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Kort om rapporten 

För barn med diagnoserna adhd och diabetes typ 1 och deras 
vårdnadshavare är det viktigt med en fungerande vårdkedja 
så att vardagslivet underlättas. Revisionen har därför grans-
kat om det för dessa diagnoser finns en tydlig styrning så att 
kraven på vård på lika villkor kan tillgodoses i hela länet.  

HSN:s styrning och uppföljning av vården för barn med 
adhd eller med diabetes typ 1 sker på övergripande nivå. Det 
sker ingen samlad uppföljning, av att de nationella/regionala 
vårdprogrammens intentioner för vård inom just dessa dia-
gnoser följs. Vårdkedjan för adhd är uppdelad mellan flera 
olika vårdgivare. HSN har inte gjort någon genomlysning av 
vårdkedjan i sin helhet för barn med adhd. HSN bör således 
stärka sin uppföljning för att säkerställa att vården är likvär-
dig, kontinuerlig, tillgänglig samt säker.  
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Projektrapport 6/2016 

Barnsjukvården – Vårdkedjan för adhd och diabetes 
 

Revisorerna i revisorsgrupp II beslutade 2016-11-25 att överlämna rapporten till  
hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande senast 2017-04-01 och till Karolinska 
universitetssjukhuset, Stockholms läns sjukvårdsområde, Södersjukhuset AB 
och Södertälje Sjukhus AB för kännedom med möjlighet till yttrande senast 
2017-04-01. 
 
Revisorernas samlade bedömning är att hälso- och sjukvårdsnämndens styrning 
och uppföljning av vården för barn med adhd och med diabetes typ 1 behöver 
stärkas för att säkerställa att vården är likvärdig, kontinuerlig, tillgänglig samt 
säker. Det sker ingen samlad uppföljning av att de nationella/regionala vård-
programmens intentioner för vård inom just dessa diagnoser följs. Vårdkedjan 
för adhd är uppdelad mellan flera olika vårdgivare och hälso- och sjukvårds-
nämnden bör därför särskilt genomlysa vårdkedjan i sin helhet för barn med 
adhd.  
 
Revisorerna vill till hälso- och sjukvårdsnämnden särskilt framhålla att uppfölj-
ning av både adhd- och diabetesvården för barn bör stärkas bland annat för att 
säkerställa följsamheten till nationella/regionala vårdprogram. Vidare bör 
hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställa att vårdkedjan för barn med adhd 
uppfyller vårdprogrammet och Socialstyrelsens kunskapsstöd. 
 
I övrigt hänvisar revisorerna till revisionskontorets rapport.  
 
Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 
 
 
 
Hans-Erik Salomonsson 
Ordförande 
  Christina Holmqvist
  Sekreterare  
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1. Slutsatser och rekommendationer 

Revisionen har granskat vårdkedjan för barn med diagnosen adhd respektive diabe-

tes typ 1. Syfte med granskningen har varit att bedöma om det för dessa grupper 

finns en tydlig fördelning av ansvar och roller, och en styrning så att kraven på vård 

på lika villkor kan tillgodoses i hela länet.  

I Stockholms län hade ca 19 000 barn diagnosen adhd 2015. Vården för adhd är upp-

delad mellan flera olika vårdgivare. Revisionen kan konstatera att hälso- och sjuk-

vårdsnämnden (HSN) inte har gjort någon fördjupad uppföljning av vårdkedjan och 

att det därför inte finns någon samlad bild över om vårdkedjan uppfyller hälso- och 

sjukvårdslagens krav på vård på lika villkor. Vidare har det framkommit att varken 

hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) eller vårdgivarna gör någon systematisk 

kvalitetskontroll av genomförda adhd-utredningar i enlighet med det regionala vård-

programmet. 

Kommunen spelar en viktig roll i barnets förmåga att hantera sin sjukdom då försko-

lan och skolan behöver anpassa sin verksamhet utifrån barnets behov. Vårdgivarna 

har kontakter med förskola och skola i olika grad och samarbete med skolan kan i 

flera fall förbättras. Detta för att säkerställa att alla barn ges bästa möjliga förutsätt-

ningar. Att samverkan med kommunerna när det gäller dessa barn ska stärkas är 

också en intention i landstingsfullmäktiges budget 2016. 

Revisionen konstaterar att det inte alltid ges individuellt stöd till familjerna i nära an-

slutning till att adhd-diagnos lämnas och att endast cirka hälften av vårdnadshavarna 

går föräldrautbildningen på Adhd-center. Barnets vårdnadshavare måste också ha 

kontakt med flera vårdgivare och andra samhällsaktörer, t.ex. skolan, för att få bar-

nets behov tillgodosedda. Den uppdelade vårdkedjan medför risk för att kontinuite-

ten i vården inte blir tillräcklig. För att uppnå hälso- och sjukvårdslagen krav bl.a. på 

att vara lättillgänglig finns det därför behov av att förbättra tillgången till vård, både 

vad gäller behandling och habilitering, så att den når ut till alla berörda familjer.  

Enligt det regionala vårdprogrammet ska kognitivt stöd och hjälpmedel vid behov er-

bjudas barn med adhd. Den vanligaste behandlingsformen för adhd är idag läkeme-

del, trots det regionala vårdprogrammets intentioner och Socialstyrelsen råd om att 

fler behandlingsalternativ bör erbjudas. Granskningen visar att det finns risk för att 

det är svårt att få tillgång till kognitiva hjälpmedel eftersom endast arbetsterapeuter 

och logopeder kan föreskriva dessa.  

I Stockholms län hade ca 1 400 barn diagnosen diabetes år 2015. Revisionen bedö-

mer att ansvar och roller för vård av barn med diabetes är tydlig då hela vårdkedjan 

för utredning och behandling sker på två av landstingets sjukhus, Astrid Lindgrens 

respektive Sachsska barnsjukhus. Sjukhusen har ansvar för patienten fram till att 

barnet överförs till vuxenvården.  

