 januari
1998.

Gemensam nämnd kommunal samverkansmodellen ny-

närvarandeFör pågår det försöksverksamhet i Skåne meden gemensam
nämnd för flera landsting. Försöksverksamheten skall pågå till ut-
gången år Försöket2000. innebär två eller flera landsting fårattav
tillsätta nämnd för fullgöra den ledning hälso- ochattgemensam av
sjukvården regleras i hälso-10 § och sjukvårdslagen. Försöksverk-som
samheten har tjänat förebild för regeringens förslag tillsom gemensam
nämnd. Regeringen det bör möjligt för alla kommuneratt görasanser
och landsting bilda nämnder. Genom bestämmel-att attgemensamma

nämnd in kommunallageni markeras dentas attserna om gemensam
nämnden huvudsakligen skall vilken kommunalgemensamma ses som

nämnd helst, dvs. utgångspunkten kommunallagens reglerär attsom
nämnder gäller för nämnder,även ingetom annatgemensamma om

De samverkande förutsättssägs. reglera nämndensparterna närmare
verksamhet avtal och reglemente för nämnden.ettgenom

En nämnd tillsätts i någon de samverkande kommu-gemensam av
eller landstingen och ingår i denna kommuns eller detta lands-nerna

tings organisation. Nämnden myndighet, inteär en egen men en egen
juridisk innebärDetta nämnden inte kan fatta beslut, ingåattperson.
avtal eller anställa personal i stället företräderI deneget namn. gemen-

nämnden samtliga samverkande huvudmän och föringår avtalsamma
deras räkning, i vissa fall måste dock avtal godkännas respektiveav
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landstingfullmäktige. Beslut fattas formellt den kommun eller detav
tillsatt nämnden.som

eller landsting således fortfarandesamverkande kommunVarje är
huvudman för de frågor lägger på den nämnden ochman gemensamma

därför för nämndens verksamhet inför avtalsparter ochexternaansvarar
bedrivsNämnden dock ansvarig för verksamheten isina invånare. är att

enlighet de mål och riktlinjer fullmäktige har bestämt demed samtsom
föreskrifter gäller för verksamheten i övrigt.som

påtalar behovet enkel och ändamålsenlig of-Regeringen att av en
fentligrättslig samarbetsform finns inom alla kommunala verksamheter.
Samarbete nämnd skall därför kunna komma till ståndi gemensam

för civilförsvaret. Möjligheternainom alla verksamheter, med undantag
nämnd bör enligt bli vida och till-utnyttja regeringenatt en gemensam

lämpningen tillåtas utifrånbör kunna variera behoven. Gemensam
därför fall reglerasnämnd tillåten i de nämndorganisationenär även när

särskilt i specialförfattningar. 4 socialtjänstlagen alltså inget§ utgör
hinder för fullmäktige kommun lämnar uppgifteri inomöveratt en
socialtjänsten till nämnd.en gemensam

nämnd skall kunna tilldelas och för uppgifterEn gemensam ansvara
uppgifteri omfattning inomkommunal nämnd. Desamma somsom en

läggs nämnden måste dock innebärpå Detta attvara gemensamma.
uppgifterna läggs nämnden angelägenhet förpå måstesom vara en var
och de samverkande.en av

förekommandepropositionen förutsätts det de vanligastI nämn-att
derna kommer bli sådana där kommuner samverkar med andraatt

gemensamkommuner nämnd,och landsting med andra landsting i en
exempel på samverkan mellan kommun och landsting nämnsmen som

hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvårdsfrågoma dockmåste vara
hälso- sjukvårdsfrågoroch för äldre.t.ex.gemensamma,

Kommunalförbund förenklad samverkansformen-

finnsFör närvarande det kommunalförbund, de flesta finns40 varav
räddningstjänsten,inom och avloppsverksamhet, utbildningvatten- samt

vård och behandling. Regeringen konstaterar i 1996/97:proposition 105
intresset för kommunalförbund samverkansfonn har ökat ochatt som

kommunalförbund värdefull offentligrättsligatt äranser en samver-
kansforrn, varför kommunalförbundsinstitutet bör reformeras och göras

attraktivt samarbetsform. förenkling och ökad flexi-Enmer som av
bilitet kring reglerna ökar möjligheterna förbundet ochorganiseraatt ge
det arbetsformer avpassade till medlemmarnas verksam-ochärsom
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hetens behov. Meningen kommunalförbund skall kunna användasär att
storleken på de samverkandeoavsett parterna.

Kommunalförbundet offentligrättslig juridisk förär en person sam-
arbete mellan kommuner, mellan landsting mellan kommuner ochsamt
landsting. kan bildas förDet vilka kommunala angelägenheter som
helst. Till skillnad från vad gäller för nämnder be-som gemensamma
höver uppgifter lämnas till kommunalförbund inteöver ettsom vara

för medlemmarna. enda kravDet ställs denpå verk-gemensamma som
samhet vill samverka kommunalförbundi uppgiften fal-är attman om
ler inom den överlämnande kommunens eller det överlämnande lands-
tingets kompetens, vilket innebär samverkan möjlig för allaatt är
kommunala angelägenheter, sådant innefattar myndighets-även som
utövning enskildmot person.

Att överlämnade uppgifter behöverinte utgörvara gemensamma en
nyheterna vad gällde tidigare för kommunalförbund. Rege-motav som

ringen undanröja gemensamhetskravet bl.a.att attmenar man genom
kan vinna ekonomiska drifts-, kvalitets- och vårdmässiga fördelarsamt

äldreomsorg och geriatrisk vård integreras. Genom avskaffat.ex. attom
gemensamhetskravet blir kommunalförbundet enligt regeringen en mer
användbar samarbetsfonn och därmed tillgodoses behovetäven av
samverkan ingå uppdragsavtal behöverrätten utvidgas.utan att att

Det således formellt möjligt bilda flersaksförbund,är därattnumera
förbundets uppgifter inte för samtliga medlemmar.är Ettgemensamma
kommunalförbund får ha hand hela verksamheter eller geografiskt,om
funktionellt eller på avgränsade uppgifter. När verksamhetsättannat en
har lämnats till kommunalförbund gäller föreskrifteröver i lag ellerett

författning avseende kommuns eller landstings verksamhetettannan en
fullt för kommunalförbundet.ut

9.2.3 Våra överväganden

Inte minst i verksamheter många gånger handhar ärenden parallelltsom
med andra verksamheter, den barn- och ungdomspsykiatrin,t.ex. öppna
mödra- och barnhälsovården individ- och familjeomsorgen, finnssamt
behov samordning på politisk nivå. Utifrån lokala förutsättningarav
och behov det önskvärt kommuner och landsting kundevore om sam-
ordna uppgifter fördelade på olika verksamheter.är samord-Ensom
ning kan bidra till prioriteringar, främja och utvecklagemensamma

teamsamarbete och framtidanära möjligheter till i viss månge gemen-
dokumentation.sam

En öppning för samverkan kring uppgifter där kommun och lands-
ting har olika kompetens har gjorts i regleringen för kommunalförbund.
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uppgifter till kommunalför-Olika huvudmän kan lämna olikaöver ett
överlämnade uppgiften faller den överläm-bund, så länge den inom

nande eller det överlämnande landstingets kompetens.kommunens Den
förenklade kommunalförbund och möjligheten bildaregleringen attav
flersaksförbund innebär det de olika huvudmännen frittståratt att sam-
verka kring olika frågor, den barn- och ungdomspsykiatrin,öppnat.ex.
mödra- och bamhälsovården individ- och familjeomsorgsverk-samt
samheten. Enligt uppfattning kommunalförbund samverkans-vår är en
form väl värd uppmärksamma.att

dag erbjuds landstingDe möjligheter i kommuner och iattsom
stället samverkan nämnd uppgif-välja i begränsas deattgemensam av

läggs på den nämnden måste angelägen-ter som gemensamma envara
het för och samverkar nämnden. innebär det föri Detta attvar en som
närvarande bildainte går nämnd för handatt att taen gemensam om

den BUP-vården och socialtjänstens IFO-verksamhet. Hu-öppnat.ex.
vudmännen har inte kompetens, varför möjligheten tillsamma samver-
kan i nämnd utesluten, så bestämmelserna förär närva-gemensam som
rande utformade.är

Enligt vår mening det därför önskvärt kommuner ochvore om
landsting kan erbjudas ytterligare frihet tillsammans bestämma huratt
uppgifterna län skall fördelas bådainom mellan de huvudmännen. Iett
lagen 1993:387 stöd och till funktionshindradeservice vissaom
LSS finns bestämmelse dubbel kompetens. stycket§ 2 LSS17en om
möjliggör för kommuner och landsting överlåta kompetensatt var-
andra. Ett landsting och kommun ingår i landstinget får träffaen som
avtal för eller flera uppgifter enligt lagen överlåts frånattom ansvar en
landstinget till kommunen eller från kommunen till landstinget. Om en
sådan överlåtelse sker föreskriftemaskall lagen landsting elleri om
kommun förgälla den till vilken uppgiften överlåtits. liknande be-En
stämmelse skulle kunna införas i hälso- och sjukvårdslagen. Landsting
och kommuner då avtalakan föra vissa hälso- och sjuk-överattom
vårdsuppgifter, den BUP-vården och MVC/BVC-verksam-öppnat.ex.
heterna, till kommunerna där verksamheterna lokalt finns. kommu-De

fått uppgifter överförda till från landstinget sedan bildasig kanner som
förnämnd dessa verksamheter och för de socialtjänst-en gemensam

frågor vill samverka kring. Vid överföring uppgifter mellanman en av
huvudmännen det samtidigt viktigt uppmärksamma olikheterna iär att
dimensionering specialverksamhetema och jämförtBUP IFO medav
basverksamheterna.

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet har nyligen
också lämnat förslag till Socialdepartementet vid-ett gemensamt om
gade möjligheter för kommuner och landsting vård-samverka inomatt
området dnr 98/656 ST.S
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9.3 Utagerande ungdomar med

missbruksproblem och psykiska
problem

Vår Utagerandebedömning: ungdomar har i många fall en sam-
problematik där bl.a. missbruk, kriminalitet och psykiskamansatt

problem förekommer i någon kombination. finner detVi oaccepta-
belt ungdomar, i dag vårdas i särskilda ungdomshem eller iatt som
andra hem för vård eller boende, inte alltid erhåller adekvat psykiat-
risk hjälp för psykiska problemsina hälso- och sjukvårdensgenom
försorg. Utgångspunkten bör placerade ungdomar, obero-attvara
ende hur ungdomarnas problem i första hand definieras, har likaav

och tillgång till psykiatrins den befolk-rätt övrigastor resurser som
ningen. forAnsvaret tillgodose ungdomarnas psykiatriska vård-att
behov ligger på hälso- och sjukvården och följaktligen hälso-utgör
och sjukvårdens vård- och kostnadsansvar.

gångerMånga placeras den för vård i hem för vård ellerettunge
boende kommuni inte deningår i hemlandsting. Våren som unges
uppfattning den vårdplaceringär i ungdomsinstitutionatt unges en
belägen i landstingsområde det inte får uteslutaett annat än egna

och tillgången till psykiatrinsrätten resurser.
Vi det nödvändigt införa enhetligtatt är att ett systemanser som

klart vilken huvudman för tillgodose olikaattanger som ansvarar
delar den vårdbehov hur samverkan skall ske församt attav unges
på bästa kunna tillgodose denäven psykiatriska vårdbe-sätt unges
hov. skyldighet för psykiatrinEn delta i behandlingsråd, ochatt
verksamhetschefens uppföljning de psykiatriska vårdbehovenattav
enligt individuell plan tillgodoses för den oberoende place-unge av
ringsort, innebär tydlig markering hälso- och sjukvårdensen av an-

för den psykiska problem.svar unges
allvarligtFör psykiskt störda lagöverträdare detvi attunga anser

för närvarande saknas rättspsykiatrisk vård anpassad tillären som
dessa ungdomars behov. föreliggerDet enligt bedömningvår behov

kompetensutveckling inom rättspsykiatrin för kunnaatt ta emotav
denna ungdomsgrupp för med höga säkerhetskrav kunna erbjudaatt

adekvat vårdaltemativ.ettunga
Våra förslag: Barn- och ungdomspsykiatrin landstingi varje skall
ha skyldighet delta i behandlingsråd, Med landsting jämställsatten
landstingsfria kommuner. behandlingsrådetI skall företrädare från
BUP, socialtjänst och särskilda ungdomshem eller andra hem for
vård eller boende tillsammans medverka i utredningen denav unges
vårdbehov. ochBarn- ungdomspsykiatrins medverka iattansvar
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med stödplaceringargälla såväl frivilligabehandlingsråd skall av
Vid behov skallstödmed LVU.tvångsplaceringarSoL avsom

behand-delta iskyldighet BUPhaVuxenpsykiatrin attsomsamma
förenskilt fallvarjeskall också ilingsråd. Socialtjänsten ansvara

oberoendeindividuell plan för denupprättandet av omunge,av en
ellermed stöd LVU. Iden SoLskallvård HVBi ett avges unge

behandlingsrådetsförfall detta inomförekommande görs ar-ramen
vilken hu-framgåskall det tydligtindividuella planendenbete. Av

Vi före-genomförandet planen.för vad ivudman avsom ansvarar
plan införsindividuellbehandlingsråd ochbestämmelserslår att om

socialtjänstlagen.i
landsting-verksamhetschefenockså inomskalllandstingI varje

legitimeradpatientansvarigungdomspsykiatribam- och utseets en
ungdomspsykiatrisk kompetensmed barn- ochbehandlare som

andraungdomshem och HVBsärskildakontakt med deetablerar
infö-börBestämmelser dettalandstingsområdet.finns inom omsom

sjukvården.ochverksamhetschef hälso-inomförordningeni omras

utanförvårdasungdomarkänt problemsedan längeDet attär ett som
andraeller is.k. 12-hem,ungdomshem, §särskildadet hemmet, iegna

socialtjänstlagen ellerstödHVB, medboendeför vård ellerhem av
psykiskabehöver för sinaden hjälp dedet stöd ochalltid fårinteLVU

ochhälso-ochsocialtjänstensfaller mellanproblem. Ungdomarna
ansvarsområden.sjukvårdens

samhällsinstan-mellan olikasamarbetetanalyseravårt uppdragI att
medungdomartill utagerandeundersöka stödetsärskiltingår attser

föreslå olikaingår ocksåutredningsuppdragetmissbruksproblem. I att
socialtjänsten,mellanförbättra samarbetetsyftar tillåtgärder attsom

sjukvården,hälso- ochungdomshemmen, ochsärskildainklusive de
ändamålsen-denuvarande äransvarsgränser mestövervägasamt om

perspektiv.samhälletsenskildessåväl denliga sett somur

problembilderUngdomarnas9.3.1

base-utagerande ungdomarkringundersökningar gjortsflestaDe som
ungdomshemmen. Devid de särskildaungdomar inskrivnasig pårar

medjämförbaraändåundersökningsresultat ärpresenteras ung-som
placeringsform mångaValetövrigadomar placeras i HVB. äravsom

behöveroch denplatstillgång, kostnaderberoendegånger ungeomav
ungdomarmellanviktigaste skillnadenellersärskild tillsyn inte. Den
denmed stöd LVUstöd ellerplacerade med SoL ärär ungesavavsom
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och förekommande fall vårdnadshavarensi samtycke till vården. Pro-
blembilden ofta densamma.i övrigtär

de ungdomarMajoriteten placeras för vård utanför detav som egna
hemmet åldern år,i 15-17 pojkar. Andelen in-är ärmerpartenvarav
skrivna flickor vid de särskilda ungdomshemmen har under delenstörre

1990-talet drygt tredjedel.utgjortav en
alltmer uppmärksammat förhållandeEtt invandrarungdomarnasär

överrepresentation vid de särskilda ungdomshemmen relation tilli sin
andel befolkningen. Invandrarungdomar definieras i olika undersök-av
ningar de ungdomar där antingen den eller båda föräldrarna ärsom ena
eller har utländska medborgare,varit vilket innefattar adoptivbarn.även
Fördelningen inskrivna invandrarungdomar mellan de fem olikaav
kommunregionema landet hari under åren 1995 och legat mellan1996

och30 50 %. Motsvarande andel inskrivna invandrarungdomar ica
hela landet har under tidsperiod novembervarit 40 % SiS,samma ca
1997. Motsvarande information från landets övriga HVB-verksamhe-

saknas.ter
Orsaken till invandrarungdomarnas överrepresentation kan inte en-

kelt förklaras med de har andra problem svenskaatt äntyper av ung-
domar. Tvärtom med undantag för svenska ungdomarrapporteras, att
verkar ha alkoholproblem i utsträckning invandrarungdomar,större än
inga skillnader föreligga mellan ungdomarnas problembilderstörre
Bergström Samecki 1996. Kriminalitet, narkotikamissbruk, psykis-
ka problem, föräldrastrukturer förekommer i bådasvaga m.m. grupper-

Invandrarungdomamas beror sannoliktöverrepresentationna. snarare
deraspå sociala problematik allvarligare slag svenskaatt är änav ung-

domars, invandrarungdomarnas sociala kom-missanpassning isamt att
bination med bristfälligt nätverk leder till det kan svårt få tillatt attvara

frivilligastånd enligtinsatser SoL.
Forskning kring utagerande ungdomars problematik visar mycketatt

få ungdomar har renodlad problembild. gäller såväl svenskaDettaen
ungdomar invandrarungdomar. flesta har kriminalitet,De miss-som
bruk, sexuella problem främst flickor och/eller psykiska problem i
någon kombination. Kriminalitet och missbruk vanligast förekom-är
mande, många ungdomar placeras för institutionsvård harmen som

någon form psykiska problem.även av
dockDet svårt entydigt fastställa och omfattningenär att arten av

ungdomarnas psykiska problematik, beroende på de undersökningaratt
har kringgjorts ungdomarnas problembilder skiljer sig åt i använ-som

dandet undersökningsmetod, populationsstorlek och infallsvinkel. Iav
undersökning kriminella pojkar Humble CarlssonSettergrenen av

1974 fann bl.a. mycket liten andel pojkarna ansågsattman en av som
normala, dvs. fungerar mycket väl psykiskti hänseende. andelEn stor
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hadede brottsbelastade pojkarna utpräglat jagsvaga ellervar neurosav
med form jagsvaghet. studie fannnågon I att ut-en annan manav

egentlig depres-agerande ungdomar tenderar uppvisa ångestsymtom,
oförmåga hantera känslorsion, identitetsstöming och att sammansatta

Nilsson Sarnecki del deSvensson 1984. rapporterar att storen av
institutionsplacerade ungdomarna emotionellauppvisar störningar, men

före-psykoser eller psykosliknande tillstånd hjärnskadaäven samt
förekomst psykos ochkommer, sällan 1996. vissEnän mer avom

bekräftashjärnskada hos ungdomarna Forsling 1987. Iäven av en an-
beskrivs den lilla psykotiska ungdomar inom in-rapportnan gruppen

stitutionsvården "psykotiska bisarra sköra ungdomar" Forslingssom - -
terminologi, från Stockholms läns landsting 1994.återgiven i rapport

kontakt-Inte sällan det fråga tidigt störda ungdomar med såvälär om
kontrollsvårigheter bristande identitet. Ungdomarnas situa-samtsom

tion kompliceras ofta drogmissbruk, där missbruket mångaettav
gånger fungerar självmedicinering Stockholms landstinglänssom
1994.

förekommer ofta ochHos missbrukande ungdomar drogmissbruk
psykisk samtidigt bl.a. Nilssonstörning Svensson 1984, Stenström

Söderholm Carpelan kombination med missbruksproblem1996. I är
de vanligaste diagnoserna depression och beteendestömingar, men

ångestsymtom, schizofreni, bulimiaanpassningsstörningar,även ner-
och förekommer. Både internationell och svensk forskningADHDvosa

visar ungdomar utvecklar drogmissbruk eller drogberoendeatt som
uppvisar många riskfaktorer tidig drogdebut, allvarliga beteende-som
problem, skolprestationer, otillräckligt föräldrastöd fa-samtsvaga en
milj ebakgnind med missbruk och psykisk sjukdom.

betydelsefull faktor för uppkomsten flickors beteendeproble-En av
matik flickor för form sexuelltmånga har någonär över-att utsatts av

Ätstömingar, negativ kroppsbild, relationsproblem, sexuellt uta-grepp.
gerande, rädsla för och stark ångest typiskamän utgörarapporteras

för denna problematik Johansson m.fl. 1993.symtom typ av
Sammantaget olika undersökningar finnsvisar detatt storen grupp

ungdomar inom institutionsvården har psykiska problem i formsom av
emotionella störningar, ångest och depression. tillkommerDärutöver en
liten ungdomar med allvarliga psykiska problem, främst formigrupp

psykos eller psykosliknande tillstånd. Ungdomar med såväl allvar-av
liga sociala psykiska problem har visat sig svårplaceradesom vara
inom HVB-verksamheten. psykisktFör sköra ungdomar med be-stora
handlingsbehov har det stundtalsmånga gånger, på grund derasav
mycket utagerande beteende, varit särskilt svårt erhålla adekvatatt
hjälp inom behandlingshemsverksamheten Stockholms läns landsting
1994.
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lnlämingssvårigheter, skolk, ryrnning/vagabondage brister isamt
fysisk hälsa också förhållandevis vanliga problem bland ungdo-är

Suicidförsök sällan förekommande i vissarapporterasmama. vara un-
dersökningar, medan andra undersökningar suicidhotrapporterar att
och/eller suicidhandlingar förekommer relativt ofta bl.a. Forsling 1987,
Samecki 1996.

Flera studier visar också ungdomarna kommer från splittrade fa-att
miljer bl.a. Johansson m.fl. Samecki1993, 1996. Majoriteten av ung-
domarna har under del eller under hela sin uppväxttid levtinteen av

Ävenmed biologiskasin far. frånseparationer modern vanliga. Enär
mycket andel föräldrarna har olika problem, fa-stor typerav av varav
derns alkoholmissbruk, den förälderns eller båda föräldrarnasena ar-
betslöshet familjens socialbidragsberoende de vanligastesamt utgör
problemen. Vidare faderns intagning kriminalvårdsanstalt,iutgör psy-
kiska problem hos någon föräldrarna moderns alkoholmissbruksamtav
problem förekommer förhållandevis ofta.som

Sammanfattningsvis visar forskningen barn från splittrade famil-att
jer och multiproblemfamiljer, dvs. familjer med anhopningen av psy-
kisk sjukdom, missbruk hos föräldrarna, dålig arbetsanpassning, krimi-
nalitet och fysisk ohälsa, löper klart ökad risk för framtidaen egna pro-
blem.

9.3.2 Vårdresultat

Utagerande ungdomar har visat sig svårbehandlade, särskilt devara
Återfalls-med drogmissbruk och/eller omfattande kriminalitet.gravt

frekvensen hög och behovet långsiktig och återkommandeär be-av
handling Att särskilt drogmissbrukandeär ungdomar medstort. psy-
kiska problem dåligt på behandling framgår ochStenströmssvarar av
Söderholm Carpelans genomgång nordisk och internationell forsk-av
ning vård och behandling alkohol- och narkotikamissbrukandeom av
ungdomar 1996. gällerDetsamma enligt författarna föräven miss-
brukande kriminella ungdomar med historia fysisk misshandel,en av
sexuella psykiska problem, familjeproblemövergrepp, och skol-svaga
prestationer.

Nedslående vårdresultat för asociala ungdomar med allvarliga psy-
kiska problem också i uppföljningsstudie 270rapporteras en av ung-
domar varit inskrivna i särskilda ungdomshem. deAv ungdomarsom

hade konstaterade allvarliga psykiska problem vid inskrivningstill-som
fället befann sig fortfarande75 % under vård vid uppföljningstillfållet
två år efter utskrivning. 70 % dessa ungdomar ansågs dock be-inteav
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finna för derassig i respektive problem adekvat miljö Sarneckien
1996.

Att ungdomarna många gånger inte tycks få den hjälp de behöver
beror sannolikt på svårigheter hantera deras agerande vid vistelse påatt
institution, varken socialtjänst eller behandlingshemsamt att ensamma
eller tillsammans den kompetens erfordras vid vårdenäger som av
ungdomar både starkt utagerande och har någon formärsom av psy-
kisk nuläget förfogarstörning. I inte heller barn- och ungdomspsykiat-
rin effektiva behandlingsformer kan hjälpa socialtöver missanpas-som
sade ungdomar Rydelius 1995. kapitel ochI 10, Kompetens kvali-
tetsutveckling, utvecklar vi behovet behandlingsmetoder förnännare av
utagerande ungdomar.

9.3.3 Ansvarsfördelning och samarbete mellan

socialtjänst och hälso- och sjukvård

Vårdbehovet hos ungdomar med allvarlig social problematik kom-ien
bination med olika psykiska problem aktualiserar frågan gränsdrag-om
ningen mellan socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvarsom-
råden. Gränsdragningsfrågan har uppmärksammats både förarbetenai
till socialtjänstlagen hälso-och och sjukvårdslagen. tillI propositionen
socialtjänstlagen uttalar departementschefen vårdbehoven inomatt so-
cialtjänsten och hälso- och sjukvården ofta och detär sammansatta att
kan svårt urskilja mellan sjukvård och social reha-att gränsernavara
bilitering. Eventuella tveksamheter ansvarsfrågani skall lösas genom
överenskommelser mellan huvudmännen prop. l979/80zl, del A. I
förarbetena till HSL uttalas det hälso- och sjukvårdens i prin-att ansvar
cip bör begränsas till omfatta vårdbehov bedöms kräva insatseratt som

medicinskt utbildad personal eller sådan personal i samarbeteav av
med personal, med psykologisk och social kompetenst.ex.annan
prop. 1981/82:97. förarbetena tillI förtydligandeLVU inte någotges

frågan.i Socialtjänsten har det för ungdomarna fåryttersta ansvaret att
hjälp, hjälpen skall inom för socialtjänstensmen om ges ramen egna
behandlingsresurser eller inom barn- och ungdomspsykiatrin måste

från fall till fall prop. 1989/90:28.avgöras
Socialstyrelsen understryker i sina allmänna råd för vård ellerHem

boende l982:5 hälso- och sjukvårdens för psykotiska, gräns-ansvar
psykotiska och svårt utagerande klienter, under institutions-även
vistelsen. "Det viktigt fastställa sjukvårdshuvudmannen harär att att

för den psykiatriska vården. Lika viktigt socialtjänsten ochär attansvar
sjukvården samverkar för lösa dessa klienters behov och för und-att att
vika parallella byggs Socialstyrelsenupp" 1982:5.att resurser
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Socialtjänstens ansvar

Socialnämnden har enligt SoL särskilt för barn och12 § ett attansvar
ungdomar riskerar utvecklas får det skydd och stödatt ogynnsamtsom

de behöver hänsynen till den bästa det,motiverarsamt,som om unges
vård och fostran utanför det enligthemmet. Socialnämnden haregna

andra stycket det övergripande22 § SoL för denäven ansvaret unge
denne bereds vård utanför det hemmet. Vårdansvaret kvarstårnär egna

vården utanför det hemmet huvudmanäven när egna ges av en annan
kommunen. Enligt första stycket3 § SoL har kommunen detän yttersta

för de kommunen får hjälpvistas i det stöd och denansvaret att som
de behöver. innebär inskränkning detDetta ingen isom ansvar ansvar
vilar på andra huvudmän, andra stycket3 § SoL.som

Vårdansvar vårdoch behandlingsansvar vid enligt LVU

Vård den skall första hand frivillig fonni i och grundas påav unge ges
samtycke. den eller förekommandeOm i fall dennes vårdnadsha-unge,

samtyckerinte eller socialnämnden erforderligtattvare, om anser sam-
tycke för vården kan kan länsrätten tvångsvårdinte beslutages om
enligt LVU.

Enligt länsrätten4 § LVU det beslutar den skall be-är som om unge
redas vård med stöd beteendefallen, ansökan3 § LVU de s.k. efterav
från socialnämnden. Socialnämnden bifogar ansökan vårdi sin om en
vårdplan, vilken skall hur tvångsvården det planerade vård-visa ingår i

Planen måste dock kunna justeras med hänsyn till deprogrammet.
förändringar i den livssituation kan inträffa. Vårdplanen ärunges som

underlag för vårdnadshavaren och den själv samtycka ellerett attunge
inte samtycka till den vård socialnämnden nödvändig.som somser

sedan länsrätten har beslutat tvångsvård det socialnämn-När ärom
den beslutar denna vård skall Placering särskilti ettsom om var ges.
ungdomshem sker dock efter platsanvisning Statens institutionssty-av
relse efter framställan från socialnämnden. också socialnämndenDet är

för den får den vård denne behöver detpåattsom ansvarar unge
behandlingshem väljer. Behandlingshemmet har behandlings-man

för den innebärande det omedelbara för insat-ansvaret ansvaretunge,
vid institutionen. omedelbara behandlingsansvaret ligger påDetserna

institutionsledningen och det övergripande behandlingsansvaret ligger
på huvudmannen för institutionen.

Uppdelningen i vård- respektive behandlingsansvar under institu-
tionsvistelsen innebär det socialnämnden har det övergri-äratt som
pande vårdansvaret, inklusive kostnadsansvaret, för den dennenärunge
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vårdas Vårdansvaretpå institution. innebär bl.a. socialnämnden skallatt
övergripande innefattandevårdplan den behov ochupprätta en unges

behandlingsmål. Vårdplanen bör vilken huvudman till-även somange
med den enskilde för planens delmål och mål. Be-sammans ansvarar

handlingsansvaret innebär institutionen skall behand-att upprätta en
lingsplan för den under institutionsvistelsen, innefattande bådeunge
kort- och långsiktiga mål behandlingen.med

Socialtjänstens insatser

Enligt Socialstyrelsens statistik socialtjänstens för barninsatseröver
och år 1996 Socialstyrelsen 1997:1 l drygt 000 barn och30unga var

i åldern år någon under0-17 gång året föremål för eller fleraunga en
insatser från socialtjänstens sida. Cirka 500 barn och hade17 unga
kontaktperson/-familj enligt SoL. Drygt 15 000 barn och pla-unga var
cerade för vård utanför det hemmet. dessa placeradesAvegna ca

med stöd11 000 SoL och barn4 400 och placerades medav ca unga
stöd LVU, placerades förl 000 vård på grund be-egetav varav ca av
teende enligt Cirka3 § LVU. l 300 barn och blev omedelbartunga
Omhändertagna med stöd 6 § LVU, 40 % blev omedelbartav varav ca
Omhändertagna på grund beteende.egetav

Familjehem den vanligaste placeringsfonnen. Cirka 8 100 barnutgör
och familjehemsplacerade den december31 1996. Nästanunga var
80 % de barn och vårdades med stöd familje-SoLav unga som av var
hemsplacerade jämfört med 70 % de barn och vårdadesca av unga som
med stöd barnLVU. Drygt 2 400 och institutionsplaceradeav unga var
den 31 december Cirka1996. dem10 % vårdades med stödav som av
LVU placerade särskildai ungdomshem, medan dem1 %var ca av

placerade med stöd SoL hade sådan placering.som var av en
För närvarande finns det 35 särskilda ungdomshem, spridda över

fem landet,regioner i med sammanlagt platser.635 Statens institu-ca
tionsstyrelse SiS huvudman för de särskilda ungdomshemmen. SiSär
uppgift erbjuda den differentierat vårdutbud utifrån denär att ettunge

vårdbehov och samtidigt erbjuda vård god kvalitet så dennäraunges av
hemmiljö möjligt. Under SiS faller också skyldig-unges som ansvar

heten bistå socialtjänsten med utredning den vårdbehovatt av unges
enligt LVU. Samtliga särskilda ungdomshem ungdomar medtar emot

eller mindre psykosocial problematik.tungmer
Den 1 januari fanns1997 det totalt 311 för barn ochHVB iunga

landet, med sammanlagt drygt platser.2 100 Majoriteten dessa hemav
drivs enskilda. Skans personlig1997, kommunikation. Social-Iav
styrelsens förteckning hem för vård eller boende och familje-över
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målgruppsbeskriv-Socialstyrelsen 1997 framgår detvårdsenheter av
det uppskatt-barn ochendastningen för de HVB atttar emot ungasom

med sammanlagt platser,cirka 790ningsvis finns 130 HVB, tarsomca
psykosociala eller psykiska problem. Majori-medbarn ochemot unga

enskilda.hem drivsdessateten avav

sjukvårdensHälso- och ansvar

detinnebär inskränkning iingenKommunens yttersta ansvaransvar
andraframgår uttryckligen 3 §andra huvudmän.vilar på Detta avsom

Sjukvårdshuvudmannen har för den vårdstycket SoL. ansvaret som
personalkräver medicinskt utbildad personal eller sådan iinsatser av av

samarbete med personal.annan
vårdansvar VarjeUtgångspunkten för landstingens 3 § HSL.är

sjukvård den bosattlandsting skall erbjuda god hälso- och åt ärsomen
skalllandstinget. Tolkningen själva bosättningsbegreppet utgåinom av

Paragrafenfrån bestämmelserna folkbokföringslagen 1991:481.i an-
hemlandstingets såväl akut icke akut och slutenöppenger ansvar som-

erbjudasvård skall den bosatt i landstinget.ärsom
landstingetskomplement till bestämmelsen4 § HSL utgör ett om

vårdansvar i 3 Paragrafen reglerar landstingets vid s.k. utom-ansvar
länsvård. Vårdskyldigheten för det enskilda landstinget utvidgas genom

hälso- ochbestämmelsen i första stycket till gälla också akut4 § att
densjukvård tillfälligt landstinget bo-vistas inom utan att varasom

tillgodosedär. enligt första stycket tillAnsvaret begränsar sig att ettsatt
omedelbart vårdbehov hos den enskilde. den faktiska vistelse-Det är

och folkbokföringsorten avgörande för landstingetsinte ärorten som
vårdansvar i akuta fall.

förEnligt § stycket föreligger det dock hinder4 andra inget ett
landsting sjukvård den bo-andra fall erbjuda hälso- ochi äratt som

överenskommelsei landsting landstingen harsatt ett annat om en om
detta.

utomlänsvårdRiksavtalet för

Många för eller bo-gånger placeras den för vård i hem vårdettunge
ende kommun hemlandsting. de falli inte ingår i den Ien som unges
den behöver hälso- lands-och sjukvård vid sin vistelse i det andraunge
tinget aktualiseras frågan utomlänsvård.om

Riksavtalet för utomlänsvård, med giltighet fr.o.m. den 1 januari
innehåller bestämmelser får1997, vad gäller när personom som en
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vård utanför sitt hemlandsting. avtaletI regleras ersättningen föreget
vårdkostnadema de olika sjukvårdshuvudmännen emellan när en per-

utanför hemlandstinget erhåller vård efter från hemlands-remissson
tinget 2 kap., akut- och förlossningsvård 3 kap. övrigsamt utom-
länsvård 4 kap..

Enligt kapitlet kan2 landsting remittera tillett ett annaten person
landsting för Specialistvård, vård enligt olika vårdgarantiåtaganden eller

andra skäl. Varje landsting fastställer vilka befattningar för-ärav som
enade med förremittera patienter hälso- och sjukvård enligträtt att av-
talet. Remissen kan gälla både och sluten vård. Remissen,öppen ärsom

betalningsförbindelse för det remitterande landstinget, skall inne-en
hålla uppgifter medicinsk frågeställning och eventuella åtgärder.om
Remissen gäller från utfärdandetår inteett annatom anges.

riksavtalets kapitelI 3 förutsättningarna för hemlandstingetsanges
ersättningsansvar vårdlandstinget och sluten akut- ochnär öppenger
förlossningsvård till den under vistelse i vårdlandstinget till följdsom

sjukdom, skada eller havandeskap omedelbart behöver handtasav om
för vård eller in för sluten vård. Enligt kommentarerna tillöppen tas
kapitlet gäller avtalet dessai avseenden somatisk psykiatriskochäven
korttidsvård. påKravet patienten skall i omedelbart behovatt vara av
vård innebär vården kan anstå till dess patienten har hematt att restom
gäller inte avtalet enligt kapitlet.3 skall vårdbehovet haDessutom upp-
kommit under patientens vistelse i vårdlandstinget.

När utomlänspatient behöver kostnadskrävande åtgärder ien mer
vård krävs det remiss och godkänns patien-öppen att upprättasen av

hemlandsting. För vårdlandstinget skall kunna tillgodose pati-tens att
önskan skall remissen, i till remiss på hemlandstingetsentens motsats

initiativ, utfärdas landstingsanställd läkare och godkännas pati-av av
hemlandsting.entens

9.3.4 Tidigare utredningar

Från socialtjänstens håll har kritiken barn- och ungdomspsykiatrinmot
många gånger varit hård. Barn- och ungdomspsykiatri- famil-samt
jerådgivningsutredningen BFU-8l1981 sammanfattade slutbe-i sitt
tänkande barn-Den och ungdomspsykiatriska verksamheten SOU
1985:14 socialtjänstens kritik med endast hjälper barn ochBUPatt
ungdomar med lättare svårigheter och problem, medan socialtjänsten

får for de barn och ungdomar aggressiva ochärensam ansvara som
utagerande eller missbrukar beroendeframkallande medel. Isom en av
utredningen initierad undersökning framkom det också domine-att ett
rande hinder för god samverkan mellan socialtjänsten och barn- och
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definieraskildaverksamheterna harungdomspsykiatrin sätt attattvar
problematik.psykosocialpsykisk och

psykiat-ungdomspsykiatrin skallochbarn-BFU-81 ansåg göraatt
utredningliksompsykoterapeutiska insatserpsykologiska ochriska,

sociala ochproblembilder därärenden medbedömningar ioch t.ex.
dettadominerande. Trotsmissbruksrelaterade aspekter varses som

läm-alltidenligt utredningen, inteungdomspsykiatrin,barn- och mest
utagerande ungdomarna,och socialthand de aggressivapad att ta om

faller påmed bilden detsociala problem iofta finns mångadå det som
ochbarn-Utredningen ansåg dockhandsocialtjänsten attatt ta om.

och "bör ibidra med olika insatserändå måsteungdomspsykiatrin
konsul-handledning,falletidagomfattning äränstörre genomsom

kunskaper"bidra med sinabehandlingsinsatseroch avgränsadetation
1985:14.SOU

stundtalsungdomspsykiatrinsochkritik barn-Socialtjänstens mot
de utagerandedelta vårdenoch vilja ibristande samverkan att ung-av
enkätundersökning,Psykiatriutredningensframkom idomarna även

stördas situation iangående de psykisktsammanställd SOU 1992:3,i
debl.a.enkätundersökningen framkom störstakommunerna. Av att

där omhän-ärendena,fanns kring de svårastesamarbetssvårighetema
ungdomspsykiatrinsochaktualiserades.och placering Barn-dertagande

ochsocialaoch ungdomarsdestruktiva barnsutagerande ochpåsyn
betydligt. Socialtjänstensamarbetetförsvåradepsykosociala störningar

mellan de bådaansvarsfördelningdärför bl.a. tydligareefterlyste en
arbetsformer.mål ochverksamheterna samt gemensamma

tillgångochungdomars behovUtagerande9.3.5 av
stödpsykiatrisk vård ochtill

ochförarbetena till SoLsamverkansintentionerna ide uttaladeTrots
sjukvår-och hälso- ochsocialtjänstensamarbetet mellanpräglasHSL
svårig-ungdomarnade utagerandevårdenden avseende storaavav

utred-refereradeframkom isamarbetssvårigheterheter. De ovansom
fortfarande vanliga.ningar är

utredningsplatser.akut- och/ellerefterfrågar främstSocialtjänsten
skrivs infemtedelar de ungdomarcirka fyragäller bl.a.Detta somav

ungdomarnahälftenungdomshemmen.vid de särskilda Drygt ärav
akutplaceringMålet medenligt 6akut Omhändertagna § LVU. är atten

omhän-akutbeteende. dendestruktiva Attden ärstoppa ungeunges
ochsocialtjänstenfárdigutredddenne intedertagen innebär attäratt av

innebärlänsrätten. Detinte hardennes vårdbehov prövatsännu av
särskildadetvårdplan ochföreligger någonockså det oftast inte attatt
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ungdomshemmets uppgift sällan klart och tydligt formulerad frånär
socialtjänstens sida.

det akuta omhändertagandetsI ligger den ofta befin-natur att unge
sig i extremtillstånd, exempelvis i form omfattande miss-ett ettner av

bruk eller kriminalitet påtagligt riskerar skada den hälsa.attsom unges
kan ocksåDen ha olika psykiska problem. de fall denIunge unge

hamnar akut psykiskti kristillstånd föranleder detta behovett ett av
hjälp från psykiatrin.

