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Ansvarsfördelning inom barn- och 

ungdomspsykiatrin 
Regeringen och Sveriges kommuner och landsting har träffat en överens-

kommelse om fortsatta insatser för att förbättra patienternas tillgänglighet 

till hälso- och sjukvård. Enligt denna överenskommelse ska lands-

ting/regioner senast den 30 april 2010 lämna en redovisning till Socialdepar-

tementet avseende ansvarsfördelningen i landstingen angående utredning 

och behandling av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. 

I det följande beskriver landstinget ansvarsfördelningen i länet. Det ska 

framhållas att det för närvarande pågår ett processinriktat arbete för att ta 

fram och fastställa en handläggningsöverenskommelse (HÖK) som ytterli-

gare ska precisera ansvarsfördelningen avseende barn- och ungdomars psy-

kiska hälsa. Överenskommelsen beräknas vara klar under hösten 2010. 

För närvarande gäller att primärvården, som första linjens sjukvård, har det 

grundläggande ansvaret för psykisk hälsa hos barn och ungdomar (liksom 

motsvarande ansvar för den vuxna befolkningen). Det innebär att det ska 

finnas resurser och kompetens att möta barns och ungdomars basala behov 

avseende psykisk hälsa och ohälsa vilket inkluderar utredning och behand-

ling. När det gäller små barn sker dessa insatser i huvudsak inom mödra- och 

barnhälsovården. För barn och ungdomar i skolåldern tillgodoses behovet i 

samspel mellan primärvården, skolhälsovården och även socialtjänsten. In-

satser sker även vid primärvårdens ungdomsmottagningar i länet. Primärvår-

den har de senaste åren förstärkts med barnhälsovårdspsykologer i syfte att 

öka kompetensen att utreda och behandla psykisk ohälsa. Likaså har kompe-

tenshöjande insatser skett genom att rekrytera beteendevetare samt utbilda 

personal i kognitiv beteendeterapi (KBT). 

Landstinget och länets kommuner har gemensamt arbetat fram och fastställt 

ett samverkansdokument avseende insatser för barn och ungdomar. Det do-

kumentet (bifogas) lägger grunden för samarbete och samverkan i länet av-

seende insatser riktade till barn och ungdomar. Av dokumentet framgår bl a 

ansvarsfördelningen mellan basnivå och specialistnivå avseende insatser för 

barns och ungdomars psykiska hälsa. Implementering av innehåll, ansvars-

fördelning och arbetssätt pågår. 

Basnivån ska, som nämnts ha resurser och kompetens att genomföra basala 

utredningar medan barn och ungdomar med mer omfattande behov av insat-

ser avseende psykisk ohälsa tas om hand inom barn- och ungdomspsykiatrin 

(BUP). Det är således BUP som har ansvaret för att såväl utreda som att be-

handla barn och ungdomar med mer omfattande psykiatriska vårdbehov. 
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I sammanhanget kan även nämnas att delar av landstinget tillsammans med 

några kommuner i länet utgör modellområde för att utveckla enskilda och 

gemensamma insatser för barn och unga med psykisk ohälsa. 

Med vänlig hälsning 

 

Gunnar Persson 

Chef för hälso- och sjukvårdsenheten 
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