Revisionen noterar att svårighet att rekrytera och behålla diabetessjuksköterskor vid 

Astrid Lindgrens barnsjukhus kan leda till att sjukhuset inte kan upprätthålla till-



LANDSTINGSREVISORERNA REVISIONSKONTORET 

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING DATUM 2016-11-17 

  

 

3 

 

gänglighet, kontinuitet och säkerhet i vården i enlighet med det nationella vårdpro-

grammet för barn- och ungdomsdiabetes. I en nationell jämförelse redovisar Stock-

holms läns landsting ett medelvärde för barns blodsocker (HbA1c) som är sämre än 

riksgenomsnittet och under målvärdet i det nationella vårdprogrammet. Vidare 

uppnår de två sjukhusen inte det nationella vårdprogrammets rekommendation om 

100 barn per diabetessjuksköterska, men Sachsska barnsjukhuset ligger inte så långt 

ifrån med 112 barn per sköterska. 

Granskningen visar att det är kö för att få insulinpump eller kontinuerlig glukosmä-

tare vid Astrids Lindgrens barnsjukhus, vilket kan medföra att vårdnadshavare med 

tillräcklig kunskap och ekonomi skaffar dessa hjälpmedel på egen hand. Det innebär 

en risk för att alla barn inte får tillgång till hjälpmedlen på lika villkor. I landstingets 

budget för 2017 framgår att barn ska prioriteras när det gäller möjligheten att ta del 

av hjälpmedel för kontinuerlig glukosmätning och att extra medel ska tillföras. 

Granskningen visar att HSN:s styrning och uppföljning av vården för barn med adhd 

eller med diabetes typ 1 sker på övergripande nivå. Det sker ingen samlad uppfölj-

ning, av att de nationella/regionala vårdprogrammens intentioner för vård inom just 

dessa diagnoser följs. HSN bör således stärka sin uppföljning för att säkerställa att 

vården är likvärdig, kontinuerlig, tillgänglig samt säker. 

Rekommendationer: 

 

 HSN bör stärka sin uppföljning av både adhd- och diabetesvården för barn bl.a. 

för att säkerställa följsamheten till nationella/regionala vårdprogram. 

 

 HSN bör säkerställa att vårdkedjan i sin helhet för barn med adhd uppfyller det 

som vårdprogrammet och Socialstyrelsens kunskapsstöd förespråkar. 
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2. Utgångspunkter för granskningen 

2.1 Motiv till granskningen 

Barnsjukvård är ett samlingsbegrepp för olika delar av vården som vänder sig till 

barn upp till 18 års ålder. Vårdområdet omfattar bl.a. barnavårdscentraler, sjukhus, 

närakuter/lättakuter, husläkarmottagningar, barn- och ungdomsmedicinska mottag-

ningar, barn- och ungdomspsykiatri samt habilitering för barn. Gränsen mellan barn- 

och vuxensjukvård är, när man tittar på hela barnsjukvården, inte helt tydlig då det 

varierar vid vilken ålder ett barn flyttas över till vuxenvården.  

Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) är ansvaret för att beställa hälso- och 

sjukvård för barn uppdelat mellan flera avdelningar och enheter. Nätverksmöten ge-

nomförs regelbundet i syfte att överföra information. Uppföljning av avtal sker inom 

respektive vårdområde och vid behov genomförs fördjupade uppföljningar eller me-

dicinska revisioner.  

Vården för barn är decentraliserad och patienter utreds, behandlas och följs upp hos 

olika vårdgivare. Det finns risk för brister i tillgängligheten till vården och att den 

inte är jämnt fördelat över länet. Revisionen har därför genomfört en granskning av 

hur vårdkedjan för barn fungerar. Syftet har varit att granska ansvarsfördelningen 

inom vården och om vården styrs så att kraven på vård på lika villkor tillgodoses i 

hela länet.  

2.2 Revisionsfråga 

 

Övergripande revisionsfråga:  

Hur säkerställs att vårdkedjan för barn genomförs så att vård på lika villkor kan till-

godoses i hela länet? 

Delfrågor: 

1. Finns en tydlig fördelning av ansvar och roller inom vårdkedjan för barn? 

2. Styr hälso- och sjukvårdsnämnden så att vården för barn är tillgänglig samt att be-

hovet av kontinuitet och säkerhet kan tillgodoses? 

3. Hur säkerställer vårdgivarna att barnens behov av tillgänglighet och kontinuitet 

tillgodoses?  

2.3 Avgränsning 

Granskningen av barnsjukvården har avgränsats till att omfatta två diagnoser, en 

inom psykiatrisk vård och en inom somatisk vård. Valda diagnoser är adhd1 och dia-

betes typ 1 som är två diagnosgrupper som omfattar ett relativt stort antal barn. 

Granskningen omfattar barn upp till 18 års ålder. 

Granskningen har framför allt ett styrningsperspektiv med fokus på hälso- och sjuk-

vårdsnämndens (HSN:s) ansvar för styrning av vården, men även vårdgivarnas an-

                                                             

1 ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder – uppmärksamhets och hyperaktivitetsstörning) är en 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
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svar för att ge vård på lika villkor till aktuella patientgrupper berörs. De nämn-

der/styrelser som omfattas av granskningen är Karolinska universitetssjukhuset, Sö-

dersjukhuset AB, Södertälje sjukhus AB, HSN och Stockholms läns sjukvårdsområde 

(SLSO). 

2.4 Bedömningsgrunder 

Hälso- och sjukvårdslag (1982:763): 

- Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för 

hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde 

och för den enskilde människans värdighet. Den som har det största behovet av 

hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. (§2)  

- Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på god vård. Det 

innebär bl.a. att den ska vara lätt tillgänglig och tillgodose patientens behov av 

kontinuitet och säkerhet. (§ 2a) 

- Verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, 

samordning och säkerhet i vården tillgodoses (§29a) 

Landstingsfullmäktiges budget 2016:  

- Samarbetet mellan landstinget och kommunerna behöver förbättras för barn 

och unga inom neuropsykiatri.  