Vid våra kontakter med företrädare för Statens institutionsstyrelse
och institutionspersonal har framkommitdet akut psykiatrisk hjälpatt
oftast endast kan komma till stånd institutionen har lyckats etableraom

personligt samarbete med den lokala barn- och ungdomspsykiatriskaett
kliniken. generellaDen bilden samarbetet fungerar dåligtär att om
mellan behandlingshemmet och den barn- och ungdomspsykiatriska
kliniken blir den oftast avvisad "redan vid dörren" till kliniken. Enunge
vanlig motivering till avvisning enligt uppgift definierar denBUPär att

problem sociala, inte psykiatriska. Annorlunda uttrycktunges som
upplever företrädare för institutionsvården barn- och ungdomspsykia-
trins fokusering på den sociala problematik för BUPsättettunges som

undgå sitt hälso- och sjukvårdsansvar. praktikenI innebär dettaatt att
for den psykiska problem övergår till det särskildaansvaret unges ung-

domshemmet, och socialtjänsten. fallI många blir den hänvisadunge
till sitt hemlandsting för vård,psykiatrisk långamed följd.resor som
Detta innebär ovälkommet kontinuitetsavbrott i vården denett av unge
och det heller ingen för hemlandstingetsgaranti barn- ochär att ung-
domspsykiatri definierar den problem annorlunda.unges

En akutplacering övergår oftast i utredningsplacering. Utred-en
ningsavdelningens uppgift utreda och föreslå lämplig behandlingär att

förbereda och motivera den för fortsatt behandling.samt att Detunge
särskilda ungdomshemmets utredning syftar till bistå socialtjänstenatt
med utredning den och den sedan viktigt underlag iutgör ettav unge
utarbetandet såväl vård- behandlingsplanen.av som

Vid både akut- och utredningsplacering har utredningsavdelningen i
regel tillgång till psykologisk, pedagogisk, social och medicinsk kom-

denI mån denna kompetens finns tillgänglig den dockpetens. inteär
alltid tillräcklig för kunna adekvat utredning denatt göra en av unges
problem. Enligt institutionsstyrelsens bedömning föreligger ettegen

behov öka den psykiatriska kompetensen vidstort mångaatt sär-av
skilda ungdomshem, inte sambandminst i med utredning, diagnostice-
ring och medicinering. de särskildaAtt ungdomshemmen bör ha till-
gång till psykiatrisk kompetens framgår ll § socialtjänstfor-även av
ordningen 1981:750.
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har depsykiatriska insatserbehovetförsöka tillgodoseFör att av
psyki-medsamarbetesökt etableraungdomshemsärskildaflesta ett

psykiatrikon-privatpraktiserandekontrakteraatrikliniker samt egna
medsamarbeteföretagit ivi harundersökningEnligtsulter. somen

ungdoms-tredjedelarhar cirka två1997EnkätundersökningSiS av
med psykiatrin. Drygtsamarbeteetablerahittills lyckatshemmen ett

samtidigt anlitar privat-dock deungdomshemmen80 % attangerav
uttrycks kringpsykiatrikonsulter. ÖnskemålDepraktiserande sam-som

institutionernasammanfattas iinnehåll kanocharbetets utfonnning att
ärenden,akuta och/eller svåradeltar ipsykiatrinfrämst önskar t.ex.att

uttrycksdiagnostik. Vidareochbedömningkonsultation,iform av
psykiatrinsmed psykiatrinsamarbeteönskemål samt atttätareettom

Vid våraförtydligas.psykiska problematikför ungdomarnasansvar
erfaren-framkommithar detföreträdare för SiSmedkontakter även att

blandade.psykiatrikonsulter Denanvändningfrån ärheterna egnaav
detungdomshemmenförmedlats tillharbild är att anser varaosssom

räcker till.dessa ändå intepsykiatrikonsulter,bra med attmen
Även harbehandlingsavdelningarungdomshemmenssärskildade

antalfinnspsykiatrin.samarbete med Detfungerandebehov ettettav
problematikmedför ungdomarbehandlingsplatserdefinierade somen

behandlingsavdel-för närvarandefinnspsykiatrin. Dettillgränsar sex
har specialresurserfåtalet dessaochvårdar dennaningar avgruppsom

flesta harpsykolog och detillgång tillharvårda Någraför att gruppen.
dock be-finnstidsinsats.med varierande Detmedkonsultavtal BUP,

eller behandlarutrederungdomshemsärskildatydligt fler ung-som
psykiatrin.tillproblematikdomar med gränsarsom

påföljdssystemet lagöverträdareförFörändringar ungaav

för-förslagJustitiedepartementetsbör ocksådetta sammanhangI om
1997:32lagöverträdare Dsförpåfölj dssystemet näm-ändring ungaav

föreliggandedentill våren 1998. Iproposition har aviseratsEnnas.
överlämnande tillpåföljdenföreslås dels ändringarlagrådsremissen av

påföljd förfrihetsberövandedelssocialtjänsten,vård inom en ny
ungdomsvård.slutende fyllt år-brott 18ungdomar begått innansom

verkställigheten,föranförtrosinstitutionsstyrelse skallStatens ansvaret
hemkommun.den dömdesmed socialtjänsten isamarbetei nära

lagöverträdareinnebär deungdomsvårdFörslaget sluten att ungaom
skall frihetsberövashar fyllt årvid brottstillfállet inte 18 genomsom

ochtidsbestämdskallungdomshem. Påföljdensärskiltintagning i vara
brottetsefter främstbrottmålsdomstolentiden skall bestämmas av

behovoch högst fyra år.lägst fjorton dagar Denstraffvärde till unges
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vård skall tillmätasinte någon betydelse vid påföljdsbestämningen.av
den harTrots intagits i särskilt ungdomshem på straffrätts-att ettunge

lig grund befrias dock inte socialnämnden från det övergripande ansva-
för den under verkställigheten. Det åvilar social-ret unge ansvar som

nämnden enligt gällerSoL således fortsättningsvis.även
Utgångspunktema bl.a. det angeläget verkställighetenär äratt att

kan ske under sådana former förrisken skadeverkningar för denatt
minimeras orsakerna till den kriminalitet kanattsamtunge unges

angripas så effektivt möjligt. kanDet på goda grunder deantas attsom
flesta de ungdomar döms till fängelse behovi vårdår stortav som av
och behandling. regel detI sig människor socialtrör ärom unga som
missanpassade och har missbruksproblem och betydandesom person-
lighetsstömingar. sällan förhållandenaInte sådana det under långär att
tid fordras kvalificerade och kontinuerliga behandlingsinsatser medan
den dömde står under särskilt tillsyn och bevakning.noggrann

Vår bedömning förslaget genomförs kan det medföraär att attom
behovet adekvat psykiatrisk hjälp för de särskilda ungdomshemmensav
klienter ytterligare ökar, i de fall intagna lagöverträdare har ettunga
psykiatriskt vårdbehov måste tillgodoses under verkställighets-som
tiden.

vårdUngdomar placerade i enskilda hem för eller boende

SocialstyrelsensAv statistik socialtjänstens insatser för barn ochöver
Socialstyrelsen 1997:11 framgår bl.a. den december31 1996attunga

600 ungdomar åldern frivilligti 15-17 år placerade i HVB. Tvåvar ca
tredjedelar dessa ungdomar befann sig inom den enskilda HVB-av
verksamheten. Andelen l5-17-åringar placerade med stödsom var av
LVU under tidpunkt knappt drygt500, 160var samma varav unga var
placerade i enskilda AndelenHVB. tvångsplacerade ungdomar från 18
år och uppåt knappt 300, mindre hälften befanndessaänvar varav av
sig inom den enskilda verksamheten.

Vissa enskilda HVB samarbetar vid behov med barn- och ungdoms-
psykiatrin på andra hem anlitar privatpraktiserande psykiatri-orten,
konsulter. olikaDet i olika delar landet. svårt fåDetut är attser av en
samlad bild de enskilda HVB-hemmens tillgång till och samarbeteav
med psykiatrin då övergripande nationella uppgifter saknas.
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placerade i familjehemUngdomar

för barnvanligaste placeringsformendenFamilj utgör
med stöddessa familjehemsplacerasoch majoritetenoch avavunga

åråldern 15-17800 ungdomar idecember 1996 lSoL. 31Den var ca
placeradeungdomarfamiljehem. Andelenplacerade ifrivilligt som var

ungdomarbetydligt lägre, drygt 400. Cirka 80med stöd LVUav var
Socialstyrelsenfamiljehemtvångsplacerade ifrån och uppåt18 år var

1997:11.
problemungdomarna har svårafamiljehemsplaceradedeMånga av

Familjehemsplacerade barn ochkvalificerad vård.behöveroch unga
be-där familj ehemmetfolkbokföras den kommunallmänhet iskall i är

särskildabosättning enligtför ändradförutsättningarläget, vissaom
uppfyllda.1991:481 Motsva-folkbokföringslagenbestämmelser i är

ochgäller för barnändrad bosättning intebestämmelserrande ungaom
vård vid institution.förplaceras ensom

bestämmel-tillämpningenfår betydelse vidFolkbokföringsorten av
skalltidigarehemlandstingets Somi 3 § HSL nämntsansvar.omsen

bosatthälso- och sjukvård denerbjuda godlandsting ärvarje somen
skall utgåbosättningsbegreppetsjälvaoch tolkningeni landstinget av

folkbokföringslagen.bestämmelserna ifrån
avseende institu-uppgifter och underlag vi har fåttmed deJämfört

psykiatriskadekvatsvårigheter erhållaungdomarstionsplacerade att
familjehemsplaceradeuppgifter förmotsvarandehjälp föreligger inte

berofastställa detta kandetnuläget går inteungdomar. I antasatt om
förutsättningarfamiljehem har bättreplacerasungdomar i attpå att som

aktuali-hemlandstingetsgrundpsykiatrisk vård påerhålla att ansvarav
harvårdbehov intepsykiatriskadessa ungdomarsfullt ellerut, omseras
be-faktorVilkentillräcklig grad. Oavsettuppmärksammats i är avsom

före-det viochändå betona viktentydelse vill vi systemattnyttan av
förpsykiatrins uppföljningsansvarbehandlingsråd ochslår, formi av

kommaskall kunnavid behovinstitutionsplacerade ungdomar, även
det nulä-dock itill godo. Vifamiljehemsplacerade ungdomar attanser

skyldighet förfastslåtillräckliga skäl i lagföreliggerinte attget en
familje-gäller debehandlingsråd detdelta ipsykiatrin även näratt

ungdomarna.hemsplacerade

kriminalvårdenJämförelse med9.3.6

vidta förkan lämpligakring de åtgärderVid diskussion attsom varaen
hjälp detadekvat psykiatriskplacerade ungdomar äratt garantera av

problem-avseende närliggandeför i dettaredogöraintresse ettatt
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område lcriminalvården. En placering i särskilt ungdomshem eller en-
intagning kriminalvårdsanstalti innebär ofta med tvångatt en person
nödgas vistas i landsting det varför frågan möj-ett änannat egna, om
ligheten erhålla icke akut utomlänsvård aktualiseras.att

Vid jämförelse mellan dem placerade i särskildaären som ung-
domshem och kriminalvårdens intagna känns svårigheterna vadigen

tillgången till psykiatrisk vård. Fängelseutredningensl slutbe-avser
tänkande Kriminalvård och psykiatri SOU 1994:5 framkom det att
kriminalvården bl.a. riktar kritik psykiatrin för dåligt samarbetemot
och bristande intresse för medverka med psykiatriska vårdinsatseratt
till kriminalvårdens klientel. Psykiatrin pekar å sin sida bl.a. på svårig-
heter vid vanliga psykiatriska enheter adekvat behandling tillatt ge
kriminalvårdens intagna dessa hörinte hemma inom enhetensnär upp-
tagningsområde, och det på grund rymningsrisk behövs särskildanär av
bevakningsinsatser kriminalvårdens försorg.genom

För motverka de problem kan vid psykiatriskuppståatt utom-som
länsvård till kriminalvårdens intagna föreslog Fängelseutredningen bl.a.

HSL ändras så vistelselandstinget, oberoende överenskom-att att av
melse med den intagnes hemlandsting, skall erbjuda psykiatrisk vård åt
intagen i kriminalvårdsanstalt, belägen landstingetsiär upptag-som
ningsområde, och landstinget vid planeringen sin hälso- ochatt av
sjukvård skall beakta behovet sådan vård. skulle innebäraDetta attav
den kriminalvårdsanstalt,intagen i oberoende hemvist, fårärsom av

andra akuta vårdinsatser vid sjukhus i anstaltens närhet.även än rent
föreslogsDessutom bl.a. kriminalvårdsanstaltvarje avtalatt genom

med kriminalvården och landstingen knyts till viss sjukvårdsin-en
rättning.

Regeringen behandlade i proposition 1994/952194, Vissa frågor om
psykiatrisk tvångsvård, Fängelseutredningens förslag ändring iom
HSL. Regeringen ansåg det inte för tillfället förelåg tillräckliga skälatt

lagstiftningsvägen förbättra möjligheterna för kriminal-intagna iatt
vårdsanstalt erhålla psykiatrisk utomlänsvård. lagändringMotatt en
talade bl.a. ramlagHSL den nuvarande utformningenäratt samt atten

hindrarHSL inte psykiatrisk utomlänsvård kan erbjudas krimi-attav
nalvårdens intagna landstingen träffar överenskommelseom en om
detta. Enligt regeringen torde de svårigheter konstaterats vidsom psy-
kiatrisk utomlänsvård för de intagna bero på brister tillämp-isnarare
ningen HSL på utformningen lagstiftningen. Regeringenän ut-av av
talade det i stället bör finnas förutsättningar lösa fråganatt att om
psykiatrisk utomlänsvård frivilliga överenskommelser mellangenom
landstingen, Socialstyrelsen i tillsynsverksamhetsin börsamt att upp-
märksamma tillämpningen det gällerHSL tillgodose psykisktnär attav
störda intagnas möjligheter erhålla psykiatrisk vård. Om dessa åtgär-att
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der skulle leda tillinte önskat resultat får frågan lagändring tasom upp
erinradepå Avslutningsvis regeringen hälso- och sjuk-nytt. attom

vården förockså har erforderlig psykiatrisk vård tillattansvar ge per-
vårdas stödmed och lagen 1988:870 vårdLVUsoner som av avom

missbrukare falli vissa prop. 1994/95:194.

Våra9.3.7 överväganden

finnerVi det oacceptabelt ungdomar placeras för vård utanföratt som
det hemmet länge har varit eftersatt vad tillgångenegna en grupp avser
till adekvat hjälp. Tillgången fårpsykiatrisk till psykiatrisk hjälp inte

avhängig hur den problematik i första hand definieras,vara av unges
heller det socialtjänsten for denäratt ytterst attav som ansvarar unge
får den hjälp han eller hon behöver. förarbetena till socialtjänstlagenI
erinrar departementschefen normalisering, dvs. samhällets insat-attom

för stödja medborgarens efter möjligtså långtsträvanatt attser som
kunna andra, och samtidigt ha det andra, social-ärvara som som en
politisk princip sträcker långt utanför socialtjänsten prop.sigsom
1979/8011, del A.

Utgångspunkten för våra förslag ungdomarplacerade barn ochär att
skall ha lika och tillgång till psykiatrisk vård den övrigarättstor som
befolkningen. Om den psykiska problem föranleder psykiat-ettunges
riskt vårdbehov skall detta behov tillgodoses psykiatrin.av

det sagda följAv vi det nödvändigt finnaatt ettattovan er anser vara
enhetligt klart för vad och hursystem som anger vem som ansvarar
samverkan skall ske för på bästa kunna tillgodose densättatt även

psykiatriska vårdbehov. det finns exempel påTrots mångaattunges
god samverkan mellan socialtjänsten vadoch hälso- och sjukvården

vården utagerande ungdomar, uppgif-finns det samstämmigaavser av
adekvat hjälp alltid kan erhållas från sjukvår-inte hälso- ochter attom

den barn- och ungdomspsykiatrins fall,eller, i förekommandegenom
vuxenpsykiatrins försorg. faktum särskilda ungdomshemDet mångaatt
och andra anlitarHVB privatpraktiserande psykiatrikonsulter tyder
också detta.på

allmän önskan ellerEn vädjan samarbete mellan socialtjänstenom
och hälso- och sjukvården eller frivilliga överenskommelser de olika
sjukvårdshuvudmännen emellan föremellertid inte tillräckligtär att

placerade ungdomar psykiatrisk frivilligahjälp. Viktengarantera attav
överenskommelser ingås sjukvårdshuvudmän emellan blir särskilt tyd-
lig vid utomlänsplaceringar dessa ungdomar. Vi denattav anser unges
vårdplacering i ungdomsinstitution belägen i landstingsom-ett annaten
råde det inte får utesluta psykiatrinsoch tillgången tillän rättenegna
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inteMed andra 0rd får vårdplacering utanför hemlands-resurser. en
tingets ansvarsområde försvåra möjligheten erhålla icke akut psyki-att
atrisk vård den skulle berättigad till hemlandsting.i sittsom unge vara
Enligt vår mening det därför berättigat införa bestämmelserär att om

sjukvårdshuvudmännen har särskilt uppföljningsansvar föratt ett att
tillse psykiatrisk hjälp tillhandahålls denatt unge.

Utifrån de bestämmelser redan finns socialtjänstensbådesom om
sjukvårdens konkretoch hälso- och måste bestämmelseransvar om

införas.samarbete kring och uppföljning den vårdbehov Enav unges
skyldighet för psykiatrin delta behandlingsrâd, och verksamhets-iatt
chefens uppföljning de psykiatriska vårdbehoven enligt individu-attav

förell plan tillgodoses den oberoende placeringsort, innebärunge enav
tydlig markering hälso- och sjukvårdens för denav ansvar unges psy-
kiska problem.

Ansvarsfördelning mellan psykiatri, socialtjänst och
behandlingshem

Socialtjänsten skall med de vårdresurser finns deninomsom egna
verksamheten klara erbjuda ungdomar med problemsocialaattav en
god tidigarevård. Som innebär socialtjänstens vårdansvarnämnts ett
övergripande för får vård erfordras.den den soci-Iattansvar unge som
altjänstens vårdansvar för den såledesingår också kontrolleraattunge

den kan få den vård han vårdplaneneller hon behöver enligtatt unge
vid det där den placeras för vård. behandlings-HVB sedanDet ärunge
hemmet har behandlingsansvaret för den under placerings-som unge
tiden.

Såväl särskilda ungdomshem andra HVB-hem skall klarasom av
den dagliga vården och behandlingen, dvs. sådan vård och behandling

vilar på miljöterapeutisk grund, den målgruppt.ex.som som manav
har kunna vilket många gånger innefattarsig ta emot, ävensagt ung-
domar problem.med psykiska förutsätter socialtjänsten ochDetta att
behandlingshemmet har kompetens vårda och behandla ungdomaratt

också psykiskahar problem. Många gånger de psykiskaärsom
problemen dock framträdandeså varken socialtjänst eller behand-att
lingshem eller tillsammans klarar ungdomarnaattensamma av ge
adekvat vård. därför nödvändigtDet psykiatrin kompletterarär att
vården den för den psykiskaatt attav unge genom ansvara pro-unges
blematik blir tillbörligt utredd och adekvat psykiatrisk vård ochatt
behandling kan den psykiatrins försorg.ges unge genom

Följaktligen innebär det sagda bl.a. behandlingshemmet fårattovan
bekosta handledningden behöver från psykiatrin ellersom annanman
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för det behandlingsansvarklara har för ungdomarna.att egna som man
Å andra sidan skall psykiatrin tillhandahålla och bekosta den handled-

till behandlingshemmetning den i de fall behandlingspersonalenger
genomför delar psykiatrisk behandling för den dvs. sådantav unge,

definierat hälso- och sjukvård och således hälso- och sjuk-är somsom
detvårdens Om kan överenskommas redan den indivi-isenareansvar.

duella planen.

Behandlingsråd

skall företrädare frånbehandlingsråd barn- och ungdomspsykiat-I ett
ochrin, HVB-hem socialtjänst delta; med socialtjänsten som samman-

kallande. förekommande fall kan företrädare för VuxenpsykiatrinI
behovetkallas in då deras kompetens blir aktuellt. Vuxenpsykiatrinav

skall ha skyldighet barn- och ungdomspsykiatrin delta iattsomsamma
behandlingsråd. Vid rådslaget diskuteras den vårdbehov och fö-unges
reträdarna för de olika verksamheterna skall komma vilkaöverens om

nödvändiga företa behandlingenåtgärder vid denär attsom av unge
och vilka behandlingsmål vill uppnå. tydlig gränsdragningEnman av
kompetensema nödvändig för uppnå god samverkan kring denär att en

vårdbehov.unges
Som följd det enskilda landstingets vård- och kostnadsansvaren av

för den landstingetbosatt i det i enlighet med gällande be-är ärsom
stämmelser och lämpligt det företrädare från barn-principer ärmest att
och ungdomspsykiatrin skyldig-i den hemlandsting harunges som en
het delta i behandlingsråd. Med landsting jämställs landstingsfriaatt
kommuner. de fall den redan aktuell barn- ochI inomärunge en
ungdomspsykiatrisk/vuxenpsykiatrisk enhet hemlandstinget detinom är
många gånger lämpligt den personal redan har etableratmest att som en
kontakt med den det enskilda fallet deltar behandlingsrådeti iunge som
företrädare för barn- och ungdomspsykiatrin/vuxenpsykiatrin.

Socialtjänstens övergripande vårdansvar för den motiverar attunge
socialtjänsten får behov behandlingsrådatt avgöra näransvaret ettav
föreligger. Behandlingsrådets syfte tidigt möjligt biståsåär att som
socialtjänsten allsidigi utredning den vårdbehov, varfören av unges
behovet behandlingsråd främst torde aktualiseras vid placeringettav av
den för utredning.unge

övergripande mål för behandlingsrådetsEtt arbete skall påattvara
tidigt stadium Vårdplaneringen föri den reda eventuellaett utunge

oklarheter i ansvarsfrågor och befrämja samverkan mellan de ansvariga
huvudmännen. Helhetsbedömning den behov densamtav unges unges
bästa skall utgångspunkten vid behandlingsrådets diskussioner.vara
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den vårdbehovBehandlingsrådets medverkan i utredningen av unges
realistisk individuellstöd för socialtjänsten skrivaskall attett envara

för vad vården.plan, där det tydligt ianges vem som ansvarar

patientansvarig behandlareVerksamhetschef och

och sjukvår-verksamhetschef den inom hälso-Med avses person som
enligt bestämmelsen i 29 § HSL.den har för verksamhetenatt svara

och ungdomspsykiatriVerksamhetschefen varje landstings barn-inom
ellerden verksamhetenskall för det inom utsesatt enegnaansvara

ungdomspsykiatriskbarn- ochflera behandlare medpatientansvariga
bådekontakt med de ungdomsinstitutioner,kompetens bör etablerasom

lands-belägna inomungdomshem och andrasärskilda HVB, ärsom
landstingsområdetHVB-hemmen inomtingsområdet. Kontakten med

vårdbehov före-bild de psykiatriskaskall syfta till att somge en av
harungdomsinstitutionemaplacerade ungdomarligger bland samt att

ungdomspsykiatrin/vuxen-barn- ochbestämd inomminst personen
till för konsultation.psykiatrin vända sigatt

lands-efter utredning placeras för vård inomdenOm ett annatunge
ungdomspsyki-verksamhetschefen för barn- ochskallting detän egna,

för dendet andra landstingetatrin/vuxenpsykiatrin i attansvara unge
vården. Verk-överenskomna psykiatriskafår den behandlingsrådetav

pla-tillse den individuellasamhetschefen vistelselandstinget skalli att
delar barn-följs och genomförs i deför den som avserunge uppnen

dockkanungdomspsykiatrins/vuxenpsykiatrins Planenoch ansvar.
livssitu-till förändringar i densjälvfallet med hänsyn dejusteras unges

barn- och ungdoms-inträffa. Såväl HVB-hemmetation kan somsom
också behandlingsrådpsykiatrin/vuxenpsykiatrin kan initiera att sam-

individuella planen.mankallas vid behov för revidering den Att enav
verksamhetsgrän-individuell plan samverkanupprättas övergenom

bästa ochmed fokus på denbör arbetet görsgarantera att ungesserna
verksamheternasmed samtidig realistisk hänsyn till resurser.

följsmed den individuella planenfinns många fördelarDet att upp
den placeras för vård.verksamhetschefen det landsting däri ungeav

mellan de olika sjuk-lämnar för samverkanTrots HSLatt utrymme
sker, finns det ingenvårdshuvudmännen, vilket många gånger också

icke akutallmän för ungdomar erhåller erforderliggaranti placeradeatt
tillgångpsykiatrisk utomlänsvård vid vårdöverflyttning. Den ungesen

blir beroende hem-till vistelselandstingets psykiatriska resurser av om
landstinget vistelselandstinget har tecknat avtal därom. Föreliggeroch

utomlänsvårdvarken mellanläns- eller regionavtal, blir riksavtalet om
tillämpligt.
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Behandlingsrådets medverkan vid upprättandet individuell planav
verksamhetschefens i vistelselandstinget för uppföljningsamt ansvar av

planen verkar förgaranti den erhåller psykiatrisk vård,attsom en unge
landsting deninom vilket blir placerad för vård. kanDetoavsett unge

förutsättas verksamhetschefen eller behörig befattningshavareatt annan
i hemlandstinget, utifrån vad framkommer deni individuellasom
planen psykiatrins för den psykiatriska vårdbehov,om ansvar unges
skriver sådan remiss till den vistelselandsting förutsätts ien unges som
riksavtalet för utomlänsvård. dettaPå förbinder sig hemlandstingetsätt

stå för vistelselandstingets hälso- och sjukvårdskostnader. de fallatt I
remiss fårinte har skrivits verksamhetschefen deni vistelse-unges
landsting till hemlandstinget påtala behovet förremiss oklar-attav en
het kring kostnadsansvaret inte skall uppstå.

Vår bedömning i och med med behandlingsråd ochär att systemet
psykiatrins medverkan i utredningen och behandlingen denav unges
psykiatriska problem, handledning till behandlingshems-t.ex. genom

skallpersonalen, majoriteten ungdomarna inte behöva vistas inomav
den slutenvården.psykiatriska

avsnitt ll.6 redovisasI de ekonomiska konsekvenserna för-vårtav
slag.

Individuell plan

övergripande individuellEn vårdplan innefattar den behov,som unges
behandlingsmål torde förutsättning för socialtjänstenattm.m. vara en
skall kunna vårdansvar för denta ett unge.

närvarande vårdplanFör obligatorisk endast vid ansökan vårdär om
Enligtenligt LVU. 4 § skallLVU socialnämndens ansökan länsrät-till

innehålla redogörelse för den förhållanden, de omständig-ten en unges
heter grund för den behöver beredas vård, tidigareutgör attsom unge
vidtagna åtgärder och den vård nämnden anordna. Vårdplanenattavser

skall för i samband med ansökan vård irättenpresenteras utgörsom om
praktiken endast underlag för den enskilde samtycka eller tillett att
planerade vården. Vi det i varje enskilt fall skallatt upprättasanser en
plan för den de falldvs. i den bereds vård i hem föräven ettunge, unge
vård eller boende med stöd denSoL. Oavsett bereds vårdav om unge

frivilligpå eller tvångsmässig grund problembilden ofta densamma.är
Skillnaden den frivilliga vården grundar sig på samtycke från denär att
enskilde och i förekommande fall dennes vårdnadshavare.

Vi vill betona värdet den individuella planen fleraiettav som avse-
enden viktigt dokument. Dels för främja tydlighet och kommunika-att
tion mellan socialtjänsten och den dennes familj, fördelssamtunge
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vårdoch tvångsmässigbåde frivilligoch utvärderinguppföljning av
långt möjligtviktigt såden ocksåoch behandling Det är attav unge.

fallförekommandevårdnadshavare, och idensöka inbegripa unges
har mångaFamiljensnärstående, vårdplaneringen.andra i engagemang

behandlings-för denvärdefull faktorsiggånger visat ungesvara en
till detåterkomstunderlättar denoch utfall ochmotivation även unges

hemmet.egna
tydlig-individuella planensyftet med denövergripande ärDet att

undertecknad den place-blimedel. Planen förutsättsmål ochgöra av
handläggande tjäns-vårdnadshavaren, vårdgivaren,rade och/eller samt

införstådda medblir såkommunen. Alla påplacerandei den sättteman
skall kunna bidraPlanenhonom eller henne.vad förväntas justavsom

fårlång sikt inne-vilket också pågenomtänkta placeringar,till anses
och andrasocialtjänstensoch effektiv användningkvalitativbära aven

tillanslutningide fall planenvårdgivares I upprättas ettresurser.
huvud-vilkengränsdragningsproblem kringundviksbehandlingsråd

klientperspek-vårdbehov.för den olika Ur ettungesman som ansvarar
placeringsgmnddet oberoenderättssäkerhetslcravdettiv är attett av

åtgärd place-ingripandeindividuell plan vid såfinns ensomen passen
utanför hemmetring utgör.

familjdennesför den enskilde,konsekvenserangivnaOvan samt
kanindividuell planupprättandetvårdgivare väntasberörda ensom av

och långsiktigmålinriktadmedföra och de förutsättningar ensom
socialtjänstensför effektivt utnyttjaskapar utgörplanering att resurser

för socialtjäns-skyldighettillräckliga skäl förenligt vår mening att en
fall införs.enskiltplan i varjeupprättaten att en

också ienskilt fall liggerupprättande plan i varjeförslagVårt avom
påföljdenVidförslag i 1997:32.Justitiedepartementets Dslinje med

socialnämndensskalltill vård socialtjänstenöverlämnande inom ytt-
bestämmelsermed särskildalagen 1964:167rande enligt §ll om

huvud-förinnefatta redogörelseLULlagöverträdare även enunga
Särskiltvidta.planerarsocialnämndendragen de åtgärderi attsom

möjligt ocksåframgå såvittoch omfattningskall åtgärdemas samtart
slagsformenRedogörelsen skall kunnaderas varaktighet. ettavges

Vårdplanen,kontraktsvård.dem vidvårdplan, liknande upprättassom
detomständigheterna itillinnehållsmässigt måste en-anpassassom

karaktärenuppfattningdomstolen godskilda fallet, skall avomge en
socialtjänstenvårdbehov och de insatserden eventuella somunges

ellerstöddet skall ske med SoLm.fl. huruvidagöraatt samt avavser
LVU.
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vårdPsykiatrisk för lagöverträdareunga

Vi vill uppmärksamma ungdomar allvarligtäven psykiskten grupp -
störda lagöverträdare i många fall kan i behov sär-unga som vara av-
skilda psykiatriska insatser, de insatser kan komma frågaiutöver som
för behandlingsråd handha.ett att

Rättspsykiatrisk vård brottspåföljd lagöverträdareär en som vuxna
kan dömas till domstol beslutar detta efter rättspsykiatriskom en un-
dersökning. de lagöverträdareFör har den svåraste proble-vuxna som
matiken finns särskild organisation den rättspsykiatriska region-en -
sjukvården. bestämmelsernaTrots överlämnande till rättspsyki-att om
atrisk vård kan tillämpas på lagöverträdare det ovanligtäven är attunga
ungdomar överlämnas till psykiatrisk vård brottspåföljd. Oavsettsom

den problematikenprimära för lagöverträdare är attom en ung anse
psykiatrisk, det socialtjänsten normalt får förär attsom som ansvara

den vård. föreligger enligt bedömningDet vår behov kompe-unges av
tensutveckling inom rättspsykiatrin för kunna dennaatt ta emot ung-
domsgmpp för med höga säkerhetskrav kunna erbjuda lag-att unga
överträdare adekvat vårdaltemativ.ett

9.4 Misshandel och sexuella övergrepp

Vår den framtidabedömning: För utvecklingen socialtjänstensav
och hälso- och sjukvårdens polisens arbete med sexuella över-samt

och misshandel bam och ungdomar och för till-attgrepp annan av
godose utbildnings- och metodutvecklingsbehov behovetsamt av
handledning och konsultation i kommuner och landsting, viute anser

utvecklingsarbetet behöver samordnas nationellt och i regionalaatt
kunskapscentra. sistnämndaDe kan ha olika huvudmän börmen
byggas med tvärprofessionell kompetens. Socialtjänstens ut-upp
vecklingsbehov bör särskilt uppmärksammas.

Utvecklingen regionala kunskapscentra skall bygga på initiativav
och fältetintresse på hänsyn till regionala behov.tasamt
Våra förslag: Socialstyrelsen i uppdrag fram nationelltatt ta ettges
utvecklingsprogram för hela området misshandel och sexuella över-

barn. Möjligheterna inkludera utvecklingenmot ävenattgrepp av
arbetet med barn lever i familjevåld bör Social-övervägas.som
styrelsen bör undersöka möjligheterna initiera och stödja antalatt ett
regionala utgående ifrån socialtjänstens behov ochcentra som
kompletterar de regionala BUP-anknutna arbete. Utveck-centrens
lingsprogrammet bör omfatta planering för uppbyggnad regio-av
nala kunskapscentra. Utvecklingsprogrammet skall kostnadsberäk-
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Socialstyrelsen fårkan etappvis.Uppbyggnaden görascentraavnas.
medel för detta.fördelaattansvar

Bakgrund9.4.1

det sålänge privatsak.Våld inom familjen ansågs Trots sentattsom en
för kroppslig bestraffningförbjudet barnblevär 1979 utsättaattsom

landet värl-det första ikränkande behandling Sverigeeller varannan
fortfarandeländer tillåterförbjuda Många i Europaden att aga somaga.

uppfostringsmedel.
allvar uppmärksammas ibarn började påSexuella övergrepp mot

1980-talet. Vidmyndigheter Sverige i börjanmedia och bland i av
socialtjänst, poliskunskapen bland personal inomdenna tidpunkt var

uppmärk-problemet börjadeknapphändig. och medoch sjukvård I att
berörda myndig-kunskap Allablev också efterfrågan på stor.sammas

insågbampsykiatri, polis och åklagareheter socialtjänst, attsnart--
ärendenmycketbarn svårasexuella och fysiska ärövergrepp mot som

emellan.samarbete demstället fordrar deklararingen I näraettensam.
landets kommunersamrådsgiupper liksom iflera län bildadesI större

Samrådsgrup-myndigheterna korn ingå.företrädare för de olikadär att
för tillvägagångssättet ioch dokumenterade rutinerskapade sam-perna

misshandeloch fallsexuella i vissaband med anmälan övergreppom
barn.mot

sexuellaangåendeallmänna rådSocialstyrelsen år 1991 över-utgav
haroch/eller lokala rutinerlänsrutinerbarn 199123. Därmotgrepp

kunskapsbas, komp-råden oftastutarbetats har de allmänna utgjort
lokala kontaktpersonerletterade med förteckningar över etc.

Aktuell situation

de åren.har ökat under DenKunskapen sexuella övergrepp senasteom
dock handläggningenallmänna uppfattningen verkar snarastattvara

eller allsberättar knapphändigt inteblivit och ungdomarsvårare. Barn
blandtillräcklig information för skapaövergreppen, att oroom men ger

misstänkskontakt med barnde Alla kommer i nära somvuxna. som
medsällan kommerbarn mycketför övergrepputsatta attvara anser

motbild tillfalska anklagelser bl.a. Svedin Back 1996. Detta är en
hävdatantal kritiskaförts ården debatt på rösterett somavsom senare

rättslösa. Debatteninför vilka deför beskyllningar ärutsättsatt vuxna
fått genomslagskraft i media.har starken
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Viktiga problemställningar

lång rad sammanställningar angående misshandel och sexuellaEn över-
lederbarn och ungdom har många utredningar intevisat attmotgrepp

iblandtill särskilda åtgärder eller resultat. sånågra Det är attt.0.m. man
utredningen överhuvudtaget har förbättrat bar-inte gjortsvet om som

förhållandena blivit familjen käntsituation. Kanske har sämre, närnets
hotad och alla dörrar för vi kvaliteten isig insyn. Det ärstängt attvet

förutförs inblandade yrkesgrupper har betydelsedet arbete storsom av
hela landetutredningens utfall och för de barnens framtid. I ärutsatta

åtal, efter-tendensen endast liten del anmälningarna leder tillatt en av
saknas och brott kan styrkas. förs fram kritikbevis inte Det motsom

uppföljningar bl.a. Glingvall-Prifcakislånga utredningstider och bristande
med bar-Sundell 1995. särskilt svårlöst problem gällerEtt umgänge
domstolmisstänkte barnets far och han har frikäntsdennär ärnet, av

överklagandendomstol och imisstankarna kvarstår. Prövning imen
påfrestande förvilket mycketdessa ärenden kan pågå i många år, är

områdetfördjupat kompetensbarnet. Enligt personal sin inom ärsom
belastande fördessa ärenden de allra svårlösta och känslomässigtmest

alla inblandade.
meddet gäller misstänkt barnmisshandel det sällsyntNär är po-mer

Läkarundersökningarlisanmälningar vid sexuellaän övergrepp. ge-
få fall, till vad ihandlägg-nomförs förhållandevis ii sägsmotsats som

ningsrutinema bl.a. Torhall 1996.

Probleminventering9.4.2

enlighet med utredningsuppdrag behövde vi få belysningI vårt aven
hur misshandel och sexuella bedrivs i lan-arbetet kring övergrepp ute

inblandadedet, med särskilt fokus på samarbetet mellan de instansema.
ville särskilt belysa de lokala och regionala samrådsgruppernasVi ar-

bete och fá vilka problemställningar där aktuella i dag,på ärsvar som
undersöka vilken utsträckning nationella ochi regio-samt man genom

nala kan stimulera fortsatt kompetensuppbyggnad och kvalitets-centra
utveckling. Med detta syfte har vi sökt fram längs flera Detvägar.oss

omfattande kunskapsunderlaget vi fram under-togmest genom en egen
informationsökning riktad till landets länsstyrelser. Vi har också samlat

skriftliga och studiebesök.via rapporter egna
parallellt uppdrag omfattandeSocialstyrelsen har pågåendeett en

ochkunskapsöversyn området sexuella barninom övergrepp mot ung-
domar. På grund detta begränsar vi vår redogörelse för aktuellav

12 18-0333
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samarbets- ochforskning undersökningar direkt berörtill som
kvalitetsfrågor.

Länsstyrelseenkät9.4.3

landet skickades i 1997få bild det aktuella läget iFör att mars enen av
fåville enkätenlänsstyrelser. Vienkät till landets samtligaut genom

de regionaladag aktuella ivilka problemställningar ipå ärsomsvar
nationellavidare få belyst hursamrådsgiuppema. Vi villeoch lokala

vidare-bidra tillskulle kunnaoch/eller regionala kompetenscentra en
för höja kvaliteten påoch yrkeskompetensutveckling metodik attav

sammanfattningoch deras familjer. Enarbetet med de barnenutsatta av
ande.det följlänsstyrelserna ifrån presenterassvaren

SamverkansgruppernasResultat enkäten:9.4.4 av
erfarenheter

länssty-kom framresultatetSammanfattningsvis kan sägas att avsom
skrivits inommedvälrelseenkäten överens rapporterstämmer om-som

rådet de åren.senare

Samrådsgruppernas organisation

län.landets 23länsnivå finns i llsamrådsgrupp påövergripandeEn av
1980-talet.början eller mitten påstartades iflestaDe gruppernaav

behovetnärvarande vilande,förNågra är attatt mengruppernauppger
allmänhetiaktualiserats igen. Länsgruppemalänsgnipp har ärav en

bam- ochför länsstyrelse, socialtjföreträdaresammansatta ung-av
barn-medverkar ocksåmånga fallpolis och åklagare. Idomspsykiatri,

fall kvinno-vuxenpsykiatri och i vissaoch/eller bamklinik,hälsovård
och fyra gångerträffas allmänhet mellan tvåiklinik. Länsgruppema

arbetsuppgifternahuvudsakligaår. De är attper

organisera/främja samverkan-
och erfarenhetsutbytekunskapsförmedlingstå för-

handläggningsrådutarbeta-
enligt läns-länsstatistikärenden, domar,årligen gå igenom tre av-

styrelserna.
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allra flesta landets kommuner deltagareDe i lokal samråds-ärav en
många de mindre kommunerna innebär detFörgrupp. av en gemensam

organisation med grannkommun. fall det åklagar-I vissastörre ären
distriktens indelning grunden för samrådsgruppemas indel-utgörsom
ning. deltagarna de lokalasammansättningen i överens-av grupperna

Åklagarnamed länsgruppema. docki deltarstämmer stort sett mera
Ävensällan de lokala samrådsgruppema.i dessa har oftastgrupper

funnits sedan början eller mitten på 1980-talet, dvs. i tio är. Grup-över
sammankallas behovvid kontinuerligt fyra år.gångersamtperna ca per

samrådsgruppernaDe lokala i dag

frågeställningar samråds-problem och dominerar de lokalaDe som
arbete dag länsstyrelsernaigruppemas uppges av vara:

Alla höga arbetsbelastning på grund neddragningar. Sär-parters av
skilt problematiska de långa handläggningstidema hos polis ochär
åklagare. Arbetet inriktas till del försöka samordnai påstor attgruppen
utredningsinsatsen och fatta beslut vilken ordning interventioniom
skall de enskilda ärendena, och polisanmälan börske i gö-närt.ex. om

behand-Behovet stöd och lcrishjälp liksom behovettasras. av upp av
lingsmetoder för förövare. problem förständigt återkommandeEttunga
främst socialtjänsten hur skall kunna hantera därsituationär man en

barnet och familjen har fortsatt stöd,behovatt ettman anser av men
familjen samtycker till gäller fallinte ytterligare insatser. Ofta detta i

åtal inte väcks eller brott inte kan styrkas. problemEttnär annat som
"konjunkturema" det gäller frekvensen anmäl-omnämns är när av

vilkaningar, uppfattar till del beror på medias bevakning.storman

iHinder samarbetet

Alla länsstyrelser samarbetet mellan socialtjänsten och övrigaattsvarar
myndigheter fungerar följdfrågan,i bra. På och/eller sånärstort sett om

fallet,inte exempel på hinder och svårigheter i samarbetet, redo-är ge
dockvisas hel del problem.en

det gäller samarbetet med polisen problemet med deras högaNär tas
arbetsbelastning och långa utredningstider Ytterli-i tio olikaupp svar.

fyra svårigheterna samordna socialtjänstens och poli-nämner attgare
utredning tidsmässigt, vilket följd problematik. Enärsens en av samma

vinkling på problem kritiken från polisen soci-är attannan samma
altjänsten informerar förden misstänkte. Socialtjänsten attansvarar
skydda barnet vilket kan innebära måste skilja barnet från denatt man
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misstänkte förövaren, då måste underrättas misstankensom om om
brott. Problem också polisen i några fallnämns är att ären-utrettsom
den misstänkta barn, anmäla till socialtjäns-övergrepp mot utan attom

Omorganisationer inom polisen, leder till de harten. denattsom som
bästa lämpligheten och kompetensen utreda dessa brott alltid fårinteatt

det, svårighet.göra Dessutom barnennämns attuppges vara en annan
blivit alltför ifrågasätta och polisen inte godtagit anmälan från soci-att
altjänsten, "återremitterat" ärendet till socialtjänsten.utan

Även beträffande samarbetet med åklagare den höga arbetsbelast-är
ningen med långa handläggningstider svårighet Fleranämns.en som
påpekar också åklagarna svåra nå och de vill deltainte iatt är att att
samråd, då de det slags förundersökning"."ett Olika synsättser som

problem för socialtjänsten. kannämns Det sigett rörat.ex. attsom om
åklagaren vill väcka åtal på grund för bevis. Socialtjänstenav svaga
har ibland begärt överprövning sådana beslut. I två nämns attav svar
åklagare har avvaktat domar från länsrätt och kammarrätt angående
LVU-vård innan åtal har väckts. blanda brottsprocessenAtt isamman
allmän domstol med förvaltningsdomstoli angående fråganprocessen

vård innebär allvarliga brister i rättssäkerheten.om
samarbetet medI resursbrister och långa väntetiderBUP nämns som

problem. betonas de olika råderDessutom ibland inomsynsätt som
BUP respektive socialtjänst.

BUP vill behandla hela familjen och främstasocialtjänstens uppgift
skydda barnet. län arbetarI BUP med enbart krisstöd och lång-är att ett

siktig behandling för alla familjemedlemmar och deltar inte i utredning
för ställning till barnet för brott eller inte.att ta utsattsom

det gällerNär somatiska undersökningar och medsamarbetet läkare
problematiskt det svårt få läkarundersökningar tillnämns äratt attsom

stånd och de aldrig med automatik. Vidare kunskaps-görsatt sägs att
nivån bland pediatriker växlar mycket. Arbetsbelastningen därförär
hög på de erfarna. Bamläkama också de får alltför oklaramest attanser
uppdrag, och kan ovetande huruvida de skall under-göravara om en
sökning för polisen, socialtjänsten eller för familjens och barnets be-
hov. De långa väntetidema här problem. Rättslä-nämns även ettsom
kare behövs för bedöma barnet för brott. ytterligareEttatt utsattsom
problem det saknas rättsläkare bra kontakteninämns är att ärsom som
med bam.

Exempel på svårigheter i samarbete med andra förövare krisiär att
inte någonstans, Vuxenpsykiatrin borde fasttas emot att vara mera or-
ganiserad i samrådsgmpperna. Vidare problemen med de kom-nämns
petenssvackor blir fallet olika tjänstemän byts Därutövernär ut.som
betonas det finns allmänt infonnationsbehov frågori kringatt ett stort
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informationsbehovbarn, och dettamisshandel och attövergrepp mot
måste tillgodoses.

