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Svar på interpellation 2015:22 av Michel Silvestri (MP)
angående barn och ungdomars rätt till vård och behandling
inom SIS, Statens institutionsstyrelse
Michel Silvestri (MP) har ställt följande frågor till mig:
-

Vilken hälso- och sjukvård ges idag för barn och unga på SISinstitutionerna?
Hur ser samverkan ut mellan landstinget och SIS-instutionerna i länet?
Finns det planer på att utveckla organisationen kring hälso- och
sjukvården för barn på SIS-institutionerna?

Som svar vill jag anföra följande:
Bemanningen av hälso- och sjukvårdspersonal varierar mellan olika SISinstitutioner. Rutinerna för samverkan mellan SIS och landstingen är också
lokalt utformade.
Inom Stockholms läns landsting finns för närvarande en SIS-institution SIS ungdomshem Rebecka på Färingsö - som tar emot flickor mellan 12 –
20 år från hela landet. Det finns 23 platser på hemmet. Det är platser inom
såväl sluten som öppen vård. Inriktningen är vård inom det psykiatriska
vårdområdet. På Rebecka-hemmet finns bland annat en legitimerad
sjuksköterska.
Grundläggande är att barn, ungdomar och vuxna som vistas på institutioner
har samma rätt till sjukvård som alla andra och att detta normalt tillgodoses
inom den ordinarie vården.
Inför en placering på institution av barn/ungdomar gör socialtjänsten en
utredning enligt en modell som kallas BBIC. I utredningen ingår att barnet
ska genomgå en läkarundersökning där eventuella somatiska och
psykiatriska vårdbehov kan upptäckas. Inom Stockholms läns landsting är
det de barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna som har i uppdrag att
göra dessa undersökningar. De somatiska eller psykiatriska vårdbehov som
då upptäcks eller är kända sedan tidigare kommer att ingå som en del i
behandlingsplanen vid SIS. Det kan t ex innebära att behandlingsplanen
innehåller att kontakter ska tas med externa läkarmottagningar för
hälsokontroller eller med specialistmottagningar för somatisk eller
psykiatrisk behandling/uppföljning.
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Tidigare var det oklart vem som skulle tillgodose vårdinsatser för
barn/ungdomar som vistades på en institution som var belägen i en annan
del av landet än där personen var folkbokförd.
Numera finns riktlinjer i ”Riksavtalet för utomlänsvård” som syftar till att
säkra att personer som vistas på institution ska få tillgång till sjukvård. Det
innebär att det landsting där institutionen är belägen (vårdlandstinget) ska
bedöma och tillgodose såväl akut som planerad vård för de personer som
finns på institutionen. Det landsting där personen är folkbokförd
(hemlandstinget) ska betala för den vård som getts utan att det föregåtts av
medgivande eller betalningsförbindelse från hemlandstinget.
Rebeckahemmet har ett avtal med barn- och ungdomspsykiatrin inom SLSO
om att en läkare från en närliggande husläkarmottagning ska finnas på
hemmet under cirka 10 timmar per vecka.
Det finns även en samarbetsöverenskommelse med Maria Ungdom som
innebär att samtliga ungdomar genomgår en bedömning när det gäller
drogstatus och hälsa innan de tas in på Rebeckahemmet.
Vid inskrivning på Rebeckahemmet inhämtar sjuksköterskan - efter
medgivande från ungdom, förälder eller socialsekreterare - relevant
information från landstingets vårdgivare och rekvirerar vid behov journaler.
Vid akuta eller planerade besök inom sjukvården följer en
behandlingsassistent från institutionen med och ansvarar även för att
eventuell behandlingsmeddelanden och ordinationer vidareförmedlas till
sjuksköterska/psykolog vid institutionen.
Vid vissa akuta insatser finns inte personal från SIS med. För dessa
situationer har man rutiner för att få samtycke från den inskrivna ungdomen
till informationsöverföring mellan landstinget och SIS.
Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm undersöker för närvarande om
det kan skapas möjligheter att erbjuda Rebeckahemmet hjälp av en
konsultläkare för att avlasta den närliggande BUP-mottagningen samt
akutenheten som idag har de flesta vårdkontakterna från hemmet .
SiS arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten och säkerställa att
den bedrivs i enlighet med myndighetens riktlinjer. Idag finns hälso- och
sjuvårdsledare inom SIS som arbetar centralt och övergripande med att
säkerställa kvalitet och kompetens för hälso-och sjukvården inom SIS. Ett
tydligt uppdrag är att ta fram riktlinjer och vara ett stöd för
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verksamhetsledare och sjukvårdspersonal. Målsättningen är att erbjuda en
likartad vård i hela landet.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
Anna Starbrink