2.5 Metod 

Granskningen har skett genom dokumentstudier, analys av statistik och intervjuer. 

Intervjuer har skett med företrädare för Karolinska universitetssjukhuset, Södersjuk-

huset AB, Södertälje sjukhus AB, SLSO, HSF samt två brukarorganisationer.  

Granskningen har skett i två steg: 

1. Kartläggning av patientgrupperna har skett genom uttag av statistik ur landsting-

ets VAL-databaser2. Utgångspunkten har varit barn upp till 18 års ålder som fått 

endera diagnosen diabetes typ I eller diagnosen adhd. Avsikten har varit att se 

hur många patienter som fått respektive diagnos och vilka kontakter de haft med 

vården under 2013–2015.  

 

2. Utifrån framtagen statistik genomfördes intervjuer med verksamhetsansvariga 

inom berörda kliniker/mottagningar och med representanter för beställaren 

(HSF).  

Granskningen har genomförts av Anna Nording (projektledare) och Christin Huring. 

För framtagande av och som stöd vid analys av statistikuppgifter har överläkare Gun-

nar Ljunggren anlitats.  

                                                             

2 Stockholm läns landstingsdatabaser för uppföljning av all vård 
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3. Inledning 

3.1 Adhd 

Ett barn med adhd har svårt med koncentration och uppmärksamhet och kan ofta 

göra saker utan att tänka efter först. En del barn är väldigt aktiva, andra känner sig 

trötta och har svårt att komma igång. Vissa barn har svårigheter i sociala relationer. 

Svårigheterna varierar från individ till individ. Många barn kan utöver adhd också ha 

andra psykiatriska problem. Cirka 3–6 procent3 av alla barn beräknas ha en adhd-

problematik, vilket för Stockholms län innebär mellan 14 600 till 29 200 barn. Enligt 

statistik från VAL-databasen hade 2015 ca 19 0004 barn adhd-diagnos i länet. Det är 

två till tre gånger vanligare att pojkar får diagnosen adhd, men mörkertalet bland 

flickor är förmodligen stort.5 Medianen när barn får en diagnos är  runt tio års ålder.6 

Enligt Socialstyrelsen7 är en utredning för adhd aktuell om ett barn har stora kon-

centrationssvårigheter och andra symptom som kan förknippas med adhd och som 

skapar allvarliga problem i vardagen. Utredningen syftar till att öka förståelsen för 

barnets svårigheter samt ge underlag för adekvat bemötande och planering av stödin-

satser. Utredningen ska också uppmärksamma hur barnet fungerar i olika vardagssi-

tuationer, hur barnets kognitiva och intellektuella förutsättningar är och om det finns 

andra svårigheter som behöver uppmärksammas. Barn som har adhd har ofta behov 

av en välstrukturerad vardag präglad av tydlighet och förutsägbarhet. 

Antal barn är relativt jämnt fördelat mellan Stockholm, norr- och söderort, däremot 

förefaller det som att andelen barn som fått en diagnos är något högre i söderort och i 

områden med lägst inkomst och utbildningsnivå.8 

Ett för landstinget regionalt vårdprogram9 samt riktlinjer för vårdgivare10 reglerar 

hur vården ska ges till barn med adhd. Enligt vårdgivarnas avtal med HSN ska vård-

givarna följa relevanta nationella riktlinjer samt regionala och lokala vård- och hand-

lingsprogram. 

3.2 Diabetes  

Diabetes är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna för barn. Vid diabetes slutar 

kroppen att tillverka insulin, ett hormon som behövs för att cellerna ska kunna ta 

upp socker från blodet. Typ 1-diabetes kräver behandling med insulin som ges an-

tingen med flera injektioner per dag eller med insulinpump. En insulinpump ger en 

                                                             

3 Vårdguiden 1177 hemsida 2016-09-16 
4 Uppgift från VAL-databasen 
5 Vårdguiden 1177 hemsida 2016-09-16 
6 Uppgift från VAL-databasen 
7 Socialstyrelsens broschyr Utredning och diagnostik av adhd hos barn och ungdomar 
8 Uppgift från VAL-databasen 
9 SLL:s regionala vårdprogram - ADHD, lindrig utvecklingsstörning och autismspektrumtillstånd hos barn, 
ungdomar och vuxna, 2010 
10Utredning och behandling av barn med misstänkt adhd, autismspektrumtillstånd och utvecklingsstörning i 
Stockholms län Riktlinjer för remissgrupper och vårdgivare som har avtal med SLL, 2016-05-20 



LANDSTINGSREVISORERNA REVISIONSKONTORET 

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING DATUM 2016-11-17 

  

 

7 

 

ökad möjlighet att korrigera blodsockervärdena fortlöpande, vilket ger förutsätt-

ningar för bättre behandlingsresultat och sannolikt ökad livskvalitet.11 En annan vik-

tig del i behandlingen är att ha kontroll över blodsockervärdet, vilket mäts med hjälp 

av blodsockermätare/glukosmätare. Det finns mätare som kontinuerligt mäter blod-

sockervärdet och som kan larma om barnet får för högt eller för lågt blodsockervärde.  

Sverige har världens näst högsta förekomst av typ 1-diabetes hos barn. Sammanlagt 

har ca 7 500 barn i Sverige diabetes och ca 800 barn insjuknar årligen. Det är vanligt 

att barn insjuknar vid 9–10 års ålder, men även spädbarn kan få diabetes typ 1.12 

Inom Stockholm län hade 1 440 barn diabetes 2015 varav 96 procent avser diabetes 

typ 1.13  

Vårdgivarna inom Stockholms län följer vårprogrammet14 för barn med diabetes som 

är normgivande för barndiabetsvården. Enligt vårdgivarnas avtal med HSN ska vård-

givarna följa relevanta nationella riktlinjer samt regionala och lokala vård- och hand-

lingsprogram. 

 

4. Resultat av granskningen 

4.1 Avtal och uppföljning 

4.1.1 Adhd 

Vårdgivare  

När det gäller utredning och behandling av adhd hos barn är flera vårdgivare involve-

rade. Uppdragen regleras i vårdavtal mellan respektive verksamhet och HSN.  