Barnmisshandel

andramisshandelsfrågormedsamrådsgrupperna änArbetar även
svaradefyralänsstyrelser ja,från tiosexuella övergrepp Svaren var

med tilläggetibland, oftadet förekommersvaradenej och åtta attatt
utvecklasdet skulle behöva mera.

misshandel utövergällandebehov hjälpdet särskiltFinns sexu-av
frågaytterligareungdomar,barn ochella övergrepp en somvarav

harfråganlänsstyrelserna visarfrånställdes enkäten. Svareni att ny
behovfinnsMisshandel blir allt vanligare. Detaktualitet. attett stort av

ökandefrågor kring Detföräldrar ihur skalllära sig möta aga.man
och behovsammanhangi dettaungdomsvåldet att vetaetttas avupp

förutbildninghantera det. Gemensamhur kanochhur det ut manser
misshandelför lära sig känna igenönskas bådeyrkeskategorierolika att
utbildning iefterlysesVidarebakom.förstå mekanismemaoch för att

för behandling.ärendenahandläggning samt resurserav
socialsek-fördet lättaredockuppfattningenallmänna ärDen är att

ärendenmed demisshandelsärendenmedhandskas änreterama att som
synliganormalt intesexuellasexuella De ärövergreppenövergrepp.rör

därmedoch skaparmisshandelnden fysiskapå sätt ensomsamma
handläggaren.osäkerhet hosstörre

Uppföljning/utvärdering

någondet finnslänsstyrelsernaställdes tillfrågaEn var omannan som
samråd-lokaladeuppföljning/utvärderingsystematiskmodell för av

nej. Någralänsstyrelserfrån samtligaarbete. Svaret vargruppemas
fått tidplaneratdetta pågår,diskussionersvarade attatt menmanom

och anteckningarvid träffaråterkoppling skermuntligtill detta, attatt
uppföljningoch protokoll förs ingen görs.attmen

dokument/sammanställningaraktuellabifogadelänsstyrelserElva
handläggningsrådhar formenarbete. Dessafrån samrådsgruppens av

medsambandmyndighetermellan iför samarbete över-eller rutiner
bak-rådallmänna 1991:3Socialstyrelsensbarn.mot anges somgrepp

redovisades ingaflesta dokumenten.grundsmaterial de Däremoti sam-
ärenderäkningarfonnarbete isamrådsgruppemasmanställningar avav

uppföljning.formeller avannan
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Socialsekreterarnas ibehov stöd arbetetav

ville hjälpVi också vilken länsstyrelsen bedömer socialsekrete-veta att
behöver det stöd hon/han får förinom sarnrå-utöverraren som ramen

det.
det gäller konsultationer finns starka önskemål från kommu-När

finnskunna vända sig till på behandling, deatt experternerna som som
vid Stockholm, Rädda pojkmottagning eller lik-Vasa PBU i Barnens

behöver konsulthjälpnande. Många kommuner, särskilt små, när ar-
betsledning saknas eller den arbetsledare eller chef finns sak-när som

verksamhetskunskap. Behov särskilt betonas kompetens iärnar som
lagstiftning. både förutredningsmetodik och Hjälpen behövs att

för ärendet.struktur utredningsarbetet och kunna förstå ii att processen
komplexabl.a. det, på grund dessa ärenden såMan ärattattmenar av

stöd. Lokalaoch och sällan förekommande, behövs mycketsvåra
fyller funktion, oftast tillräckliga.handläggningsrutiner sin inteärmen

bygga kompe-Svårigheter för den enskilda kommunen att upp en
ofta före-har också med den personalomsättninggöratens att som

för bamavårdsarbe-kommer bland de arbetsgrupper helasom ansvarar
Arbetsledare fårinklusive barnmisshandel och sexuella övergrepp.tet,

personal och metodutvecklingenmycket tid åt introduktionägna av ny
blir eftersatt.

rollen konsulter iöver-fall får länsstyrelsens tjänstemänI vissa som
svårigheternakan uppstå med detta blirgreppsärenden. Problem som

kommerhantera rollen tillsynsmyndighet det t.ex.att senare ensom om
ärende.socialtjänstens handläggninganmälan på sammaav

arbetafråga handledning behovet AttI poängteras äratt stort.om
framkallar starka känslormed utredningar övergreppsärenden såi att

behövs för förstå och bearbetadet hålla neutral. Hjälpsvårt sigär attatt
kompetensjuridisk behöver komp-reaktioner. Arbetsledning medegna

detmed psykologisk kompetens. Sannoliktletteras med handledare är
handledaren har specialkompetens pånödvändigt över-ävenatt en

lagstiftning de olikagreppsproblematiken och kännedom vilkenom
aktörerna följa.har att

länsstyrelserutbildning också starkt. NågraBehovet poängterasav
utbilda socialsekreterare med specialkompetensbetonar vikten attav

ofta personalomsättning hosinom området. På grund den samt-storaav
återkommande.liga inblandade myndigheter behovet ständigtär

Ämnesområden nämns är:som

barnetutredningsmetodik, särskilt utreda med fokus påatt-
dokumentation-
sekretessfrågor-
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utformaskunskap hur intyg skallom-
utveckling och sexuella beteendebarns-

berättelserbedömning mindre barnssamtalsmetodik med barn, av-
bam.andra kulturers på övergrepp motsyn-

utanförbehov konkret experthjälpEnkäten också frågantar om avupp
med särskild kompetens iarbetsenheten t.ex. socialsekreterare sam-

den kri-Länsstyrelsernas på frågan bl.a.band med utredning. är attsvar
indikerar det finnsfinns dessa ärendentik utredningarna i attmotsom

det skulle behö-experthjälp detta avseende.behov i Man attmenarav
experthjälpfrämst för de små kommunerna låna inmöjligheter attvas

övergreppsärenden.bred erfarenhetmed gedigen kompetens och av

Krisstöd och behandling

lämplig behandlingtill och möjlighet erbjudafrågan tillgångPå attom
oftalänsstyrelserna kommunernaoch/eller andra stödinsatser attsvarar

påpekarför hela familjen.hjälp med lqisbearbetning Mansaknar sär-
misstänktestöd till dendagsläget det gällerskilt bristerna i när att ge

föroch ofta harlän betonar bristen på BUPförövaren. Flera attresurser
för utredningpolikliniskt och för inläggningarlånga väntetider både

särskiltBehandlingsmetoder för förövarebedömning.och samtunga
för andra behovpojkarstöd till nämns.övergrepp ärutsatts somsom

bampsykiatrinförväntningarna pålän formulerasFrån är storaattett
sjuk-hälso- ochinomärenden. mångai dessa Man att personermenar

ochutredandeförebyggande, konsultativt,vården arbetaär attvana
kriminella handlingar. Manhandskas medbehandlande, attovanamen

harbampsykiatrin ibland"familjeprincipen"också gör ettattattmenar
ocksåflexibelt. Barnpsykiatrin hartillräckligtinte ärsystern en orosom

fel skeden iandras utredningar går in i"förstöra"att pro-om man
kriskontaktoch dendrar sig undan inteDetta gör att gercessen. man

förekommer olikafamiljer behöver.barn och Dessutommångasom
barn-handläggare/behandlare inombemötanden från olika ochteam

psykiatrin.

Ytterligare reflexioner

utifrån ovanstå-reflexioner eller synpunkterUnder rubriken Ytterligare
möjlighet till fler kommen-ende frågeställningar, länsstyrelsernagavs

första hand förstärkningkan aktuella. Svaren iärtarer avensom vara
utvecklingsbehov fonnuleratsde olika ovan.som
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ochhandlar hur krävande på-återkommande kommentarEn om
barn ochärenden för handläggaren.frestande dessa Förutomär att an-

handläggningen skötasfå hjälp och insatser måstehöriga skall rätt
kraftfält medmycket starktHelarättssäkert. ettomges avprocessen

inblandade blir berörda och soci-känslor alla olika slag. Alla ärsomav
ofta ienskilde socialsekreteraren,altjänsten, eller den utgör centrum

kompetentaviktigt lyfta fram betydelsendenna Det är att avprocess.
hålls sådan nivåerfarna socialsekreterare och arbetet påoch attatt en

arbetsbelastning ochkvar. högdet möjligt för dem Attär att stanna
social-nyutexaminerade och oerfamamedsvåra ärenden i kombination

arbetet, beto-utvecklingen det socialaförödande forsekreterare är av
från länsstyrelserna.nas

klaraalla inblandadebetonas viktensammanhangetI ärparterattav
befogenheter.andras ochhelstfrämst sina ävenöver ansvaregna, men

börvarandra samrådsgrupperarbetar imyndigheternaNär nära man
utredaskallvarandras roller. Polisenvaksam på inte övertaattvara

psykiskautreda barnetsskallfinna gärningsmannen, BUPbrottet och
ochskall utreda barnetbehandlingsbehov och socialtjänstenochstatus

och fatta beslutomsorgsförmågafamiljens föräldrarnassituation, om
tillsocialtjänstenärende frånremitteraseventuella insatser. Om ett

sakfrågorspecificerat ochuppdragetför yttrande bör röraBUP vara
kompetensområde.utanför socialtjänstens

rollernade olikaviktigt och förstådär det ärdelEn är att seannan
med bar-för få kontaktfortsätta arbetemåste sittsocialtjänsten attnär

åtalförundersökning lagts nedsedanfamiljenoch utan attävennet
dom,frikännandeavslutats medväckts eller rättegångnär oromenen
utvecklasocialtjänsten sinamåsteför barnets kvarstår. Härsituation

vidare.metoder för arbetaatt
Av bar-sällan detframgårsocialtjänstens dokumentation utsattaom

bådeingripande. berormed myndigheternas Detfått bättre ochdet inet
dokumentationutredningsförfarandet och brister ipå begränsningar i

ochföljaviktenLänsstyrelserna betonaroch uppföljning. att uppav
seendet och fåvidgautveckla alla de olika aktörernas attengagemang,

utvärdering.uppföljning ochtill stånd
nödvändigtdetlänsstyrelsernafrån flerakommentar ärEn är attav

handläg-personalintresserad och kompetentsärskilt utbildad,med som
inblandade verk-samtligaför personal idessa frågor. gällerDettager

samheter.
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9.4.5 Problemfokusering: Analys vissa delarav av
samarbetet

För visa på svårighetsgraden de problem olika yrkesutövareatt av som
på arbeteti med barn och ungdomarstöter för, eller miss-utsattssom

tänks ha för misshandel och/eller sexuellautsatts viövergrepp, gör
nedan kort analys delarvissa samarbetet enkätsvarenien av av som
och i material framstår särskilt betydelsefulla. Vi med-annat ärsom

analysen inte hänsyn till alla aspektervetna problemen.att tarom av

Samarbete polis/åklagaresocialtjänst och

länsstyrelseenkätenAv framgår tydligt problemet med samarbete mel-
lan socialtjänsten och polis/åklagare beror på arbetsbelastningensom
och de långa utredningstiderna hos de rättsvårdande myndigheterna.
Dessa ärenden blir ofta liggande för länge hos polis och åklagare. I
vissa fall prioriteras de och utredningen påskyndas. uppfattasDetta
dock allt föri hög grad beroende den enskilde befattningshava-vara av

frågan.irens engagemang
Angående socialtjänstens utredningar finns tydliga krav formule-

rade. Utredningsskyldigheten förenas med vissa tidsfrister. skallDen
bedrivas skyndsamt och, inte särskilda skäl föreligger däremot,om vara
slutförd inom fyra månader. Stora olägenheter och hinder för detsenast
fortsatta rättsliga utredningsarbetet kan bli fallet socialtjänstennär
måste skydda barnet och kanske hindra med den misstänkteumgänge
förövaren ofta anhörig. Vad kommer framnära ien som
polisutredningen också viktigt underlag för socialtjänstens full-är som
följande sin utredning och åtgärdsförslag. Socialtjänstensav ansvar
finns kvar åtal väcks elleroavsett om

Samarbete socialtj änst/barnpsykiatri

För socialtjänsten det ibland fåsvårt till stånd bra samarbeteär att ett
med BUP i dessa ärenden. beror delvisDet på bampsykiatrins arbets-
belastning, kan också bero på olika Från någon länssty-synsätt.men av
relserna framkommer i enkäten alltmerBUP inriktar arbetesitt påatt
krisstöd och behandling till alla familjemedlemmar i fall sexuellaav

familjinomövergrepp
Socialtjänsten behöver ofta bampsykiatrins hjälp i bedömningar när

åtal inte väcks på grund alltför misstankar, osäkerhetav vaga men an-
gående bamets behov skydd och hur barnet mår kvarstår. Detav man
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befarardå deltar utsträckning tidigareBUP inte i iär att samma som
utredningsarbetet. Bampsykiatriskt utlåtande kan behövas för attsom
klarlägga barnets behov vård och behandling får i stället begärasav
från eller konsulter.BUP-team privataett annat

det gäller till behandlingNär motivera har socialtjänstenatt ett an-
Kriminalvården har motsvarande för förövare dömtssvar. ansvar som

till skyddstillsyn eller fängelse. Socialtjänsten och kriminalvården har
oftast förinte psykoterapi måste förlita på densigutanegna resurser
psykiatriska vården först och främst. för får be-Ansvaret barn sinaatt
handlingsbehov tillgodosedda särskilt huvudansvaretharBUPär stort.
för barnens behandling.

Socialtjänstens behov specialisthjälpav

länsövergripande oftaSamrådsgnipper, både och på lokal nivå, har
funnits i tio år. flesta har också utarbetatDeänmer av grupperna
handläggningsråd överensstämmelse allmännai med Socialstyrelsens
råd angående ärenden rörande sexuella Dock kvar-1991:3 övergrepp.
står kritik brister handläggningen.iom

betonar starkt de svårigheter socialsekreteramaLänsstyrelserna som
utred-har hantera övergreppsärenden. Brister i socialtjänstensiatt

ningsarbete och osäkerhet de olika instansemas olika roller nämnsom
ofta. yrkeserfarenhet personlig mognad behövs för utredaLång och att
och behandla barn familjer där misshandel och sexuellaoch övergrepp
förekommit eller misstänks ha förekommit. talar de svårig-Man om
heter personal orkar kvar yrket och utvecklainte igör att stannasom
kompetensen.

enkätsvaren framkommer rad behov socialtjänsten har iI ar-en som
eventuelltbetet med övergreppsärenden, det stöd iutöver som ges sam-

rådsgruppema. Behov redovisats enkäten möjligheter kunnai är attsom
konsultera inom området, särskilt i små kommuner med be-experter

erfarenhet handläg-gränsad och kompetens både hos arbetsledare och
gande socialsekreterare. Behovet handledare specialkompetensmedav

juridiskainom området betonas också komplement till den kun-som
skapen. Utbildningsbehoven ständigt återkommande både för social-är

inblandadetjänstens personal liksom för övriga mångaHosparter. av
de små kommunerna finns behov kunna låna experthjälpinäven attav
med gedigen kompetens och erfarenhet för hantera övergreppsären-att

professionelltden på sätt.ett
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Behov psykologisk sakkunskap hos polis och juristerav

Både poliser och jurister ställs många gånger inför komplicerade fråge-
ställningar där psykologisk sakkunskap behövs. många uppmärk-I
sammade rättegångar på harår bristen på objektiva resultatsenare av
aktuell forskning varit tydlig. fleraVid tillfällen har, strid medi Social-
styrelsens allmänna råd 1991:3, vittnespsykologer saknar klinisksom
erfarenhet inom det område frågan berör anlitats. Det innebär bristande
rättssäkerhet.

denOm lokala BUP-mottagningen riktar in arbetesitt på stöd och
behandling hela familjen kris,i måste tillgång finnas till andraav psy-
kologer kan uppdrag behövs i frånAtt dom-ta rättsprocessen.som som
stolen kunna kontakta nätverk sakkunniga psykologer m.fl.ett av vore
då positiv möjlighet Sveriges Psykologförbund 1996.en

Umgängesfrågan föräldern frikändnär misstankarär ochmen oro
kvarstårövergreppom

Vid intervjuer med olika personalgrupper fördjupat sin kunskap isom
ärenden sexuella finns fråga allarör övergrepp tarsom en som upp som
den komplicerade och svårlösta, och också medför denmest störs-som

känslomässiga belastningen för alla inblandade. gällerta Det miss-en
tänkt förälders till med sitt barn, efter frikännande domrätt umgänge en
eller där brott blivit styrkt, där den andra föräldern och kanskemen

olika personalgrupper förekommit.även övergrepptror att
Lagstiftningen inriktad på barnets till båda föräldrar.sinaär Denrätt

förälder inte medverkar till den andra kanatt umgängepartenssom
verkställas dömaskan till vitesförläggande riskera utgångs-sämresamt
punkter vid eventuell vårdnadsprocess. Prövning i domstolen senare
och överklaganden i dessa ärenden kan pågå i många år, vilket är
mycket belastande för barnet. Möjligen borde särskild utredningen
granska föräldrabalken dennai del. På vilket kan barnets ställningsätt
stärkas skall barnetsHur behov umgänge/bamets behov iattav av

fallvissa slippa med förälder bäst tillgodoses kanumgänge Huren
barnet skyddas från långa rättsprocesser

9.4.6 Kvalitet vid intervention

försökaAtt belysa vad kvalitetsbärande egenskaper vid inter-ärsom
vention heltinte lätt uppgift. Efter bearbetningär frånen av svaren
länsstyrelserna hur samarbetet fungerar dagi och genomgångom av en
rad inom ämnesområdet börjar vissa egenskaper framträda.rapporter
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Intervjuer med personal på specialenheterna Vasa PBU i Stockholm
och BUP-Elefanten Linköpingi samtal med andra yrkesverksam-samt

inom området har kompletterat och förtydligat bilden.ma

Samarbete

All personal från olika myndigheter deltar samrådsgruppensisom ar-
bete ha vilja förmåste genuin och insikt behovet samarbete.en om av
Alla måste också kunna tiden, delta helapå Ingensätta mötetav m.m.
sammanblandning roller får ske alla klart hamåste integreratutanav

yrkesrollsin och vilket och vilket själv harmandat iveta ansvar man
sammanhanget.

fallde då medverkar i utredningen eller behandlingenI BUP i ger
det oftast goda resultat familjen, den socialsekreterarenansvarigaatt
och behandlare träffas vid eller tillfäl-BUPzs något någragemensamt
len.

Socialtjänstens yttersta ansvar

Socialtjänstens 3 SoL innebär för helheten§yttersta ettansvar ansvar
och för erfarenhet och kompetens socialtjänsten.detta behövs inom Det

uppgiftdärför bl.a. viktigt socialtjänsten det sinär att attser som sam-
och leda allamankalla samrådsgruppen målet imötet mot att parter vet

beredskapvilken ordning de olika utredningsinsatsema skall ske, att
finns för krisstöd för alla familjemedlemmar, det första nödvändigaatt
skyddet klarlagt, läkarundersökning barnet plane-för barnet blir att av
ras.

socialtjänstpersonalen omfatta utredningskompetens,Stöd till måste
juridisk kompetens och handledning förstå och hantera ochi att egna
andras reaktioner.

Rätt erfarenhet, mognad och intresseperson -

alla de olika yrkeskategoriema måste dessa ärenden hanterasInom av
Alla kollegor och chefer bör oerhört krä-dettarätt ärveta attpersoner.

vande ärenden hantera. Till ointresseradexempel polis äratt en som
eller osäker signalerar detta till barnet förhöret kommeri och barnet

berätta.inte att
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Krisstöd krisbearbetningoch till alla familjemedlemmar

viktigt beredskap finns erbjuda lcrisstödDet och krisbearbet-är att att
ning redan vid avslöjandet misstänkt sexuellt såNärövergrepp.ettom

möjligt det ofta positivt med första kontakt med BUP-teametär är en
redan tilli anslutning polisanmälan. ingen hjälp till krisbearbetningOm

finns risk för motstånd och svårigheter genomförastörre mot attges
behandling.senare

fåVetskap hjälp finnsatt attom

på professionellt kunnaFör anmälan och kunnasättatt ett ta emot en
förmedla trygghet måste själv socialsekreterare ha kun-t.ex.man som
skap och också på samarbetsparternas kompetens. Både dentroom

anmälare och den för kommer oftavaritär övergreppetutsattsom som
vackla eller kanske vilja tillbaka allt rädsla för konsekvenseratt ta av
avslöjandet. då anmälan redan förstaDen måste i mö-tar emotav som
kunna stödja motivationen gå vidare smärtan.tet att trots

Insikt och beredskap inför alla inblandade krispartersom

väcker oerhört starka känslor. enskilde socialsek-Dessa ärenden Den
skall skriva den sociala utredningen hamnar ofta mitt i ettreteraren som

inblandadelcraftfalt mellan olika människor i kris. kan denDet vara
personalen på daghem mår mycket dåligt. kan sigDet röraett omsom

till förövaren vill förneka allt och riktarsläktingar den misstänkteatt
ochhot socialsekreteraren. Behovet stöd ochaggressivitet mot av

handledning är stort.

Insikt och ödmjukhet inför alla unikaärenden ärattom

Även med lång erfarenhet för lärdomar.måste öppenman vara nya
Många paralleller finns mellan olika och inblan-övergreppssituationer
dade människor, ärende kan aldrig hanteras enbart utifrån givnaettmen

respektfullt,rutiner. Bemötandet måste i obehagligäven pro-vara en
cess.
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återkopplingUppföljning och

faktorernaTill de kvalitetsbärande vid hör också åter-intervention
koppling, ofta med stöd, till anmälaren till hela samrådsgruppen.samt

de samlade erfarenheterna skallFör tillvara och möjliggöraatt tas ut-
veckling kvaliteten samrådsgiuppens uppföljningpå arbete måsteav
ske alla ärenden varit aktuella. sådan uppföljning skall gällaEnav som
handläggningen och det principiella utfallet, och självklart skemåste

för gällande selcretess.inom ramarna

Stöd behandling efter9.4.7 och utredning

Stöd behandling vid sexuellaoch övergrepp

sexuella avslöjas befinner sig barnet liksomNär övergrepp resten av
Oftafamiljen i kris. Krisen innebär möjligheter till förändring.storaen

det med första kontakt med redan anslut-positivt BUP-teamet iär en
till polisanmälan. Redan under avslöjandekrisen bör terapeutiskning

behandling erbjudas.
grundförutsätt-barnet skyddat från fortsattaAtt ärär övergrepp en

Vilkenför behandling skall fungera hjälp för barnet.ning att som en
behandling den verkningsfulla och lämpliga varierar,är mest somsom

All behandlingmellan olika fall sexuella övergrepp.nämnts,ovan av
och svårigheter förföregås bedömning barnetsmåste resurserav en av

behand-den adekvatautifrån denna bedömning kunna välja mestatt
för speciella barnet och hans/hennes familj.lingsformen just det De

och det finns ingetoch svårigheter kan uppstå varierarsymtom som
för sexuella och beteende-typiskt syndrom Vissaövergrepp. symtom

posttraumatisktdock vanliga. gällerstörningar Detär stress-mera
tillbakadragen-syndrom PTSD, sexualiserat beteende, aggressivitet,

akutaEfter enstaka blir dehet, ångest och depression. övergreppett-
mardrömmar,besvären vanligtvis upphetsning, sömnsvårigheter,oro,

hjälplöshetspeciella rädslor/fobier, skuldkänslor, nedstämdhet och
Svedin 1997.

fa-psykoterapi med barn för sexuellt inomI övergrepputsattssom
inledningsfasen oftast sexuellamiljen handlar i terapi det övergrep-om

äckeloch relationen till förövaren. Känslor skam/skuld,pet m.m.av
ambivalens, hat/kärlek relation tillavseende iövergreppet samt m.m.

förövaren detuttrycks på olika Relativt övergår terapin isätt. snart som
kan uppfattas barnets problematik, nämligentyngdpunkten i ensom
"övergivenhetsproblematik", barnet upplever övergivetdvs. sigatt som

båda föräldrar det fått behov tillgodosedda.sina inte sinaattav genom
terapeutiskasannolikt det och svårasteDet störstarepresenterarsom
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kravet i arbetet med barn för sexuella barnetsutsatts övergrepp ärsom
tendens på skuld försig han eller hon har blivitatt ta övergrepp utsatt
för. fällande dom, de förhållandevisInte i få fall det förekom-enens

innebär läggs på förövaren. långvarigEnöveratt ansvaret tera-mer,
peutisk bearbetning behövs ofta Toverud 1996. väsentligtEtt annat
problemområde barnet känner förstörtsig Allaär att övergreppen.av

för sexuella bör undersökas kunnig läkare,övergrepputsattssom av en
kan något det finns skador och lugna barnet medgörasom om annars

inga skador uppstått. kan behövaI terapin återkomma till dettaatt man
och bekräfta barnet normalt Citron 1992.äratt

Behandling i för dem varit offer för sexuella övergreppgrupp som
har givit goda resultat, visar internationella erfarenheter Kjellgren

a.1994 Också i Sverige finns sådana gruppverksamheter, bl.a. vid
Vasa PBU i Stockholm, projekt Julia Skånei och Grupp iAurora
Västerås.

Unga förövare behov behandlingär en annan grupp, vars av upp-
märksammats alltmer på år. utvecklingFör detta arbete harsenare av
projektmedel beviljats från Socialstyrelsen. del-De institutioner som
tagit i detta utvecklingsprojekt BUP-Elefanten, RäddaVasa PBU,är
Barnens pojkrnottagning och Socialförvaltningen i Kristianstad
Kjellgren 1994 b och 1997.

Stöd och behandling vid barnmisshandel

Som har andelen barn och ungdomar förnämnts utsattsovan som
misshandel ökat de Statistik finnstjugo åren. grundar sigSenaste som
på anmälningar kommit till polisen. Faktum dock mörker-är attsom
talet och många de anmälningar kommer tillär ävenstort att av som
landets socialförvaltningar aldrig blir polisanmälda. bl.a.harDetta
framkommit uppföljningi länsstyrelsengjorts i Västman-en som av
lands län. länsstyrelseenkäten framgårAv behov vidareut-ett attav
veckla kompetensen det gäller arbete med familjer där bammiss-när
handel förekommer.

Bammisshandel kommer vanligtvis till myndigheternas kännedom
blivitnågon vittne till misshandeln eller barnet berättatatt attgenom

eller visat eller skador. Många de anmälda fallen har redansymtom av
kontakt med sociala myndigheter.en
Någon specifik behandlingsmodell för barnmisshandelsfall finns

inte. Varje behandling måste börja med tör-bedömning barnet,en av
äldrama, familjemönster och i familjens nätverk. Skyddet förresurser
barnet måste tillgodoses förstai hand. frågeställningar måsteDe som
utredas, ofta samarbetei mellan socialtjänst och bampsykiatri, gäller
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föräldrarnas förmåga barnets behov framför ochsinasättaatt egna om
föräldrarna beredda hjälp för arbeta med problemati-är att ta emot att
ken. Ofta föräldrarnas bristande impulskontroll kopplad tillär eget
missbruk. då kunna bedöma hur väl barnetsAtt skydd kan tillgododses
innebär svåra avgöranden för utredande socialsekreterare.

vårt land förekommerI inom socialtjänsten rad verksamheteren
riktar arbete föräldrarin sig på stödja i deras roll fostrare.attsom som

Ofta föräldrarnasgäller det impulskontroll och låta barnets behovatt
komma före de Dagverksamheter, ofta kallade familjeförskolor,egna.

viktig för arbeta förebyggande barnmisshandel,är att moten resurs
behov kvarstår både vad gäller utredning och behandling.storamen

9.4.8 Nationellt och regionalt ansvar

Länsstyrelseenkäten har liksom olika projekt behovetpåvisat ettav
samlat för erfarenhetertillvara och metodutveckling föratt taansvar
arbete områdetinom misshandel och sexuella barn ochpåövergrepp
ungdomar.

Socialstyrelsen har beviljat utvecklingsmedel till BUP-Elefanten i
Linköping för treårigt projekt också inneburit nationelltvisstett ettsom

Bland för områdethar nätverk behandlare inomannat ettansvar.
sexuella bildats med utgångspunkt därifrån. Likaså harövergrepp man
givit konsultationer framförallt följa forskninginom regionen. För att
och det för kompetensutveckling fyller nationelltpå sättet ettansvara

funktion framför allt utifrån bampsykiatrins behov.centrum en
stället talar socialtjänstens behov juridisk kompe-När iman om av

stödoch i utredningsarbetet, konsultationer, handledningtens samt
eventuellt möjligheten hyra in till den lilla kommunenatt ett expertteam

det tillräckligt med nationellt geografiskainte Detär ett centrum. av-
ståndet blir betydelsefullt det gäller stöd i enskilda ärenden och härnär
finns behov regionala kompetenscentra.av

välutvecklat samarbete ochEtt trygghet inom yrkesrollen bland an-
för den socialsekreteraren,ansvariga kommunensnat representerarsom

hör till kvalitetsbärandekärnan faktorer föryttersta ansvar, av en
lyckad de redovisadeintervention. Då måste bristerna finns detnärsom
gäller utredningar och möjligheter erbjuda behandling på allvaratt tas
och samlat för möjliggöra tillvaratagandet erfaren-ett tas attansvar av
heter och vidareutveckling de olika yrkeskompetensema.av
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övervägandenVåra9.4.9

olikaförungdomarmed barn ochErfarenheter arbetet utsattssomav
fältetfinns påområdetoch den kunskap påövergrepptyper somav

tillvara.dag,bättre iborde, på sätt än tasett
framför allt sexuellakringhar anordnatsutbildningar över-Många

omfattning kringmindrebarn, i något övergrepp motmot ung-grepp
tillmedel harhel delförövare.domar och kring En avsatts ut-unga

erfa-åren. Bristenlandet under de 5-10vecklingsprojekt i är attsenaste
ochsystematisktsamlatsoch projekt intefrån utbildningarrenheterna

möjligt,skulle kunnautsträckningheller, densåledes inte i varasom
kun-därNödvändigheten "system"metodutveckling.i ettanvänts av

metodutvecklingsarbete, har på-förerfarenheter tillvaraskaper och tas
enkätundersök-Kommitténsunder flera år.sammanhangtalats i många

bekräftar också behovetprojektfrån olikaliksom erfarenheterning av
kunskaperocherfarenhetersamla och tillvaraformer förhitta att taatt

på området.
konstaterabarnmisshandel nödgas vigällerdet sedan ut-attNär

natio-påfall döma intressetstilla, i allaprincip ståttvecklingen i att av
anmälningarviss ökningBrottsstatistiken visar pånell nivå. omaven

misshandel mellanaccelererande ökningbarnmisshandel samt aven
Social-slutbetänkandeföreslår i sittBamkommitténbarn 7-14 år. att

det gällerutvecklingenföljauppdragstyrelsen i närnoggrantattges
SOUåtgärdertill erforderligalämna förslagbarnmisshandel och att

16.1997:1
ochvåldfamiljer därde lever ibarnsärskiltEn ärutsatta somgrupp

dennahar inteförekommer. Vimellan närmare utrettövergrepp vuxna
hurkunskaputvecklaangelägetdet är attatt manommen ansergrupp

hjälpa dem.kanoch hurpsykisk ohälsa hos barnenförebyggakan man
sjuk-hälso- ochochsocialtjänstenhar tillsynSocialstyrelsen över
dessaarbetet inomfölja och utvecklaskalllandet. Styrelsenvården i

utvecklingen iföljanationelltinnebär bl.a.områden. Detta attett ansvar
lands-ochtill kommuneroch anvisningarrådlandet för kunnaatt ge
viktigtdetförslag såtillvida viBamkommitténsstödjerting. Vi att anser

statistikframregelbundenhetmed någonskapa möjligheter taattatt
och/ellermisshandelföroch ungdomarkring barn utsättssomm.m.

ochsocialtjänstenskunskapdag saknassexuella I t.ex.övergrepp. om
viktigtdessa problem.kontakter med Detsjukvårdens atthälso- och är

situationen.aktuell bild överen
ochoch hälso-socialtjänstensutvecklingenden framtidaFör av

ochmed sexuellapolisens arbetesjukvårdens övergreppsamt annan
utbildnings-tillgodoseföroch ungdomar ochmisshandel barn attav

konsul-ochhandledningmetodutvecklingsbehov behovetoch samt av
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tation i kommuner och landsting,ute vi utvecklingsarbetetattanser
behöver samordnas nationellt och/eller regionalt i Upp-resurscentra.
gifterna för nationellt/regionalt skulle kunnaresurscentra vara:

l Sammanställa/ackumulera kunskap
sammanställa kunskaper och erfarenheter från fältet-
utvärdera och analysera resultat utvecklingsprojektav-
bevaka relevant forskning.-

2 Föra kunskap på systematiskt,ut lättillgängligtett och överskådligt
sätt

fram utbildningsmaterialta-
anordna utbildningar och konferenser-
tillhandahålla viss handledning och konsultation i svåra ärenden-
eventuellt tillhandahålla hjälp vid utredning.expertteam som-

Vi vill framhålla vikten viss klinisk verksamhet inom ettav egen
för behålla förankringresurscentmm i detatt konkreta arbetet meden

utredning och behandling.

Nationell styrning

Vi Socialstyrelsens roll tillsynsmyndighetatt och det därmedanser som
kopplade för utveckling och utvärderingansvaret inte räcker detnär
gäller metodutveckling och utbildning i arbetet med misshandel och
sexuella Vi det härövergrepp. behövs specialisering därattmenar en

har möjlighet knyta kontakt med både faltverksamhetatt nära ochman
forskning.

föreslår,Vi skäl utvecklas nedan,närmare utvecklingattav som en
flera självständiga regionala i första hand bör ochcentraav uppmuntras
nationellt för frågor,att vissa preciserade i nationell utveck-ansvar en

lingsplan, läggs på olika regionala Meningen inte byggacentra. är att
särskild organisation för dessa frågorstor långtsåutan tvärtom,upp en

det möjligt, utgå ifrån redanär befintliga strukturer och initiativ fäl-på
Således skall bådetet. de lokala sarnrådsgruppernast.ex. och länsöver-

gripande samrådsgruppemas kunskaper och erfarenheter tillvara.tas
Vi föreslår vidare utvärdering både regionalaatt görs centrasav ar-

bete Socialstyrelsens rollsamt "motor" i utvecklingen förav attsom
bedöma behovet särskilt nationellt för dessa frågor framti-icentrumav
den.
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uppdragnationellakan haRegionala centra

fi-och måni vissmöjlighet initieradaghar redan iSocialstyrelsen att
uppdragSocialstyrelsen bör ifältet.utvecklingsprojekt pånansiera ges

medområde,dettaprojekt just öron-inomoch finansierainitieraatt
frågori vissatänka sigskulle kunnamedel.särskilda Man attmärkta

regionalt An-projektfonn påinationellt centrum.lägga ettett ansvar
BUP-personal drivs i BUP-nätverket förnationellaför detsvaret som

skulleuppdragnationellaexempel. AndrasådantElefantens regi, är ett
fördelningkunskapssammanställningar,utbildningsfrågor,kunna vara

utvecklingsprogramnationelltEttprojektmedel, utvärderingar m.m.av
Socialstyrelsen harpreciseras.utvecklingsbehovendärframbör tas

art"-dokumentof thetillsyftar "statearbetepågåenderedan ettett som
viktigtungdomar. Detbarn och är attsexuellagällande övergrepp mot

Socialstyrel-barnmisshandel. Viarbete attliknande görsett anserom
förframnationellt utvecklingsprogramför tasbör att ettansvarasen

principbarn. Isexuellaochmisshandelområdet mothela övergrepp
enligt detuppdrag,nationellabegränsadetänka sigalltsåkan attman

ochregionalaolikahosutarbetat, läggsSocialstyrelsen centraprogram
bedömningmedel ochför fördelningSocialstyrelsen avatt avansvarar

nationella uppdrag.för olikalämpligtkanvilket centrum varasom

ambitionernationellanågra initiativ medKunskapscentra -

utveckla sinförmedelstatligahar fåttLinköpingi attBUP-Elefanten
metodut-förnationelltmån,i vissoch förverksamhet ta ettatt, ansvar

forskningssamarbeteBUP-Elefanten harutbildning.ochveckling ett
Linköping.Tema/Barn iförmed Institutionen

ochmed barnarbetarBUP-personal,nätverk förnationelltEtt som
misshandel,ellersexuellaförungdomar övergrepputsatts annansom

dagredan ifungerarBUP-ElefantenBUP-Elefantens regi.har bildats i
nationelltutsträckningalltså i vissochregionalt tarcentrum an-ettsom

och tvåpunktenligt ett ovan.svar
länsStockholmsolika delarfrånmednätverkEtt representanter av

forskning,förnationellförbildatslandsting har startaatt me-gruppen
området miss-kunskapsspridning inomkonsultation ochtodutveckling,

eventuellt barnbarn,sexuella ävenhandel och samtövergrepp mot som
SÖ-gruppen.arbetsnamn:perspektivvidarenågotfar illa i ett

SÖ-gruppen hälsa"miljö ochsocial"Enheten förbyggs inomupp
vilketIPM,miljömedicinpsykosocial år ettförinstitutvid Statens

mål anknyterSocialdepartementet. Gruppensunderfristående institut
IPMregleringsbrev.gällandemål enligtövergripandetillväl IPM:s
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erbjuder med sina enheter, två WHO-centra och formella ochsinasex-
personrelaterade anknytningar till Karolinska institutet- samspel med

rikt nationellt och internationellt tvärvetenskapligt forsknings- ochett
kunskapsnätverk. Projektet har beviljats frånstöd Socialstyrelsen.

Regionala med olika inriktning socialtjänstenscentra medverkan-

Både BUP-Elefanten och "paraplyorganisationen" i Stockholm har lands-
tinget och hälso- och sjukvården bas. LinköpingI pågår förhand-som
lingar mellan BUP-Elefanten och Linköpings kommun. socialsekre-En

finns stationerad vid BUP-Elefanten för utveckla samarbetetterare att
mellan BUP-personal och socialtjänsten utrednings-i och behandlings-
arbetet. BUP-Elefanten har också etablerad samarbetskontaktnumera
med nio kommuner i regionen.

Stockholm finnsI vissa handlednings- och konsultinsatser från
landstingets sida socialtjänsten. Dessa inte organiseradegentemot är

bygger främst på personkontakter. kuratorEn och psykolog vidutan en
Szt Görans sjukhus har i sina tjänster för konsultation ochutrymme
handledning inom hälso- och sjukvården och i viss mån social-mot
tjänsten ärendeni sexuella Liknande exempel på hand-övergrepp.om
ledning och konsultation finns i andra delar landet.av

Det finns dag inget kunskapscentrumi för dessa frågor för social-
tjänsten. det viktigtVi sådana skapas, vilket diskuterasäratt attanser

nedan.närmare

Hur utveckla socialtjänstens arbete

Socialtjänsten har gäller från anmälanett yttersta att ettansvar som om
barn behöver skydd och alla olika faser och kriser i ärendet,genom
inklusive tillmotivera behandling. Socialselcreterarensansvaret att
trygghet i yrkesrollen har identifierats kvalitetsbärande faktorsom en
vid interventioner familjer barni där far illa, vilket understryker beho-

kompetensutveckling.vet av
utbyggtEtt och organiserat samarbete mellan beskrivna kun-ovan

skapscentra och närliggande kommuner önskvärt/nödvändigt förär att
utveckla både hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens arbete och för

utveckla samarbetet lokalt. dock otillräckligtDet i den meningatt är att
det inte tillfredsställer socialtjänstens behov regional och nationellav
kunskapsutveckling socialtinom arbete med barn.svårt utsatta

Av tradition förekommer mycket vetenskapligt arbete lä-inommer
karkåren inom socionomemas verksamheter. Erfarenhetsmässigtän
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diagnostikutvecklingsarbeteochforskningocksåförekommer ommer
social-motivationsarbete,ochutrednings-behandlingoch än somom

kompetenssocialsekreteramasför. Omhuvudsakitjänsten ansvarar
tillriktadefordrasvidareutvecklasochtillvaratasbättre ska resurser

sådanasocialtjänsten. Förförkompetensutveckling attmetod- och me-
utbytesannoliktutdelning behövermöjligabästa ettdel skall av er-ge

tillemellan kommaverksamheternaforskningsmetoderochfarenheter
stånd.

mycketinnebärpersonalsocialtjänstensnätverk för ettEtt mera
varjeeftersomBUP-sidannödvändigt påvadfinmaskigt ärnät än som

ärendenhandlägga rörhar sittlandetenskild kommun i att somansvar
därregionalabehövsDärföroch ungdomar.barn centra,påövergrepp

utveck-socialtjänstenstillgodoserverksamhettyngdpunkten är som
konsultationhandledning,behovsocialtjänstensoch därlingsbehov av

bildaskantillgodoses.kan Dessaexpertteam""inhyrdaeventuelltoch
flera kommu-ellereller medregionalaför FoU-centrainom enramen

medlandetutvecklingen iberikande förtordebas. Det varaner som
sammansättninginriktning,olikanågotharregionala centra avsom

nätverk.ochmedarbetare
eller ilandstingetsbedrivs iregionaltOberoende centrumettomav

tvärsektoriellutvecklaambitionenmåstekommunal regi, att envara
psykologbampsykiater,yrkesgruppemainnebärkompetens. Det att

ochpolisvilketföras påDiskussion börfinnas. sättböroch socionom
utvecklingsarbetet.skall delta iåklagare

kunskapscentrakommunbaseradeoch/ellerFoU-centraRegionala

ochforsknings-deharregionalatänkbaradiskussionen centraI om
aktualise-utvecklingunderFoU-enheterutvecklingsenheter ärsom

ioch kommunlandstingiblanddrivsFoU-enheterDessa sam-rats. av
kommunala.dockflestaarbete. De är

Social-förTernhag gjortsammanställning GunnarEnligt den som
inrikt-socialtjänstenmedkunskapscentraräkningstyrelsens somav

fåtillhörighet.kommunal Det ärtydligflestahar dening, centra en
tillhänsynverkauppdrag gränsenhar tillkunskapscentra utanattsom

verka iskalluttryckligenelleroch kommunerlandstingmellan som-
1997.Ternhagprimärvårdochsocialtjänstgränslandet mellan t.ex.
Temhagsmål, enligtFoU-enhetemasverkarundantagNästan utan

sektorer.socialtjänstenstillrelateradedirektsammanställning, vara
principer,andraefterformuleratuppdraghar sittorganisationIngen

personalkategorierlösas,som måsteproblemefter specifikat.ex.
ländelar kommuner,insatser,kompetenshöjandeskallsom ägnas av
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som kräver socialtjänstenstora eller verksamhetsidéerresurser av
som lyfter fram något inslag i FoU-arbetet Temhag 1997.

deAv kunskapscentra omfattar delar socialtjänsten skallsom av
många arbeta inom individ- och familjeomsorgen. Kartan landetsöver
kommunala kunskapscentra med inriktning socialtjänst förändrasmot
dock snabbt. Delvis beror det på fortsatt uppbyggnad kunskaps-av

delvis på vissacentra, kortlivade Temhagatt är 1997.centra
Inom landstingen finns FoU-verksamheter det svårtär attegna som
överblick finnsDet ingen aktuellöver. landsomfattande beskrivning
innehållet i de olika FoU-enhetemas arbete. Enligt sammanställ-av en

ning från finnsSPRI det år 1997 90 FoU-enheter landstingetsi regi ica
landet Haglund 1997.

Det verkar finnas rågång mellan kommunala FoU-enheter ochen
landstingskommunala sådana. Detta landstingen inte sällantrots att är
medñnansiärer till FoU-centra med inriktning på socialtjänsten, framför
allt gäller detta med län bas.centra som

Det krävs viss omorientering för FoU-centra, de beskrivsatten som
skall kunna sig kunskapsutvecklingta på området bammiss-ovan, an

handel och sexuella Inget FoU-centrumövergrepp. har, såvitt vi ivet,
dag sådan fördjupad inriktning. De FoU-enheter finns dagi harsom
heller ingen klinisk verksamhet. Frågan i vilken omfattningegen om

klinisk verksamhet krävs för behålla förankring deti kon-attegen en
kreta arbetet och för hand utbildnings-, handlednings-att ta ochom
konsultuppdrag behöver diskuteras.

En möjligen framkomlig kommun antingenväg, är attannan, mer en
eller i samarbete med andra kommuner erbjuds sigensam att ta an

uppgiften för regionalt kunskapscentrum. finns kommunerett Det som
redan dagi investerar i utvecklingsarbete för målgruppen barn och
ungdomar misshandlats eller för sexuellautsatts Detövergrepp. ärsom
viktigt tillvara sådana initiativ.att ta

Vi utvecklingen regionala kunskapscentrasammantaget attanser av
skall bygga på initiativ och intresse på fältet hänsyn till regio-samt ta
nala behov. föreslårVi därför Socialstyrelsen i uppdragatt attges un-
dersöka möjligheterna initiera och stödja antalatt regionalaett centra
utgående ifrån socialtjänstens behov och kompletterar de regionalasom
BUP-anlcnutna arbete. Vår rekommendationcentrens utbyggna-är att
den etappvis så begränsatgörs antal först får framatt ett centra växa
och utvärderas.

I avsnitt 11.7 redovisas de ekonomiska konsekvenserna vårt för-av
slag.
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Interkulturellt samarbete9.5

psykiskaharadoptivbarnutlandsföddaVår Ombedömning: pro-
adoptionserfarenheten,förstås ljusetdessa ofta iblem behöver av

sådanadoptionsproblematik. Omspecialkunskapvilket kräver om
tillförasbör denverksamheten,saknas inomkompetens genom

handledning.konsultation och
tvåmellanömsesidigtbygger påInterkulturellt arbete möteett

kulturelltprofessionell måsteflera kulturer. Someller varaman
med in-förutsättningslöst,andrafönnågaoch hamedveten mötaatt

personal har möj-arbete krävskvalitet ioch respekt. För atttresse
Utbildnings-arbete.interkulturelltspecialisera siglighet motatt

kapitel lO, Kompetensaktualiserar inågot vibehoven är stora, som
Även kulturan-utvecklingbehovenkvalitetsutveckling.och avav

arbetsmetoderpassade är stora.
potentialoch det finnsunderutnyttjadkompetensInvandrares är

verksamhetermil.skolasjukvård,hälso- och attför socialtjänst,
breddad relqytering.kulturkompetensstärka sin genom

flykting-/in-far illa ioch ungdomartillse barnFör attatt som
samverkansgrup-inrättaoch hjälp börfår stödvandrarfamiljer man

stöd iförförregional nivå,ellerpå läns- att svaraannanper
kompetensutveckling.stimuleraochhandläggning

såresurstilldelningen attVåra Huvudmännenforslag: anpassar
kom-med svårigheterhjälpsökandeandelhögenheter har attsom

tidsåtgångtolkkostnader,försvenska får täckningpå extramunicera
tolksamarbetet.utvecklingförsamt av

uppdragintegrationsmyndigheten iden attRegeringen nyager
erfaren-interkulturellakringFoU-arbetetoch samordnafölja upp

arbetsmetoder.kulturanpassadeutvecklingheter och av
rehabilite-tillflyktingbakgnind harungdomar medoch rättBarn

börartikel 39. DennaBamkonventionens rättmedenlighetring, i
ansvarsfördelning:följandeutgångspunkt imedsäkerställas

introduktionsfasenför iKommunen attansvarar-
särskiltbamet/denbehovenuppmärksamma samt ungege

verksamheterna.kommunalaför destöd inom ramen
rehabiliteringsplanforLandstinget upprättaatt enansvarar-

enligt HSL.behandlingHSL och förenligt §3 a

videinvandrarbakgrundmedoch ungdomar ärBarn somgrupperen av
Sverigesfemtedelsärskilt. Enuppmärksammaskallenligt direktiven av
deminvandrarbakgrund. För tor-haroch ungdomar merpartenbarn av

har detillgång,invandrarbakgrundende utgöra ensom gruppmenen
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högre förekomst psykiska och sociala problem jämnåriga medänav
enbart svensk bakgrund. Gruppen mycket heterogen och detviär anser
befogat genomgående tala två huvudgnipper med sinsemellanatt om
olika bakgrunder och behov flyktingbarn respektive barnövriga och-
ungdomar med invandrarbakgrund. För såväl flyktingbamen försom
andra barn med invandrarbakgrund finns skäl tala stöd på olikaatt om
nivåer; dels generella åtgärder första handi hälsobefrämjande,ärsom
dels riktade stöd- och vårdinsatser för dem har särskilda behov.som

diskuterasI avsnitt 4.4 generella åtgärder kan befrämja hälsasom
för barn och ungdomar med invandrarbakgrund. Flyktingbamen har på
grund speciellasin situation behov särskilda förebyggande insat-av av

och dessa särskild uppmärksamhet våra övervägandeni iägnasser,
avsnitt 4.4. föreliggande behandlasI avsnitt riktade stöd- och vårdinsat-

för barn och ungdomar med invandrarbakgrund. Sådana insatserser
innebär med andra språk och kulturer. Vid sidan otill-möteett av en
räcklig kulturkompetens, kommer ofta också metodbristergenerella i
dagen. blir särskiltDetta tydligt i socialtjänstens och barn- och ung-
domspsykiatrins arbete. Vi låter därför det interkulturella bildamötet
utgångspunkt för vår analys stöd- och vårdinsatser för barn ochav ung-
domar med invandrarbakgrund. Inledningsvis fokuserar dockvi en

barn och ungdomar med speciell invandrarbakgrund, nämli-grupp en
de barn invandrat adoption.gen som genom

9.5.1 Utlandsfödda adoptivbarn

Adoptivbamen särskild Enligt statistik frånNlAzs årutgör en grupp.
1997 eller de födda20 000, 17%, utrikes barnen adopterade.var av
Bland utlandsfödda barn förskoleålderi tredjedel adop-änvar mer en
tivbarn Invandrarverket b.1997

Adoptivbamen lever i förhållandevis stabila familjer. Separationer
vanligamindre i adoptivbarnens familjer familjeri med svensk-är än

födda bam. jämförelsevis få adoptivföräldrar skiljer levdeTrots sig,att
fjärdedel de l7-åriga utländska adoptivbarn fanns i Sverigeen av som

år 1990 inte längre med båda adoptivföräldrar.sina Motsvarande siffra
för föddal7-åringar i dockSverige högre 32 % och bland utlands-är
födda barn inte adoptivbarn bor mindre hälften med bådaär änsom

föräldrarsina Invandrarverket b.1997
Ovanstående statistisk tyder på den genomsnittliga adoptivfa-att

miljen stabil. dockSom adoptivbamen överrepresenteradeär ärgrupp
bland dem får stöd och hjälp barn- ochinom ungdomspsykiatrinsom
och socialtjänsten. finns såledesDet tecken tyder ohälsan ärattsom
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adoptivföräldrarockså såbland adoptivbarn. kanhögre Det ärattvara
barns svårigheter.söka hjälp för sittbenägna attmer

adoption in-Orsakerna till psykisk ohälsa är sammansatta, men en
iden-dentidig ochbarnet upplevt separationnebär alltid attatt egnaen

betydelsefulltdärförkomplicerad.titeten blir Det är att upp-varamer
hälsoriskerförexpositioneffekten tidiga separationer,märksam på av

nyföddhetsperioden, upplevelsenfosterstadiet och iunder att varaav
identitetssökandet i tonåren.och svårigheter medavvisad och utvald

föräldraskapetadoptivbarn stöd iStöd till -

erfa-Adoptionsfamiljen speciellahar ändåfamilj andra,är som menen
specielladeinsatt iofta stöd från någonrenheter och önskar ärsom

förebyggande arbe-adoptivfamilj Detfrågeställningar möter.somman
Adoptionsorganisatio-föräldrastödet här viktigt.och inte minst ärtet

ad-eller nyblivnaför blivandeutbildning och rådgivningordnarnerna
medsamarbetestudiecirklar, ofta drivs ioptivföräldrar stu-somgenom

inför adoptionföräldrarStudiecirklar förberederdieförbund. ärensom
för förstaadopteraromkring demvälbesökta och 90 %mycket somav

FFIAInternationell AdoptionförFamiljeföreningengången deltar.
adoptivför-blivandeför distansutbildningutvecklat modellhar aven

det svårtglesbygd därbor iäldrar används många är attav somsom
följd Sverige1997:161.SOU Somordna föräldragrupper atten av
samarbete vid inter-barn ochskyddtillträtt Haagkonventionen om av

julisedan den 1997gäller för övrigt 1nationella adoptioner en ny
till-kontrollera deskallsocialnämndenbestämmelse innebär attattsom

barn ochkunskapertillfredsställandeadoptivföräldrarna hartänkta om
planerade adoptionensinformerade denoch har blivitderas behov om

socialtjänstlagen.innebörd 25 §
ochadoptivbarnförfinns samarbetsgrupperolika håll i landetPå

Uddevalla.och EnHalland, Värmlandexempelvisderas familjer, i
folk från barn-Karlstad, beståexempletkan, isamarbetsgrupp avsom

barnomsorg,kommunenslogopedmottagningen, BUP,hälsovården,
idé- ochoch förskolan. Gruppenoch familjeomsorgenindivid- utgör en

stöd till adop-generelltför bättrekunskapsbank, arbetar ettatt gesom
1997.informerar,tivbamen kommunen NIAi
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adoptionsrådgivningMottagningar lör

Stockholm och finnsI Göteborg speciella adoptionsrådgivningar. I
Stockholm det privat mottagning, bildats år 1988 någraär en som av

med långvarig anställning inom socialtjänst, landsting ellerpersoner en
adoptionsorganisation. arbetar med konsultation/handledning, råd-Man
givning, utbildning och psykoterapi, och riktar till enskilda adop-sig
terade och deras föräldrar likaväl till ochsocialtjänst, barn-som ung-
domspsykiatri, skola och barnomsorg. problem oftaDe som man ser
hos de adoptivbarn har direkt eller indirekt kontakt med är:som man

separationsproblem, svårighet vidvisar sig iklängighet, skol-som-
byte och kamratförändringar, kris vid brytning pojk- eller flick-med

mycket starka reaktioner vid skilsmässa, dödsfall.vän,
anknytningsproblem-
utvecklingsavvikelser-
språkproblem.-

har tagit kontakt med Adoptivrådgivningen oftaDe ärsom mammorna,
de adopterade själva, socialsekreterare eller barn- och ungdomspsykiat-
rin där ha tillräcklig kunskap den speciellainte signär man anser om
adoptionsproblematiken Informationsskrift Adoptionsrådgivningen, Psyko-
logtidningen 18/1996, informerar 1997.NIA

Adoptionsrådgivningen i Göteborg ingår i den reguljära verksam-
heten for Psykologenheten på och består psykologer.Hisingen, tvåav
Under två års tid har haft särskilda projektmedel från Social-ävenman
styrelsen för utveckla arbetet med adoptivfamiljer. arbetar allt-Manatt
så under andra förutsättningar adoptionsrådgivningen i Stockholmän
och kan erbjuda kostnadsfri hjälp Psykologtidningen 18/ 996.l

Behov specialkompetensav

problemDe inom adoptionsrådgivningarna handlar imötersom man
mycket de tidiga erfarenheterna gjort "vanliga" utvecklings-att attom
problem blivit låsta och fått särskild karaktär. frånErfarenhetermer en

12-hemmet Folåsa liknande§ visar på de adopterade ungdo-sätt att
har riktigtinte problem andra ungdomar fårmarna samma som som

vård vid behandlingshemmet. Adoptivbamen tvångsvårdeninom rap-
ha uttalat svårt knyta till och deporteras att än äran mer en person ex-

känsliga for svek.tremt
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specialiserad barn-uppfattning det krävssamstämmigDet är atten
adoptivbams be-för förståoch ungdomspsykologisk kompetens rättatt

hjälp.stöd ochpsykiska problem och för kunnahov och rättatt sortsge

förSpecifika stöd- och behandlingsinsatser9.5.2

invandrarbakgrundmedbarn och ungdomar

behövsvilken särskild kompetensväsentligt få klarhet iDet är att som
ochför adekvat stödsocialtjänstenBUP/PBU och inominom att ge

invandrarbak-tlykting- ellerbarn ungdomar medvård till och annan
samverkaförmåga ochverksamheterna krävsgrund. Av mötaatten

användsspråk. dessa frågor diskuterasmed andra kulturer och Då
behandlings-interkulturellttranskulturellt, andra gångeribland termen

eftersom den påinterkulturellt arbete,arbete. väljer härVi etttermen
mellan tvåfrågan ömsesidigtdettydligt möteär ettsätt att omanger

oundgängligt då barnetsärskiltinterkulturellt arbetssättkulturer. Ett är
isolerad från deteller levtkort tid landet,och familjen vistats i om man

svenska oritetssamhället.maj
försocialtjänstens IFOochkunskaper behövs då inom BUPVilka

fåfamiljerbarn, ungdomar och Förarbeta interkulturellt med attatt
nyckelpersoner lång-antal varitfrågan belyst har tillvi vänt ett somoss

boende-socialtjänstens IFO irespektiveverksamma inom BUPvarigt
befolkningssammansättning.flerkulturelloch upptagningsområden med

har allaarbetar inomdessa nyckelpersonerverksamheterDe som
utveckla arbetsfonner.arbetat aktivt med att nya

Kartläggningen9.5.3

lika verk-representerande mångatill 15-talVi har vänt ett personer,oss
ochbehövsföljande fråga: Vilka kunskaper inom BUPsamheter, med

ungdomarinterkulturellt med barn,för arbetasocialtjänstens IFO att
och familjer

delfrågeställningar:Huvudfrågan omformulerades till antalett

för skapa godaprofessionell ställa sigVilka frågor bör attsomman-
förutsättningar för möteett

inomspecifik språk- och kulturkompetensvilket behövsPå sätt or--
ganisationen

ha migration,och erfarenheter behöverVilka kunskaper omman om-
trauma
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kan samverka mellanHur socialtjänst och BUP/PBU i inter-man-
kulturellt behandlingsarbete

har ochVi från dem tillfrågat ochvimött ett stort engagerat gensvar
erhållit skriftliga dokument från har låtit frågorna13 instanser. Några

vidaregå till krets medarbetare och de fått del harvistörre taen svar av
då resultatet fördjupadvarit diskussion inom verksamheten.av en

följer redovisning vad harNärmast säga.sammantaget atten av svaren
har denna avstått från belasta med direkta och återkom-Vi i att texten

mande hänvisningar till svarande.våra

Vilka frågor bör professionell ställa9.5.4 man som

sig för skapa goda förutsättningar föratt ett
möte

"deninterkulturella arbetssättet innebär inte ensidigt betraktaDet att
förutsätt-andres" kultur. lika hög grad granskas våra kulturellaI egna

och hur de kommer till uttryck strukturer och "Viningar i våra i mötet.
ska ledstjäman och "läralära oss" måste viktigareär än attvaraoss om

dom". behöver bearbeta till vilken grad själv fångenMan ärom man av
fråga företeelser socialt kön,etnocentriska föreställningar i om som re-

ligion, ritualer, klädermat, m.m.
kulturmedve-behandlare det alltså viktigt öka sittSom är egetatt

för den skull hamna kulturrelativism. kultu-tande i Detutan att extrem
skall respek-rella viktigaste beståndsdel barnuppfostran,ärarvet, vars

för majoritetssamhällets lagstadgade värde-bara inomteras men ramen
kulturmötet krävs således både tydlighet och lyhördhet.ringar. I

professionelle förmågadet interkulturella måste den haI mötet en
respekt,och vilja skapa dialog, Vilket förutsätter grundläggandeatt en

lyhördhet och nyfikenhet. Viktigare de specifika kunskapernaän om
henne förut-den andres kultur och bakgrund honom ellerär mötaatt

lyssna tillsättningslöst med och Centraltintresse är attengagemang.
samfälldaoch förstå vad besökaren själv vill uppnå med Dettamötet. är

synpunkter från våra svarande.
frånviktigt informera de traditionella lösningarnaDet sigär att om

självarespektive land för inte hamna i situation där insats iatt en en
blir belastning för individen och familjen. kan bli falletverket Deten

den svenska åtgärden strider familjens kulturella ochmönstermotom
värderingar. främste informanten den hjälpsökande själv. ManDen är

krävs förbehöver nå den grad kännedom klientens kultur attsomav om
skall ha inför det kulturspecifika. Kommunika-sensitivitetman en
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tionens mål förstå bara deinte uttryckta behoven också vilkaär att utan
individen och familjen har och hur de kan användas deniresurser nya

livssituation hamnat i kommit till vik-Sverige. Inte minstnärman man
tigt bejaka föräldrakompetensen.är att

Flera svarande påpekar också måste medvetenatt man vara om
strukturella problem kan för handen, för flykting-inte minstsom vara
familjer, exempelvis långa handläggningstider och dålig samordning
mellan Invandrarverket, kommun och landsting. Sådana faktorer kan i
hög grad påverka bara barnets och familjensinte situation, ocksåutan
förutsättningarna för det enskilda strukturella faktorerna harDemötet.
betydelse för den hjälpsökandes förväntningar och inställning till myn-
digheter, känner sig välkommen eller misstänkliggjord. Deom man
påverkar det enskilda och självklart också den professionellesmötet
roll och möjligheter att agera.

frågorExistentiella

med människor från andra kulturer ställer införMötet migreratsom oss
centrala livsfrågor, synnerhet flytten ofrivillig ochi varit trauma-om
tisk. själv ha vidgått frågorna förutsätt-de existentiella kanAtt vara en

förning våga den andre. måste beredd hanteraManmötaatt attvara en
människas berättelse genomgångna traumatiska situationer,om som
kränkningar, förföljelse, och Samtidigt det viktigtövergrepp ärtortyr.

ha respekt för de begränsningarna, och ibland faktisktatt attegna man
brister förståelse. allt människovårdande arbetei Som i måste man

överidentiñera denockså uppmärksam på risken sig med and-attvara
svårigheter. Vid sidan kulturhandledning kan därför sedvanligres av

metodikhandledning behövas.

Barnkonventionen

konvention barnets bör finnas förgrunden detFN:s rättigheter i iom
interkulturella exempelvis Invandra-påpekar Rädda ochBarnenmötet,
renheten vid för psykosocial miljömedicin IPM.Statens institut Man
bör för medprofessionell och dialogen skermötetta attsom ansvar
barnets bästa för ögonen.



förbättrat samarbete382 Förslag SOU 1998:31om

Att flexibelvara

behöver flexibelFlertalet svarande understryker i sittatt man vara ar-
flykting-/invandrarbak-betssätt då barn och familjer medmöterman

tydlig, förklarandegrund. Inledningsvis kan behöva särskiltman vara
den fort-aktiv för familjen skall kunna sigoch orientera i Imötet.att

ochofta byta fokus mellan familj, föräldrarkontakten måstesatta man
oförutsett behöva skifta frånden enskilda familjemedlemmen. kanMan

Ofta det vik-systemiskt till pedagogiskt arbetssätt.exempelvis ärett ett
helhet,professionella kan stå för kontakten i sintigt att samma person

både socialt stöd och behandlingsinsatser.exempelvis för
ungdomspsykiatrin påpekarsocialtjänsten barn- ochSåväl från som

deinterkulturella måste våga släppai det mötet tagetatt omman man
sigFlera påpekar måste våga visainvanda arbetssätten. att man upp

tydligare andra med klienter.på iän mötensättettpersonsom

specifik språk- ochPå vilket behövs9.5.5 sätt

kulturkompetens inom organisationen

varandra,medoch föregående fråga hängerpå dennaSvaren samman
förhållnings-det allmännasvarande understrykersåtillvida de attatt

kulturkompeten-den specifika språk- ochlika väsentligtsättet är som
arbetsgrup-omöjlighet inom denpraktiskt detRent är att egnaensen.

potentiellt be-specifika kompetenstillgång till all denha som manpen
flera språk och kulturervärde i hahöver. finns däremotDet attett stort

kulturella för-eftersom det breddar denrepresenterade arbetsgruppen,i
alltföroch motverkarståelsen, ökar kultursensitiviteten snävt,ett

olikasjälvklar medvetenhetsvenskt utvecklarMan attsynsätt. omen
beteende.normalitet och förväntatkulturer har olika påsyn

handtillgodoses förstaspecifika kulturkompetensen iDen genom
hjälpsökande infor-använda denöppenhet ochi mötet att somgenom

får viamed informationkan behöva kompletteraManmant. som man
den allmännaoch fortbildning.konsultation, handledning Förlitteratur,

kontaktverksamheten hartill inomberedskapen kan att manman se
familje-"bollplank". Individ- ochinvandrarföreningar och andramed

rekommenderarstadsdelen Rosengård i Malmöi att manomsorgen
komple-kontakt olika befolkningsgrupper. Ett intressantaktivt söker i
det vill"bicultural co-workers",kani arbetsgruppen utgörasment av

fungerar medar-specifik kulturkompetensindivider medsäga somsom
för Psykoterapibehandlingspersonalen Institutetbetare till den vanliga

Interkulturell Kommunikation.och
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fortfarandeDet inte helt ovanligt medär psykiatriska mottagningar
invandrare klienter med enbart svenska be-tar emotsom som men

handlare. blandadeDen arbetsgruppen dock nödvändig,är anser man
överlag. Däremot våra svarande för låta de icke-svenskaattvarnar
medarbetarna bli "invandrarspecialister", dvs. arbeta enbart mednästan
klinter med invandrarbakgrund. finnsDet då risk behandlare medatten
invandrarbakgrund marginaliseras i arbetsgruppen, i likhet med de
hjälpsökande invandrare de förekommerDessutom det intemöter.som
så sällan den hjälpsökande från kultur hellre vill träffaatt en annan en
"icke-landsman" och ställeti ha tolk vid behov, påpekar från Rin-man
keby stadsdelsförvaltning. Skälen till detta kan växla, kan handlamen

inte vilja bli "utlämnad" inför landsman. utnyttjas deBästattom en
icke-svenska medarbetarna de deltar i arbetet i sin helhet och dåom
deras speciella kunskaper och erfarenheter används för utveckla helaatt
arbetsgruppens kulturmedvetande och interkulturella kompetens.

Några svarande påpekar etnicitet inte den enda kulturellaatt är
variabeln beakta. Klasstillhörighet, utbildning och mångaatt ärgenus
gånger lika väsentliga. kulturellaDe barriärema inom nation kanen

svårforcerade språk- och nationsgränser. akademisktEnänvara mera
utbildad medelklass flestai de fall relativt kosmopolitisk, och finnerär
inte sällan gemenskap med motsvarande befolkningsgrupperstörre i
andra länder med landsmän lever i traditionella samhällen.än som

förDetta övrigt något hålla i minnet ocksåär i med svenskaatt mötet
barn och familjer, påpekar någon svarande. Professionella inom såväl
socialtjänst barn- och ungdomspsykiatrin sällaninte svenskamötersom
barn och familjer har andra samhälleliga och kulturella erfaren-som
heter de själva.än

Brister i utbildningarna

flertalEtt svarande påpekar invandrarkunskap och interkulturellatt
kommunikation lyser med sin frånvaro inom de högskoleut-nära nog
bildningar leder till yrken hälso-inom och sjukvård, socialtjänstsom
och skola. innebärDetta blivande socionomer, psykologer, läkareatt
mfl. kan tämligen oförberedda inför andel deantas storvara en av pro-
fessionella dem. I vissa verksamheter ochmöten väntarsom geogra-
fiska områden har majoriteten de hjälpsökande icke-svensk bak-av en
grund, och för andel dem kan kulturkompetent personalstor antasen av

förutsättningen för de skall få adekvat stöd.attvara
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underutnyttjInvandrares kompetens ad

endast liten gradVälutbildade flyktingar och andra invandrare hamnar i
deras fulla kompetens anspråk. Värderingenpå tjänster där i ut-tas av

Socialstyrelsenländska överlag särskilt ochmeriter inte generös,är
legitimation påhåller restriktiv linje då det gäller ansökningar omen

och dubbel-utländska finns många tvåspråkigabasis examina. Detav
erfarenhetermed goda kvalifikationer ochkulturella behandlare men

påpekaranställning yrke.-med svårigheter inom sitt Detta ettatt par
ochför socialtjänst, hälso-det finns potentialsvarande, och attmenar

breddadstärka kulturkompetenssjukvård, skola m.fl. sinatt genom en
rekrytering.

Användning tolkav

arbetetoundgängligt inslag iFlertalet svarande tolkningnämner ettsom
förförutsättningoch familjer. Tolk viktigmed hjälpsökande barn är en

svenska, och någotoch barn behärskarkunna familjer intemötaatt som
förvaltnings-fall "bör" anlita enligt §myndigheten sådana 8isom

fullgod tvåspråkighetkrävande uppdrag, därlagen. tolkAtt är ettvara
Tolken måste klaragrundläggande förutsättning.bara attär aven

innebärsammanfatta och omtolka Detta attöversätta, utsagan.utan att
ochtill samtalneutral, ofta relationförmår förhålla sig iattman

klaragripande och upprörande.berättelser kan starkt För attsom vara
överenskommelser.arbeta utifrån tydligauppdrag behöver tolkensitt

el-psykiatriskaspeciella villkor för detarbeta med tolk innebärAtt
dennasigpsykoterapeutiska samtalet. viktigt gripaler Det ut-är att an

för det be-eller undvika tolkbehovetoch negligeramaning inte äratt
fantilj,behandlare, tolk ochtriad mellansvärligt. uppstår slagsDet en

kommunikationen fungerartilloch det behandlarensär att attseansvar
fa-Bådeterapeutiska skall blismidigt för denatt gynnsam.processen

förtroende för den tolkmilj och behandlare måste ha sarrar-som man
betar med.

gäller barn.ofta, då det Iut-Behovet tolk underskattas inte minstav
alltid mycketbarn använder sigredning och behandling avav man

barnets uttryck i exempelviskommunikation, det villicke-språklig säga
alltsåspråket viktigt för barn,lek bildskapande. Likväloch är även som

Tolkenbetj tolkhjälp. måstepå kan äntasätt vara avsamma som Vuxna
erfarenheter från BLP ibamtolkning, vilket enligtdå specialinvigas i

ochförvirra barnet- iundvika "jag-form" kanUmeå innebär att som-
"hjälpa" barnet.övrigt tolka ordagrannt utan att
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psykiatrin finns detInom motstånd tolkanvändning, delsett mot som
beror kostnadernapå på tolkanvändama. frågarDåävenmen man
familjen "Behöver tolk" kanni det ligga till hands för familjennära att
tacka nej. vill inte framstå krävande och beroende,Man ävensom om

i själva verket har mycket med svenskan.svårt alltså viktigtDet ärman
erbjuda tolk Hälso-på positivt och sjukvårdsenheter medatt sätt.ett

hög andel patienter med invandrar-/flyktingbakgrund bör tilldelas extra
för tolkkostnader och tidsåtgång, föreslår förCentrumstörreresurser

barn- och ungdomshälsa.

Praktisk träning i arbeta med tolkatt

Utredande och behandlande personal inom såväl socialtjänsten som
barn- och ungdomspsykiatrin behöver få lära sig arbeta tillsammansatt
med tolk, framhåller från bl.a. socialtjänsten iAngered och iBUPman

behöverUmeå. tillfälle till praktisk och kunskap vadMan träning om
har ställa för krav tolk- och vadpå inte harrätt rättatt attman en man

kräva. kan också bra få tillfälleDet diskutera och sig itränaatt attvara
formulera tolkkontrakt. Tolken medarbetare bör be-att ärett en som

jämställd specialist, erbjudas ochimötas ett väntaeget attsom en rum
välkomnas i personalrummet. viktigtDet tolken på detta fårär sättatt
stöd professionell hållning,i också i förhållande till detklienten. Dåen
låter sig måste tolken förberedas infor budskap före-svåra i detgöras
stående samtalet, avslag asylbegäran eller inträffade sexuellapåt.ex.

Tolken kan också behöva få möjlighet till "debriefing" och,övergrepp.
långsiktigt, fortbildning i de frågor han eller hon i sinamötermera

uppdrag.

Stora behov metodutvecklingav

De metoder för utredning och behandling nonnalt användersom man
sig socialtjänstinom och barn- och ungdomspsykiatri kan nöd-inteav
vändigtvis tillämpas interkulturellt. Kulturell medvetenhet innebär
bland ständigt uppmärksam på det kulturspeciñka i deärattannat man

förväntningarna och metoderna. sistnämnda oftaDe behöveregna mo-
difieras till sitt innehåll och tolkningsramar.sina

Då det gäller bampsykologisk diagnostik har problemet uppmärk-
hel del på sistone, exempelvis inom förFöreningen In-sammats en

vandrarpsykologer bildat nätverk för erfarenhetsutbyte ochett ut-som
vecklingsarbete.

13 18-0333
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överskattas. Vidmetodutveckling kan knappastBehovet exem-av
inför minstbarnpsykologenutvecklingsbedömningar stårpelvis sagten

synbarmetoder hand.bristfälligt anpassade i sin Enuppgift medsvår
understimulans miljön,grund i ikan ha sinutvecklingsförsening post-

omognad, primärhjärnskada, neurologiskdepression,traumatisk stress,
för densärskild kompetensm.fl. krävsutvecklingsstörning Det göraatt

fråge-svenska bam. Dåutvecklingsbedömningarhär ävensortens av
dåochoch kulturkretsspråk-barn frånställningen rör ett en annan

blirtill Sverige,nyligen kommitrelativtbarn till vissodetta yttennera
kulturellaochspråksvårigheterEventuellavansklig.uppgiften extra

ytterligaredetberoendebarnetsförhållningssätt göruppmuntrarsom
barnetstödjautvecklingsnivå.barnets Förproblematiskt bedöma attatt

kan detresursanvändning,optimaloch förpåoch familjen rätt sätt,
utvecklingsbedömning.angelägetlikväl göraatt envara

metodut-behovetuttryckligensvarandeFlertalet våra tar avuppav
dock förstadsdelsförvaltningvecklingsprojekt. Rinkeby att per-varnar

eftersomkulturgrupp,till vissenbartprojekt riktar sigmanenta ensom
förstärkeromvärlden ochsluter sigbidra tilldet kan motatt gruppen

vidInvandrarenhetenbetona likheterna.stället förskillnaderna i att
denkritisk tillIPMmiljömedicinpsykosocialför ärinstitutStatens

präglar dagenstyckerfragmenteringochstarka sektorisering som man
praktiskademetodutveckling inomtillStöd behövsprojektsatsningar.

ochfrågeställningarnaformulerapersonalen fårdärVerksamheterna,
ingå i denforskare. börDetmedsamarbetatillfälle externaatt nyages

samordnaoch FoU-ar-följauppdragintegrationsmyndighetens att upp
ocksåfrånområdet, IPM,mångkulturelladetbetet inom sommananser
Likaocksåexemplen segodasynliggöra demetoder förefterlyser att

1997/98:16.dir. 1997:117,1997:82,möjligheter SOU prop.

behövererfarenheterochkunskaperVilka9.5.6

traumamigration,ha omomman

problemområdena ihuvudsakligade tvåochMigration utgörtrauma
svarande. Manpåpekar vårafamiljer,och derasflyktingararbetet med

oundgängliga ihärom heltkunskaper mötetsåledes äröverens attär om
traumatisering,gradenpåpekar detmed flyktingar. Några äratt sna-av

omfatt-hjälpbehovensavgörande förinvandrarskapet, ärän somrare
professio-hatillgångdetkaraktär. Fleraoch är attning nämner att en

tillhör andraflyktingar/invandrare ellersjälvamedarbetarenella ärsom
vad flyk-kännedomdjupgåendetillfördeeftersomgenerationen, omen

identiteten.formandetinnebär förting-/invandrarskap av
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finns omfattandeDet speciallitteratur migration, ochtraumaen om
flyktingskap. Litteraturen täcker brett spektrum, från teoretiska för-ett
klaringsmodeller till diagnostik och behandlingsmetoder. kanDet vara
svårt specificera vilka kunskaper behövs då området såatt ärsom om-
fattande, och nedan endast skiss centrala kunskapsornråden.överges en
Listan mycket komprimerad sammanställning initieradeutgör en av
synpunkter från framförallt FlyktingCenter, Umeå, individ-BUP IPM,

familjeomsorgenoch i Rosengård, Rinkeby respektive Lidköping samt
Centrum för barns och hälsa.ungdomars

Migration:

Flyktingkrisen. Förlust den familjen nätverk,utvidgade och övrigtav
förlust sammanhang och mening. Krisreaktioner och identitets-av
påverkan. betydelseSeparationers i olika kulturer.

Familjedynamiska förändringar vid migration. Förändrade roller i
familjen. roll vårdare/fostrareKvinnans barnen stärks medansom av

roll reduceras, balansen mellan förändras.makarna lärBarnenmannens
sig språket och får förankring samhälleti det svenskatypen annan av

föräldrarna.än
Kulturchock och kulturkrock. Exiltillvaron och eventuella drömmar

återvända. Bamen/ungdomarna och föräldrarna lever skildaiattom
världar, ackulturation"."assymetrisk Risk för rotlöshet, främlingskap,
social underordning och rasism.

Trauma:

Post-traumatiska symtombilder hos barn olikai åldrar; mardömmar,
"flashbacks" och andra återupplevelser, undvikande, nedstämdhet,
lustlöshet, koncentrationssvårigheter, sömnstörningar, aggressionsut-
brott Psykosomatiska utsatthet för våld, svårig-Barnssymtom.m.m. -
heter i sorgeprocessen.

Posttraumatiskfamiyedynamik. "Tystnadens akuta kriste-strategi",
aktioner.

Behandlingsmetoder för traumatiserade barn respektive traumatise-
rade familjer. Traumafokuserad korttidsbehandling. få berätta sinAtt
historia se nedan.

viktigtDet skilja på eller flyktingkrisen och denmigrations-är att
familjekris har sitt i eller psykiskat.ex. stör-traumasom ursprung
ningar.
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få sin historiaAtt berätta

omständig-Alla har migrerat under eller mindre uppslitandesom mer
berättad. för-heter har personlig historia kan kräva bli Attatten som

neka och det onda hänt vanligt förhållningssätt, på-tiga är ettom som
Oftapekar bland från Flyktingmottagningen Lidköping.iannatman

skyddar och föräldrar varandra från påminnelserbarn ömsesidigt om
dramatiska skeen-det den akuta krissituationen, underIsmärtsamma.

möjlighet påverka, kan fömekandeden ändå inte har vara ensom man
efter krigs-Forskning visarrimlig anpassningsstrategi. stressymtomatt

dehela tiden fokuseratupplevelsema då kan mindre än om manvara
adaptivt iref. FlyktingCenter Karlstad.onda händelserna i Det ärsom

vill åter-skedet riskerar bli skadligt på sikt. intedet akuta De vuxna
ochförenat meddet kanske ocksåuppleva ärsmärtsamma, sorgsom

hysa förhoppningsaknad det lämna. kan ocksåtvingats Deöver enman
skyd-och de själva verketbarnen inte skall ha tagit intryck iattattom

riskerardet hänt. minnendar dem inte tala Barnetsatt om somgenom
bilder, formdå påminda påträngande ibli ointegrerade och de sig igör

återupplevelser.och andra känsloladdademardömmar, "flashbacks"av
för bear-berättandet handlar skapaAtt att utrymmeuppmuntra enom

betning.
fram det finns goda skälhar lyftVi i avsnitt 4.4 uppmuntraattatt

bildochuttrycka i ordbarn ungdomar med flyktingbakgrund sigoch att
skallbasverksamhetemaberättelse, och personal ioch forma sin attatt

beredasbarn behöverbarnets budskap. Vissakunna mottagarevara av
sinfå berättamöjlighet till djupgående bearbetning attgenomen mer

behandlingskontakt.historia förinom ramen en

ochsocialtjänstkan samverka mellan9.5.7 Hur man
behandlingsarbeteinterkulturelltBUP/PBU i

de invandavåga lämnaInterkulturellt arbete handlar mycket attom
ochfram nytänkandeArbetet med flyktingar tvingarmönstren. sam-

självfallet lättverksamhetsgränsema. ingenverkan Detta äröver upp-
utanför kanske ocksågift. till arbete rutiner,Då tvingas gängseman

individblir skavankerna hos ochutanför den normala arbetsplatsen,
frånför alla inblandande, påpekarplötsligt synligaorganisation man

samarbete, också iLidköpings kommun. konkretI gemensammamen
fåemellertid möjlighet kun-utbildningar och seminarier, har attman

hur kanvarandras ochskap och tilltro till kompetens manomom
varandraviljavarandra. måste finnaskomplettera Det ut-atten ge

för delvis olika arbetssätt.rymme
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svarande har lämnatVåra rad synpunkter och exempel påen samar-
betsmodeller huvudsakligen arbetet med flyktingfamiljer ochrörsom
deras bam. Flyktingfamiljemas speciella och det faktumsituation att
kommunerna har särskilt åtagande familjenintroducera detiett att
svenska samhället har framtvingat arbetssätt. fördjuparInnan Vinya

i dessa exempel skall allmäntnågot samarbetet kring in-oss mera om
vandrarbam- och familjer sägas.

HallundaFrån påpekar arbetet med familjer med brist-PBU attman
fällig social förankring det svenska samhället kräver hari att man

samarbetsformerutvecklade i myndighetsnätverket. hjälpsökandeDe
dåligt insatta i den svenska vårdapparatens regelsystem måsteärsom

erbjudas hjälp tolka olika myndigheters funktioner. dettaFöratt att
skall fungera smidigt socialtjänstenmåste och barn- och ungdomspsy-
kiatrin, helst också Vuxenpsykiatrin och barnomsorg/skola, ha god kän-
nedom varandra och upparbetade kanaler för remittering ochom sam-
verkan.

Från socialtjänstens sida uttrycker med barn- ochmissnöjeman
ungdomspsykiatrins tillgänglighet. barn behöver socialtjänstDe som
och bampsykiatriska verksamhetinsatser skall möta ären som anpas-
sad till dessa behov, anser man.

UmeåBarnilyktingmottagningen i

Umeå har sedan år tillbaka byggt fruktbart samarbeteI ettman sex upp
mellan Bamkliniken och Invandrarbyrån, Bamflykting-BUP, genom
mottagningen BFM. har inom för denna utvecklat ak-BUP ramen en
tivt uppsökande verksamhet för komma kontakt med riskbam mediatt
flyktingbakgrund. Alla familj får erbjudandekommunplacerade ett atter
frivilligt kostnad låta föroch sina barn genomgå "hälsokontrollutan en
kropp och själ" på förlagd till Bamkliniken, dit bampsy-BFM. BFM är
kolog/bampsykiater från frånoch familjens socialsekreterareBUP In-
vandrarbyrån infinner sig.

placering på Bamkliniken har fördelar. Alla föräldrarBFM:s många
intresserade sina barns fysiska hälsa och något bamläkarensär av av

självklara "smittar till här får ansikte.sig" BUP, In-status ettav som
vandrarbyråns socialsekreterare får fördjupad inblick ochi intervjunen

den självklara samarbetspartnem det krävs psykosociala insatser.är när
familjedia-Socialsekreterarna får på detta naturlig fortbildning isätt en

gnostik och får bättre kännedom Invandrarbyråns organisationBUP om
och insatser. Omkring familjer vidare till be-30-40 % BFM:s gårav
handling på BUP.
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I arbetet med de problemtyngda familjerna får iBUP Umeåmest
ofta rollen samordnande förinstans professionellt nätverksar-ettsom
bete mellan Invandrarbyrån, socialtjänsten, Vuxenpsykiatrin, sko-t.ex.
lan/SFI svenska för invandrare och polisen. Denna roll har varit möj-
lig eftersom flyktingteamBUP:s har utvecklat hög interkulturellen
kompetens och professionalitet.

Samverkan i mottagandet

Arbetssättet vid lyfts framBFM "gott exempel" exempelvisettsom av
Rädda Också andra hållBarnen. på i landet samverkar socialtjänst och
BUP i någon form introduktionssamtal för tlyktingfamiljer medav
bam. organiseras lite olikaDet på huvudtanken densamma.sätt, ärmen
Familjen skall få första kontakt med BUP på icke-stigmatiserandeetten

och barnets familjensoch eventuella behov barnpsykiatrisktsätt, av
stöd eller behandling skall identifieras tidigt. Erfarenheten denvisar att
nyanlända familjens behov social information och psykologiskav
vägledning viktigt familjenDet erbjuds sådan inomär stor. är att ramen
för det generella mottagandet, eftersom flyktingfamiljer sällan söker

frivilligt,BUP de asylsökande/gömda och önskar fåän ärannat ettom
intyg barnetspå psykiska status.

Liksom i Umeå konstaterar på andra håll fastäven attman samver-
kan mellan socialtjänst och flyktingmottagandetBUP i har flera posi-
tiva effekter. Aktiv samverkan i det konkreta arbetet innebär fåratt man
kontakt och förtroende verksamhetsgränsema och skaparöver att man

kanaler och möjligheter också i andra ärenden. lär varandraMannya av
vilket bidrar till kompetensutvecklingen inom respektive organisatio-

ner.

Behov samverkansgrupperav

På grund den minskade flyktinginvandringen avvecklas dag deiav
kommunala flyktingmottagningarna i snabb takt. Mottagningar stängs,
de totala för flyktingfamiljerna krymper och i normalkom-resurserna

den ordinarie socialtjänsten kontakten flykting-medövertarmunen
invandrare. Tidigare upparbetade samarbetsformer faller därmed sam-

och i de flesta kommuner och landsting måste finna sättman man nya
samverka. storstäderna, där-I flyktingar/invandra-att stora grupper av

bosatt sig inom enskilda stadsdelar, kan dock räkna med detattre man
finns underlag så kan behålla fungerande samverkan.att man
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FlyktingCenter det finns starka skälatt värnaatt närmreettanser om
samarbete mellan BUP och socialtjänsten det gäller barn farnär som
illa flykting-/invandrarfamiljer.i Socialtjänsten har svårigheterstora att
utreda och intervenera i dessa speciella fall. Samverkansgrupper på
länsnivå, liknande modell utvecklats på många håll landetiav som
kring sexuella på barn se avsnitt 9.4, skulle kunna förövergrepp svara
stöd i handläggningen och utvecklingsarbete kommer till stånd.att ett

krävsDet sannolikt behandlarevissa inom har specialiseradBUPatt
kompetens, på socialsekreterama.sättsamma som

Samverkan kring föräldrautbildning

Flera svarande understryker måste bejaka föräldrakompeten-att man
Föräldrar med psykiska problem få den hjälp de behöver,måstesen.

också för kunna fungera i sin föräldraroll. Därför det viktigt föratt är
socialtjänst och samarbeta med Vuxenpsykiatrin.BUP ävenatt

Från Botkyrka kommun påpekar invandrade föräldrarattman som
inte kommit hit flyktingar eller varit här längre tid mångasom som en
gånger får otillräckligt stöd i orientera sig i det svenska samhället.att

förordar föräldrautbildning riktarMan sig också till dem ochsom som
har till syfte introducera dethur barn i Sverige och huräratt att vara
det förälder ha barn svensktpå dagis, i svensk skolaär att som osv.
Kunskap kultur traditionsvensk och viktig för föräldrarärom som
överlämnar barn till dagis och skola främmande samhälle. Vadsina i ett

barnet, föräldervad har för för barnet på dagismöter man som ansvar
eller i skolan och för skolgången, och vad skolans ansvar Detär är
också viktigt känna vilkatill lagar och regler gäller och huratt som
olika myndigheter samarbetar i Sverige. Utbildningen bör återkomma
regelbundet under barnets och ordnas samarbete mellaniuppväxt
BVC, barnomsorg, skola, socialtjänst och polis, ocksåPBU, igärna
samarbete med invandrarföreningar och församling.

verkadeI Umeå under åren 1991-1994 speciell samarbetsgrupp,en
Flyktingar vården FIV medinom från barnklini-BVC,representanter
ken, vuxenpsykiatrin,BUP, vårdcentralerna och Invandrarbyrån. Under
några terminer samarbetade också med och erbjöd dåFIV SFI ett un-
dervisningspaket för alla gick sista årskursen och förstod svenska.som
Undervisningen syftade till öka flyktingarnas kunskap blandatt om

svenskt familjeliv, barnuppfostran i och svensk sjukvård,Sverigeannat
det vill hade liknande innehåll det föreslår från Bot-säga ett som man
kyrka.
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9.5.8 Våra överväganden

femtedelEn Sveriges barn och ungdomar har invandrarbakgrund.av
demMerparten välanpassade och vid god hälsa,ärav men som grupp

har de något högre förekomst psykiska och sociala problem änen av
sina jämnåriga med enbart svensk bakgrund. Detta ställer särskilda krav

verksamheterpå har till uppgift stöd och vård.attsom ge

Utlandsfödda adoptivbarn

Utlandsfödda adoptivbarn särskild lever förhållan-De iutgör en grupp.
devis stabila familjer, förebyggandeoch goda insatser social-görs av

Ändåtjänst och adoptionsorganisationer. de någotär överrepresente-
rade bland de barn och ungdomar behöver stöd och vård försom psy-
kiska problem. Skälen härtill kan tidiga separationer, expositionvara
för hälsorisker under fosterstadiet och inyföddhetsperioden, upplevel-

både avvisad och utvald och svårigheter med identi-attser av av vara
tetssökandet i tonåren. Anknytningsproblem och känslighet för separa-
tioner och svek problem förhållandevistycks vanliga, ochär som som
enligt erfarna professionella bör förstås ljuset adoptionserfarenhe-i av

detta krävs specialkunskapFör hos dem barnet eller denten. mötersom
individ- och familjeomsorg,inom familjerådgivning, familjerätt, iunge,

hem för vård eller boende, eller inom barn- och ungdomspsykiatrin. Då
sådan kompetens finns tillgåinte inom verksamheten, bör denatt
tillföras konsultation och handledning.genom

Interkulturellt arbete

Stöd och vård bör så barnets bästa kommer i främstaatt rummetges
och med respekt för barnets behålla sin identitet och famil-sinarätt att
jeband i enlighet med Barnkonventionen, bl.a. artiklarna 8:1.3:1,

verksamheterDe för stöd och vård såledesmåsteattsom ansvarar ge
ha förmåga arbeta interkulturellt.att

Vilka kunskaper behövs då inom och socialtjänstens förBUP IFO
arbeta interkulturellt med barn, ungdomar och familjer riktadeViatt

frågan till 15-tal nyckelpersoner med mångårig erfarenhet frånett
främst socialtjänstens ochIFO BUP/PBU. fick omfattande ochVi ett
informativt kunskapsunderlag.