Av sjukhusens vårdavtal15 framgår att vårduppdraget för NU-teamen omfattar utred-

ning, diagnostik och behandling av neurologisk sjukdom eller funktionsnedsättning 

av barn under fyra år. Något specifikt uppdrag för adhd eller någon annan diagnos 

regleras inte i sjukhusens vårdavtal. 

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), som drivs av SLSO, har ett uppdrag som inne-

fattar såväl frivillig öppen- och slutenvård som tvångsvård. Vården ska omfatta insat-

ser i form av ett differentierat utrednings- och behandlingsutbud innefattande bl.a. 

adhd. I uppdraget ingår att tillhandahålla kognitivt stöd och hjälpmedel vid behov. 

HSN har även avtal med en privat vårdgivare om barn och ungdomspsykiatrisk öp-

penvårdsverksamhet. Vårdgivaren har samma uppdrag som SLSO med undantag för 

uppdraget att tillhandahålla kognitivt stöd och hjälpmedel. Sammantaget finns det 17 

                                                             

11 SWEDABKIDS (Nationellt kvalitetsregister för barn- och ungdomsdiabetes) Årsrapport 2015 
12 Vårdguiden 1177 hemsida 2016-09-16 
13 SWEDIABKIDS Årsrapport 2015, Bilaga 3 
14 Sture Sjöblad (red.), 2008, Barn- och ungdomsdiabetes. Vårdprogrammet är framtaget av barnläkarför-
eningen. 
15 Med sjukhusens vårdavtal menas omställningsavtal 
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BUP-mottagningar som är jämnt utspridda i länet, varav tre drivs av den privata 

vårdgivaren.   

De barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM:ar) som har tilläggsupp-

draget adhd har i uppdrag att behandla och följa upp barn med misstänkt eller dia-

gnosticerad adhd där sjukdomsbilden inte domineras av annan psykiatrisk eller neu-

rologisk samsjuklighet. Vårdval gäller sedan hösten 2014. Det finns 26 BUMM:ar16 i 

länet som har tilläggsuppdraget adhd. Mottagningarna drivs dels av landstinget och 

dels av privata vårdgivare. Av de 26 BUMM:ar som har tilläggsuppdraget är tolv lo-

kaliserade i Stockholm17, åtta i norrort och sex i söderort.18  

SLSO har också ett uppdrag om habiliteringsinsatser för barn, ungdomar och vuxna 

med funktionsnedsättning, bl.a. adhd. Av uppdragsbeskrivningen framgår bl.a. att 

habiliteringsinsatser ska ges i form av kartläggning, utredning, behandling, råd och 

stöd vid lokala eller länsövergripande habiliteringsenheter med mottagningsverk-

samhet och besök i miljön där patienter vistas. Målgruppen får också kompletterande 

psykosocialt och pedagogiskt stöd. Vårdgivaren ska ha ett brett utbud av insatser som 

motsvarar de olika behov personer med funktionsnedsättning har. Vidare framgår att 

insatserna kan ges individuellt eller i grupp, via telefon eller internet etc. Avtalet in-

nehåller inga specifika direktiv när det gäller adhd, vilket innebär att det är upp till 

SLSO att avgöra t.ex. hur många adhd-center som ska finnas och fördelningen mellan 

individuellt stöd och utbildning i grupp. Idag finns ett adhd-center som ska tillhanda-

hålla habiliteringsinsatser för barn och unga med adhd inom hela Stockholms län.  

HSN:s uppföljning av vårdgivarna 

Inom HSF är fyra enheter involverade i styrningen och uppföljningen av vården för 

barn med adhd. HSF följer på övergripande nivå upp verksamheten vid BUP, BUMM 

och barnsjukhusen. HSF gjorde under 2015 en fördjupad uppföljning av BUMM:s 

adhd-uppdrag19. Av uppföljningen framkom att adhd-utredningarna generellt sett 

håller en god kvalitet och att utredningarna var motiverade. Vidare framkom att det 

fanns förbättringspotential gällande dokumentation av åtgärder efter att diagnosen 

fastställs såsom återföring till skolan, plan för uppföljning, återbesök och ställnings-

tagande till insättande av läkemedelsbehandling vid en BUMM. Det framgick även att 

ingen av familjerna fick något extra stödsamtal efter diagnosen utan samtliga vård-

nadshavare rekommenderades att kontakta Adhd-center. HSF har även gjort en upp-

följning av vårdvalet BUMM20 där det framkom att det finns ett behov av att förtyd-

liga uppdraget och utveckla formerna för uppföljning. De fördjupade uppföljningarna 

redovisades för programberedningen för barn, unga och förlossningsvård.21 En upp-

följning av iakttagelserna kommer att göras under 2016. Under hösten 2016 avser 

                                                             

16 Enligt 1177 Vårdguidens hemsida 2016-09-16 
17 Stockholm stad inklusive Ekerö 
18 Vårdgivarguiden Godkända vårdgivare, 2016-09-30 
19 Fördjupad uppföljning av neuropsykiatriska utredningar på barn– och ungdomsmedicinska mottag-
ningar, oktober 2015, dnr 1507–0867 
20 Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar i SLL, oktober 2015, dnr HSN 1109–1005 
21 Protokoll 1/2016 5§ 
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HSF också att kartlägga var remisserna till BUMM och BUP kommer ifrån, t.ex. hur 

många remisser som kommer från elevhälsan. 

Vid intervjuer uppger representanter från HSF att det finns få möjligheter att för-

bättra uppföljning av neuropsykiatrin, då det är svårt att ta fram indikatorer för kva-

litet.  

I avtalen framgår att vårdgivaren ska följa alla för vårduppdraget relevanta nationella 

riktlinjer samt regionala och lokala vård- och handlingsprogram. I granskningen har 

det framkommit att HSF inte gjort någon uppföljning för att säkerställa att vårdgi-

varna följer det regionala vårdprogrammet för adhd. 