Interkulturellt arbete bygger på förmår den andre för-att mötaman
utsättningslöst, med respekt, lyhördhet, intresse och Manengagemang.
måste kulturellt medveten, dvs. förmå likagranska "sig själv" ivara
hög grad "den andre". uppnå detta krävs öppenhet och viljaFör attsom
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verksamheterna. ledningshålllära hos dem arbetar i Frånatt nytt som
beredd utvecklingsarbete och fortbildning.måste påatt satsaman vara

blivandeVi också det högskoleutbildningarna för sociono-inoterar att
psykologer, läkare m.fl. viktiga yrkesgrupper knappast ingår nå-mer,

flyktingskap och interkulturell kommuni-kunskap migration,gon om
sådana inslag.det bör bli skyldighet införakation. Vi att attanser en

bör målet höja densåväl fortbildning grundutbildningFör attvarasom
förmedla kunskap speci-kulturella medvetenheten, än att omsnarare

fika kulturer.
till flera språkfördel arbetsgruppen ha tillgånginomDet är atten

medvetenheten.och kulturer. ökar kompetensen och ViDetta attanser
invandrares kompe-bör eftersträva breddad rekrytering, så attenman

aktuella verk-utsträckning kan komma deoch erfarenheter i störretens
med icke-svensk bakgrund bör intesamheterna tillgodo. Medarbetare

helhet. Då detenbart "invandrarspecia1ist" delta i arbetet i sinutanvara
kunskap börfinns behov specifik kulturelli arbetssituation manaven

främste informanten.betrakta den hjälpsökande själv densom
vadmindre utsträckningsvarande används tolk iEnligt våra än som

tolkbe-underskattas oftakontakten med barnönskvärt. minst iInteär
resurstilldelningenhovet. väsentligt huvudmännenDet är att anpassar

med svårigheterför hög andel patienter/klienterenheter har attsom
tolkkostnaderfull täckning försvenska, så de harkommunicera på att

för utveckling tolksamarbetet.och tidsåtgångextra samt av
Kulturanpassademetodutveckling mycketBehovet är stort. me-av

behöver tillskapas.toder såväl utrednings- åtgärdssidanpå som
ochinterkulturellt arbete kunskaper migrationI är cent-traumaom

familjedynamiska förändring-flyktingkris,rala. Begrepp nämns ärsom
posttraumatiskakulturchock och kulturkrock,vid migration, sym-ar

och behandlings-posttraumatisk familjedynamiktombilder hos barn,
och barnbehöver bådemetoder. Efter uppslitande migration vuxnaen

tillupplevelserfå "berätta historia", dvs. organisera sinatillfälle sinatt
ochflyktingbarnsammanhängande helt och bli bekräftade. Att mötaett
detmed existentiella frågor.-familj kräver också förtrogenhet För atter

det finnskvalitet krävsinterkulturella arbetet skall hålla hög att
specialisering socialtjänst ochmöjlighet till inom BUP.

för denmellan verksamheter särskilt viktigtsamverkanBra är som
olika hållsvenska myndigheter fungerar. Frånsjälv dåligt insatt i hurär

social-samverkan mellangoda erfarenheter regelmässigrapporteras av
flyktingmottagandet.kommunala Motoch BUP/PBU m.fl. i dettjänst

flyktinginvandringen och avvecklingenbakgrund den minskade avav
såutveckla strategierkommunala flyktingmottagningar börmånga man

kvalitettill samverkan goddet framgent finns möjligheterävenatt av
far illaoch synnerhet då det gäller barnmellan socialtjänst BUP. I som
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flykting-/invandrarfamiljeri har den icke-specialiserade socialtjänsten
svårigheter utreda och intervenera. Samverkansgmpper på länsnivå,att
med socialtjänst, och också rättsvårdande skulleBUP myndigheter,
kunna för stöd handläggningeni och stimulera kompetensutveck-svara
ling.

Specifika stöd- och behandlingsinsatser för flyktingbarn

flyktingbarnMånga lider akuta krisreaktioner, posttraumatiskaav
stressyndrom och andra psykiska problem, och har därför behov av
specifika behandlings- och rehabiliteringsinsatser. Samhället har mött
dessa vård- och behandlingsbehov på olika landet. vissai Isätt runtom
fall finns inga särskilda flyktingbamen behandlasavsatta, utanresurser

forinom den ordinarie barn- och fallungdomspsykiatrin. andraIramen
Ävenhar bildat särskilda enheter eller då särskildateam. teamman

finns, kan ifrån behoven flyktingarutgå bland är avsevärt störreattman
dessa har förutsättningar tillgodose. haralltidNästanän team att vux-

enpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin helt skilda verksamhe-
Karlstad,också för flyktingar. undantag FlyktingCenterEtt iter, utgör

där frånsamlat och barnsidan, vilketman resurser man anservuxen-
har fördelar eftersom förutsättningardet skapar för integreratstora ett
familjearbete och kontinuitet i kontakten. Tillgänglig forskning visar att
krigstrauma både akut och långsiktig psykisk hälsorisk. Detutgör en en
finns anledning räkna med rehabiliteringsbehov också på längreatt ett
sikt.

framI detta sammanhang vill vi lyfta Bamkonventionens artikel E9,
enligt vilken konventionsstatema skall åtgärder förvidta alla lämpliga

främja fysisk och psykisk rehabilitering barn föratt ett utsattsav som
omänsklig eller förnedrande behandling, väpnade konfliktertortyr,

Enligt riksdagsbeslut den framtida integrationspolitiken sem.m. om
1997/98: 16 bör kommunerna för introduktioneninomprop. ramen

uppmärksamma hälsoproblem och till rehabilitering. xillinitiativ Vita
understryka landstingets skyldighet erbjuda demenligt 3 § HSL,att, a

bosatta inom landstinget rehabilitering, med målet allsidgtär attsom
främja den enskilde återvinner bästa funktionsfönnågaatt samt psy-
kiskt och fysiskt välbefinnande. särskilt planeringsansvar åliggerEtt
landstinget, så för berörd rehabili-varje patient upprättaratt man en
teringsplan.

Samhället har således flerfaldigt uttryckt åtagande erbjudaett att ie-
habiliteringsinsatser till de flyktingbarn och -ungdomar har behovsom

sådana. tolkningVår kommunerna har förär uppmärk-att attav ansvar
behoven och barnet och den särskilt stöd inomattsamma ge ra-unge
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för de kommunala verksamheterna. Landstinget för attmen ansvarar
tillsammans med den enskilde analysera rehabiliteringsbehoven och

rehabiliteringsplan erbjuda barnet/den behand-upprätta samten unge
ling enligt HSL.

Ungdomar9.6 mittemellan psykiatrisk-
barn- och vuxenvård

Vår Ungdomar befinner ochbedömning: sig mittemellan barndom
liknande befinnervuxenliv. På sig ungdomar med psykiskasätt pro-

blem i gränslandet mellan barn- och ungdomspsykiatrins familje-
orienterade arbetssätt och vuxenpsykiatrins individinriktade.mer

försvårar möjligheten få tillfredsställande stöd och vård.Detta att
Ofta kontinuitetsbrott kontakt och arbetssätt mellan barn-uppstår i
och ungdomspsykiatrin och Vuxenpsykiatrin.

allvarliga psykiska problem,ungdomar med såsomFör ätstör-
schizofreni, tvångssyndrom och depressionningar, autism, svåra

med suicidrisk, fungerar vården ofta otillfredsställande.
4 ochförordar flexibel åldersgräns 16-25 år mellanVi BUPen

åstadkommas be-Vuxenpsykiatrin. detta konkret skall måsteHur
förutsättningarna.efter de lokala och regionala Vistämmas attanser

särskilda ungdomspsykiatriska och avdelningar börmottagningar
ålders-kunna för samarbete kring flexiblainom ettrymmas ramen

vuxenpsykiatri.mellan ochBUPgränser
Våra Socialstyrelsen utvecklaRegeringen bemyndigarförslag: att

för psykiatriska vården ungdomar, utgående frånriktlinjer den av en
utvidgad och flexibel samverkan mellan barn- och ungdomspsykiatri
och vuxenpsykiatri. Utvecklingsarbetet bör bedrivas i samråd med

ochungdomar intresseorganisationer.
för och sjukvårdde medel överförs till landstingen hälso-Av som

stimulansmedel kanmiljoner kronor till särskildalOavsätts som
sökas verksamheter bedriver utvecklingsarbete kring flexiblaav som
åldersgränser mellan vuxenpsykiatri. StimulansmedlenochBUP är
framförallt avsedda förutsättningar for sprida resultatenatt attge av
det kompetensuppbyggande arbetet. Medlen fördelas Socialsty-av
relsen efter ansökan.

erfaritFrån många håll, från intresseorganisationema, har viinte minst
stöd ochungdomar riskerar få otillfredsställandeäratt atten grupp som

ungdomar, obe-vård. Intresseorganisationema tycks eniga i sin attsyn
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lliroende vilken psykiska problem de har, riskerar "falla mellantypav av istolarna". Ungdomarna behöver både bampsykiatrins familj
bemötande individer,och vuxenpsykiatrins dem självständiga iav som

avvägd form. praktiken blir det stället ofta kontinuitetsbrottI i ien
kontakt och arbetssätt mellan barn- och ungdomspsykiatrin och vux-
enpsykiatrin. denna skarv kan den fara illa och också försämras iI unge

hälsotillstånd.sitt psykiska

Ungdomars särskilda sårbarhet9.6.1

Övergången flytande ochmellan barndom och ungdomstid varierarär
från till individ. viktigaste skillnaden mellan barn-individ Den ett res-

präglasbarnets villkor framföralltpektive ungdomsperspektiv ärett att
frigö-till föräldrarna, medan ungdomstiden innebärrelationen enav

socialtfrån relationer. och andra i vidarerelse dessa Kamrater nät-ett
ungdomstidenspelar då allt viktigare roll. tillverk Om ser somen man

konstateraövergångsperiod mellan barndom och vuxenliv, kan manen
alltmer utdragendenna övergångsperiod vår tid tenderar blii attatt

Fornäs Ungdomsstyrelsen 1996.1984,
ochbefinner övergångsfas, då invandaTonåringen sig i mönsteren

obalansFysisk och psykiskden identiteten påsätts un-nya prov.egna
ohälsotillstånd, såväl kroppsligader ungdomstiden vanlig. Vidär som

för konfliktfyllt på luta sigpsykiska, kan det många att nytt tyngrevara
själv-föräldrarna. sådant beroende står i strid med denEttmot unges

densamtidigt ohälsotillståndet innebärständighetssträvan, att ungesom
psykiskabehöver stöd och Vidverkligen omgivningens pro-omsorg.

föräldrarnablem detta förhållande ytterligare tillspetsatblir attav
möjlig lös-kan dela både barnets kris och nyckeln tillmånga gånger en

Fysisk och psykisk ohälsa väcker ofta stark ångest hos Attning. unga.
stressfaktor förbehöva vård, exempelvis psykiatrin, särskildinom är en

frigörelsen vuxenblivandet. Undereftersom det hot ochär ett motunga
den sekundäraden få tillfälle bearbeta ocksåvården behöver attunge

Hultén 1997.ohälsotillståndet i väckerångest sig Wasserrnansom
flytande mellan åldersnormala reaktionsmönsterfinnsDet gränsen

vänds inåt kanallvarlig problematik. den psykiskaoch Om oronen mer
uttalad form övergårdetta till ängslan och nedstämdhet, ileda mersom

egentlig depression. finns risk deprimerade tonåringari Det taratten
synnerligen ovanligt bland barn FRN-rapportsitt liv, vilket är yngre

oftaVuxenvärlden står1995:4. Psykisk kan hos andra riktas utåt.oro
detsökerhandfallen inför utagerande tonåringar. ungdomarDessa upp

fastna missbruk och kri-utmanande och farliga, och många riskerar i
uttalat utagerande ochFlertalet de ungdomarminalitet. är somsomav
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psykiska problemhar tydligavård med stöd LVUaktuella förär av
m.fl. 1996.Armelius

vuxenvårdbarn- ochpsykiatriskMittemellan9.6.2

denbefinner sigbli allt längreperiod tenderarUnder att ungesomen
ochfamiljen å sidansjälvklara hemort imittemellan barnets vux-ena
liknandevård finns den påVid behovden andra.enlivet å ettungeav

familjeorien-ungdomspsykiatrinsbarn- ochgränslandet mellanisätt
gällerindividinriktade. dagIvuxenpsykiatrinsarbetssätt ochterade mer

ochmellan18 år BUPlcronologiska åldersgränsenallmänhet deni vux-
ålderVid 18-årsvållar problem.åldersgräns ärenpsykiatrin. Denna

sinapsykologiskt beroendeoch/ellerekonomiskt, socialtoftast avman
denår,möjligen 20åldersgränslämpligare ärföräldrar. En somvore

åldersgränsdenStockholm ochför iåldersgränsen PBU övreävenövre
nämligenvård enligt 3 § LVU,för beredandefall gällervissai avsom

påtaglig riskföreller utvecklinghälsaden sin attutsätter enom unge
medel, brottsligberoendeframkallandemissbrukskadas avgenom

beteende.nedbrytandesocialteller någotverksamhet annat
alltmertenderar bliungdomstidenpsykologiskaEftersom den ut-att

så lösertill individ,från individvarierardragen och dessutom man
åldersgräns,åldersgränsen.ändra Enproblemdock allainte attgenom

brott i kontinui-negativtlikafullt skapariskerarden läggs, ettänvar
teten.

Åldersgränsen familjeroch derasungdomarmångainnebär att
hon eller haninnebärakan detdenbyta vårdgivare. Förmåste attunge

barn-behandlama inomde centralafrånmåste sompersonerseparera
falldet i vissaRelationerfallungdomspsykiatrin i mångaoch är. som

problemställa till mycketkanbryts.lång tid bygga Dettagit att urupp
vårdensynnerhetperspektiv, ioch familjensbåde den somsomunges

beto-åt. BUPkan skilja sig Inomverksamhetrespektivei avsevärtges
tyngdpunk-medanfamiljepsykologiska aspekterutvecklings- ochnas

sist-enskilde individen. DetdenVuxenpsykiatrin ligger påinomten
socialpsykiat-arbetarvuxenvårdendå inomnämnda fallet ävenär man

deninomsocialpsykiatriskt arbetssättmellanriskt. Skillnaden ett vuxen-
helainom BUParbetssättpsykiatrin och BUP:sinriktade är att serman

det socialpsy-medan iuppdragsgivare,familjen sin primära mansom
och pati-med patientenarbetar intensivtförhållningssättetkiatriska

krävsvårdbehovungdomars"anhöriga". För attmötaattentens man
individuella behovefter sinadär ungdomarflexibla arbetssätt,utvecklar

familjebehandling BUPdensåväl tillfå tillgånghar möjlighet att som
inriktade insatsersocialpsykiatrisktochde individ-kan erbjuda som
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tillhandahålls vuxenpsykiatrin. kompetensEn och lyhördhet försom av
ungdomars specifika situation och behov behöver också utvecklas. Vi
återkommer till detta längre fram.

9.6.3 Bristande kontinuitet i vården

kanDet innebära svår omställning för människor flytta frånatten unga
barn- och ungdomspsykiatrin till Vuxenpsykiatrin. Ungdomar kan ham-

på allmänpsykiatriska avdelningar tillsammans med betydligt äldrena
patienter, vilket kan kännas både främmande och skrämmande. Enligt

harRUS föreningen många medlemmar hamnat i Vuxenpsykiatrinsom
minderåriga, i fallvissa redan 14-åringar. Att i sådantsom ettsom

känsligt läge i livet, blir beroende vård utanförnär hemmetman av
dygnet hamna bland upplever "konstiga"runt, personer som man som
skapar rädsla. RUS det självklart minderåriga inte skallatt är attanser

för sådana upplevelser,utsättas vill också betona detta kanävenattmen
skrämmande för människa uppnått myndighetsåldervara en ung som

RUS, underlag vid hearing 1997-04-16. Vuxenpsykiatrin saknar ofta
rutiner för arbeta med familjen, eller kontakta dem vid utslcrivning,att

den fortfarandeäven ekonomiskt, praktiskt ochärom unge vuxne
känslomässigt beroende familj.sin Intresseförbundet för schizofreniav
Riks-IFS har påtalat föräldrar upplever de från kontaktatt avstängsatt
med vården i och med den fyllt 18 år. Riks-IFSatt attunge anser man
inom vården i utsträckning bör lyssna familjenstörre och anhö-se
riga då den uppnått myndighetsålder.ävensom en resurs, unge

Kontinuiteten inom den barn- och ungdomspsykiatriska vården är
god den bryts vid överflyttningen och har tydliga brister deninommen
psykiatriska värden för slutsatsDenna dras nyligenvuxna. av en ge-
nomförd retrospektiv studie 34 ungdomar begått självmordav som
Hultén Wasserman 1997.

Två de 34 ungdomarna avled de respektive15 16 år,närav var
Övriga då de 18-24 år. Elva ungdomarna hade erfarenhet bådevar av av
barn- och ungdomspsykiatrin och Vuxenpsykiatrin. dessaFör elva tycks
överflyttningen ha inneburit förändring. Plötsligt blev de be-storen
handlade barn- ochInom ungdomspsykiatrin hade de kon-som vuxna.
takt med eller högst läkare, sedan de överförts tilltreen som men vux-
enpsykiatrin hade de till 20 eller i fall olika läkare.mött 30värstaupp

fickDe ofta byta vårdavdelningar eftersom de hade växlande symtom,
för dem vistadesäven på avdelning läkarbytenamen som samma var

ofta täta.
Femton de 34 ungdomarna hade begått självmordsitt i anslutningav

till den vård de fått, antingen på avdelningen, förflyttningvid eller
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ochintagningpåpekasefter utslqrivningen. Idygninom attrapportenett
innebäreftersom detrisksituation,betraktasbörutskrivning ensom en

journalerde ungdomarnassamtliga 34såseparation. I gott avsom
den viktigasjälvmordsmeddelanden,olikaanteckningarfanns menom
Ungdomar-journalersaknades i allasjälvmordsriskanalysen utom tre.

tillräckligt allvar.på Rapportenha tagitssignaler tycks inte mynnarnas
självmords-vården innebärkontinuitet ibristandeslutsatseni attut en

1997.Hulténrisk för Wassennanunga

synpunkterUngdomars9.6.4 egna

tillfrågadeenkätundersökninggenomfördnyligenRUSI manaven
vården inom BUPde upplevthurblandmedlemmarsina annat re-om

uppskattandedåuttryckte sigsvarandevuxenpsykiatrin. Despektive
ochmyndighetsdagenefterfåttsjälvbestämmandedet som manom

dåligatill detkritiskasamtidigt starktVuxenpsykiatrin,inom men var
flera hadedenna. För"stökigheten" inom över-omhändertagandet och

Helenachockinneburit någotVuxenpsykiatrintillflyttningen enav
Synpunk-1997-11-17.kommitténinförpresentationJacobsson, RUS,

bilddenpå någotinteRUS-medlemmama sättfrån emotsägerterna
1997ochHultén Wassermanstudien presenterar.avsom

kritiskamångabrukarundersökningar hörsgenomgångvårI avegen
erfarenhethar"somframförallt ungdomargällerungdomsröster. Det av

därvårdatsofta harochslutenvårdungdomspsykiatriskbarn- och som
tydligtdemmångabeskriverenkätsvarvilja. knappasin Imot nogav

vårdtiden. Genom-underensamhetolust ochmaktlöshet,känslor av
ochreglerför rigidaråder snävadetungdomarnagående tycker att

sig,personalen bryrintetycker ärMångaavdelningen.på attgränser
sysslolöshetbeskriverManalltförungdomarnalämnar ensamma.sur,

Grönnevik 1994, WettergrenMartinssonLindh mil. 1995,och leda
sitterpersonalenklassisk beskrivningdendet1996. Enligt RUS attär

känner sigpatientenoch denrökrummetför själv isig att ensam,unga
1997-04-underlag vid hearingRUS,"undanskuffad"rädd och rentav

16.
brukarundersökningama,ungdomarna iföreslårpåLyssna oss,mer

kritiskadelde Enhand, inte mot atti första ärvi ska komma vuxna.
hållaviljafallskulle i mångainflytande ochhar förföräldrarna stort

ungdo-hälftenundersökningutanför.dem I rapporterar avenmera
Enligt1996.Wettergrenstarkt negativafamiljesamtalenatt varmarna

och före-samtaltid förhaungdomarnavillundersökning mersamma
gruppsamtal.personalleddaslår
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Ungdomarna tycks barn- och ungdomspsykiatrinsäga ställer sigatt
på de sida. ungdomarnasMot kritik kan ställas den professio-vuxnas
nella det i familjer med relationsproblem viktigtatt stärkaär attsynen
föräldrarollen, det innebär "mångaäven ungdomar det akutaiattom
skedet upplever personalen, kurator och psykolog föräldrarnasatt tar
parti" Lindh m.fl. 1995. Man får inte heller glömma bort ungdo-att

vid tiden för inläggningen mådde psykiskt dåligt, och deattmarna ne-
gativa minnena till del kan bero på detta utgångsläge. Därmed fåren

emellertid inte avvisa kritiken, innehåller många välartikule-man som
rade och gripande synpunkter. allvarligDet tankeställare hälf-är atten

ungdomarna, år efter inläggningen,1-3 harten svårt tänka sigatt attav
de skulle söka igen eller rekommendera någon detgöraattannan
Lindh mfl. 1995, Martinsson Grönnevik 1994.

Ätstömingar9.6.5 ungdomsproblemett-

Ätstömingar i högsta grad ungdomsproblem. räknarär Man medett att
l-4 % alla tonårsflickor och kvinnor drabbade, och för-är attav unga
hållandet mellan drabbade pojkar och flickor mellan och 1/2010är
SOU 1997:08. Sannolikt förekomsten subkliniska ätstörningar,är av

de kan innebära lidande, mångdubbeltäven Påavsevärt större.som
år har problemen mycket uppmärksamhet media,iröntsenare genom

hearings och upplysningskampanjer, och finnsdet dagi medve-storen
tenhet hos allmänheten ätstörningar. naturligt, eftersomDet ärom sym-

lindrigi form långt vanligare, och det utvecklade psykiatriskatomen är
tillståndet åtminstone falleti anorexi både iögonenfallande ochär
allvarligt, i många fall livshotande.

dagI vi framgångsrik behandling kräverätstörningarvet att av mer
bara god allmänpsykiatri. Oberoendeän orsaksbak-ätstömingensen av

grund det viktigt komma tillrätta med detär störda ätbeteendet ochatt
den uppkomna näringsbristen i sig. Då kroppen befinner sig i svält-ett
tillstånd, vid utvecklad anorexi, detta hyperaktivitet ochsom genererar
ångest i sin vidmakthåller det anorektiska dagItur symtomet. ärsom
flertalet på området därför det viktigtexperter överens äratt attom
också till somatisk och ätbeteendet, och detta i många fallstatus attse

förutsättning för framgångnåär med behandling eventuellaatten av
bakomliggande orsaker till anorexin American Psychiatric Association
1993, Medicinska Forskningsrådet 1993. Uppkomstrnekanismema kan

olika och det bör därför finnas bredd i de terapeutiska teknikerutse en
har erbjuda. bör ocksåDet påpekas, vilket bl.a. intresseföre-attman

ningarna Anorexi-Bulimikontakt och Riksföreningen för Anorexi-Bu-
limi gjort inför kommittén, det anorektiska tillståndet kan be-inteatt
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handlas inom medicinklinik, där adekvat handled-psykiatrisken ren
ning saknas.

Ätstömingar typiskt ungdomsproblem. sådant deSomär utgörett
tydligtockså exempel på det kan svårt för människorett att vara unga

få adekvat vård och behandling. samband med kommitténs hearingIatt
med intresseorganisationema 1997-04-16 har föreningen Anorexi-
Bulimikontakt lyft fram den bampsykiatrin Stockholmsi länöppnaatt

otillräckligPBU har kännedom ätstörningar. söker hjälpDetom man
för och den aktuella konflikten mellan föräldrarbarn och hante-ärsom

fall alls, föreningen.i dessa inte leder till förtroen-Dettaras anser en
iblanddeklyfta kan svår överbrygga och vissa fall öde-iattsom vara

lägger fortsatt kontakt med vården. BUP-klinikemaEndast ien av
Stockholms län har särskilt behandlingsprogram för Ocksåanorexi.ett
från Göteborg kommer svårigheterna få god slutenvårdrapporter attom
vid ätstörningar, vilket har framförts Riksföreningen för Anorexi-av

bammedicin-bampsykiatri-dagavdel-Bulimi. fungerande vårdkedjaEn
efterlyses patientföreningama.ning av

oftast inriktadespecialenheter byggts de årenDe ärsenastesom upp
eftersommedveten satsning vårdenDetta ärmot av vuxnavuxna. en

Forsk-med tidigare varit kraftigt eftersatt Medicinskaätstörningar
paradoxaltningsrådets konsensusuttalande 1993. Likväl kan det synas

få specialenheter inriktade ungdomar,det finns ätstör-attatt mot trots
Äldre kan månningar alltid debuterar i år. tonåringar i vissnästan unga

flexibelde vuxeninriktade ätstörningsenhetema,inomtas emot genom
bästa tillgängliga al-tillämpning åldersgränserna. kan detDet varaav

försämrad tillgång till barn- ochkan innebäraternativet, ung-men
familjepsykologiska kunskap ochdomspsykiatrins utvecklings- och

arbetssätt.

arbeteexempel på åldersöverskridande9.6.6 Ett
med ätstörningar

Linköping specialenhet behandlar ätstörningar iVidegården i är en som
medverkanalla åldrar. Enheten, under BUP-kliniken medsorterarsom
Medicinskafrån Vuxenpsykiatrin Linköping, tillkom år efteri 1995

konsensusuttalande bulimi-anorexi år tidi-Forskningsrådets ettom par
råd-1993. På Videgården kan erbjuda såvälMFR anonymmangare

och hel-behandling i form öppenvård, dagverksamhetgivning som av
vårdkedjan Informationsbroschyr fråndygnsvård, det vill helasäga

Videgården, Universitetssjukhuset i Linköping.
orsakerVerksamheten bygger på ätstörningamas ärsynsättet att

biologiska, psykologiska och socialaoch de upprätthållsokända, att av
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faktorer. vården behandlar förstaI i hand svälten näringsbristenman
och andra handi psykosociala problem. svält, bristtillstånd ochMot i
vissa fall också ångest behövs medicinsk behandling. övrigtImot er-
bjuds pedagogisk, psykologisk och sjukgymnastisk behandling samt
social träning, allt efter den enskilde patientens behov. Videgården ar-
betar också med kompetensutveckling forskningoch överläkare Gösta
Schwieler vid och ungdomsdelegationensBarn- hearing ungdomom
och Huddingeanorexi, Novum Sjukhus, 1997-05-28.

Under har2 år på Videgården behandlat 280 patienter,man varav
40 haft diagnosen% anorexi. samtligaI 10 % behandlingar harav man
behövt använda slutenvård. denAv totala patientgruppen andelenvar

%.ungdomar under 18 år drygt 20
Verksamheten utvärderas bl.a. deltar i svenskattgenom man en

multicenterstudie kring behandling ätstörningar SUFSA. pla-Manav
för minst års uppföljning. Patienttillströmningen mycket5 är stornerar

och patienterna tycks klart tillfredsställda med vården Gösta Schwieler
1997-05-28. verksamhetsansvarigaDe det nödvändigtäratt attanser
arbeta åldersöverslcridande med kritisk randanmärk-ätstörningar. Som
ning kan dock under de första endast drygttvå årennotera attman var
20 % patienterna under år. Enligt patientstatistiken för18 januari-av
november 1997 har de andel dock något Videgården,stigityngres
kommunikation 997- l.l 12-1

9.6.7 Andra ungdomsgmpper med särskilda

vårdbehov

finns ytterligareDet med psykiska problem hargrupper av unga som
svårigheter få adekvat vård och stöd, exempelvisstora att unga vuxna

med autism och syndrom.Aspergers har stödet till de barnenHär yngre
förbättrats och byggts oftast inom bamhabiliteringen samverkaniut,
med barnpsykiatrin, medan saknar fungerande stöd. Detettunga vuxna

Ävenbrådskar utveckla stödforrner förgoda dessa ungdomar.att ung-
domar med svår riskerar stå adekvat stöd, synnerhetDAMP iutan som
de inte med automatik tillhar stöd enligt lagen 1993:387 stödrätt om
och tillservice vissa funktionshindrade LSS.

Ungdomar vistas i hem för vård eller boende får ofta helt otill-som
räcklig psykiatrisk vård, kommitténnågot uppmärksammat och försom
vilket vi lämnar särskilt åtgärdsförslag i avsnitt 9.3.ett

Schizofreni debuterar vanligen just i l6-25-årsåldem. Intresseför-
bundet för schizofreni, Riks-IFS, mellan ochövergången BUPser
Vuxenpsykiatrin verklig hjärtefråga. samverkanMan attsom en anser
mestadels fungerar bristfälligt, och brottet i kontinuitet och vård-att
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kultur starkt för tonåringen och familjen. finnsnegativt ingetDetär
självklart givande och mellan de olika verksamheternatagande anser

IFS-Stockholm detIFS. Från och Stockholms län understryker attman
borde skapas flexibla arbetsformer så åtminstone underattmer man en
övergångsperiod kan bibehålla kontakten med tidigare personal. För-
flyttningen få konsekvenser.kan traumatiska och dramatiskaannars

mycketRörliga med dygnet-runt telefonjour nämnsteam ensom
kanIFS-Stockholm. första med psykiatrinpositiv Det mötetresurs av
ochmed hjälp ske hemmiljö, mindre skrämmandejourteam iav vara

skapa villkor för fortsatta kontakter. Också RUSgynnsammare
understryker bemötandet vid första med psykiatrin mycketmötet äratt
viktigt Riks-IFS, IFS-Stockholms respektive underlag vidRUS,
hearing 1997-04-16.

tidigare de ungdomar har inåtvändaEn nämnts ärgrupp som som
förlider depression och kan i riskzonen att tasymtom, som av som vara

liv. kommittéarbetet har framfört dessa ungdomarssitt RUS "tysta"I att
bristfälliga kontinuitetenbehov får bort i diskussionen.inte Dentappas

för färsk undersökningi vården kan risk denna visarutgöra en grupp en
självmordhär antaletHultén 1997. kanWasserman Det nämnas att

och1990-talet växlat mellanbland 15-24-âringar under har 112årper
ungdomssjälvmord invånare. Frekvensen162, eller 10-14 100 000per

kommunikation,lägre 1970-talet Olsson personligpå L. 1997,är än
självmordfår glömma bort bakom fullbordatinte varjeattmen man

suicidförsökfinns döljer betydligt antali statistiken sig störreettsom
tvångssyndromlidande. Ungdomar medoch omfattande psykisktett -

vård, vilketofta får otillfredsställande iytterligareär storen grupp som
ungdomspsykiatrin.metodbrister barn- ochutsträckning beror på inom

finns bland demungdomar, med speciella psykiska besvärEn grupp
har oftast vuxit ilämnat nyreligiösa rörelser. Ungdomarna uppsom

vidibland och långvarig, kan utlösasrörelsen och kris, svårären som
socialtjänsten saknasutträdet. Såväl inom sjukvården inomsom

särskilda behov. statligkunskap kunna dessa ungdomars Enmötaatt
förutredning angående samhällets stöd till dessa arbetar när-personer

varande dir. 121.1996:

Ungdomar med psykiatriska vårdbehov9.6.8 -
ingen liten grupp

andelEnligt Socialstyrelsens statistik från år 1994 15-24-åringamasvar
reda siffrorvårddagama den psykiatriska slutenvården 6 %.inom Iav

vårddagar psykiatrisk klinik.det drygt 200 000 på Motsva-motsvarar
eller omkring 000rande siffra för barn åldrarna år 35i 0-14 1 %är
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vårddagar Socialstyrelsen 1996:1. såledesDet är storen grupp unga
människor enligt uppgifter frånsamstämmiga intresseorganisa-som
tionerna slutenvård inte särskilt väl anpassad tillmöter ären som unga
människors behov.

Motsvarande statistik för psykiatrisk öppenvård saknas i dag. Det
råder dock utbredd uppfattning ungdomar ofta obenägnaäratt atten
vända till densig psykiatriska vården. synnerhet till deIöppna vuxen-
psykiatriska mottagningama tröskeln hög för ungdo-ärattanser man

haftinte någon kontakt med Vuxenpsykiatrin. Vissaännumar som
ungdomar, företrädesvis flickor, vänder sig med sina problem till ung-
domsmottagningama, verksamhet beskrivs i avsnitt 6.3.närmrevars

9.6.9 Ungdompsykiatriska enheter

Riks-IF och RSMH/RUS förordar särskildaS psykiatriska mottagningar
för ungdomar, där kan dra kunskap och beprövad erfaren-nyttaman av
het från såväl Vuxenpsykiatrin. uttrycker medBUP RUS sig extrasom
tydlighet i frågan, och talar också det bör finnas avdelningar förattom
ungdomar med psykiska problem behöver vård och komma bortsom
från sin hemmiljö. alltid bra för medDet inte l7-åringar vistasär att
barn för Med hän-och l8-åringar med påpekarvistasatt vuxna, man.

till ungdoms-individens behov skall kunna välja mellan barn-,syn man
eller vuxenpsykiatrisk avdelning RUS, underlag till hearing 1997-04-
16.

Kommittén hälso- och sjukvårdens finansiering och organisationom
HSU 2000 har låtit fram resursbehoven inomta expertrapporten om
psykiatrisk vård denna medicinalrådetår 2010. uttalar sig BörjeI
Lassenius för särskild för ungdomar åldern årorganisation i 15-25 ien
gränslandet mellan barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri.
Enligt Lassenius skulle detta sannolikt bidra till effektivareett resurs-
utnyttjande SOU bilaga1996:163, 10.

9.6. Våra övervägandenlO

Vi konstaterar få otillfredsstäl-ungdomar riskeraräratt en grupp som
lande stöd och vård. Ofta uppstår kontinuitetsbrott kontakt och arbets-i

mellan barn- och ungdomspsykiatrin och Vuxenpsykiatrin. Vi kon-sätt
vidare vården ofta fungerar otillfredsställande för ungdomarstaterar att

med allvarliga psykiska problem, schizo-såsom ätstörningar, autism,
freni och depression med suicidrisk.
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förVuxenpsykiatrin behövsochsamarbete mellan BUP attEtt nära
exempelGodafamiljer god vård.ungdomar och deraserbjudakunna

mjukasamarbeta kringhar hittatförvisso, där över-finns sätt attman
ungdoms-ochsåväl bam-kompetensen inomutnyttjagångar och att

samarbetar BUPlandstingVuxenpsykiatrin. någraInompsykiatrin som
förbehandlingsenhetervuxenpsykiatri ioch t.ex. ungagemensamma

Örebro medeller for patienteroch Linköpingipsykotiska patienter
Göteborg.öppenvården iVidegården inomseätstörningar samtovan

psykiatriskasärskildatillsammans skapatställen harPå enstaka man
stadsdelenöppenvården iexempelvis inomför ungdomar,mottagningar

Stockholm.Kungsholmen i
ochmellan BUPåldersgräns 16-25 årförordar flexibelVi vux-en

bestämmasåstadkommas måsteskalldetta konkretenpsykiatrin. Hur
dockGenerellt kanförutsättningama.och regionalaefter de lokala man

flera nivåer:samverkan pådet bygger påsäga att

Överenskommelser skall hadär patientenpatientärenden,enskildai
obe-tillståndet kräver,ochsituationenbehandlingtill denrätt som

delak-familjensochverksamhetstillhörighet. Patientensroende av
självklarhet.skallbeslut och planeringtighet i vara en

arbetet kringoch följerstödjerdärledningsnivåSamarbete på man
vård-projekt,också initierarenskilda patienter gemensammamen

samverkaninslagtredje iutvärderingar. Ett äroch gemen-program
erfarenheter. Ioch utbytekunskapsutvecklingutbildning, avsam

dialogföradet viktigtkompetensuppbyggande arbetedetta attär en
själva.ungdomarnaochintresseorganisationermed

avdel-ochmottagningarungdomspsykiatriskasärskildaVi attanser
flexiblasamarbete kringförinombör kunnaningar ettramenrymmas

vuxenpsykiatri.ochmellanåldersgränser BUP
förStimulansbidragsökamöjlighetskapasdetföreslårVi attatt

flexibla åldersgrän-utvecklingsarbete kringbedriververksamheter som
förutsättningarframförallt förvuxenpsykiatri,ochmellan BUP geser

före-Vikompetensuppbyggande arbetet.detresultatenför spridaatt av
förriktlinjerutvecklauppdragSocialstyrelsen islår också attatt ges

utvidgad ochutgående frånvården ungdomar,psykiatriskaden enav
ochungdomspsykiatrimellan barn- ochsamverkanflexibel Vuxenpsy-

ochmed ungdomarsamrådbedrivas iUtvecklingsarbetet börkiatri.
intresseorganisationer.

också 11.8.i avsnittutvecklingsarbetetförStimulansmedel tas upp
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och kvalitetsutveckling10 Kompetens

Inledning

vill nyckelfrågordetta kapitel vi peka på några viI Väsent-som anser
de verk-liga för och utveckla kompetens och säkra kvalitet ivärnaatt

barn och ungdomar med psykiska problem.samheter Kva-mötersom
litets- och kompetensfrågor har ofta återkommit diskussioner.i våra

bara centrala, de också besvärande tänjbara.Begreppen inteär är tyvärr
tillFör praktiskt meningsfulla måste begreppen kunna relaterasatt vara

konkreta mål, uppgifter och arbetsrutiner. konkretion kanBehovet av-
för andemeningen bakom Socialstyrelsens föreskrifterövrigt sägas vara
och allmänna råd kvalitetssystem hälso- och sjukvården SOSFSiom

M, gäller för verksamheter1996:24 regleras HSL,som som genom
tandvårdslagen, tillsynslagen och åliggandelagen.

kapitlets inledande diskuterasI avsnitt några kompetenskrav som
ofta aktualiserats arbete.i vårt avsnitt pekar utbildnings-Nästa på vissa
behov framkommit. det tredjeI avsnittet diskuteras mycket över-som
siktligt FoU-arbete inom de verksamhetsfält ochbarnmötersom ung-
domar med psykiska problem. fjärde och behandlarDet sista avsnittet

konkret problem; frågan kvalitetssäkring psykologiskaett testom av
och svårigheten finna ñnansieringsfonner härför.att

10.1 inom verksamheten ochKompetens -
kännedom varandraom

Vår bedömning: Verksamheter barn och ungdomar medmötersom
psykiska problem skall förfoga erforderlig barn- och ungdoms-över
kompetens. Vi det dag finnsi brister i barnkompetens inomattanser
socialtjänsten och hälso- och sjukvården, och då inomäven
barnhälsovården. Kompetensen ungdomar genomgåendemötaatt är
bristfällig, ungdomsmottagningama undantagna, och ungdomskom-

behöver förbättras allai verksamheterpetensen mötersom unga.
Barns och ungdomars perspektiv skall beaktas, i varje enskiltegna
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likaväl i allmöte övergripande planering. Det finns anledningsom
inom den verksamhetenatt kritiskt granska i vilken utsträck-egna

ning så verkligen sker.
Dålig kännedom angränsande professioners och verksamhe-om

uppdrag, kompetens ochters arbetssätt hinder för samverkan.utgör

kapitlenI och4 6 har vi kortfattat beskrivit olika verksamheters centra-
uppgifter och kompetens. Vi har understrukit god kvalitet måsteatt

inkludera "brukamas", eller våra direktiv uttrycker det "de hjälp-som
sökandes", perspektiv. harVi mödra- och bamhälsovården,ägnat barn-

skolan, ungdomsmottagningama, socialtjänsten, barn- ochomsorgen,
ungdomspsykiatrin barn- och ungdomshabiliteringensamt särskilda av-
snitt. På samtliga kan ställa förväntan de skall besittaattman en egen
och tydlig profil de skall samarbeta medsamt att varandra. För att-
lyckas med detta krävs förutom strukturella förutsättningar för sam-
arbete, fokuseras kapitleni 8 och medveten professionalitetsom en
inom varje verksamhet och tillräcklig kännedom vårdgrannamasen om
uppdrag och arbetssätt.

10.1 l Barnkompetensen.

"Bättre bamkompetens" uttryck oftaär har hörts.ett finnsDetsom en
allmänt spridd uppfattning det på många håll finnsatt brister i detta av-
seende.