Revisionens bedömning 

Inom HSF är det flera olika enheter som tar fram avtal och följer upp adhd-uppdra-

gen. Det innebär en risk för att styrningen av vården inte sker på ett sammanhållet 

sätt. Idag finns det inga kvalitetsindikatorer för neuropsykiatrin. Det är endast vänte-

tider som följs upp löpande för de olika verksamheterna. De fördjupade analyser som 

gjorts av HSF inom området har endast berört BUMM och ingen genomlysning har 

gjorts av hela vårdkedjan. Revisionen har även noterat att HSF inte följer upp vårdgi-

varnas följsamhet till vårdprogrammet. Revisionen anser därför att HSN bör genom-

föra en samlad uppföljning av vårdkedjan för barn med adhd för att få en bild över 

hur hälso- och sjukvårdslagens krav på likvärdig vård och tillgänglighet följs.  

4.1.2 Diabetes typ 1 

Inom Stockholms län är det Karolinska universitetssjukhuset (Astrid Lindgrens barn-

sjukhus (ALB) som är lokaliserat i både Solna och Huddinge) och Södersjukhuset 

(Sachsska barnsjukhuset) som har ansvar för diabetesvården för barn.  

Vårdavtalen för akutsjukhusen innehåller en beskrivning av vårduppdraget, dvs inom 

vilka specialiteter akutsjukhusen ska tillhandahålla vård. Av vårdavtalen för ALB och 

Sachsska framgår är att sjukhusen ska bedriva endokrinologi och diabetologi. Av av-

talet framgår vidare att beställaren bekostar hjälpmedel som förskrivs till brukare, 

t.ex. insulinpumpar och blodsockermätare/glykosmätare.  

Eftersom avtalen inte innehåller någon precisering av uppdraget får sjukhusen själva 

precisera diabetesvårdens organisation och omfattning. HSF gör ingen löpande upp-

följning av diabetesvården, med undantag för två kvalitetsindikatorer (HbA1c och 

blodtryck) för vuxna. Följsamheten till vårdgarantin följs upp som väntetider för 

barn som helhet och inte specifikt för diabetesvården. Ingen uppföljning görs av vän-

tetider för att få hjälpmedel, dvs. insulinpump och/eller glykosmätare. HSF har hel-

ler inte gjort någon fördjupad uppföljning av diabetesvården för barn.  

I avtalen framgår att vårdgivaren ska följa alla för vårduppdraget relevanta nationella 

riktlinjer samt regionala och lokala vård- och handlingsprogram. HSF har inte gjort 

någon uppföljning av att vårdgivarna följer vårdprogrammet för barn och ungdoms-

diabetes. 
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Revisionens bedömning 

HSN:s styrning och uppföljning av vårdavtalen för sjukhusen sker på övergripande 

nivå och inte för specifika diagnoser. Vidare konstateras att HSF inte har gjort någon 

fördjupad uppföljning av diabetesvården för barn.  

4.2 Ansvar och roller  

4.2.1 Adhd 

Barn under fyra år utreds antingen av barnsjukhusens NU22- team eller av barn- och 

ungdomspsykiatrin (BUP). Adhd är en symtomdiagnos och därför svår att se hos 

barn under fyra år, vilket är anledningen till att det endast är ett fåtal barn som får 

sin diagnos så tidigt. 

BUP gör utredningar på barn med indikationer på adhd i åldern noll till 18 år och 

som samtidigt har indikationer på medelsvår till svår psykiatrisk problematik eller 

svåra hemförhållanden.23 Vården omfattar insatser i form av differentierat utred-

nings- och behandlingsutbud. Bl.a. behandling i form av rådgivande samtal, indivi-

duell terapi, olika gruppbehandlingar, medicinering och behandlingsformer där bete-

endeträning och kognitivt stöd och hjälpmedel ingår.  

BUMM med tilläggsuppdraget neuropsykiatriska utredningar har ansvar för att ut-

reda, behandla och följa upp barn i åldrarna fyra till 18 år med ”enkel adhd”, dvs. där 

det inte finns indikationer på medelsvår till svår psykiatrisk problematik eller svåra 

hemförhållanden.24 BUMM erbjuder främst läkemedelsbehandling. Det finns 

BUMM:ar som har tilläggsuppdraget första linjens insatser till barn och unga med 

psykisk ohälsa som i viss grad även kan erbjuda barn med adhd och deras vårdnads-

havare samtalsstöd, andra vårdgivare kan även remittera till dessa. 

Enligt riktlinjer25 för vårdgivare ska en utredning som påbörjats inom en verksamhet 

alltid avslutas där för att undvika att barnet slussas runt i vården. Respektive verk-

samhet bör kunna konsultera andra vårdgivare om det finns behov av annan kompe-

tens än den som finns inom den egna verksamheten. Huvudinriktningen är att barnet 

sedan behandlas och följs upp vid den verksamhet som utrett barnet. Överföring mel-

lan verksamheter ska vara möjlig vid påtaglig förändring av barnets symtombild jäm-

fört med när utredningen gjordes.  

Av intervjuer har det framkommit att det kan vara svårt att konsultera annan vårdgi-

vare för stöd bl.a. beroende på tidsbrist då egna patienter prioriteras i första hand. 

Det har även framkommit att samverkan och överföringen mellan de olika vårdgi-

varna kan bli bättre.  