Socialtjänsten

Socialtjänsten har ofta kritiserats för bristande bamkompetens, med rätt
eller Socionomutbildningenorätt. generalistkompetens för ettger en
mycket brett verksamhetsområde. Socialtjänstkommittén konstaterade

många deatt uppgifter utförs inom individ- och familjeomsor-av som
kräver bara grundutbildningän till socionom.gen Detta gäller intemer

minst uppgiften handskas medatt anmälningar barn far illaom som
SOU 1995:589. slutrapportenI från Barn fokus-projekteti Socialsty-
relsen 1996:19 understryks ökad bamkompetensatt inom social-en
tjänsten villkor förär barnperspektivett skallatt ett kunna utvecklas.
Enligt Akademikerförbundet SSR förekommer det relativt ofta att
nyexaminerade, oerfarna socialsekreterare tvingas handlägga ärenden

barn med komplexarör sociala problem skrivelsesom ställd till kom-
mittén, S 1995:06, dnr 39:97. Tveklöst finns det många socialsek-

har högreterare kompetens i och stöd barnsom att möta ochen ge
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familjer Bamkompetensen dock utsträck-i svåra situationer. iär stor
ning förvärvad praktiskt arbete, medveten specialisering inomi genom
verksamheten, handledning och fortbildning. formella bamkompe-Den

däremotärtensen svagare.
angeläget verka för alla socialförvaltningar på sikt fårDet är att att

tillgång till socialsekreterare med specialiserad barnkompetens, anser
Akademikerförbundet Bamkompetens kan också tillförasSSR. genom
breddad vilket Psykologförbund förrekrytering, Sveriges argumenterar
i sin kommentar till vårt delbetänkande SOU 1997:8. Regeringen
skriver i sin proposition ändring i socialtjänstlagen: "Fråganom om
kompetens och kunskapsutveckling enligt regeringens uppfattningär av
central betydelse för socialtjänstens möjligheter erbjuda insatseratt av
god liggerkvalitet och det i sakens socialtjänsten med sina vittnatur att
skilda uppgifter behöver skiftande och erfa-personal med utbildning

föreslåsrenhet" 1996/97: enlighet124. med vad i regeringensI som
gäller sedan den utförande social-proposition l januari 1998: "För av

uppgifter skall det finnas personal utbildning ochtjänstens med lämplig
erfarenhet" 7 § andra stycket socialtjänstlagen.a

socialpedagogiska präglaDet tänkandet borde i utsträckningstörre
socionomers arbetsätt. också rimligt inte försum-Det är att anta att en
bar andel familjerbarn och blir hjälpta på bättre då den barn-ett sätt
psykologiska kompetensen inom IFO förstärkt, och möjligheterna påär
åtgärdssidan utvidgas och förbättras. del de hänvändelserEn av som
socialtjänsten i dag till barn- och ungdomspsykiatrin skulle kunnagör
hanteras inom den verksamheten kompetensen breddats.egna om
Många gånger finns enbart behov barnpsykologisk bedömning, detav
vill inte det bampsykiatriska Socialstyrelsen 1997:8,säga teametav
underlagsrapport.

Barnhälsovården

finns också anledningDet i dag särskilt bamkompetensenatt värna om
inom ochBVC övrig primärvård. uppmärksammatSom vi i avsnitt 4.2
har bamhälsovårdens uppgifter i ökad utsträckning utföraskommit att

distriktssköterskor och allmänläkare. framhållerVi det viktigtärattav
såväl BVC-sköterskan den tjänstgörande läkaren regelbundetatt som

träffar många barn, så de kan utveckla och upprätthålla förmågaatt en
bamkliniskatill bedömningar. måste det finnas möjlig-Dessutom goda

heter till konsultation hos barnläkare och bampsykolog.
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Vuxenvårdens kompetens de barnenatt möta utsatta

I avsnitt föreslår4.5 ökatvi skydd för barn föräldrar har miss-ett vars
bruksproblem eller lider allvarlig psykisk eller somatisk sjukdom.av
Vårdgivare den med sådana problem skall hamöter skyl-som vuxne
dighet underrätta sig familj eförhållandena och tillse barnet fåratt attom
information och stöd. Stödet kan organiseras på olika ochsätt ges

exempelvis frivilligorganisationema, barn- och ungdomspsyki-genom
atrin eller socialtjänsten. Den verksamhet har kontakt med densom

måste beredd bistå med saklig information föräldernsattvuxne vara om
ohälsotillstånd i form barnets behov och mognad.motsvararen som
Man använder sig då förstai hand den yrkeskompetensenav egna men
kan behöva viss fortbildning och handledning för utveckla denatt spe-
cifika kompetens krävs för barnet.mötaattsom

10. l Barnperspektivet

Bamperspektivet begrepp delvis överlapparär med "bam-ett som
kompetens". tål dockDet påpekas de inte Kompetensatt är synonyma.
syftar framföralltpå kunskaper och praktiskt handlag. inta barn-Att ett
perspektiv innebär bl.a. förmår saker barnets synvinkel.att man se ur
Kompetens goda förutsättningar beakta barnets perspektiv,attger men
den ingen garanti. kan hautgör Man hög barnkompetens och likväl
försumma bamperspektivet. Detta självai verket påtaglig riskär en

vid exempelvisäven BVC-besök. Situationen domineras kom-av
munikationen mellan de bemödar sig upprätthållaattvuxna, som om
den goda samtalskontakten. fenomen,Detta flertalet kansom vuxna
känna igen sig har belagts vetenskapligt. Systematiska studieräven

familjeterapisessioner har visat åtminstone barn, tillatt 7av yngre upp
år, tenderar hamna helt utanför kommunikationenatt i rummet
Cederborgh 1997. finnsDet anledning återkommande och kri-att-
tiskt granska i vilken utsträckning bams perspektiv beaktas inom den

verksamheten.egna

10. l Kompetens ungdomarmötaatt

harVi konstaterat ungdomar, befinner sigatt mittemellan barndomsom
och vuxenliv, på grundutgör sin mellanställning ris-en grupp som av
kerar få otillfredsställande stöd och vårdatt se avsnitt 9.6. Ungdoms-
mottagningarnas framgång beror sannolikt i hög grad på de äratt en
verksamhet vuxit fram i enlighet med ungdomars behov, ochsom egna
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ungdomar och kompetent se avsnittpå sättmöteratt ett anpassatman
6.3.

det"ungdomskompetens" har sällan hörts, till skillnad frånTennen
arbete har dock framföralltofta åberopade "bamkompetens". vårtI

ungdo-brukarorganisationema krav på bättre kompetens mötaattrest
Ungdomskompetensen god ungdomsmottagningama,inomär menmar.

behöver förbättras alla de verksamheteri övrigt inom möter ungasom
därför glädjande det finns utbildning imänniskor. Det är att numera en

ungdomspsykoterapi 60 poäng inom Stockholms läns landsting.

Kännedom varandra10.1 om

tycks yrkesverksamma ofta har dålig kännedomDet omsom om
angränsade verksamheters uppdrag, kompetens och arbetssätt. Social-

har för kommuninvånama fårtjänsten, sinaett yttersta attsom ansvar
behov tillgodosedda och bemannas huvudsakligen socionomer,som av

här det goda undantaget. har socialtjänsten godMan inomutgör en
kännedom övriga verksamheters lagstadgade ävenom ansvar, om man
inte förtrogen med deras arbetssätt.är nära

Kännedomen varandra brister emellan.också yrkeskategorierom
Högskoleutbildningama till socionom, läkare, sjuksköterska, psykolog,
förskollärare, lärare sinsemellan tydligt specialiserade och bedrivsär
åtskilda från varandra. Som nyutexaminerad tämligen okunnigär man

det vilketsammanhang i skall verka. har tillägnatManstörreom man
sig professionsspeciñk terminologi till för kommunika-ären som gagn

dentionen inom yrkesgruppen, kan försvåra medi mötetegna men som
andra yrkeskategorier.

För kunna samverka behöver ha kunskap varandra.att man om
Bristande kännedom angränsande professioners och verksamhetersom
uppdrag, kompetens och arbetssätt kan reella hinder förutgöra samver-
kan. Ofta finns påtagliga brister kunskapeni de rättsliga ochäven om
organisatoriska för den verksamheten. delvisDetta ärramarna egna -

utbildningsfråga, vilket för in på avsnitt.nästaen oss



412 ochKompetens kvalitetsutveckling SOU 1998:31

Grundutbildning,10.2 fortbildning och

vidareutbildning

Vår Kompetensfrågor och utbildningsfrågorbedömning: hör ihop.
verksamhet kan tillgång till ellerEn fördjupad kompetensny genom

fortbildning och/ellersatsningar på vidareutbildning personal.av
kvalitetssynpunktFrån det viktigt socialsekreterare får möj-är att

lighet till specialisering och fortbildning. arbetsgivar-Detta är ett
bamhälsovården börInom sjuksköterskorna få fortbildning iansvar.

spädbamsutveckling och tidig kommunikation. finns allmäntDet ett
behov fortbildning i migration, flyktingskap och interkulturellav
kommunikation såväl inom de kommunala verksamheterna som

hälso-inom och sjukvården. föreliggerDet behov fort-även stora av
bildning arbeta tolk.i medatt

ochBarn- ungdomspsykiatrins vidareutbildningar i specialiserad
diagnostik och i och/eller specialiserade behandlingsmetoder börnya
kunna samordnas nationellt.

Statsmakten har särskilt för den långsiktiga kompetens-ett ansvar
uppbyggnaden. Viktiga instrument härför professionernas grund-är
utbildningar och andra satsningar högskolan.inom Kvalificerade
vidareutbildningar kräver från högskoleinstitutionema.engagemang

SamhällsorienterandeDe inslagen behöver förstärkas inom de pro-
fessionsinriktade högskoleutbildningama. Samarbete fakultets-över

kan positivt inslag.gränserna utgöra ett
Vårt förslag: högskoleutbildningama förI blivande socionomer,
psykologer, sjuksköterskor och läkare skall migrationskunskap, flyk-
tingskap och interkulturell kommunikation ingå i omfattningen som

minst 5motsvarar poäng.

Kompetensfrågor och utbildningsfrågor hänger Utbild-intimt samman.
ning flera medel utveckla kompetenser. Kompetensut-är ett attav nya
veckling utbildning behövs då verksamhetens uppdrag föränd-genom

då tillkommitdet och praktiskt användbar kunskap eller dårats, ny man
helt enkelt uppmärksammat påtagliga brister i kompetens. samtligaI
dessa fall finns det anledning på Vilken eller vilka nivåerövervägaatt
utbildningen behövs grundutbildning, fortbildning och/eller vi-som-
dareutbildning.

Allmänt kan grundutbildningar generalistkompetens.sägas Iatt ger
detta bör ligga allmänt förberedd inför de olika kraväratt man som
yrket ställer. konkreta yrkeskompetensenDen handlaget utvecklas- -
sedan i den praktiska yrkesutövningen. Grundutbildningen skall ha gett
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begreppslig grund stå på, förståelse för de frågor kommeratten en man
och kännedom hur kan inhämta kunskaper ochmötaatt en om man nya

tillföra kompletterande kompetenser. Tyngdpunkten grundutbildning-i
innehåll ligger avsiktligt på generaliserbar kunskap.amas

Förändringar innehållet grundutbildning föränd-i kan leda tillav en
ringar verksamheternas kompetens,i då endast på mycket långmen
sikt. Fortbildning och vidareutbildning har direkt relation tillen mer
praktisk kompetensutveckling. Fortbildning bred till-är tenn,en som
lämpas punktvisapå utbildningsinsatser, allmän eller precise-även av
rad karaktär. Vidareutbildningar omfattande innebär för-ochär mer en
djupning. ligger utbildningenI avsedd för yrkesutövareärtermen att
med viss nivå praktisk erfarenhet efter grundutbildning. Ofta in-en av
nebär vidareutbildningen profilering specialiserat kompe-mot etten
tensområde.

Statsmakten har särskilt för den långsiktiga kompe-ett ansvar
tensuppbyggnaden. Utbildnings- och forskningsverksamheten vid hög-
skolorna här viktiga instrument.utgör

10.2. l Gemensamma grundutbildningsinslag

harVi i föregående avsnitt konstaterat dålig kännedom angrän-att om
sande professioners och verksamheters uppdrag, kompetens och arbets-

kan reella hinder för samverkan.sätt skulle delvis kunnaManutgöra
råda bot sådanpå bristfällig kunskap vid utbildningsinstitu-en om man
tionema samarbetade fakultetsgränsema. Erfarenheterna frånövermer
sådana undervisningssamarbeten goda.är

En åtgärd betydelse kan förstärka de Samhällsori-attannan av vara
enterande inslagen, framförallt socialkunskapen, de professionsinrik-i
tade högskoleutbildningarna.

10.2.2 Fortbildning socionomerav

Akademikerförbundet harSSR i skrivelse fört fram sin på socio-syn
fortbildningsbehov S dnr1995:06, 38/97. Socionomutbild-nomers

ningens generella karaktär medför rad arbetsuppgifter inom soci-att en
alt arbete också kräver kompletterande fortbildningar eller kom-annan
petensutveckling. tillI läkare, sjuksköterskor ochmotsats ävennumera
psykologer finns formellingen specialistbehörighet bland socionomer.

Socialtjänsten bampsykiatrins viktigaste samarbetspartner.är För en
hanterbar gränsdragning och fungerande samarbete krävs social-ett att
tjänsten fördjupar sin "bamkompetens". Arbetsgivaren måste avsätta
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fortbildningsresurser, SSR. Möjligheten till specialisering kom-anser
innebära kvalitetshöjning och erfarna,att duktiga sociono-attmer en

blir benägna kvar verksamheten.i Vi vill under-att stannamer mer
stryka kommunernas och då de förtroendevaldas föräven attansvar
detta kommer till stånd se avsnitt 6.4. kvalificeradeFör vidare-att
utbildningar skall komma till stånd krävs landetsett engagemang av
högskoleinstitutioner för socialt arbete.

10.2.3 Utbildningsbehov för elevvårdspersonal

Våra förslag i avsnitt 4.3, Skolans elevvård, ställer krav förhållande-på
vis hög kompetens. Man kan inte frånutgå alla kommuner i dag haratt
tillgång härtill. Skolläkaren inte sällan allmänläkareär specialise-utan
rad bamerfarenhet, förutom den han fått skolhälsovårdskon-genom
trollema. Vi arbetsgivaren bör ställa kravatt på skolläkare, lik-anser
nande dem vi vill ställa på läkare tjänstgör vid barnavårdscentra-som
lerna. Omfattningen skolläkarens tjänstgöring inom skolan ellerav an-

hälso- och sjukvård inriktad barn och ungdomar börmotnan vara
tillräckligt för läkaren skall kunna vidmakthållastor att vidgad erfa-en
renhet bam och ungdomar. Kuratom bör ha stark socionom-av en
identitet med god kännedom socialtjänsten. Psykologen bör haom
kompetens i pedagogisk psykologi, såväl vad gäller utrednings- som
åtgärdssidan. På psykologsidan måste i många fall räkna med fort-man
bildnings- och vidareutbildningsbehov. Specialpedagogisk kompetens
behövs också i teamet.

I avsnitt pekar4.3 vi på behovet specialpedagoger inom framför-av
allt skola och särskola. De mycket viktigutgör för storen resurs en an-
del barn och ungdomar med psykiska problem. Vi står inför ochen snar
akut brist på specialpedagoger. Vi vill understryka statsmaktens ansvar
för specialpedagogutbildningamas utformning och dimensionering, och
välkomnar Lärarutbildningskommittén dir.att 1997:54 har i uppdrag

behovetatt över specialpedagogisk kompetens.se av

l0.2.4 Barn- och ungdomspsykiatrins
utbildningsbehov

I Socialstyrelsens underlagsrapport rörande barn och ungdomspsykiat-
rin lyfts behoven samordna vidareutbildningaratt fram Socialsty-av
relsen 1997:8, underlagsrapport. Expertgruppen bakom fram-rapporten
håller barn- och ungdomspsykiatrinatt behöver inför olikaöppenvara

behandling,typer inklusive metoder, och det finnsav att ettnya stort
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behov följa kunskapsutvecklingen. totala antalet anställdaDet iattav
landet begränsat, omkring Vidareutbildningar skulle3 000är personer.
kunna samordnas, särskilt det gäller ochutbildning i diagnostiknär
behandling barn med ovanliga eller utbildningar medsymtom,av
specialinriktning föräldrabehandling, med barn,såsom korttidsterapi

och familjer.derasunga

Utbildning i "flykting- och invandrarkunskap"10.2.5

högskoleutbildningarna för blivande och lä-I socionomer, psykologer
kare m.fl. ingår i kunskap flyktingskapingen migration,stort sett om
och interkulturell kommunikation. dessamotiverat det iDet är att
grundutbildningar blir skyldighet införa sådant inslag. Detatt etten
viktigaste utbildningsmålet skulle den kulturella medve-höjaattvara
tenheten hos kursdeltagarna. information bör inslagetFörutom ren ge
tillfälle till känslomässig inlärning och till kritisk granskning kultu-av
rellt betingade förhållningssättvärderingar, och på kunskap. Ettsynen
sådant bör tillinslag kunna bidra utveckla det loitiska tänkandeatt som

överordnat utbildningsmål. förDetär utgörett argument attett gott
inom grundutbildningama skall "lämna för sådantutrymme" ettman

inslag.
näraliggande fortbildning flyk-de behoven krävs i migration,För

tingskap och interkulturell kommunikation. Fortbildning prioritetges
efter de behov och utmaningar ställs inför verksamheten.isom man

kartläggning vilka förAv vår kunskaper behövs attegen om som
arbeta interkulturellt med barn, ungdomar familjer framgår detoch att
finns behov fortbildning tycksi arbeta med tolk. Dettaett stort attav

fortbildningsbehov grad.inte uppmärksammats i tillräckligettvara som
Under år formellt tillhörigt Linköpings1998 Tema Etnicitet,startar

universitet och förlagt till lokalise-Campus Norrköping. Skälet till
ringen vill ha kontaktytor Invandrarverket och denär att motman
nyinrättade integrationsmyndigheten. Tillsättning professorertvåav
pågår. kan förmoda dennaMan förstärkning forsknings- ochpåatt
utbildningssidan kommer förbättra möjligheterna vidareut-tillatt
bildning inom området flyktingskap interkulturell kom-migration, och
munikation.
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10.2.6 Fortbildning i tidig kommunikation inom
BVC

decennierna har kunskapenDe spädbams utvecklingsenaste växtom
lavinartat. Från flera håll har påpekat denna kunskap behö-attman nya

föras på basnivå. Utredningen föräldrautbildning, för-utver om som
ordar alla föräldrar skall erbjudas stöd föräldraskapeti också underatt
det första levnadsåret, understryker BVC-sköterskoma behöver fåatt
tillgång till fortbildning SOU 1997:161. Birgitta Wickberg, tagitsom
fram kunskapsunderlag barnafödande och psykisk hälsa förett om
kommitténs räkning Wickberg 1997, avsnitt 4.2, föräldra-attse anser
utbildningen under graviditet och spädbarnsår måste uppdateras med
innehåll står med forsknings-i nivå och kunskapsläget. I Väster-som
bottens län har framgångsrikt arbetat för tidig identifikationman av
autism via BVC-sköterskorna. har dragitMan lärdomen sköterskor-att

behöver kontinuerlig fortbildning i tidig kommunikationna om man
skall lyckas också relativt begränsade utbildningsinsatserattmen ger-
resultat Växa på villkor 1998.egna

Utvecklingsarbete10.3 och forskning några-
reflexioner

Vår bedömning: För stimulera till arbetssätt och kompe-att nya
tensutveckling behövs FoU-miljöer där forskare och praktiker möts
och möjlighet tillsammans formulera frågor dokumenteraochattges
erfarenheter. Kunskapsutvecklingen främjas finnsdet forsk-attav
ningskunniga praktiker i ledande position.

finns allmäntDet behov deti psykosociala arbetet ökaett attav
Åtgärderinslaget strukturerade metoder går utvärdera.attav som

behöver följas vad dag.i gällerDetän görs ävenupp mer som sam-
verkansforrner. nationellEn samordning statistik för socialtjänst,av

m.fl.BUP verksamheter, skapar möjlighet till förbättrad överblick
och kommunikation.

En epidemiologisk bevakning barns och ungdomars psykiskaav
hälsa kan förväntas viktiga bidrag till kunskapsutvecklingen.ge
Flickors och pojkars problematik skiljer sig åt, vilket måste ägnas
ökad uppmärksamhet forskningi och utveckling. Behandlingsforsk-

eftersattningen och här finns utvecklingsbehov.är stora
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Vårt arbetande forskningspolitiska kommitténförslag: Den inu ges
särskiltuppdrag utreda behovet och samhällsnyttan forskningatt av

rörande barns och ungdomars utveckling och psykiska hälsa, inklu-
sive forskning kring förebyggande och behandlade insatser.

utvecklingsarbeteMiljöer för forsknings- ochlO.3.l

bampsyki-psykosociala kunskapsområdet, inklusiveDet merparten av
populärt kallar "mjukt". arbete, psykolog-atrin, vad Socialtär man

bampsykiatriska vilar beprövad erfarenhetinsatser och insatser påmer
vetenskap. Forskningsaktiviteten relativt låg, och skälenpå hårdän är

härtill är sammansatta.
praktikerna dagligenmångskiftande och rörliga verklighetDen som

tradi-låter självklart inordnas de krav denorienterar sig i sig inte i som
har olika på vadtionella empiriska vetenskapen ställer. Man ärsyn som

forskningen arbetar endastvärdefull kunskap. universitetsanlcnutnaDen
omedelbartmed frågor praktikemai begränsad utsträckning ansersom

oftastgeografiskt forskaren och praktikern iangelägna. sigRent rör
förtrogen medskilda miljöer. metoder forskaren inteDe är är ut-som

frågor den praktikern ställer.vecklade för påatt typge svar av som
Praktikems sammanfatta sin kunskap intesätt mot veten-att svarar

beprövad erfa-skapssamhällets krav. mellan vetenskap ochSyntesen
psykosociala kun-renhet således mycket svårare uppnå inom detär att

utvecklingmedicinen. stimulera vidareskapsområdet inom Förän att
möjlighetforskare och praktiker och harbehövs miljöer där möts att

Sådana utvecklas dag påfrågor och mål. iformulera gemensamma
håll.många

på forskning praktik inom socialtjänstenSocialstyrelsen ochsatsar

mål-programområde "Forskning Praktik" harSocialstyrelsens som-
medverka till etablering och utvecklingför åren 1997-1999sättning att

hälften landets län. långsiktigaFoU-miljöer i åtminstone Detav av
socialtjänsten kommun skall ha tillgång till relevantmålet i varjeär att

för samspelet mellan forsk-detta och hurFoU-kompetens. Formerna
utifrån lokala förhållan-praktik utvecklas kommer varieraning och att

den önskemål Socialstyrelsen, S/UU 1997.och lokala
lokala/regio-Socialstyrelsens vilar på ben: l stöd tillsatsning tre

2 stöd till nätverk för verksam-nala kunskapscentra FoU-enheter,
hetsutveckling med forskarrnedverkan och 3 bidrag till utveckling av

14 18-0333
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kunskap kring samspelet mellan forskning och praktik Socialstyrelsen,
S/UU 1997.

finnsDet många exempel på lokalt förankrad och praktiknära kun-
skapsutveckling forskaredär och praktiker tillsammans dokumenterar
erfarenheter och samlar kunskap. Syftet utvärdera och utvecklaär att
det praktiska arbetet. praktiker deltar forskningen,Genom i inteatt som
objekt i arbetet, blir möjligheterna använda resultaten sannoliktutan att

vid traditionell uppdragsutbildning. Universitetens/högsko-större än
lomas roll sammanhanget skiftari landet. olika FoU-enhetemaDeöver

allt i från fullständigt oberoende från högskoloruniversitet och tillär
helt integrerade högskola Temhagi 1997.en

Behov behandlingsforskningl0.3.2 av

Behoven forsknings- och utvecklingsinsatser omfattande dåär mestav
det gäller behandling och andra åtgärder. Om exempelvis tillman ser
barn med medsvåra koncentrationsstömingar, ellerDAMP- ADHD-en
diagnos, finns det rikt utbud problemens förekomstett rapporterav om
och hur de sig. Söker däremot efter där tydligtyttrar rapporterman man
beskrivit systematiskt åtgärdsprogram för barn medoch DAMPprövat

behandlingsforskning-blir utdelningen i stället obalans tillDennatunn.
flertaletnackdel gäller bara ADHD/DAMP typisk förinte ärutanens

problembilder.psykiska
innehåll och kvalitet denSocialstyrelsens nationella iI översyn av

för vilkapsykiatriska vården fyra barn och ungdomarnämns grupper
saknar adekvata behandlingsmetoder: ungdomar medi dagman en

kombination allvarlig psykiatrisk och social problematik, aggressivaav
pojkar, förövare sexuella ochoch utagerande våld och övergreppav
flickor. hjälpbehov omfattandesjälvdestruktiva ochDessa ärgruppers

de behandlingsmetoder finns otillräckliga.ärsom
Behandlingsforskningen kring utagerande barns och ungdomars

befinner inledande skede. forskning tyderproblematik sig i Aktuellett
på metoder innefattar ungdomarnas föräldrar olikapå sätt,att t.ex.som

föräldrautbildning, föräldraträningfamiljeterapi, och föräldrasamver-
kan har positiva effekter. Stöd finns också för ungdomarna draratt

kognitivt beteendeinriktade metoder, social färdighetsträ-nytta t.ex.av
Annelius 1996.ning Fransson 1996, Hansson

också viktigt uppmärksamma skillnader mellan könen.Det är att
Flickors och pojkars problematik skiljer hänseenden, ochsig åt i många
de flesta ungdomsstudier handlar pojkar.mest om
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10.3.3 Allmänt behov strukturerade ochav mer

utvärderinsgbara metoder

För behandlingsforskning skall komma till stånd krävs be-att att man
mödar sig tydliggöra och dokumentera sitt arbetssätt. Allmäntattom
gäller strukturerad metodik möjlig utvärdera och studeraatt är attmer

mindre strukturerade arbetssätt.än Detta skäl eftersträvaär ett gott att
ökat inslag strukturerade metoder, inget kategorisktett utgörav men

flexibla arbetssätt. studera dynamiskaAtt medargument mot processer
komplexa utfall dock krävande och långsiktig forsknings-är en mer
uppgift. Detta skälen till det finns liteså behandlingsforsk-är ett attav
ning.

För problematik kräver fråninsatser flera verk-sammansatt som
samheter i samverkan behöver samverkansfonnema i sig bli före-även
mål för systematisk metodutveckling och forskning se förslagvårt om
regionala kunskapscentra, avsnitt 9.4.

lO.3.4 Uppföljning åtgärder inom skolanav

avsnitt konstateradeI 4.3 vi verksamhetsuppföljningen i kommuner-att
skolor alltför dålig. refereradeVi till Skolverket,är alltså fun-nas som

sådananit brister. finns behovDet utveckla arbetssätt där expli-attav
målcita och utvärderingskriterier naturliga inslag arbetet.i Sko-utgör

lan inte på något bristaär på denna punkt.sätt attensam om

lO.3.5 Gemensam statistik

finnsDet potentiella vinster med nationellstora samordning sta-en av
tistik de verksamheter har tydligt for vård och stödettom som ansvar
till barn och undgomar med psykiska problem. För underlätta kom-att
munikation och överblick bör verksamhetsredovisningar, ekonomisk
statistik målgruppsrelateradoch statistik innehålla bas-gemensamma
data.

förInom projektet Ny statistikstruktur har omfattandeettramen ar-
bete bedrivits med utveckla och förändra den officiellaatt socialtjänst-
statistiken. Arbetet har kommit så långt förändrad uppgiftsin-attnu en
samling kommer påbörjas from. l998-års statistik. Syftetatt med om-
läggningen statistikens innehåll till dagensär strukturatt ochanpassa
arbetssätt inom socialtjänsten, för bättre kunna beskriva läge ochatt
utveckling verksamheten. Den statistiken skall oberoende hurav nya av
verksamheten organiserad kommuneniär belysa verksamhetens struk-
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prestationer och fårtur, insatser kvalitet och resul-samtpersoner som
Uppgifter verksamhetenstat. struktur kommer i huvudsak in-attom

samlas tredje år och från alla kommuner.vart Enkla basfakta ut-om
förda prestationer och antalet får del insatsernaom personer som av
kommer samlas in varje år från samtliga kommuner,att medan uppgif-

verksamhetens kvalitet ochter personal tänkta samlas inär påom att
urvalsbasis denvia s.k. kommunpanelen. arbetetI med statistikomlägg-
ningen ingår öka tillgängligheten, bl.a.att lägga in resultat iattgenom

ÅRInternet Socialstyrelsen 1997.
Socialstyrelsen uttalar i sin nationella psykiatrin detöversyn attav

finns behov bättre samordna barn- och ungdomspsykiatrinsattav sta-
tistik och verksamhetsredovisningar Socialstyrelsen 1997:8. Redovis-
ningarna bör innehålla basdata enhetligt definie-ärgemensamma som
rade. Därutöver kan uppläggningen fritt, utifrån lokala önskemålstyras
och behov. Vi har fört relativt ingående diskussioner och har utarbetat

förslag på sådan "minstaett BUP-statistik", vien gemensamma som
skulle ändamålsenlig för fortlöpande basfakta ak-attanser vara ge om

tuella problembilder och behandlingsinsatser. harVi valt överlämnaatt
vårt förslag direkt till Socialstyrelsen och Landstingsförbundet.

lO.3.6 Forskningssatsningar

Forskning bedöms ha relevans för det praktiska arbetet stimulerarsom
utveckling. delarVi Socialstyrelsens bedömning det angelägetatt är att
det finns forslmingskunniga praktiker i ledande positioner. Då forsk-
nings- och utvecklingsarbete del verksamheten skerär naturligen av en
inskolning för personalen i söka information och kanaleratt upprätta
för utbyte.

Enligt direktiven till Kommittén för den svenska forskningspolitiken
dir. 1997:67 bör de offentliga resursinsatserna prioriteras "till områ-
den där enskilda företag inte skulle utföra forskningen". Enligt gäl-nu
lande riktlinjer för forskningspolitiken prop. l996/97:5 betonas forsk-
ningens relevans för samhället och forskningens nyttiggörande. Vi an-

forskning barns ochatt ungdomars utveckling och psykiskaser om
hälsa, förebyggande insatser och behandlingsmetoder börom om vara

prioriterat område, ochett detta ligger linjei medatt gällandenu
forskningspolitiska beslut. Tvärvetenskapliga bör i dettaansatser sam-
manhang Det angeläget forskningsrådenuppmuntras. är och andraatt
finansiärer på och långsiktigaävensatsar projekt.stora

En epidemiologisk bevakning barns och ungdomars psykiskaav
hälsa vid Socialstyrelsens EpC har goda förutsättningar att utgöra ett
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dynamiskt inslag den totala kunskapsutvecklingeni se vårt förslag i
kapitel 5.

Psykologiska10.4 i barn- ochtest

ungdomspsykologiska utredningar -
behovet, och ñnansieringsfrågannyttan

Vår Psykologiskabedömning: väl utprövade och till-ärtest som
förlitliga har praktiskt värde. kan bidra till kvalitet ochDeett stort
kostnadseffektivitet i de verksamheter barn och ungdo-mötersom

med psykiska problem. Finansiering testutveckling all-är ettmar av
varligt problem måste finna lösning. metodut-Detta ärsom en en
vecklingsfråga behöver lösas på övergripande nivå.som en
Vårt förslag: Regeringen fond förinitierar detta ändamål, atten
förvaltas Socialstyrelsen stödmed nämnd förav av en som ansvarar
vetenskaplig och praktisk värdering inkomna ansökningar.av

Inom de verksamheter barn och ungdomar med psykiskamötersom
problem finns det allt för individuellaintresse utredningar ochett större
diagnostik. Sådana utredningar kan aktuella barn- ochinomvara ung-
domspsykiatrin, i anslutning till LVU-placeringar inom socialtjänsten,

skolaninom vid inlämings- och koncentrationssvårigheter, vid utveck-
lingsbedörnningar inom barn- och ungdomshabiliteringen, vid behand-
lingsuppföljning svårt och kroniskt sjuka barnrnedicinska patienter,av

då det inom bamhälsovården eller förskolan kringfinns frågorsamt
barnets utveckling och eventuella behov individu-särskilt stöd. Vidav
ella utredningar används ofta psykologiska test.

10.4.1 Definition psykologiska testav

Psykologiska kan definieras standardiserade metodertest som som
människans psykiska och psykofysiologiska funktioner. kanDetmäter

sig funktioner,varierande allt från avgränsade sensoriska ochröra om
motoriska funktioner till komplexa minne,mer processer som person-
lighetsegenskaper, omedvetna föreställningar, intelligens, kreativitet,
emotioner och psykisk ohälsa. Bakom olika psykologiska liggertest
olika psykologiska teorier och tillämpningar. Vid barn ochtestning av
ungdomar utvecklingsaspekten alltid intresse. kan gällaDetär nästan av
barnets utveckling i någon de ovannämnda funktionerna, ellerav man
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kan via bredare vilja få mått på barnets allmänna utvecklingett test ett
och mognad.

lO.4.2 ingår i sammanhangTest ett

Test endast hjälpmedel i utredning och kan aldrig endaär ett utgöraen
grund för avgöranden. utredningenI ingår också samtal, observation
och andra undersölmingsmetoder och tolkningsammanvägningsamt en

all infonnation.av
bedömasTest måste efter den kvalitet instrumenten har för-isom

hållande till den konkreta användningssituationen och med beaktande
den användande psykologens kompetens. Testresultat blir menings-av

fulla först då de tolkas. Uttolkaren, psykologen, den dels harär som
kunskap instrumenten och hur de skall delsutvärderas, harom om
fackkunskaper de psykiska speglar.instrumentenom processer som
God psykologkompetens således förutsättning för meningsfullär en
testanvändning.

10.4.3 Kvalitetskrav

För utredningarna skall meningsfulla och kostnadseffektivaatt vara
måste de god kvalitet. förutsätterDetta allmän professionellvara av en
kompetens och tillgång till goda metoder. För rimliga kvali-att möta
tetslaav måste psykologiska ha föremålvarit för grundligtest ut-en
prövning på barn och/eller ungdomar i Sverige. omfattandeDetta är en
procedur, vilket framgår nedanstående redogörelse. särskildEn ut-av
maning vi i dag lever i mångkulturellt samhälle, och dettaär att ett att
kan kräva särskilda hänsyn vid såväl utprövningen testrnetoderav som
vid tolkningen enskilda utredningsresultat OSrunåker m.fl. 1996.av

lO.4.4 Testkonstruktion och utprövning testav

Att standardiserat innebär det alltidett är på ochtest att sättges samma
under likartade betingelser och utvärderas enligt på förhandatt svaren
givna kriterier. Testresultatet måste sedan kunna jämföras med hur
andra i ålder och liknande kulturell bakgrund löserpersoner samma

uppgifter. förutsätterDetta har det villatt testet säganormerats,samma
på antal individer såutprövats hur kan vari-ett stort att vetman svaren

Testet måste också tillförlitligt eller med teknisk termera. vara en
reliabelt, det vill testresultat varierar heltsäga inte slump-en persons
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hon upprepadebli ungefär detsamma han ellerskullemässigt utan om
god tillförlitlighet står ochtillfälle. Givettestningen vid ett annat en

den psykiska egenskapfaller giltigt mått påmed är ettnyttan att testet
teknisk det har validitet.eller medavsåg mäta term attensom man

tillfredsställandesärdeles utmaning påDet sätt ut-är stor att etten
utvecklingspsykologiskamåsteoch bamtest. Manpröva taettnormera

testrnaterialet, det förutomhänsyn utformandet det konkreta såi attav
motiverande och möjligt praktisktdet standardiserat också ärär attatt

antalbehöver med ansenligt barn inomarbeta med. Testet prövas ett
för avsikt täcka, för skallalla de åldersintervall har attattsom man man

förtillförlitligheten och giltigheten olika åldrar.kunna bedöma Den
upplysning hur varierarslutliga normeringen, ger oss om svarensom

omfattande datainsamling.åldersintervall, kräver Juinom visstett en
desto fler barn behöver för fåbredare åldersintervall atttesta,man en

säker den praktiska tillämpningen.grund stå på iatt
således omfattande arbete bakom psykologisktDet ligger ett ett test

gäller uppenbart de har utvecklats frångod kvalitet. Det testav som
grunden också de ursprungligeni Sverige, instrument ärmen som
framtagna länder. dem krävs till språkligai andra anpassning vårFör

förnyad Psykologiskaoch kulturella miljö och utprövning. instru-en
skiljer således från medicinsk och metodik kansig apparaturment som

de internationelltanvändas direkt nationsgränserna. Fördelen medöver
utvecklade användning dem utbytet och kun-ärtesten att av gynnar
skapsutvecklingen de inhemska likaväl deFöröver gränserna. att som

skall hålla den kvalitet krävs för de skallinternationella testen attsom
fungera effektivt alltså räkna med rejält medmåste FoU-att satsaman
medel. ytterligare faktor väl utprövade måsteEn är ävenatt test upp-
dateras för förnyad med tiotal mellan-och utprövning några årsutsättas
rum.

FinansieringsfråganlO.4.5

Finansieringen testutveckling dagi problem. kart-Enutgör ett stortav
läggning tidigare genomförts Psykologförbundet, har visat attsom av
forskare och professionellaandra aktörer likaväl kommuner ochsom
landsting frågan viktig. Lika samfällt deär överens äratt attom anser
finansieringsansvaret måste ligga hos någon dem självaänannan
Göransson 1995. Forskningsråden lågprioriterar testutveckling, efter-

det metodutveckling forskning. Deänsom man ser som snarare ren
Verksamheter beroende ha tillgång till kvalitetsmässigtär attsom av
goda testutveckling för kostsamt för inomtest äratt attanser rymmas
FoU-ansvaret.
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dessaTrots svårigheter finns det god kvalitet, utbu-test ävenav om
det otillräckligt och åldras snabbt. Utvecklingen dem har bekos-är av

varierande lapptäcke bidrag. Forskarsidan står ofta förtats ettgenom av
första utveckling testmetoder, och också för relativt färdigaatten av

sammanhang.i Forskningsfinansiärema bidrarprövas därmedtest nya
till vissa delar hela utvecklingspaketet. Exempel på fonder bi-av som
dragit till utvecklingen bamtest Allmänna Bamhuset, Förstamaj-ärav
blommans riksförbund, Solstickan, Riksbankens Jubileumsfond. Verk-
samheter använder sig kan bidra med viss psykologarbets-testsom av
tid för den praktiska utprövningen. Detta inslag har dock blivitsenare
alltmer sparsmakat, takti med kraven på omedelbar resultat-att
redovisning ökat. Psykologstuderande har i ganska många fall deltagit i
insamlingen testdata, inom för praktiska och/ellermomentav ramen
uppsatsarbeten. harI viss mån FoU-medel från kommuner och lands-
ting skjutits till. Psykologförbundet och det privatägda Psyko-numer
logiförlaget ab, den förläggaren i vårt land, harär största testsom av
bidragit med mindre Under åren 1994-1997 har Socialsty-summor.
relsen förinom stimulansbidragen för habilitering och rehabi-ramen
litering finansierat delen projekt för utvecklingstörre ettav par av
bamtest. dessaI projekt bidrog också Landstingsförbundet medett av

engångsinsats. Socialstyrelsens satsning har unik och lett tillvariten
resultat den innebär inte långsiktig lösning på finansierings-men en
frågan.

Utvecklingskostnader

Det går inte allmängilitig prislapp på vad det kostarsättaatt att ut-en
veckla praktiskt användbart Förenklat kan bre-ett test. säga attman
dare i sitt användningsområde, desto kostsamt detärtestet är att tamer
fram. De Socialstyrelsen nyligen delfinansierat exempeltest utgörsom
på sådana breda instrument, och den totala utvecklingskostnaden ligger
någonstans mellan miljoner1-3 kronor. högreDen siffran inrymmer då
kostnader "smugits in" olikai intressenters ordinarie budget. Detsom
finns emellertid rad instrument, praktiskt värde,stort ären av som mer
specifika och mindre dyrbara utveckla. Som konstaterats be-att ovan
hövs båda instrument.typerna av

Enligt Stiftelsen för Tillämpad Psykologi, Sveriges Psykologför-
bund, skulle uppdatering och förnyelse viktiga psykologiska testen av
kosta omkring 60 miljoner kronor, fördelade 5-8 år. inne-Dettaöver
fattar då drygt olika för30 alla åldrar och offentliga verksamheter,test
alltså inte bara barn- och ungdomsområdet. Efter sådan storsatsningen
skulle mindre belopp behöva för avveckla/uppdatera instru-satsas att
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blivit inaktuella. Testutveckling för barn och ungdomar be-ment som
tingar uppskattningsvis tredjedel den totala kostnaden, det villen av

omkring miljoner20 kronor period på år.säga 5-8över en

10.4.6 Initiativ från Socialstyrelsen

En arbetsgrupp kring behovet och värdet psykologiska testav

juniI 1995 Styrgruppen för hälso- och sjukvårdsfrågor vid Social-gav
styrelsen Sveriges Psykologförbund i uppdrag kartlägganännareatt
behovet och värdet normerade inom psykologiornrådet. Arbetettestav
har bedrivits tillsammans med för Socialstyrelsen,representanter
Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet.

Arbetsgruppen, kallat sig "Testnyttan", har nyligen redovisatsom
sina ståndpunkter. Man psykologiska har värde iatt test ett stortanser
praktisk psykologisk verksamhet, bland dei verksamheterannat som

barn och ungdomar med psykiska problemmöter och där ofta harman
anledning utreda det enskilda barnets behov vård och stöd. Dåatt av
psykologiska används på professionellt bidrar de till bådetest ett sätt
kvalitet och kostnadseffektivitet.

Utöver sin uttalade uppgift valde arbetsgruppen diskutera denatt
kort- och långsiktiga finansieringen testkonstruktion och testutpröv-av
ning. Arbetsgruppen tvingas konstatera ñnansieringsfrågan olöst,äratt

pekar på möjliga fmansieringsfonner för testutveckling. kanDessamen
föras underin huvudgmpper:tre

a Försäljningspriset på täcker de totala kostnader utveck-testet som
ling och utprövning den svenska versionen betingat.testetav av

b psykologiskaDe högskoleinstitutionema och den därtill knutna
forskningen axlar för testteoretisk kunskapsut-störreett ansvar
veckling, testkonstruktion och praktisk utprövning.

c eller flera finansieringskällorEn skapas kan bidra till aktuellasom
och prioriterade projekt, dvs. någon form fondlösning. Fondenav
måste antingen tillräckligt för avkastningen skall kunnastor attvara
bidra på meningsfullt eller kontinuerligt fyllas på.ett sätt

Arbetsgruppen konstaterar ingen ovanstående lösningar hel-att ärav
täckande eller problem.utan
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Socialstyrelsens tillsynsansvar

Socialstyrelsens Hälso- och sjukvårdsgrupp har brevi ställt tillett
Stiftelsen for Tillämpad Psykologi, Psykologförbund,Sveriges uttalat

har tillsynsansvar då det gäller psykologiskaatt att ettman anser man
dnr 52-9333/ 1997. hänvisarMan till Socialstyrelsens föreskriftertest

och allmänna råd kvalitetssystem i hälso- och sjukvårdenom
SOSFS 1996:24 M, och då särskilt b4 slår fastDenna att:

Kvalitetssystemen skall innehålla rutiner för
hur metoder för diagnostik, vård och omhändertagande skalln a- intro uceras
hur lämpliga metoder för diagnostik, vård och metoder skall- tillämpas
hur inaktuella metoder för diagnostik, vård och metoder skall av-- vecklas.

Det vårdgivarens utveckla kvalitetssystem,är medan Social-attansvar
styrelsen i sin verksamhetstillsyn har bevaka hälso- och sjukvår-att att
den har ändamålsenliga kvalitetssystem för egenkontroll i sin verksam-
het.