                                                             

22 NU – Neuropsykiatrisk Utredning 
23 Riktlinjer för vårdgivare, 2016-05-20, Utredning och behandling av barn med misstänkt adhd, autism-
spektrumtillstånd och utvecklingsstörning i Stockholms län, sid 6 
24 Riktlinjer för vårdgivare, 2016-05-20, Utredning och behandling av barn med misstänkt adhd, autism-
spektrumtillstånd och utvecklingsstörning i Stockholms län, sid 6 
25 Riktlinjer för vårdgivare, 2016-05-20, Utredning och behandling av barn med misstänkt adhd, autism-
spektrumtillstånd och utvecklingsstörning i Stockholms län, sid 5 
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Habilitering sker vid SLSO:s Adhd-center för barn/unga vuxna i åldern tre till 25 år 

med diagnosen adhd samt till deras närstående. Adhd-center ger stöd i form av kun-

skap om vad diagnosen innebär, strategier för att kunna hantera vardagen och in-

formation om vilket samhällsstöd som finns att tillgå. Alla insatser är gruppbaserade 

men det finns möjlighet till individuell rådgivning per telefon eller e-post. Centret 

tillhandahåller exempelvis en grundutbildning för vårdnadshavare till barn med 

adhd. Det är ca hälften av de barn som får en diagnos som blir inskrivna vid Adhd-

center.   

I granskningen har det framkommit att ansvarsfördelningen mellan de olika verk-

samheterna inte är helt tydlig. Framförallt gäller det ansvarsfördelningen mellan 

BUP och BUMM där BUMM ska ta hand om barn med enkel adhd och de barn som 

har en mer komplicerad adhd ska hanteras av BUP. Av intervjuer framgår att barn 

riskerar att skickas fram och tillbaka mellan BUMM och BUP. Det är ofta svårt för 

den enskilde remittenten att bedöma om det är en enkel eller medelsvår adhd och 

därmed veta vilken vårdgivare remissen ska sändas till. Därför har det bildats ett an-

tal lokala remissgrupper (13 grupper) i länet till vilka remittenterna kan skicka remis-

sen när de är osäkra på var barnet ska utredas. Remissgrupperna ska bedöma och 

fördela remisserna till barnmedicinska mottagningar eller BUP. Även en vårdgivare 

kan vända sig till remissgruppen om de upplever det som oklart var barnet ska tas 

omhand. Av intervjuer framgår att remissgrupperna fungerar olika bra t.ex. när det 

gäller att få alla vårdgivarna att medverka i gruppen trots att det stipuleras i avtalet.  

Revisionens bedömning 

I dag är det flera olika vårdgivare som utreder och behandlar barn med adhd. Gräns-

dragning är inte tydlig när det gäller ansvarsfördelningen mellan BUP och BUMM. 

Det kan vara svårt för vårdgivarna att bedöma vad en medelsvår adhd är och därmed 

vem som har ansvar för barnet. Detta kan medföra risk för att barn bollas mellan 

vårdgivarna. Remissgrupperna har därför en viktig funktion för att säkerställa att re-

misser hamnar vid rätt vårdinrättning.  

4.2.2 Diabetes  

ALB:s verksamhet vänder sig till barn 0–17 år, medan Sachsskas verksamhet vänder 

sig till åldersgruppen 0–20 år. ALB har ca 1 100 barn inskrivna i verksamheten 

(drygt 2/3-delar i Solna och knappt 1/3-del i Huddinge)26 och årligen tillkommer ca 

100 nya patienter. Sachsska har ca 400 barn och unga27 inskrivna och får varje år ca 

50 nya patienter.  

När ett barn insjuknar läggs barnet in på en barnklinik. Enligt det nationella vårdpro-

grammet för barn- och ungdomsdiabetes28 är teamvård viktigt inom diabetesvården. 

Vid båda sjukhusen består diabetesteamen av läkare, diabetessjuksköterska, psyko-

log, kurator och dietist. När barnet skrivs ut från barnkliniken har familjen regelbun-

den kontakt med diabetesteamet. Barnet träffar läkaren och diabetessjuksköterskan 

flera gånger per år. Enligt nationella vårdprogrammet bör barnet minst träffa läkaren 

                                                             

26 SWEDIABKIDS Årsrapport 2015, Bilaga 3 
27 SWEDIABKIDS Årsrapport 2015, Bilaga 3 
28 Sture Sjöblad (red.), 2008, Barn- och ungdomsdiabetes, sid 151ff 
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fyra gånger per år och tätare besök är motiverade under det första halvåret efter dia-

betesdebuten.29 Andra professioner i diabetesteamet träffar barnet vid behov. Utöver 

återbesök hålls kontakt via e-post och telefon. Enligt nationella vårdprogrammet30 

rekommenderas att det ska finnas en diabetessjuksköterska per 100 barn med diabe-

tes. Vid ALB är det 177 barn och vid Sachsska 112 barn per diabetessjuksköterska. 

Diabetesbehandlingen bygger på egenvård och en viktig uppgift för diabetesteamen 

är att hitta metoder för att stödja och samarbeta med barn med diabetes och deras fa-

miljer. Förskolan och skolan har ett ansvar för att barn med diabetes får hjälp med 

sin egenvård, t.ex. att ta medicin. Sjukhusen har regelbundet informationsmöten om 

diabetes för personal på skola, förskola och fritidsverksamhet. 

Blodsockervärdet HbA1c är en viktig indikator i diabetesvården och är ett mått på 

medelblodsockret de senaste 6–8 veckorna. Ett lägre HbA1c-värde minskar risken för 

både akuta komplikationer och långtidskomplikationer som allvarliga ögon-, njur- 

och nervskador. Det nationella behandlingsmålet är att nå ett medelvärde för HbA1c 

på 52–57 mmol/mol31. Det förs diskussioner om att sänka riktmärket i det nationella 

vårdprogrammet till HbA1c <48 mmol/mol32. Att följa medelblodsockervärdet över 

tid är därmed en indikator på hur väl sjukhusen lyckas med diabetesbehandlingen. I 

SLL låg snittet 2015 på 59,2 mmol/mol för barn med diabetes medan rikssnittet låg 

på 57,3 mmol/mol.  