Socialstyrelsen uttrycker i ovannämnda brev det ingår i styrel-att
uppgift följa tillgängliga psykologiska testrnetoderatt attsens upp upp-

fyller de krav kan ställa vad gäller utveckling och tillämpningsom man
dessa metoder. Vidare Socialstyrelsensägs att överväger att utav ge

allmänna råd berör grundläggande krav på testmetoder, kravsom som
kan tillämpas inom olika användningsområden för underlätta föratt
vårdgivarna bedöma kvalitet hosatt testen.

10.4.7 Våra överväganden

Psykologiska väl utprövade och tillförlitligaär ochtest som som an-
vänds på professionellt synnerligen viktiga instrumentett sätt är i psy-
kologiska utredningar. bidrarDe till såväl kvalitet kostnadseffekti-som
vitet i de verksamheter barn och ungdomar med psykiskamötersom
problem, då har anledning utreda det enskilda barnets behovattman av
vård och stöd. Vi mycket positiva tillär Socialstyrelsens iengagemang
frågan såväl vad gäller tillsyn planerna på allmänna rådatt utsom ge
rörande grundläggande krav på testrnetoder. Detta kvalitetsfrågorrör
för vilka det finns anledning övergripande samhällsansvar.att ta ett
Test undermåliga och/ellerär används felaktigt kan ställatestsom som
till skada för den enskilde.stor

Vi det synnerligen angeläget finansieringenäratt attanser testut-av
veckling finner lösning, så de instanser arbetar med barn ochatten som



SOU 1998:31 och kvalitetsutvecklingKompetens 427

ungdomar med psykiska problem framgent har tillgång till metoder av
god kvalitet. de finansieringsförslag skisserats arbets-Inget av som av

emellertid problemfritt."Testnyttan" ärgruppen

a låta försäljningspriset täcka kostnaderna innebärAtt att ett testrnate-
rial kan komma betinga kr ellerpris på 15 000-20 000att ett mer.

blir då mycket stöldbegärligt, och testprotokoll och andra för-Det
brukningsmaterial riskerar piratkopieras. blir svårt beräk-Detatt att

intäkter, lägga budget för investeringen och finna risk-attattna en
villigt kapital.

begränsas vad "forsk-b Högskoleinstitutionernas avengagemang
ningsfronten" bjuder, Vilka möjligheter till forskningsfinansiering

finns meriterande föroch vilka insatser i övrigt ärsom som
forskarna. Psykologstudenter kan bara medverka den utsträckningi

utvecklingsarbetet sammanfaller med de egentliga utbildnings-som
målen.

c Problemet med fondlösning få loss och hittaär att atten pengar en
organisation. Fondlösningen borde kunna intressantgynnsam vara

för alla de aktörer hittills bidragit till "lapptäcket". Landstings-som
förbundet och Svenska Kommunförbundet, verk-representerarsom
samheter beroende tillgången på kvalitativt goda metoder,ärsom av
borde kunna ha långsiktigt intresse.ett

metodutvecklingsfråga behöver lösas på övergri-Detta är som enen
skulle skapa stabilitet, ochpande nivå. fondlösning den endaEn är som

föreslår därför fond för detta ändamål.vi regeringen initieraratt en
nämndskulle kunna förvaltas Socialstyrelsen, med stödDenna av enav

för vetenskaplig och praktisk värdering inkomna an-som ansvarar av
sökningar.

Även del-med fond det rimligt tänka sig projekt måsteär att atten
finansieras via försäljningsintäkter och insatser från högskoleinstitu-

sida.tionemas
ekonomiska konsekvenser förslagFör vårt avsnitt 11.9.av se-
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Ekonomiska konsekvenser1 l

Vår beräkningsbara kostnaderna förbedömning: De sammantagna
förslag till miljoner lcronor. dessa mil-våra uppgår 615 Av åtgår 300

joner till barn behålla bamomsorgsplats sedanlåta sin ävenatt en
förälder blivit arbetslös. Kostnaderna för förslag kan ställasvåra i
relation samhällets totala beräkningsbara kostnader för stöd ochtill att
vård till barn och ungdomar med psykiska problem tilluppgår l1 100
miljoner kronor.

Flertalet de förslag betingar beräkningsbara kostnader in-ärav som
riktade bedömning de själva verket kanpå prevention. Vår i inne-är att
bära besparingar, på kort sikt. exempelvis skolanDet iäven satsassom
kan relativt omgående minska utgifter socialtjänstens indi-vissa inom
vid- och familjeomsorg. den åtgärder kanI mån preventivaman genom
minska behovet vård utanför hemmet, de långsiktigadet ärav egna

betydande.vinsterna
påpeka förmår leva tillVi vill kommunerna i dagsläget inteatt upp

lagstadgade skyldigheter barn och ungdomar behovsina igentemot av
särskilt stöd skolan. också från barnomsorgen. Vii Brister rapporteras
har barn- ungdomspsykiatrin förmår levakonstaterat och inteäven att

har underlag för bedöma vilka ekono-till vårdgarantin. Vi inte attupp
för efterleva lagstiftarensmiska satsningar skulle krävas inten-attsom

bedömning resurstillskott.tioner. Vår dock det krävsär att
och ungdomars utveckling, hälsa och välbefinnande måsteBarns

högsta prioritet.ges

Nedan ekonomiska konsekvensanalyser våra förslag.görs av
Enligt allmänna direktiv har utredningen haft offentligaprövaatt

åtaganden dir. 1994:23, redovisa regionalpolitiska konsekvenseratt
dir. 1992:50, redovisa konsekvenser jämställdhetssynpunkt dir.att ur

konsekvenser1994:124 för brottsligheten och det brottsförebyg-samt
gande arbetet dir. 1996:49. har utredningsarbetet löpande beaktatVi i
dessa. Vi har bl.a. redovisat goda exempel på olika verksamheter från
både och kommuner, ochsmå glesbygd storstad tagit hänsynstora samt
till olika behov i våra förslag. exempel på detta kan våraSom nämnas
överväganden gällande regionala kunskapscentra för frågor miss-om
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handel och sexuella bam. Med hänsyn tillövergrepp gender-pers-mot
pektivet har vi varit uppmärksamma på könsskillnader i riskfaktorer
och problembilder hos barn och ungdomar. Då det funnits skäl har vi
redovisat flickors och pojkars olika situation och problem för sig.var
Vi har uppmärksammat utagerande flickors problem blivit föremålatt
för relativt mindre forskning och utvecklingsarbete falletsett vadän är
för pojkar. Vi förordar ungdomsmottagningama utvecklar sittatt ar-
betssätt så pojkars behov tillmötesgås.att

bakgrundMot de omfattande preventiva åtgärder föreslårvi ärav
det svårt bedöma de långsiktiga kommunalekonomiskaatt effekterna av
våra förslag.

11.1 Beräkning kostnader för skolansav

elevvård avsnitt 4.3

I inte ringa utsträckning handlar förslaget metodfrågor och prio-om
riteringar inom befintlig verksamhet. En huvudprincip elevvårdenär att
skall bygga på hög grad professionalitet. Man kan vissaanta atten av
besparingar då kan behovetgöras mindre genomtänktaattgenom av
nödlösningar minskar. Får problemen för enskild elev elleren grupp
elever sig ohanterligtväxa måste alltid särskilda åtgärder vidtas.stora
Med bättre elevvårdsbas torde behovet sådana, ofta mycket kost-en av

insatser begränsas.samma,
Det emellertid orealistiskt påstå förslaget inte skulle be-att attvore

tinga några särskilda kostnader.
Den genomsnittliga elevvårdskostnaden för samtliga huvudmän

uppgick år 1997 för grundskolan till 900 kr/elev, vilket motsvarar ca
1,7 % den totala elevkostnaden. Motsvarande uppgifter frånav gym-
nasieskolan 800 kr/elev vilketär 1,3 % den totalamotsvarar ca av
elevkostnaden. Sammantaget uppgick kostnaderna för elevvård till
850 miljoner kr för grundskolan och 250 miljoner kr för gymnasie-
skolan.

För bedöma behovet särskild elevvårdspersonal,att och eventu-av
ella kostnadsökningar för denna, har vi studerat kommunertre som re-
dan dagi arbetar i likhet med vårt förslag, två städer ochstörre en
mindre industrikommun. Vi har studerat bemanning och kostnader för
elevvård i respektive kommun. I samtliga de studerade kommunernaav

denär genomsnittliga elevvårdskostnaden högre för riket. Beman-än
ningen psykologer, kuratorer, Skolläkare och sköterska ligger påav en
nivå minst riksgenomsnittet förmotsvarar år 1994. Kostnaden försom
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1994från årjämförelsedatafinnsgrundskolan år 1995förelevvård
nuvarande nivå.krdvs. 100kr/elev,000 änuppgick till l mercaca

skulle inne-förslagvårtvid handenkommunstudierVåra atttre ger
den nivåligga någotelevvård måstegrundskolans överbära att som

ök-innebär1994/95.läsåret Dettaförriksgenomsnittet enmotsvarar
kr/elev.kr/elev till 100från lkr/elev, 900med 200ning

elevvård börbehovgymnasieelevemastillgodosekunnaFör att av
ökningdvs.grundskolans nivå,motsvarandeuppgå tillkostnaderna en

kr/elev.lcr/elev till 100llcr/elev, från 800med 300
elevvårdspersonalför den direktamerkostnadenfå framFör att som

följandetill pågåttförslag har vi sätt:vårt vägaföljer av

miljoner krgrundskolan blir 190förKostnadsölcning ca-
elever.000200 kr 950x

krmiljonergymnasieskolan blir 93förKostnadsölcningen ca-
elever.kr 310 000300 x

elevvårdforkostnadergymnasieskolansochGrund-Tabell 11.1
uttrycktvårt Kostnaderförslag.följermerkostnadoch den avsom

miljoner kronor.i

MerkostnadkostnadNuvarande
190850Grundskola

93250Gymnasieskola
283100lSumma

för skolanskrmiljoner285merkostnad påinnebärFörslaget caen
totalaskolansjämförelse kanpersonal. Somelevvårdande nämnas att

Ökningen på1997:134.Skolverketkronormiljoner000budget 67är
innebärmedförförslagvårtgrundskolan t.exförkrmiljoner190 som

900elevvårdspersonal på lmotsvarandepersonalökning caenen
krmiljonerpå 93ökningengymnasieskolanelever. För motsvarar enca
Våraelever.elevvårdspersonal på l 200medpersonalförstärkning en

till följduppståkostnader kandeinnefattar inteberäkningar extra som
ochuppmärksammaselevvård,förstärktbehov,eleversatt engenomav

grad.stödåtgärder ökadför iföremålblir
förotillräckligaharskolornaRedan attrapporterar resursermannu

ochgrundskolornasärskilt stöd. 60 %behov Ielever ihjälpaatt avav
Grallsde intesjälvaskolornagymnasieskolorna att50 % uppgerav
ele-klarar%Gy 45delvis Gr 52 %,eller inte att%8 %, Gy 5 geav

Till-tillberättigadedehjälpsärskilt stöd denbehov äri avver
gymnasieelevernaskallförslagEnligt vårt1997.ståndsbeskrivningen
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bli berättigade till hjälp i motsvarande omfattning grundskole-som
eleverna, och avståndet till måluppfyllelsen kan därmed öka.antas

fullständig kostnadsberäkningEn omöjliggörs harvi inte full-attav
ständiga uppgifter hur långt från måluppfyllelse den genomsnittligaom
kommunen befinner sig, enligtsig nuvarande lagstiftning ellervare
enligt vårt förslag med förstärkning gymnasieelevers tillrätten av
särskilt stöd. saknas uppgifterHär det hellerinte varit möjligt försom

fram.att taoss
villVi dock understryka förstärkt elevvård, inklusive bättreatt etten

stöd till gymnasieelever, bör del hela den kommunalases som en av
verksamheten. ochBarn ungdomar finner sig dåligt till ochrättasom
far illa i skolan kräver förr eller särskilda insatser. Omsenare man ge-

bättre stöd till gymnasieelever kan fler tonåringar chansettnom ge en
avsluta sin skolgång kan detta innebära de inte behöver be-att att t.ex.

lasta socialtjänstens Allmänt kan också det slö-sägas äratt ettresurser.
seri med redan satsade elever lämnar skolanatt acceptera attresurser
med icke godkända betyg och kunskaper inte samhäl-motsom svarar
lets krav.

11.2 Kostnader för ökat BVC-stöd till
flyktingbarn avsnitt 4.4

Vi föreslår bamhälsovården skall erbjuda flyktingfamiljer med för-att
skolebarn hälsokontroller,serie för lugni takt genomföra vacci-atten
nationsprogram och de sedvanliga screeningundersökningama, samt ge
stöd föräldraskapet.i bedömerVi detta skulle innebära merkost-att en
nad för BVC med 4 000 kronor barn. På basis aktuell statistikper av
från Invandrarverket kan räkna med högst 400 barn årattman per
skulle aktuella för sådana insatser, givet antalet asylsökandeattvara
ligger på nivå år 1997.samma som

totalaDen merkostnaden för riket skulle då vara
400 4 kr miljoner000 1,6 kr.x

Denna kostnad innebär sannolikt överskattning, eftersom hållervien
för troligt kostnader i primärvård och hälso- och sjukvårdatt annan
skulle minska till följd detta förslag.av
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för vårakonsekvenserEkonomiska1 1.3

verksamhetförebyggandeinomförslag
4.5avsnittsärskilt utsatta grupper-

detvuxenvårdenförutökatföreslagit närhar avsnitt 4.5Vi i ett ansvar
eller för-föräldrarfysiskt sjukaallvarligtpsykiskt ellergäller tillbarn

medel.beroendeframkallandealkohol ellermissbrukaräldrar annatsom
innebärvilketför vuxenvården,skyldighethelti principDetta är nyen

samtaloch förkompetensutvecklingtid förpersonal måste avsättaatt
motiverade förStimulansbidraglöpande arbetet.med barn det atti är

för utvecklavuxenvården ocharbetssätt inomutveckla att samar-nya
falletdetideella organisationer. Imyndigheter ochmellanbetet senare

användas förskulle kunnaarvsfondenAllmännamedelvi att uranser
ektverksamheter.stödja projatt

konsekvensanalysEkonomiskl l.4 av

förbibehållen barnomsorgförslaget om

4.6avsnittföräldrartill arbetslösabarn

underhandKommunförbundetgjorda SvenskaberäkningarEnligt av
villkor inomfått förändradebarn l-5 århade cirka 3001997 21

arbetslös. dessaförälder blivit Avgrundpåbarnomsorgen attav en
tid.direkt eller efter vissförlorat platsen antingenhade barn5 300ca

tvingatsbarn dessahade 4 500undersökningen 85 %Enligt avca --
bamom-barn för vilkafanns 700plats. 14lämna sin Därutöveratt ca

ellerdag,vanligen timmartill antal timmar 3begränsats ett persorgen
arbetslös. Cirkaförälder blivitefterdeltid någonmotsvarande 37 % att

för-tidsbegränsningen55 % hade påtvingatsdessa bam8 100 motav
äldrarnas vilja.

barndessaekonomiska konsekvensernafå fram deFör attatt av
oförändrade villkorbarnomsorgsplats medbehålla sinskulle ha fått

Nettokostnadentill heltidsinskrivna bam.antalet barn räknasmåste om
år Jäm-400 krheltidsinskivet barn i barnomsorgen 80för ärett per

dinverksamheten ioch Vad kostarförelsetal för socialtjänsten 1996
barnomsorgsplatsen genomsnitt 6Vanligtvis ikommun 1995. utnyttjas

deltid. Antalet vistelsetimmardvs. motsvarandedag, 75 %timmar per
Omräknattill dag.för heltidsinskrivet barn uppgå 8 timmarantasett per

alltså antal barn:till heltidsinskrivna blirfrån deltidsinslctivna bam
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3 375 heltidsbam 4 500 0,75 tvingats lämna sin plats iattsomx-
barnomsorgen efter föräldrarna blivit arbetslösa.att

heltidsbam3 040 8 x0,375100 påtvingats tidsbegränsningsom en-
föräldrarnas vilja.mot

Totalt 6 415 heltidsbam 3 375 3 040 6 barn á kr415 80 400+-
miljarder0,5 kronor och år.ca

Beräkningarna utgår ifrån de barn hade bamomsorgsplats och försom
vilka villkoren förändrats efter det föräldern blivit arbetslös.att

l 1.4.1 Ekonomiska konsekvenser tidenöver

Två faktorer kan tänkas påverka kostnadsutvecklingen tidöver ärsom
antalet barn och arbetslöshetens utveckling.

Antal barn

År föddes1990 124 000 barn. Födelsetalen ochpå underär vägca ner
föddesår 1997 drygt bam.94 000 Det innebär det totala antalet barnatt

Årår minskar.1-5 2000 kommer antalet barn ålderni l-5 år att vara ca
färre100 000 år 1996.än

Arbetslösheten

Konjunkturinstitutets arbetslöshetens förändring attprognos om anger
antalet arbetslösa kommer sjunka från 347 000 år 1996,att ca personer
till 271 000 år 2000.personer

Beräkningar för år 2000 har gått till följandepå sätt:

Andelen barn fått förändradel-5 år villkor förälder bli-närsom en-
vit arbetslös har antagits 7 % totala antalet år befolk-1-5 ivara av
ningen.
Andelen barn tidigare haft plats barnomsorgen och för vilkaisom-
villkoren ändrats då föräldernågon blivit arbetslös harår 2000 an-
tagits 271 dividerat78 % 000 med 000 motsvarande347vara av
andel år 1996.

arbetslösa föräldrarnasDe efterfrågan densamma årantas vara som-
1996.

förKostnaden bamomsorgsplats densamma årantasen vara som-
1996.
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Tabell 11.2 Kommunernas nettokostnad i miljoner kr för dessa
fåttbarn de oförändrad barnomsorg:om

År i 1997 2000
platstvingats lämna sin 300 200Barn som

fått begränsad barnomsorg 200 100Barn som
Summa 500 300

kostnader för erbjuda barnomsorg tillKommentar: Kommunernas att
kostnaden förföräldrar förlorar arbetet baseras på den maximalasom

kommuner kommer förändringengenomföra förslaget. delIatt en en-
dast marginellt, de kommer endastpåverka kostnaderna dvs. att ut-att

driftkostnaden bam. de kommuner har hög arbets-Igöras av per som
löshet förslaget skulle innebära barn kommer blioch där mångaatt att
aktuella för kan kostnaderna bli be-barnomsorgsplats, komma atten
tydligt högre. Förslaget kan tidigast genomföras den 1 januari 2000,
och beräknar således kostnaden skulle miljoner krvi 300att pervara
ar.

11.5 Kostnader för epidemiologisk
bevakning barns och ungdomarsav

psykiska hälsa kapitel 5

Enligt Socialstyrelsens preliminära skattning beräknas kostnaderna för
totalundersökning till miljoner kr föruppgå 3-5 varje datainsam-en

lingstillfálle, personal-tredje år, exklusive skolansäger vartsom rum
kostnader for medverkan vid genomförandet datainsamlingen. Dettaav

budget miljoner kr Kostnadema för detpå 1,5 år.motsvarar en ca per
fortsatta utredningsåret uppgår också till miljoner kr. Kostnaderna1,5
innefattar fall skolansinte i något personalkostnader för medverkan.

bedömning förslagetVår kostnadseffektivt. emellertidViär äratt anser
kostnaderna kan alltför lågt beräknade och föreslåratt vara en upp-

räkning på vilket skulle innebära25 %, projektet drivs med årligatt en
budget på 2 miljoner lcr.



436 Ekonomiska konsekvenser SOU 1998:31

11.6 Ekonomisk konsekvensanalys av

förslaget behandlingsråd förom

ungdomar placeras i HVBsom

avsnitt 9.3

Förslaget medför ökade kostnader i två avseenden. det förstaFör inne-
bär det kostnader för deltagande i behandlingsrådet för representanter
från barn- och ungdomspsykiatrin i förekommande fall Vuxenpsykiat-
rin, socialtjänsten och HVB. Den andra kostnaden hänförs till de vård-
och behandlingsinsatser den bedöms behovi Kost-som unge vara av.
nademas storlek två faktorer, delsavgörs antalet ungdomar blirav som
föremål för behandlingsråd, dels dessa ungdomars vårdbehov.

För de ungdomar bedöms ha psykiatriskt behandlingsbehovettsom
förutsätter vi insatser motsvarande psykiatriskaatt öppenvårdsinsatser,

konsultation, diagnostik, medicinering,t.ex. vid långtidsvistelsesamt
kommerterapi,även till stånd. Psykiatriska öppenvårdsinsatser till

dessa ungdomar innebär i vissa fall merarbete för Vuxenpsy-ochBUP
kiatrin, ingår samtidigt hälso-i och sjukvårdsansvaret dessamen som
verksamheter har för ungdomarna.

ll.6.1 Kostnader för psykiatrisk vård och behandling
Den 31 december 1996 2 500 ungdomar placerade i HVB. Avvar ca
dessa hade uppskattningsvis 6-10 % allvarlig psykisk störning, medan
30 % hade andra sompsykiska problem. Antalet ungdomar blir föremål
för behandlingsråd beräknas enligt följande:

Cirka 200 0,08 dvs. 6-10 % 2 500 200 ungdomar med all-x-
psykiskvarlig störning.

Cirka 0,30750 2 500 750 ungdomar med "lättare" psykiskx-
störning eller psykosociala problem.
Det innebär cirka 200950 750att ungdomar kan bli föremål+ dels-
för behandlingsråd, dels för psykiatriska vård- och behandlingsin-
satser.

Uppgifter från vår enkätundersökning till de bam- och ungdomspsyki-
atriska öppenvårdsmottagningama genomsnittligt ärendeatt ettger -fem besök kostar 12 000 kr.ca-

storleksordningen kostnaderna för vård- och behandlings-attav ge
insatser till dessa ungdomar nedan.presenteras
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med000 för samtliga ungdomarCirka miljoner kr 950 1211,4 x-
från barn-vårdbehov och blir föremål för insatserpsykiatriska som

öppenvårdsmottagning.och ungdomspsykiatrisk

dag place-flertalet ungdomar iviktigtDet ärpoängteraär att att som
psykiatrisk vård och behandling. På basisvid behov fårrade i HVB av

vårdbehovuppgifter från uppskattar vi ungdomarnasSiS motsvararatt
tillgodoses.vårdbehov dagjämfört med de iökning på 25 % somen

skattningar har tidi-35-50 enligt olikaCirka ungdomarna %40 % av
ungdo-med psykiatrin, samtidigt 65 %kontaktvarit i ca avsomgare

hjälp för psykiska problem.bedöms i behovvara avmarna

förmiljoner lcrmedför merkostnad på 2,85ökning på 25 %En en-
miljoner lcr.psykiatriska öppenvård 0,25 11,4landstingens x

för behandlingsrådenKostnader11.6.2

behandlingsrådet träffas ifrån sidauppskattning vårEn är att genom-
utredningsperiod. inledandesnitt under den Ettgånger mötetre unges

följadärefter förpåbörjas, avstämningsmöteutredningen attnär ett upp
ochutredningen avslutasavslutandeutvecklingen och möte närett
vidbörvårdforrn. Samtligaövergår i närvararepresentanterannan

dessa möten.
dels den pati-storlek dels antaletKostnademas avgörs möten, avav

socialtjäns-Kostnader förbehandlarens kostnad dag.entansvarige per
behandlingsrådet beräknasHVB-hemmens representation iochtens

förkostnader falla inomkalkyl, eftersom dessainte dennai antas ramen
behandlingsansvaret.vård- respektive

ochbehandlingsrådet träffas gångerfrånhar utgåttVi atttreatt en
har pati-kvalificerad behandlarebampsykiater eller utsetts somannan

kr.har uppskattats till 3 000Dagskostnadenentansvarig. ca

beräknasbehandlingsrâdkostnader för deltagande iLandstingens-
3 kr.miljoner lcr 950 ungdomar 3 000uppgå till 8,5ca x x
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Tabell 11.3 De sammanlagda kostnaderna i miljoner kr beräknas
uppgå till:

Insats Kostnad Merkostnad
Behandlingsråd 8,5 8,5
Vård och behandling 11,4 2,85
Summa 19,9 11,35

För del landsting kan frågadet bli kostnader marginalen, medanen om
kostnaderna kan bli for andra landsting.större

11.7 Kostnader för uppbyggnad regionalaav

kunskapscentra för frågor angående
misshandel och sexuella övergrepp mot

barn avsnitt 9.4

Vi föreslår regionala kunskapscentra för frågor misshandel ochom
sexuella med särskild hänsyn till socialtjänstensövergrepp behovtagen

kompetensutveckling utveckling samarbetet mellan olikasamtav av
myndigheter. föreslårVi Socialstyrelsen i uppdrag framatt att tages en
nationell utvecklingsplan. Kostnaderna kan beräknas först inärmare
samband med utformandet denna, redan här kan sägas sär-attav men
skilda medel kommer behövas framförallt i uppbyggnadsskedetatt av
kunskapscentra. I Socialstyrelsens uppdrag bör ingå fördela medel.att

Det viktigt från början räkna med det kan behövas långär att att en
etableringstid innan verksamheterna kan bekosta sig själva. BUP-Ele-
fanten har under antal år beviljats projektmedel Socialstyrelsenviaett

också beviljat medel till Stockholmsprojektet IPM. verk-Dessasom
samheter bör omfattas den nationella planen. Målsättningen siktpåav
bör verksamheterna långtså möjligt bekostas användarna,attvara av
dvs. kommuner och landsting. förhöjd kompetensEn dessa frågor kani

bidra till kostnadseffektivitet.antas
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Stimulansmedel för utvecklingsarbete1 1.8

kring flexibla åldersgränser mellan BUP

avsnittoch vuxenpsykiatri 9.6

för hälso- och sjuk-medel överförs till landstingende statligaAv som
stimulansmedel kanmiljoner kr särskildavård skall lO iavsättas som

flexiblabedriver utvecklingsarbete kringsökas verksamheter somav
och vuxenpsykiatri. Stimulansmedlenåldersgränser mellan BUP är

förutsättningar för sprida resultaten detframförallt avsedda attatt ge av
kompetensuppbyggande arbetet.

Fond för medel till utveckling och11.9

kvalitetssäkring psykologiska testav

avsnitt 10.4

kvali-möjligheter finansiera utveckling ochdag finns otillräckligaI att
dockOlika vilkatetssäkring psykologiska harvägar prövats,test.av

delfinansiering. få stabilitet denna viktigaendast kan bidra med För iatt
övergripande nivå.metodutveckling behövs ansvarstagande påett mer

helafond för detta ändamål.föreslår regeringen initierar FörVi att en
utvecklingsmedelungdomsområdet skulle miljoner krbarn- och 20 i

ochInkluderas helabehövas 8-10-årsperiod.över vuxen-en
kostnaderna för periodäldreområdet sig de totalarör omsamma

miljoner krkr. årlig kostnad på 2-2,560 miljoner Detta motsvarar en
tillungdomsområdet, eller miljoner krför barn- och 6-7,5 serom man

de totala behoven.
Socialstyrelsen med stödförslag fonden förvaltasVårt är att avav

nämnd för vetenskaplig och praktisk värdering in-aven som ansvarar
fondenskomna ansökningar. har i övrigt inte tagit ställning tillVi upp-

läggning.
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Författningskommentarer12

ändring i skollagenFörslaget till lag12.1 om

1985:1100

1 kap.

2 §
verkan infomierarhar självständig rättsligBestämmelsen ingen utan

social-gäller enligt §endast den anmälningsskyldighet 71somom
tjänstlagen.

2 kap.

3 §a
offentligagäller hela detelevvårdande personalBestämmelsen om

skollä-efter det antagandet lärare,skolväsendet. formuleradDen attär
till-elevvården inteSkolsköterska visserligen ingår ikare och ärmen

anställda skolan.behöver inom Deträckliga. intePersonerna vara
elevvårdandetillgängliga för skolan för justräcker de finns än-att
konkret framgårför utbildning/erfarenhetdamål. Vad det krävs mer

grundskoleförordningenbl.a. föreslagna bestämmelserna ideav nya
utred-1992:394 vilken1994:1194 och gymnasieförordningen om

upprättande åtgärdspro-skall kunna verkställas ochning om avsom
framgår utredningar idessa bestämmelserAv sammantaget attgram.

skall skolan och inteförsta hand inom BUP.göras av

2 kap.a

8 §a
för ha kvar plats iParagrafen innebär garanti barnet sinatt sammaen

vid föräldrars arbetslöshet. praktiken in-bamgrupp i förskolan Iäven
ALU-utbildningnebär förälder börjatdetta t.ex. att om sexen som en

till barn efter utbildningens slutmånader får behålla förskoleplatsen sitt
få fortsatt arbete.föräldern inte lyckatsäven om
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5 kap.

2 §a
Med förslaget gäller skyldighet för gymnasieskolan församma som
grundskolan, enligt 4 kap. andra1 § stycket skollagen.

12.2 Förslaget till förordning ändring iom

grundskoleförordningen 1994: 1941

5 kap.

§1
Skolans elevvårdande verksamhet skall besitta kvalificerad kunskap om
barns och ungdomars psykiska, sociala och biologiska utveckling. En
grundläggande princip för elevvården skall skolrelateradeattvara pro-
blem skall hanteras inom skolan, i samråd med hemmen. elevvår-Den
dande personalen bör delaktig utformandeti åtgärder rörvara av som
skolmiljön i och skall kunna bistå med konsultation, handledningstort,
och utredning enskild elevs skolsvårigheter. sådanEn utredningav
skall utformas i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare efter
de svårigheter och behov eleven har. Den skall kunna innefatta peda-
gogisk, psykologisk, medicinsk och social utredning och skall in-vara
riktad på åtgärd. elevvårdandeDen personalen skall också delaktigvara
i utarbetandet det åtgärdsprogram enligt vilket eleven skall sär-av ges
skilt stöd.

Elevvårdsverksamhetens uppgifter preciseras ytterligare i avsnitt 4.3.

12.3 Förslaget till förordning ändring iom

gymnasieförordningen 1992:394

8 kap.

1 §
Med denna lösning kan stödet i gymnasieskolan, liksom i dag, ges ge-

stödundervisning, specialundervisning klasseninom eller i speci-nom
alklasser eller kanske individuellt Skillnaden förhållandeiett program.
till i dag blir skyldig enligt skollagen särskildaär stödin-att attman ge

för elev med svårigheter i skolarbetet,satser utredningsskyldighetatten
införs och åtgärdsprogram skall utarbetas och komplettera denatt ett
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skolan dockåtgärder harstudieplanen. Vid valindividuella sammaav
möjligheter i dag.som

elevvårdandeskyldighet skall skolansnämndafullgöraFör att ovan
ungdomarsbarns ochkvalificerad kunskapbesittaverksamhet psy-om

preciseringbiologiska utveckling. Ensociala ochkiska, närmare av
grundskole-tilluppgifter i kommentarelevvårdsverksamhetens ges

avsnitt 4.3.kap iförordningen 5 l samt

ändring itill lagFörslaget12.4 om

1980:620socialtjänstlagen

11 §
ochuppmärksammaskyldighetstycket innebärtredjeDet attennya

enhe-råd och stöd inominformation,barnets behovtillgodose av
alkoholråd-missbrukare,medter/verksamheter arbetar t.ex.vuxnasom

enhet inomstället börden mån stödet igivningar. I so-ges av annan
inle-hjälp medvårdnadshavaren denbarnet ochcialtjänsten bör ges

kan behövas.med denna enhetdande kontakter som

avsnitt 4.5.preciseras iVuxenvårdens närmareansvar

22 §a
socialnämndenskyldighet förbestämmelsen införsGenom atten

ochbarnvid frivilliga placeringarindividuell plan ävenupprätta aven
särskildadvs.enbart vid HVB-placeringar, iSkyldigheten gällerunga.

isådant behandlingsrådoch andraungdomshem i HVB. När angessom
förindividuell plan inomsker upprättandet22 b finns,§ ramenenav

denmedverkan i utredningenBehandlingsrådetsdess arbete. ungesav
upprättandetsocialnämndensyftar bl.a. till stödja ivårdbehov att av en

nöd-skall vilka åtgärderplan, där det tydligtrealistisk ärsomanges
individuella planenvård. denvändiga genomföra vid den Avatt unges

vadför ihuvudmanskall tydligt framgå vilken som ansvarar
genomförandet planen.av

22 b §
socialnämnden vidbestämmelsen införs möjlighet förGenom atten

Bestämmelsenbehov sammankalla till behandlingsråd.kunna ett
psykiatriska hälso-skyldighet för landstingetsinnefattar samtidigt en

jämställsdelta behandlingsråd. Med landstingoch sjukvård iatt
barn ochlandstingsfria Bestämmelsen har begränsats tillkommuner.

ungdomar placeras i HVB.som
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Behandlingsrådet syftar till så tidigt möjligt bistå social-att som
tjänsten allsidigi utredning den vårdbehov, varför behoveten av unges

behandlingsråd främst torde aktuelltett vid placering denav vara av
för utredning. denOm efter utredning placeras för vårdunge unge

inom landsting det kan behov behand-ett annat än ett nyttegna, av
lingsråd uppstå, för i vissa delar revidera den individuellat.ex. att
planen. Såväl HVB-hemmet bam- och ungdomspsykiatrin/vuxen-som
psykiatrin kan initiera behandlingsrådet sammankallas vid behov föratt
revidering planen.av

Ett övergripande mål med behandlingsrådets arbete redaär att ut
eventuella oklarheter i ansvarsfrågor och främja samverkan mellan de
ansvariga huvudmännen.

förslagetI till ändring i förordningen 1996:933 verksamhets-om
chef inom hälso- och sjukvården föreskrivs uppföljningsansvar förett
verksamhetschefen tillse behövlig psykiatrisk vård enligt indi-att att
viduell plan ungdomar placerade i HVB skyldighetär samtges som en
för verksamhetschefen patientansvarig behandlare.att utse en

Behandlingsrådets uppgifter preciseras ytterligare i avsnitt 9.3.

12.5 Förslaget till lag ändring i hälso- ochom

sjukvårdslagen 1982:763

2 §a
Det fjärde stycket innebär skyldighet för vårdgivaren attnya en upp-
märksamma och tillgodose bamets behov information föräldernsav om
tillstånd barnets behov råd och stöd med anledning dettasamt av av
tillstånd. Motsvarande bestämmelse för yrkesutövare föreslås införas i
3 § lagen 1994:953 åligganden för personal hälso-inom och sjuk-om
vården.

Bestämmelsen femtei stycket har ingen självständig rättslig verkan
informerar endast den anmälningsskyldighet gäller enligtutan om som

§ socialtjänstlagen.71
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12.6 Förslaget till lag ändring i lagenom

1994:953 åligganden för personalom

inom hälso- och sjukvården

3 §
Det andra stycket innebär skyldighet uppmärksamma ochattnya en
tillgodose barnets behov information förälderns tillstånd samtav om
barnets behov råd och stöd med anledning detta tillstånd. denIav av
mån stödet i stället bör socialtjänsten bör barnet, medvårdnads-ges av
havarens samtycke, den hjälp med inledande kontakter med social-ges
tjänsten kan behövas.som

Bestämmelsen i tredje stycket har ingen självständig rättslig verkan
informerar endast den anmälningsskyldighet gäller enligtutan om som
socialtjänstlagen.71 §

Vuxenvårdens preciseras ytterligare i avsnitt 4.5.ansvar

12.7 Förslaget till förordning ändring iom

förordningen 1996:933 om

verksamhetschef inom hälso- och
sjukvården

4 §
Genom bestämmelsen införs uppföljningsskyldighet för verksam-en
hetschefen för landstingets barn- och ungdomspsykiatriska verksamhet

tillse behövlig psykiatrisk vård enligt individuell plan denatt att ges
landstingsområdetinom har placerats i hem för vård ellerunge som

boende med stöd SoL eller Med landstingLVU. jämställs lands-av
tingsfria kommuner. Verksamhetschefen skall vidare minstutse en
patientansvarig behandlare med barn- och ungdomspsykiatrisk kompe-

etablerar kontakt med de HVB belägna lands-inomtens ärsom som
tingsområdet, och vid behov deltar behandlingeni densom av unge
enligt individuell plan. förekommande fallI gäller skyldighetsamma
Vuxenpsykiatrin.

Verksamhetschefens och den patientansvarige behandlarens uppgifter
preciseras i avsnitt 9.3.närmare
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Reservation och särskilda yttranden

Reservation Marietta de Pourbaix-Lundin mav

Inledning

Utredningen har med hänsyn till uppgiftens omfattning och komplexitet
inte kunnat bedrivas på så djuplodande förtjänar.ett sätt ämnetsom
Arbetet har fått begränsas och särskilt slutskedeti har tiden inte medgi-
vit föreslagna kunnat granskas så önskvärt.att texter noga som vore

finnsDet textpartier borde ha överarbetats ytterligare. begrän-Jagsom
mina synpunkter nedan till de enligt uppfattningmin centralamestsar

och förslagen.avsnitten
finns inga entydiga på frågan Varför barn och ungdomarDet isvar

ökad omfattning söker stöd eller föremål förblir omhändertagande på
grund psykisk ohälsa. egentligen helt objektiva,Det svårt påär attav
och tiden värdeneutrala grunder, få helt klar bild och iöver en av om,

fallså enligt Vilka värderingar, barn och ungdomar totalt mår sämresett
för eller tjugo år sedan. vissheten allt fler barn ochtio Baraän attnu

ungdomar söker stöd eller hjälp professionella naturligtvisärav en
stark varningssignal och denna grund förvisshet i sig tillräckligär att

särskilda åtgärder och insatser.överväga

Glöm och inte familjengöm

Det dock oerhört väsentligt anlägga bar-helhetsperspektiv påär att ett
och ungdomama. åtgärder kommer särskilt verknings-Inga attnen vara

fulla de byggerinte på och stark hänsyn till barn och ungdo-tar attom
enbartinte samhällsvarelser och goda medborgare, deär utan attmar

också framföroch kanske allt- medlemmar familjer och släkteriär-
med identitet och samhörighet. gäller alla- barnDetta ävenegen som
mist eller båda föräldrarna. finns hos alla och ungdomarDet barnen en
stark drift söka sitt hos och sin samhörighet med familj ochatt ursprung
släkt, dvs andra människor med vilka kan känna djupare och iettman
allmänhet bestående relationssammanhang. knappast förekom-Det är
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tillfredsställtmande barn fullt nöjt och detta hänseendeiäratt ett om
helt hållet sådana mänskliga och fundamentala rela-och ersätterman

hur godationer med samhälls-, myndighets- eller nätverksinsatser -
avsikterna än är.

saknasdenna bakgrund det i utredningenJag attmot en or-anser
dentlig analys och beskrivning familjens/föräldramas/släktens be-av
tydelse för utveckling och psykiska hälsa. Analy-barns och ungdomars

förmågaborde handla föräldrarnas och familjenskunnat attsen om
borde också kunnatklara olika stressituationer och störningar. Denav

föräldrarollen ochhandla stärka människors möjligher axlaattattom
utredningsdirektivenför medvetenundanröja hinder detta. Jag är attom

möjligheter, lika medvetenbegränsar kommittés jag är attommenen
utsträckning kommerföreslagna åtgärder och orsaksanalyser i attstor

samhällsin-hänga luften familjen i och intei inte sätts centrumom om
familjemaskomplement och stöd till föräldrarnas ochsatsema ses som

analysenföräldrar och familj Slutligen bordemöjligheter justatt er.vara
utsträckning politiskaockså ha handlat genomgång i vilkenom en av
barnfamiljer självabeslut möjligheter för främstelleröppnar stänger att

bordevardagsbeslut. detta sammanhangfå fatta väsentliga I en genom-
huvudpunkterna.och skattepolitikenlysning familj varaav

psykoterapiotrygghetsgrund räcker inteOm skattetrycket är

medSyftet sådan kompletterande analys givetvismed ävenär att taen
hurskall bedöma videssa viktiga faktorer på seriöst visätt närett

barns livsådana tidiga iskulle kunna minska antalet störningar ett som
koncentrationsproblem,psykiskalivet kan leda till störningar,isenare

utredningsar-framtiden. skulleutagerande och ångest inför På så sätt
neutralisera effek-åtgärder för månbetet bara resultera i i vissinte att

verklighetsbild intemissförhållandengrundläggande iterna manenav
Själv känner ingen tvekanorkar eller grunden itu med. jagvågar iatt ta

det enda, Sverigeskonstatera problem, givetvis inte är attatt att ett
omfattande poli-förhöga skattetryck faktiskt barainte utrymme ettger

ocksåolika områden,tiskt beslutat offentligt på utgörutanengagemang
bar-familjers och därmedbegränsning för människors och ävenen

åstadkommaoch kunnanens möjligheter själva välja livslösningaratt
hand.inre familjetrygghet påen egen
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Brister i analysen förtar helheten

Jag vill konstatera intejag kommittén tillräckligt haräven att attanser
följt utredningsdirektiven.två av

direktivenI bland "bedömningen samhälletsannat attangavs av
kostnader skall ställas relation tilli med vården och stödet tillnyttan
barn och ungdom med psykiska problem".

dennaI anda har ingen genomgripande analys gjort vilkenmer av
placeringar HVB, § 12 och familjehem egentligen denytta gör, trots

höga kostnaderna på fem miljarder kronor årligen. de totaltnästan Av
drygt elva miljarder kronor årligen anslås för åtgärder kring barnsom
och ungdomar med psykiska problem hamnar hälften på pla-nästan
ceringar olika slag. dettaTrots analyseras finnsinte det objektivtav om
iakttagbara positiva effekter denna verksamhet.av

direktivenI "utredningen böräven att övervägaangavs om nuva-
rande de ändamålsenliga". denna del har detIansvarsgränser är mest
överhuvudtaget inte varit möjligt kommittén förai diskussionatt en om
landstingets roll och framtid, vilket naturligtvis omöjliggör över-ett
vägande i någon enda del kring samhällets i frågoransvarsgränser som

barn och ungdomar med psykiska ohålsoproblem.rör
Trots utredningen försenad har det detin i sista varit mycketatt är

svårt få helhetsbild. märksDetta också i flertal viktiga frå-att att etten
kommit slutetpå och därmed bara har lämnats med förslaggor upp om

vidare utredning. Arbetet har mycketvarit och forcerat slu-påpressat
vilket har gjort det helt omöjligt i alla avseenden grund-tet, att göra en

lig bedömning det föreslås riktig åtgärd, dvs åt-ärav om som en om
gärden förnyttig de enskilda människorna förhållandei till kostna-är
derna för samhället. förutsätterJag fortsatta beredning, inklusiveatt
remissomgång, kommer fleravisa och viktiga frågor kräveratt att stora
fortsatt utredning och ytterligare överväganden och därför fleraatt av
de föreslagna åtgärderna inte vidare kan till föremål förutan göras ett
regeringsförslag till riksdagen.