Årsmedelvärden för HbA1c 
(mmol/mol) 

     

 2011 2012 2013 2014 2015 

ALB Solna 61,5 61,2 60,2 58,3 58,4 

ALB Huddinge 61,6 60,0 59,8 59,1 59,7 

Sachsska barnsjukhus 66,2 65,0 62,1 60,7 59,4 

      

Riket 62,2 61,4 59,3 57,7 57,3 

 

Källa:  

SWEDIABKIDS Årsrapport 2015 

     

 

Inom SLL är det ALB i Solna som har bäst värde i förhållande till det nationella be-

handlingsmålet, medan Sachsska barnsjukhuset har förbättrat värdet mest mellan 

åren. Av intervjuer framgår att samsynen inom vårdteamet är en av nycklarna för att 

hålla barnets blodsockervärden nere. ALB i Solna har haft en besvärlig bemannings-

situation de senaste åren, med stor omsättning av diabetessjuksköterskor, vilket in-

neburit att de har arbetet intensivt med att säkerställa att alla i vårdkedjan ger 

samma information och instruktioner till barnet och dess vårdnadshavare. ALB upp-

                                                             

29 Sture Sjöblad (red.), 2008, Barn- och ungdomsdiabetes, sid 151 
30 Sture Sjöblad (red.), 2008, Barn- och ungdomsdiabetes, sid 153 
31 Blodsockervärdet anger hur mycket socker som finns i blodet och anges med millimol per liter (mmol/l)  
32 Enligt svenska barnläkarföreningens delförening för endokrinologi och diabetes Förslag A: Svenska rikt-
linjer för barn- och ungdomsdiabetes 
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ger att de tror att detta har bidragit till att de har så pass bra värden trots beman-

ningssituationen. Sachsska barnsjukhuset har haft en mer stabil bemanningssituat-

ion och har först på senare år börjat arbeta intensivt med samsynen inom diabetes-

vården på barn- och ungdomsenheten.  

Revisionens bedömning 

Ansvar och roller bedöms vara tydliga så till vida att det endast är ALB i Solna och 

Huddinge samt Sachsska som bedriver diabetesvård för barn, dvs. alla barn med dia-

betes tas om hand på dessa barnkliniker. Sjukhusen har ansvar för patienten från ut-

redning och konstaterad diabetes fram till att barnet överförs till vuxenvården.  

I en nationell jämförelse redovisar Stockholms läns landsting ett medelvärde för 

barns blodsocker (HbA1c) som är sämre än riksgenomsnittet och under målvärdet i 

det nationella vårdprogrammet. Vidare uppnår de två sjukhusen inte det nationella 

vårdprogrammets rekommendation om 100 barn per diabetessjuksköterska, men 

Sachsska barnsjukhuset ligger inte så långt ifrån med 112 barn per sköterska. 

4.3 Vårdkedjan 

4.3.1 Adhd 

Utredning 

En utredning initieras ofta av att vårdnadshavaren eller skolan misstänker att barnet 

har en adhd-problematik. I första hand tas kontakt med en BUMM- eller en BUP-

mottagning, där en första bedömning och en eventuell utredning görs. HSF har un-

der hösten 2016 tagit fram ett samverkansdokument33 med kommunerna. Samver-

kansdokumentets syfte är främst ett förtydligande av remissförfarandet vid utredning 

av barn med misstänkt neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

Antal neuropsykiatriska utredningar har ökat markant de senaste åren, vilket lett till 

att det idag är väntetider. Enligt intervjuer var det i maj 2016 väntetid mellan sex till 

tolv månader till NU-teamen, där de minsta barnen prioriteras. Även inom BUP-

mottagningar finns det köer, men prioriterade barn erbjuds plats inom två till tre må-

nader. Prioriterade grupper är t.ex. små barn och barn som utsätter sig själva eller 

andra för fara. Det är enligt intervjuer även väntetider till BUMM. HSF har tillsam-

mans med representanter från BUMM och BUP tagit fram en riktlinje34 som ska väg-

leda vårdgivarna vid prioritering av utredningar för barn med neuropsykiatrisk fråge-

ställning.  

Av intervjuer framgår att det finns en risk för överdiagnostik och glidning på diagno-

skriterierna då det finns många drivkrafter för att få diagnosen. Både skolan och 

vårdnadshavare trycker på för att barnet ska få en diagnos då de upplever att det 

                                                             

33 Samverkansrutiner mellan skola och sjukvård kring skolbarn som misstänks ha en neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning, 2016-10-01 
34 Bilaga 1 till dokumentet Utredning och behandling av barn med misstänkt ADHD, autismspektrumtill-
stånd och utvecklingsstörning i Stockholms län – Riktlinjer för remissgrupper och vårdgivare som har avtal 
med Stockholms läns landsting, daterat 2016-05-20 
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krävs för att barnet ska få extraresurser i skolan. Enligt skollagen 3 kap 3§ och 5a§ 

har dock alla barn rätt att få det stöd de behöver, dvs. en diagnos ska inte behövas.  

Behandling 

Enligt regionala vårdprogrammet35 ska kognitivt stöd och hjälpmedel vid behov er-

bjudas barn och ungdomar med adhd. Socialstyrelsen förordar även ”ett multimodalt 

angreppssätt med olika typer av psykosociala och pedagogiska insatser, vid behov i 

kombination med läkemedelsbehandling”36.  

Barn som får diagnosen adhd får ofta läkemedelsbehandling (2015 fick ca 60 pro-

cent37 läkemedelsbehandling). Andra insatser kan vara psykosocialt stöd, t.ex. kogni-

tiv beteendeterapi, eller olika typer av kognitiva hjälpmedel för att hjälpa barnet att 

klara vardagsrutinerna såsom olika påminnelsehjälpmedel. För att kunna bemöta sitt 

barn på rätt sätt behöver vårdnadshavare få information om vad funktionsnedsätt-

ningen innebär och strategier för att hanterar vardagen. Även barnet behöver hjälp 

att förstå och hantera funktionsnedsättningen. Individuell information ges i samband 

med diagnosen och därefter finns möjligheter till information och utbildning i grupp 

via Adhd-center.  

Den behandling som BUMM erbjuder är läkemedelsbehandling och barn som inte 

medicinerar får endast information om att stöd kan ges vid Adhd-center. Inom BUP 

erbjuds både läkemedel och psykosocialt stöd, t.ex. kognitiv beteendeterapi, samt 

kognitiva hjälpmedel. Det psykosociala stödet som erbjuds är emellertid oftast riktat 

till de andra diagnoserna barnet har och inte direkt till adhd-diagnosen.  