Särskilt på gymnasienivåstöd kap 4

kapitel fyra föreslåsI flera lagändringar vad såväl grundskolanavser
gymnasieskolan. Ordning och reda i skolan placeringensamtsom av

kunskapsmålen i något alla elever beroende förärcentrum ärsom av
god utbildning. Detta gäller särskilti hög grad barn och ungdomaren

med svårigheter olika slag. gällandeI lagstiftning på skolområdetav nu
har grundskolans uppdrag vidta åtgärder för möjliggöra föratt att
samtliga elever nå de utbildningsmålen tydliggjorts. lag-att Iuppsatta
stiftningen har behörigheten för de nationellaäven gymnasiepro-

15 18-0333
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engelska ochgodkända slutbetyg svenska,kopplats till igrammet ma-
och tydlig-grundskolans både skärptsdetta hartematik. På sätt ansvar

ändrad kursslag slagsignaler kommer igjorts. ärDe omsom nu
och indi-undantabesked vissaolyckliga. Regeringens att grupperom

utred-och föreliggandebehörighetskrav,vider från gymnasiets nu
paragraf skollageninföra särskild iningsförslag ävenattatt omom en

skyldighetavseenden skall haallagymnasieskolan i somsamma
svårigheter skol-har isärskilt stöd till elevergrundskolan att somge

fel riktning.arbetet, två iär stora steg
utredningsförslaget förstärkt elev-vänder intemigJag mot omnu

nivåtill 1994/95 års inomförstärkningvård, med vilket vissavses upp
kraftigt under-personalen. vill däremotspecifikt elevvårdande Jagden

denkap medskollagens 2förslaget till mening i 5stryka att ge-any
nämligen i lag-heltutformning förslaget fått, någotnerella attär annat,

grundskolan lyckasrolldet spelar någonform signalen inteatt omge
till elever medför stödPrecismed uppdrag eller inte.sitt samma ansvar

skallgrundskolanskolarbetet gäller isvårighetform ivarje somav
detta kommergymnasieskolan.gälla i Förutomenligt förslaget även

bokstavstolkningdet har, vidutforrrmingförslaget, med den att- ennu
kostnader för kommunerna.kraftigt ökadeparagrafen innebäraav -

finansieringsdelen. redovi-Däröverhuvudtaget berörts iinteharDetta
förstärkt elev-fmansieringsprincipeneffekterna enligtendast av ensas

Vård.

4föräldrar kaptill arbetslösaför barnBarnomsorg

tving-kapitel fyraförslagkommitténs iheltJag attär emot genomom
löser bamom-hur defråganlagstiftning kommunerna iande styra om

lagstiftningnuvarandeföräldrar. Enligtarbetslösaför barn tillsorgen
medbarnstycket kommunernamåste sär-skollagen kap 6 § 1:a2 ge

arbetar eller inte.föräldrarnasigskilda skäl/behov barnomsorg Vare
förtroendevalda pålagstiftning.ytterligare DebehövsDärför ingen

erfor-självakompetentaenligt min meningkommunal nivå göraattär
anpassade lösningaroch hitta de lokalt ärderliga bedömningar som

hindrartvingande lagstiftningdag.sker också i Enför barnen. Såbäst
Även förslagetkostnadsutökningardethär sigdetta. rör som omom

fmansieringsprincipen.den kgenomförs kompenserasmåste sgenom
arbetsmarknads-efterlagstiftningendet märkligtJag att anpassasanser

höga arbets-flesta tycks dendeoch märkligareläget är tro attän att
skall bestå.lösheten
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Kontrollstationer kap 6

kapitelI föreslås vidare utredning för i införaLVU kontrollsta-attsex
tioner i syfte under barns och ungdomars uppväxttid inhämtaatt upp-
gifter från andra myndigheter. förslagetNär till kontrollstationer inte
fick gehör i kommittén föreslås utredning. Jag det bättreärattny anser

ytterligare sprida kunskap den anmälningspliktatt enligt lagom som
råder för alla och speciellt för de yrkesgrupper arbetar med barnsom

får kännedom barn /ungdomar far illa.attsom om

Fem i högskoleutbildningenpoäng kap 10

Jag högskolavarje själv bör minstatt 5avgöra poänganser om
migrationskimskap, flyktingskap och interkulturell kommunikation skall
ingå högskoleutbildningarnai för socionomer, psykologer, lärare och
läkare. kanDetta inte lagstiftning. föreslåAtt dettastyras utangenom

samtidigt tala vad skall bort i det orealistisktatt är närmastetasom som
och oansvarigt.

Kostnadskonsekvenser kap 11

villJag påstå det inom detta område råder mycket osäkerhet.att storen
Jag har påtalat flera kommitténs lagstifningsförslagattovan upp av

med all säkerhet kommer medföra utökade kostnader för kom-attsom
denDet bakgrunden anmärkningsvärtär utredningensmot attmunerna.

majoritet inte har analyserat kostnadskonsekvensema.noggrantmer

Särskilt yttrande Olav Bengtssonav

Bampsykiatrikommittén har omfattande utredningsarbeteettgenom
skapat kunskap hur barn och ungdomars psykiska problem tarny om
sig uttryck olikai sammanhang. Vidare har Kommittén lagt ettner om-
fattande arbete på analysera innehållet i och samarbetet mellan verk-att
samheter arbetar med förebygga eller avhjälpa psykiskaattsom pro-
blem. Som resultat denna analys har lagtKommittén fram flertalettav
goda förslag till förbättringar.

Utredningens viktigaste resultat entydigt fastställaår att att storen
andel Sveriges barn har allvarliga psykiska problem. Någotav som per-
sonal inom alla verksamheter sysslar med barnnästan påtalatsom un-
der hela 90-talet, det resulterat i åtgärder samhällsnivå.påutan att
Kommittén visar med mycket strikta och definitionerävenatt snäva
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vidproblem och störningar visspsykiskauppgår förekomsten enav
och ungdomspopulationen.bam-tidpunkt till minst 5-10 % av

omfattandeungdomspsykiatri har genomgåttbarn- ochSvensk en
Socialstyrel-och delsKommitténs utredningdelsanalys, genomgenom

Socialstyrelsenpsykiatriska vårdendennationella översyn avsens
ungdomspsy-barn- ochkonstaterasutredningarna1997:8. bäggeI att

begränsad kost-sammanhangettill ikiatrin omfattande insatsgör enen
befint-överstigeroch ungdomspsykiatribehovet barn-nad, attsamt av

liga resurser.
till barn- ochoch tillgångmellan behovDifferensen ung-av

verksamhetenPrioriteraraspekter.bör analyserasdomspsykiatri treur
ungdomspsykiatrinsmellan barn- ochuppgifter, gränsenrätt är ansvar

verksam-tydliga och riktiga,verksamhetersoch andra ärsamtansvar
dimensionerad.heten rätt

riktaanledningfinnereller SocialstyrelsenKommitténVarken att
nuvarande priorite-ungdomspsykiatrinsochkritik barn-avgörande mot

ungdomspsykiatrin börbarn- ochKommitténringar. poängterar att
familjerna,ochbehövande barnentill deinsatserkoncentrera sina mest
konstaterarKommitténbli tydligare.behöverprioriteringarsamt att

omfat-tillräckligtharungdomspsykiatri inteochvidare barn- ettatt
har svårtverksamhetenvårdutbud,tande och differentierat attsamt att

till vårdgarantin.leva upp
och ungdoms-till bam-antalet patienterKommittén visar att nya

det utredningenframgår ikraftigt. Vidareökat att samt-pykiatrin har
problempsykiskaungdomarsmed barns ocharbetarliga instanser som

bamhabilite-socialtjänstskola,barnhälsovård, barnomsorg, samtsom
Även bru-ungdomspsykiatriska insatser.ochökade barn-kräverring

och ungdoms-barn-tillgången påuttryckerkarorganisationema att
vad denbordepsykiatri än är.störrevara

ochungdomspsykiatriochfrämst barn-mellanAnsvarsfördelningen
Kommittén,omfattande analys inomföremål försocialtjänst har varit

såvälsyfte förstärkaförslag ifleravilket resulterat i att somresurser
denföreslårKommitténbasnivå översyn görskompetens på att aven

utanför detbarn och ungdomaroch behandlingvård egnagessom
ungdomspsykiatrinsoch barn- ochsocialtjänstensinnefattandehemmet,

fältdettaför ungdomar. InominstitutionsvårdeningårHäriinsatser.
betydelsefullaekonomisktochviktigastefinns de meststörsta,

ochungdomspsykiatriochmellan barn-gränsdragningsproblemen
socialtjänst.

råder mellanobalansdenrimligtinteDet att storaär att anta som
tillräckligt åtgär-ungdomspsykiatri blirochbarn-ochbehov resurs av

förstärk-nuvarandeprioriteringstriktaredad samtresurseravgenom
resultat sinbordeKommitténbasverksamheten.ning egenavsomav
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utredning förorda för barn- och ungdomspsykiatri behö-att resurserna
förstärkas.ver

Att barn- och ungdomspsykiatriska behov har svårt hävda sig iatt
konkurrensen landstingets framgår de förvånande storaom resurser av
skillnader finns mellan hur mycket olika landsting barn-påsatsarsom
och ungdomspsykiatri. varierade krResursema 1996 mellan drygt 200

barn och år till kr barn och800 år 0-20 år. Kommittén kon-per per
skillnaden satsadei inte skillnader istaterar att motsvarasresurser av

psykisk ohälsa.

Utagerande ungdomar med missbruk

Kommittén har funnit utagerande ungdomar med missbruk ochatt psy-
kiatriska får adekvat och/ellerstörningar inte tillräcklig psykiatrisk
vård. För dessa ungdomars möjlighet få sina psykiat-att garantera att
riska vårdbehov tillgodosedda föreslår Kommittén bam- ochatt ung-
domspsykiatrin ska åläggas skyldighet delta behandlingsråd.i Dessaatt
ska i sin för nödvändig psykiatrisk vård och behandlingtur attansvara
kommer till stånd. stöder detta förslag, för-Jag samtidigt attmen anser
slaget inte tillräcklig åtgärd förhållandei till problemets omfatt-är en
ning. och ungdomspsykiatrins skyldighetBarn- delta behandlings-iatt
råd bör begränsas gälla för ungdomar redan placerade iatt ärsom
HVB, eller l2-hem, det blir tydligt§ så behandlingsråd inteatt att avser
alla socialtjänstens utredningar går i riktning ska till-LVUmot attsom
lämpas.

Under Kommitténs arbete med de utagerande ungdomarna har ny
kunskap skapats leder till frågeställningar. tidsskäl har deAvsom nya

frågeställningarna inte varit möjliga utreda. föreslårKommitténattnya
därför särskild samhällets för vård och be-insatseratt översynen av
handling ungdomar utanför hemmet genomförs. mycket bra för-Ettav
slag jag stöder.som

huvudsakligaDen åtgärden för ungdomar med utagerandesvårt
beteende med eller missbruk vård formi placering utanförutan är av
den familj socialtjänstens och försorg. Ofta skerunges genom ansvar
placering s.k.i enskilt hem för vård och boende HVB-hem, varav en
huvuddel drivs i privat regi, i s.k. särskilda hem för vård ochsamt
boende § hem.12 Antalet ungdomar i denna få,relativt 2ärgrupp ca
500 ungdomar år. Samhällets kostnader för placeringar ochi HVBper
§ l2-hem uppgick 1996 till miljarder.3,7 placeringar kostarDessa
således tredjedel vad samhället totalt på åtgärder för barnsatsaren av
och ungdomar med psykiska problem. jämförelseSom kan nämnas att
barn- och ungdomspsykiatrins slutenvård kostar 500 miljoner kronorca
1996 och service till barn4 000 år.ger ca per
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innehållethar haft möjlighet tillräckligt analyseraKommittén inte att
forskningvården för utagerande ungdomar. har konstaterat deni Vi att

begränsad. Huvuddelenfinns pekar på effekten insatt vård ärattsom av
möjlighetHVB-hemmen drivs i privat regi. Socialtjänstens attav

tillpåverka innehållet den drivna vården ofta begränsati privat är att
helt utlämnadköpa eller köpa vårdplats. Socialtjänsten oftainte ären

till finns för detvälja bland det tillgängligt, i stället insättaatt attsom
behövs. till behandlingsmetoder ochMöjligheten utvärderingsom av

begränsad. Kostnads-riktad metodutveckling troligen mycketär
ökningen under perioden till genomsnitt 388 miljoner1992 1994 ivar

till dennakronor år. Kommittén har inte hunnit utreda orsakenper
barn ochkostnadsökning. Antalet har placeras inom HVB § 12-som

hem har perioden.varit konstant under
frånFörslaget Behandlingsråd utgår kunskapen att storom enom

andel ungdomar med utagerandeproblematik har psykiatriskaäven
och därmed psykiatriska vårdbehov. finns anled-störningar Detäven

ning ifrågasätta denna utgångspunkt riktig. Troligen har deäratt om
flesta ungdomar placerade i och hemmen någon formHVB § 12ärsom

psykiatriskt behov. Utagerande hos ungdomar har ofta koppling tillav
barnet har levt och lever i social belastad situation. Barnetatt ut-en

vecklar beteende tilltagande social missanpassning, detett omav som
bryts självgenererande spiral. mindre delinte i negativ Enär en av

psykiatriskasvårt utagerande barn och ungdomar har tydligagruppen
tillstånd karakteriseras neuropsykiatriska- eller psykos-kan medsom
diagnoser. delen har tendens till avvikandeDen stora av gruppen en

utveckling fårpersonlighet grundlagts tidigt i livet. Om negativsom en
pågå hela tonårsperioden riskerar utvecklatonåringen attgenom en
manifest personlighetsstörning. forsk-Kommittén redovisar modernatt
ning pekar på metoder finns barn- och ungdomspsykiatriinomatt som

arbeta med både barn och föräldrar, arbete med kognitivatt samtsom
beteendeterapi kan positiva insatser.vara

Både Kommittén och Socialstyrelsens ochkonstaterar bam-att ung-
domspsykiatrin saknar den kompetens behövs för vårdaatt utage-som
rande ungdomar. har barn- och ungdomspsykiatrisk sluten-Dessutom
vård inte tillgång till det differentierade formbehandlingsutbud i av
specialiserade enheter, vård svårt utagerande ungdomar lcräver.som av

ungdomar ställer oftaDessa mycket högre krav på säkerhet, för sig
själv, för allmänheten och för personalen vad de enheter dagiän som
finns inom barn- och ungdomspsykiatrin kan erbjuda.

utagerande fårAtt ungdomar inte psykiatriska behov tillgodo-sina
sedda hänger med det dels saknas samlad på barn-attsamman en syn
och ungdomspsykiatrins roll och inom detta fält, dels det inteattansvar
finns någon harorganisation verksamhetsansvar utveckla deett attsom



SOU 1998:31 Reservation och särskilda yttranden 455

psykiatriska insatserna till utagerande ungdomar med psykiatrisk pro-
blematik. Bristen samlad inom detta problemområdet framgårav en syn
tydligt det "glapp finns mellan tillämpliga lagar. mångaFörav som

Åutagerande ungdomar måste varierande grader tillämpas.tvångav
sidan går det inte vårda psykiatriskt dennes viljaatt motena en person

med hjälp andraLVU, å sidan uppfyller svårt utagerandeävenav ung-
domar sällan kriterierna för tvångsvård enligt lagenLPT psykiat-om
risk tvångsvård.

Följande frågor, påståenden och hypoteser borde kunna del ivara
utgångspunkter för den förslagna fortsatta utredningen institu-om
tionsvård.

Kostnadsökningen inom ochHVB § l2-hemvården under 90-talet-
inte ökning i antalet vårdade ungdomar, ellermotsvaras tydligav

förbättring vårdens resultat. Orsaken till kostnadsöloiingen måsteav
utredas vidare.
Då utagerande ungdomarnas problemområde innehåller såväl-
maximal svår social problematik ochavancerad omfattandesom
psykiatrisk problematik, borde barn- och ungdomspsykiatrin åläggas

mycket vad den har i dag.ett större Vårdkompetensänansvar om
dessa ungdomar borde byggas omfattande, aktivt ochettupp genom
praktiskt samarbete mellan socialtjänst och barn- och ungdomspsy-
kiatri. Mycket måste på metodutveckling.satsasresurser
Vården svårt utagerande ungdomar borde inte utlämnad åtav vara-
den privata marknaden, ställeti utföras i offentlighetenutan en av
styrd verksamhet både beträffande innehåll och fonn. skulleDetta

det möjligt låta verksamhetengöra påverkas psykiatrinsattmer av
nuvarande och framtidi eventuellt ökande behandlingskompe-en
tens.

klaraFör ökat för vård och behandlingatt ett svårt utage-ansvar av-
rande ungdomar, måste de barn- och ungdomspsykiatriska resur-

öka.serna
Om socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri ska kunna utveckla-
vård och behandling utagerande ungdomar måste detgemensamtav
juridiska underlaget för denna verksamhet utredas och justeras.
För gäller lagöverträdare kan dömas till psykiatriskatt vårdvuxna-

domstol efter rättspsykiatrisk undersökning. Inom landstingenav
finns särskild organisation, den rättspsykiatriska regionvårdenen

ska sköta detta vårdbehov. Varför ska lagöverträdare medsom unga
kombinerat behov rättsvård och psykiatrisk Vård inte ha tillgångav
till "ungdomsrättspsykiatri.en
Vård och behandling svårt utagerande ungdomar måste stödjasav-
med ökad forskningsaktivitet inom fältet.
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Särskilt yttrande Svante Petterssonav

problem hospsykiskaförekomstenBampsykiatrikommittén visar att av
förebyggande arbe-kraftsamling detibarn och ungdomar motiverar en

förslagantal väl genomarbetadeoch utredningen ettpresenterartet som
utveckling dessagrund för insatser.bör kunna läggas till aven

oklarheter kvarstår iutredningstiden harför korta gjortalltDen att
gäller barn ochbampsykiatri detsocialtjänst ochgränslandet mellan när
kvalitativ ochBådeomfattande insatser.ungdomar med behov urav

snabbtdet vikt regeringenekonomisk synpunkt tarär attstorav
behandlingvård ochsamhällets förtill den insatserinitiativ översyn av

utredningen lämnar förslagutanför hemmetdet om.somegna
avbetal-utredningen finns i tillämpningenoklarheter enligtDe som

dröjsmål.ningsansvarslagen måste över utanses

psykiskamed missbruksproblem ochUtagerande ungdomar
problem

ungdomar inte fårallvarligt samhällsproblem utagerandeDet är attett
behovde de harpsykiatriska insatser av.

skyldighet försocialtjänstlagen regleraFörslaget iatt en psy-om
lämplig form för lösakiatrin delta behandlingsråd inte någoni är attatt

verk-förordningendetta heller förslaget iproblem. Inte är attom om
reglerar ansvarsför-samhetschef införa särskilda bestämmelser som

hållandena bampsykiatrin välinom övervägt.
allmänt reglerarSocialtjänstlagen målinriktad ramlagär en som

införa detaljeradesocialtjänstens uppgifter och denna lagAtt iansvar.
verksamhet liggerbestämmelser skyldigheter för avgränsad somom en

utifråndemokratiskt vald huvudmans kan prin-inom annan ansvar
ocksåutgångspunkter starkt ifrågasättas. Motsvarande gällercipiella

verksamhetschef innefattar någraförordningen i övrigt intesomom
detaljregler delar verksamhet hälso- ochför avgränsade inomav en
sjukvården.

ramlagama förenlighet med de grundläggande principerna bakomI
socialtjänst och sjukvård frågornaoch hälso- torde de aktuella om

överenskommelsersamverkan något bör hanterassom genomvara
mellan huvudmännen. kommittén lyfter fram finns redan fleraSom

ochexempel på kommuner landsting träffat överenskommelseratt
inom detta område. Nuvarande lagstiftning således goda möjlig-ger
heter lösa problemen och lagändringar bör först sedanatt övervägasev.
det visat sig lagstiftningen otillräcklig.äratt
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Sundinyttrande AnitaSärskilt av

innebär ambitions-och förslagövervägandenBampsykiatrikommitténs
harberäkningarekonomiskaområden.flera Vissahöjningar inom

utred-förslagen. den månkostnadseffektema Ibedömaförgjorts att av
full-handling måstepraktiskska förverkligas iambitionerningens mer
fulltkommunerna kompenserasSjälvfallet skaständiga analyser göras.

ut.
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Kommittédirektiv

Vård och stöd till barn och ungdomar med

psykiska problem

Beslut vid regeringssammanträde den ll maj 1995

Sammanfattning uppdragetav

En utredning med parlamentarisk tillkallas försammansättning att ut-
reda vården och stödet till barn och ungdom med psykiska problem.
Utredningen skall

definiera barn och ungdom med psykiska problem. Utifrångruppen-
denna definition och tidigare kartläggningar skall problemens om-
fattning och samhällets kostnader för bedömas.vård och stöd Be-
dömningen samhällets kostnader skall ställas relation tilli nyttanav
med vården och stödet till barn och ungdom med psykiska problem.
redogöra för och analysera hur olika samhällsinstanser arbetar med-
barn och ungdom med psykiska problem och hur samarbetet mellan
samhällsinstansema fungerar. Analysen skall såväl från degöras

samhällsinstansemashjälpsökandes perspektiv från perspektiv.som
och föreslå olika förinsatser förebygga uppkomstenöverväga att av-

psykiska problem och för förebygga psykiska problem, deatt att om
väl fördjupasuppstått, inte och befästs.

och föreslå olika åtgärder för förbättra samarbetetöverväga att-
mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten och före-iäven,
kommande fall, mellan hälso- och sjukvården och andra samhällsin-

Utredningen bör nuvarandestanser. överväga ansvarsgränser ärom
de ändamålsenliga.mest
redogöra för och analysera Föreslå olika rehabiliteringsåtgär-samt-
der.
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Bakgrund

Tidigare arbete

Psykiatriutredningen behandlade i sitt betänkande, Välfärd och valfri-
het SOU 1992: 73, de psykiskt stördas villkor bretti samhällspers-ett
pektiv. tids-Av och resursskäl berörde utredningen inte psykiskt störda
barns och ungdomars situation särskilt. I propositionen 1993/94: 218
Psykiskt stördas villkor anmälde därför regeringen utredningatt en om
vård och stöd till psykiskt störda barn och ungdomar bör tillsättas. So-
cialutskottet delade regeringens bedömning behovet sådanav av en
utredning. Riksdagen hade ingen erinran vad utskottet anfört bet.mot
1993/94 SoU 28, rskr. 1993/94:396.

Problemens omfattning

Omfattningen psykiska ohälsa bland barn och ungdomar svårär attav
fastställa. Olika undersökningar har försökt komma fram till hur stor
andel barn och ungdomar har psykiska problem. Undersök-av som
ningarna har sig olika definitioner på psykiskanvänt ohälsa, olikaav
undersökningsmetoder och olika underlag vilket fått till följd att upp-
skattningama andelen barn och ungdomar med psykiska problemav
varierar mellan och5 25 %. Landstingsförbundet har nyligen genom-
fört enkät den barn- och ungdomspsykiatriska vården. Enkätenen om
har riktats till samtliga landsting. Med ledning statistik på antaletav
besök vid landets öppenvårdskliniker kan sluta sig till ungefärattman
9 % befolkningen till 19 år hade kommit i kontakt med denav upp
barn- och ungdomspsykiatriska vården under år Siffrornaöppna 1993.
måste dock tolkas med försiktighet då vissa kliniker tycks räkna inäven
föräldrar besökare. jämförelseEn mellan Stockholms län ochsom
övriga län visar kanså fallet. I Stockholms län ligger andelenatt vara
barn och ungdom besökt den barn- och ungdomspsy-öppnasom
kiatriska vården under 2 % medan den i andra län pendlar mellan och8
13 %. Statistiken antalet barn och ungdomaröver vårdats denisom
slutna barn- och ungdomspsykiatriska vården heltäckande. Härär mer

det docksig mycket litenrör andel det totala antalet barn ochom en av
ungdomar i åldrarna till 19 år, 2 358 barn och ungdomar totaltupp av
något miljoner2 barn ochöver ungdomar i dessa åldrar.

Antalet slutenvårdsplatser har minskat kraftigt de 20 åren.senaste
Den sjukhusanknutna vården omfattade cirka 350 platser vid 1990-
talets början. 145 vårdplatser fanns också vid landstingens olika be-
handlingshem. taktI med antalet platser islutenvården minskat haratt
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fannstalets börjanVidökat. 1990-öpppenvårdsmottagningarantalet
öppenvårdskliniker.cirka 170

och ungdomarsomfattningen barnsvad gällerosäkerhetenTrots av
tillgäng-iakttas.tendenser Senastkan vissa negativapsykiska problem

ökarsöker hjälpungdomarantalet barn ochuppgifterliga visar att som
psykiatriska vården.slutna ochbåde i den öppna

Problem

problemmed psykiskaoch ungdomarför barn ärSamhällets insatser
sjukvården ochhälso- ochdelas främst mellanochomfattande ansvaret

uppgifterviktiga iskolan har ocksåochsocialtjänsten. Bamomsorgen
detta sammanhang.

vård haralla familjer dennastöd förBamhälsovården är ett enmen
och derassärskilt stödgäller med behovsärskild roll det barnnär av

mödrahälsovården når ibarn- ochfamiljer. Undersökningar visar att
socialamedicinska ochbidrar till bådealla barn, vilket attstort sett

all-för bamhälsovården itidigt. Förtroendetproblem kan upptäckas är
frånSkydda skyddsnätetSocialstyrelsensmänhet mycket rapportstort.

kunskap förochbarnhälsovården saknar metoderdockår 1992 visar att
problem.med psykiskabarnsigatt ta an

kontakt med barn-och ungdomar kommer iallra flesta barnDe
unikamedviktigoch skolan. Bamomsorgen är resursenomsorgen

kommu-problem hos bam. Mångaförebygga psykiskamöjligheter att
för före-aktivtdet gällerhar kommit långt attnär att ta ett ansvarner
finnsemellertid detUndersökningar visarbygga problem. storaatt

uppföljningenProblem finns bl.a. imellan olika kommuner.skillnader
mellan barnomsorgenoch samarbetetenskilda barns placeringar iav

individ och familje-omsorg.och socialtjänstens
förkompenseraviktig roll det gällerSkolan kan spela när atten

förhindra utslagning.uppväxtförhållanden eller för Densvåra att
medalltid anpassad för eleverdock intenormala skolorganisationen är

socialaoch ungdomar medgäller framförallt barnspeciella behov. Det
Skolhälsovården har förskjutitsTonviktenoch emotionella störningar. i

uppgifter tillgången tillsocialmedicinskt inriktade ochmot psy-mer
Skolhälsovården ochskolan har minskat.kologer och kuratorer i

barn- ochelevvård saknar fall stöd från denskolans övriga i vissa
vården.ungdomspsykiatriska

ochfamiljeomsorg följer, utrederSocialtjänstens individ- och
har oftamed psykiska problem. arbetestödjer barn och ungdom Detta

det gäller behandling behöverpraktisk och kurativ karaktär. Nären
sam-arbeta med barn- och ungdomspsykiatrin.socialtjänsten
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och ungdomspsykiatrinBarn- således specialistresurs dit barnär en
och ungdomar remitteras basresurs dit den enskilde kanävenmen en
söka sig direkt.

Flera undersökningar visar det finns oklarheter och olika uppfatt-att
ningar hur barn- och ungdomspsykiatrin bör samarbeta med social-om
tjänsten.

Inom socialtjänsten kritiseras i vissa fall den barn- och ungdomspsy-
kiatriska vården för inte ha vilja eller metoder hålla kvaratt att svagt
motiverade behandling.patienter i Enligt socialtjänsten det svårtär att
för vissa fall få tillgång till barn- och ungdomspsykiatrins Detresurser.
gäller framför allt utagerande, ofta missbrukande tonåringar i behov av
både psykiatrisk vård och sociala insatser. Barn och ungdom förutsatta
sexuella sådanövergrepp är en annan grupp.

familjehems-Inom och institutionsvård finns brister det gällernär
metoder och Bland har de så kallade paragraf tolvannatresurser.
hemmen behov konsulttjänster från barn- och ungdomspsykiatrin.av

Socialtjänstkommittén redovisar i sitt slutbetänkande social-Ny
tjänstlag SOU 1994:139 socialtjänsten saknar kompetensatt att
hantera barn och ungdomar med vissa psykiska problem. Det sigrör
främst "osynliga" flickor i riskzonen, barn till alkoholmissbrukare,om

flyktingbarn och barn i 10-12 års åldern. Socialsekreterarnaensamma
ofta beroende från andraär områden för kunnaexperter att avgöraav

vad bäst för barn och ungdomär med psykiska problem i detsom
enskilda fallet.

För vissa fall psykiska problem, exempelvis vissa psykotiska till-av
stånd, kan samarbete mellan barn och ungdomspsykiatrin och vuxen-
psykiatrin bli aktuellt den så småningom tillnär övergår behand-unge

Ävenling inom Vuxenpsykiatrin. inom detta område finns det indika-
tioner på samarbetet kan behöva utvecklas.att

Trots problemen i samarbetet mellan olika samhällsinstanser pekar
flera undersökningar, bl.a. erfarenheter från Socialstyrelsens aktiva
uppföljning och Psykiatriutredningens och Landstingsförbundets en-
käter, på samarbetet utvecklas positivt på flertal hållatt i landet.ett
Samarbetet kan dock depå allra flesta håll förbättras detom ges en
fastare struktur och förståelsen ökar för varandras kompetens ochom
möjligheter.

Tyngdpunkten i denna problembeskrivning har lagts på redogö-en
relse olika samhällsinstansers arbete med barn och ungdomarsav psy-
kiska problem samarbetet mellan dessa olika instanser. brasamt Ett
skyddsnät olika landstings- och kommunala verksamheter och välettav
fungerande samarbete dem emellan förutsättningar för förebyggaär att
uppkomsten psykiska problem hos barn och ungdom likväl detav som

förutsättning för förebyggaär sådana problem, de välatt att nären
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åtgärderolikaangelägetoch befästs.fördjupas Detuppkommit, är att
förebyggande arbetet.vidtas för förbättra detatt

Även förbehövssamhällets regifungerande skyddsnät ivälettom
familjenbetydelsedet denpsykisk ohälsa kan inteförebygga ersättaatt

det viktigthälsa. Därförungdoms psykiska ävenför barns ochhar är att
vårddenoch delaktig ioch förståelsemed respektfamiljen bemöts görs

ungdomarbarn ochtillolika samhällsinstanserstödoch det gersom
problem.med psykiska

arbetarideella organisationerskall dedetta sammanhangI även som
de oftafamiljenenskilde och förframhållas. denområdet För ärinom

samhälletskomplement till insatser.värdefulltett
kringtyngd. Problematikenperspektivet skallförebyggandeDet ges
frågaenbartpsykiska problem dock inteungdom medbarn och är en

Innehålletökat samarbete.förebyggande arbete ochförbättratettom
andrabarn och ungdomaroch stödet till dessaoch kvaliteten i vården är

har nyligenrehabiliteringen. Socialstyrelsenliksomviktiga aspekter
ochkvalitetennationelluppdraggivits i översyngöraatt aven
denbehandlingsmetoder inomocheffektiviteten undersöknings-i

specialiserade psykiatrin.
perspektiv bl.asocialtjänstensSocialtjänstkommittén har utifrån

ochför barnsocialtjänstendiskuterat innehållet de insatseri görsom
ungdom.

förhindraförrehabiliteringsåtgärder nödvändigaOlika attär att
medicinska,befästs.fördjupas och sigpsykiska problem Det rör om
syftar tillarbetslivsinriktadesociala och insatserpsykologiska, attsom

levaförutsättningar för kunnaungdom bästa möjligabarn och ettattge
rehabiliterandemellan vårdande ochnormalt liv. Gränsdragningen

exempelvisfall vårdande insats,insatser svår mångaIgöra. ärär att en
rehabilitering. den mån rehabiliteringenled i Iterapi, äräven ett enen

ungdoms-barn- ochbedrivs socialtjänsten,del i det arbete avsom
beskriv-den tidigareoch skolan täcks problematiken in ipsykiatrin

ochdessa Olika utbildnings-samarbetet mellan instanser.ningen av
kan också del i rehabiliteringen.arbetslivsinriktade åtgärder vara en

fall, Försäkrings-Kompletterande skolutbildning kan behövas i delen
ochhaft arbete, arbetsförmedlingarkassan, den tidigare ettungeom

uppgifter gäller den arbets-arbetsmarknadsinstitut har viktiga detnär
kritik har framförts bestående ilivsinriktade rehabiliteringen. Viss att

meningsfullarehabiliteringen erbjuderden arbetslivsinriktade inte
uppgifter.

ökandeårtiondet har Sverige tagitDet strömsenaste emot en av
förflyktingar och andra invandrare varitasylsökanden, utsattasom

traumatiska hemländer.förföljelse eller andra upplevelser i sinatortyr,
därför också finnas antal barn och ungdomar medtordeDet ett stort
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flyktingbakgrund har psykiska besvär på grund vad de varitsom av
med ochBarn ungdomar med invandrarbakgrund kan dessutom haom.
anpassningssvårigheter olika skäl förlängningeni kan såvälav som ge
sociala psykiska problem. Både inom socialtjänsten och barn- ochsom
ungdomspsykiatrin har svårt tillgodose dessa barnsatt attuppges man
och ungdomars behov vård och stöd.av

Uppdraget

En utredning med parlamentarisk sammansättning tillkallas för att
utreda vården och stödet till barn och ungdomar med psykiska problem.

Med utgångspunkt i tidigare kartläggningar tycks huvudproblemen i
vården och stödet till barn och ungdomar med psykiska problem vara

delas mellan olika samhällsinstanseratt och samordningenansvaret att
dem emellan försvåras rad omständigheter. Barns och ungdomarsav en
psykiska problem orsakas mängd faktorer såväl biologiskaav en som
psykologiska och sociala. Barn och ungdom med psykiska problem har
således problematik där behov insatser från barn-sammansatten av

barnhälsovård, skola, socialtjänst och psykiatri i många fallomsorg,
existerar parallellt. Dessa barn och ungdomar kan ha svårt inatt passa
och få den hjälp de behöver i organisatorisk struktur kän-en som
netecknas olika huvudmän landsting och kommuner med skildaav - -
ansvarsområden och ñnansieringskällor och i fallvissa olika kulturer

det gäller kunskaper och förhållningssätt.när
Kunskapen omfattningen psykiska problem bland barn ochom av

ungdomar ofullständig. uppgiftEn för utredningenär blir med hjälpatt,
de kartläggningar gjorts och utifrån hurettav som resonemang om

denna skall definieras, fastställa omfattningen problemen.Igrupp av
samband med sådan analys skall utredningen försöka uppskattaävenen
samhällets kostnader för vård och stöd barn och ungdom medav
psykiska problem. Kostnaderna skall ställas i relation till mednyttan
vården och stödet.

Utredningen skall redogöra för och analysera hur olika sam-
hällsinstanser arbetar med barn och ungdomar med psykiska problem
och hur samarbetet dem emellan fungerar. Redogörelsen och analysen
skall frånsåväl de hjälpsökandesgöras samhällsinstansernassom
perspektiv och skall bl.a inbegripa frågor kvalitet och innehåll iom
vården och stödet. I analysen samarbetet skall utredningen särskiltav
undersöka stödet från de olika instansema till de ofta sägsgrupper som

svåra hantera inom psykiatrin och socialtjänsten,att exempelvisvara
utagerande tonåringar med missbruksproblem, barn och ungdom med
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för sexuellabarn och ungdominvandrarbakgrund och utsattssom
övergrepp.

föreslå olikaredogöra för, analysera ochUtredningen skall också
rehabiliteringsåtgärder.

före-föreslå olika forskall och insatserUtredningen attöverväga
förebyggerpsykiska problem uppkommer insatserbygga samtatt som

befästs de väl harproblemen fördjupas ochde psykiska inteatt om
barn-vilken rollsammanhanget bör utredningenuppstått. detI ange

förekommande fall andraskolan, ihälsovården, barnomsorgen, sam-
ochskall relation till barnideella ha ihällsinstanser, och organisationer

mellan barn- ochproblem. Samarbetetungdomar med psykiska ung-
uppmärksammas.vuxenpsykiatrin bör Detdomspsykiatrin och äräven

ha samspeletroll familjen har och kan iockså angeläget belysa denatt
psykiskaeller den medovannämnda och barnetmellan instanser unge

problem.
åtgärder syftar tillskall vidare föreslå olikaUtredningen attsom

paragrafinklusive de s.k.förbättra samarbetet mellan socialtjänsten,
förekommandehälso- och sjukvården itolv hemmen, och även,men

Utred-fall, sjukvården och andra samhälssinstanser.mellan hälso- och
ända-debör nuvarandeningen ansvarsgränser är mestöverväga om

perspektivsåväl den enskildesmålsenliga ettsett sam-som urur
hällsperspektiv.

skalltill åtgärder dessavad gäller förslagUtgångspunkten är att
skallFörslagenför befintligakunna genomföras inom resurser.ramen

tillkostnaderna ställas i relationkostnadsberäknas och attnyttan av
åtgärdsför-möjligheter till finansieringgenomföra förslagen. Olika av

anslutning till kostnadsberäkningama.slagen skall ianges
samråd med Socialstyrelsensskall bedriva sitt arbete iUtredningen

Utredningeninnehållet den psykiatriska vården.nationella iöversyn av
och sjuk-S 1992:04 hälso-bör vidare samråda med Kommittén om

Storstadsutredningenfinansiering och organisation ochvårdens
berörda myndigheter.bör samråda medS 1995:01. Kommittén även

samtligagäller direktiv tillutredningens arbete regeringensFör
åtagandenutredare offentligakommittéer och särskilda prövaattom

regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50dir. 23, redovisa1994: att
förslagen dir. 124.ämställdhetspolitiska konsekvenser 1994:jsamt av

skall slutfört den december 1996.Utredningsarbetet 15senastvara

Socialdepartementet



.rm:ga

Q



Bilaga 4872SOU 1998:31

ochutfrågningarsärskildaUtredningens
expertpaneler

ochBarnhusetsStiftelsen AllmännavidDeltagare
barnhabiliteringensBarnpsykiatrikommitténs konferens om

199717-19arbete, den mars

Omsorgsnämnden, Stock-chef förBakk psykolog, Länscentret,Ann,
holm.

Universitetssjukhuset MAS,Habiliteringen,f.d. överläkare,Ingrid,Bjerre
Malmö

JönköpingAutism,barnpsykiater, TeamAnders,Brynge
sjukhusDanderydsBamhabiliteringen,barnpsykiater,Duvner Tore,

Stock-Samverkansklassema, PBUbarnpsykiater,Fallenius Birgitta,
holm

Bollnäspsykolog, BUP,Agneta,Forsström
UppsalaMyrberget,Bamhabiliteringenpsykolog,Granat Tina,

BamhusetStiftelsen AllmännaGrönros Marina,
Kronoberg, Växjöhabiliteringschef, LandstingetJohansson Birgit,

Stock-Omsorgsnämnden,Inga-Lill, psykolog, Länscentret,Kristiansson
holm

StockholmBarnkliniker,barnpsykiater, St GöransLagerheim Berit,
Eskils-Mälarsjukhuset,psykolog, Autismcentrum,Lögdahl Christina,

tuna
ÖrebroHalltorp,habiliteringschef,Erling, BUHNyman

UppsalaBemadottehemmet,psykolog, FolkeKarlberg Eila,Nilsson
StockholmSärskoleenheten,psykolog,Birgitta,Norrman

Universitetssjukhusetsjukgymnast, Habiliteringen,Olofsson Thomas,
MalmöMAS,

Centralsjukhuset,Bamhabiliteringen,habilteringschef,Gunnar,Sanner
Karlstad

Handikappförvaltningen, Umeåpsykolog,Sjöholm-Lif Eva,
Årstaoch föräldrarepresentant,sjuksköterskaAnn-Marie Stenhammar,

Centrallasarettet, Västeråspsykolog,Zenker Birgitta, BUP,
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Deltagare i Barnpsykiatrikommitténs hearing med
intresseorgansiationerna den 16 april 1997 i den fortsattasamt
referensgruppen

Andersson Stockholm,Lena, Riksföreningen Autism
Eriksson Kent, Västerås, Ananke Föreningen
Hammar Lisbeth, Göteborg, Patientföreningen för Anorexi och Bulimi
Johansson Onsala,Rune, Familj ehemmens Centralorganisation FACO
Jonson Tystberga,Ann, Familj ehemmens Riksförbund FR
Kyhlberg Georg, Lund, Svenska Touretteföreningen
Mesterton Madeleine, Stockholm, Anorexi-Bulimikontakt
Nyström Karlsson Annika, Stockholm, Föräldraföreningen för utveck-

lingsstörda barn, ungdomar och FUBvuxna
Odelius Ann-Christin, Sollentuna, Intresseförbundet för Schizofreni

Riks-IFS
Rydenstam Lena, Trollhättan, Riksföreningen Autism
Rydlund Christina, Matfors, Riksförbundet för rörelsehindrade barn

och ungdomar, RBU, DAMP-sektionen
Sandberg Johanna, Riksförbundet Ungdom för Social Hälsa RUS
Wallin Gisela, Stockholm, Anorexi-Bulimikontakt
Weckman Margarethe, Solna, Intresseföreningen för Schizofreni IFS

Stockholm
Waltré Eva, Stockholm, Intresseförbundet för Schizofreni Riks-IFS

Deltagare vid Barnkommitténs hearing den 28 oktober 1997 om
socialtjänstens arbete med barn och ungdomar med psykiska
problem

Angsell Gun-Lis, chef för FoU-byrån, Stockholms socialförvaltning
Andrén IFO-chef,Jan, Uppvidinge kommun
Bredberg Elisabeth, socialtjänsten, Trollhättan
Bodlund Karin, enhetschef, ProAros, Västerås
Edlund Elsie, socionom, på socialtjänstens arbete med barnexpert som

far illa, Stockholm
Gustavsson Margareta, socionom och utredare, Göteborg
arlebringJ Leif, socionom, socialinspektör, Vantör Stockholm

Josefsson Berit, Jönköpings kommun, distrikt Centrum, ochBarn- ung-
domssektionen

Lilled beteendevetare,Lars, verksamhetschef inom socialtjänsten Göte-
borg

Persson Roland, socialchef, Kristianstad
Samuelsson Catharina, distriktschef, Norrköpings kommun
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Skilving Clodette, tidigaresocionom, chef vid familjecentret i Haga-
lund, Solna

Sundelin Wahlsten Viveka, forskare och psykolog vid Akademiska
sjukhuset i Uppsala

Sundgren tidigareMagnus, chef vid förvaltningsledningens stab för
individ- och familjeomsorg i Stockholms Socialförvaltning

Westlund författarePeter, till boken Svarte Petter, Svenska Kom-
munförbundet 1995

Wågström Anders, psykolog, verksam i Uppsala halvtid BUP/social-
tjänst

Messing Jan, socionom, sekreterare i Dalarnas Kommunförbund
Sandström jurist vidLena, Svenska Kommunförbundet
Vinnerljung forskningsledareBo, vid Socialstyrelsens förcentrum ut-

veckling och utvärdering socialtjänsten CUSav
Holmberg Stina, proj ektchef vid Socialstyrelsen

Panelen påmed interkulturelltexperter arbete med barn,
ungdomar och familjer

Almqvist Kjerstin, FlyktingCenter, Karlstad
Bustos Enrique, Institutet för psykoterpi och interkulturell kommu-

nikation IPIK, Stockholm
Carlvant Gunnel och Pescador Christina, Hallunda PBU

ÅkessonCordes-Pettersson ochLene Brian, Rosengårds stadsdelsför-
valtning

Dahlström-Enyck Monica mil., Angereds stadsdelsförvaltning
Ekblad Solveig, Institutet för Psykosocial Miljömedicin, Solna
Essinger Birgitta och Gustavsson Marianne, Norra Botkyrka
Hirsi Mohamed och Askaner Hans, Svenska Röda Korset
Hjem Anders, Centrum för barn- och ungdomshälsa, Huddinge
Levin Lilian, BUP-kliniken, Umeå
Lööf Lasse, Goodani Guhn och Lundequist Barbro, Rädda Barnen
Oulis Lisbeth, Demirel Sakir och Ekström Kerstin, Rinkeby stads-

delsfcirvalming
Vernersson Stina och Lindmark Stefan, Lidköpings flyktingmottagning
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Statens offentliga utredningar 1998

Kronologisk förteckning
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