Enligt det regionala vårdprogrammet är det arbetsterapeut eller logoped som kan 

förskriva kognitiva hjälpmedel. Det kan noteras att innan 2016 hade barn svårt att få 

kognitiva hjälpmedel utskrivna då varken BUP eller BUMM hade tillgång till arbets-

terapeuter eller logopeder och fick därför remittera barnet till primärvården eller 

aspbergercenter för detta. Trots att BUP nu har arbetsterapeuter upplever brukaror-

ganisationen inte att förändringen fått genomslag och att BUP fortfarande främst er-

bjuder läkemedelsbehandling. Exempel på kognitivt hjälpmedel är tyngdtäcke. Vård-

nadshavarna får dock själva finansiera en del av kostnaden för dessa täcken med 

600 kr styck, vilket enligt brukarorganisationen gör att många av ekonomiska skäl 

avstår. BUMM kan fortfarande inte förskriva hjälpmedel. 

BUP är den vanligaste förskrivaren av läkemedel för barn med adhd.38 Det är ingen 

statistisk säkerställd skillnad i andelen barn som behandlas med läkemedel mellan 

olika socioekonomiska grupper.39  

Det framkommer i granskningen att vårdgivarna upplever att vårdnadshavarna be-

höver mer hjälp med individuella strategier för hur de ska organisera vardagen och 

hjälpa barnet. Vidare anges att stödet borde finnas ute i den kommun eller i närheten 

                                                             

35 Regionalt vårdprogram – Adhd, lindrig utvecklingsstörning och autismspektrumtillstånd hos barn, ungdo-
mar och vuxna, 2010, sid 16 
36 Socialstyrelsen, Ett kunskapsstöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd, 2014, sid 50 
37Uppgift från VAL-databasen 
38 Uppgift från VAL-databasen 
39 Uppgift från VAL-databasen 
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av där barnet bor. Av statistik från VAL-databasen framgår att av de barn som fick en 

diagnos 2015 är det vanligare att barn från Stockholm stad är inskrivna vid Adhd-

center, som ligger på Södermalm. Ytterområdena, som Södertälje och Norrtälje, är de 

områden där procentuellt minst andel barn är inskrivna vid centret. Avseende socioe-

konomisk grupp är det de barn som tillhör familjer med lägst inkomst och utbildning 

som har lägst andel inskrivna, 28 procent att jämföra med 41 procent respektive 46 

procent av barn som bor i familjer med medel- respektive hög inkomst och utbild-

ning. 38 procent av de inskrivna besöker centret endast en gång. Medelvärdet för an-

tal besök ligger på fem besök och något lägre för barn från ytterområdena, som Sö-

dertälje. Det har i intervjuer framkommit att efterfrågan på Adhd-centers verksamhet 

är större än utbudet då utbildningar och föreläsningar snabbt blir fullbokade. 

I en probleminventering40 genomförd av BUP, BUMM och Adhd-center framgår att 

ca hälften av vårdnadshavare till de barn som får en adhd-diagnos går föräldrautbild-

ningen på Adhd-center. Skälen till att inte fler deltar anges vara långt avstånd till 

Adhd-center, svårigheter att delta på dagtid, vårdnadshavarnas egen problematik och 

språksvårigheter. I probleminventeringen lyfts även behov av individuellt föräldra-

stöd. Probleminventeringens iakttagelser, som att Adhd-center inte når ut till alla, 

ligger i linje med vad som framkommit i granskningen av statistik från VAL-databa-

sen och i intervjuer.  

När barnet fyller 18 år förs de över till vuxenvården. I granskningen har inga gene-

rella problem vid överföringen framkommit.  

Vårdgivarnas kvalitetsgranskning 

Enligt regionala vårdprogrammet41 ska varje vårdgivare ha en plan för kvalitets-

granskning av bedömningar/utredningar. I granskningen har det framkommit att 

ingen av vårdgivarna gör någon systematisk uppföljning eller kvalitetskontroller av 

att de uppfyller vårdprogrammet. Emellertid uppger vårdgivarna att de har en kvali-

tetskontroll genom att de antingen har ett standardprogram för utredningar som 

uppfyller vårdprogrammet eller att riktlinjer finns som utgår från vårdprogrammet. 

Det vårdgivarna följer upp är data via vårdregister som väntetider. Journalgransk-

ningen görs endast på förekommen anledningen. I granskningen ingår en BUMM 

som anlitar en privat aktör för att göra adhd-utredningar. Inte heller här görs någon 

kvalitetskontroll av utredningarna eller att vårdprogrammet följs, dock genomförs re-

gelbundna möten med den privata aktören. 

Centralt på SLSO görs uppföljning av BUP via vårdregister med fokus på väntetider. 

SLSO följer upp bl.a. antal besök och hur många som är inskrivna vid Adhd-center. 

Utöver det går SLSO igenom ärenden som har varit öppna länge på BUP för att se om 

insatser ger önskad effekt. Av intervjuer framgår att det inte finns någon etablerad 

enhetlig modell för journalgranskning.  

                                                             

40 Stöd till barn och ungdomar med ADHD och deras familjer i Stockholms län – nuläge. Framtagen av Ha-
bilitering & Hälsa, BUP Stockholm och BUMM. 
41 SLL:s regionala vårdprogram - ADHD, lindrig utvecklingsstörning och autismspektrumtillstånd hos barn, 
ungdomar och vuxna, 2010 
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Förskolan och skolan 

Skolan/förskolan har en central roll när det gäller barn med adhd, både vad gäller att 

upptäcka barnets svårigheter och att anpassa miljön utifrån barnets förutsättningar. 

Av intervjuer framgår att vårdgivarnas erfarenheter av hur skolorna agerar skiljer sig 

åt, vilket enligt intervjuer oftast beror på hur väl utbyggd elevhälsan är. Det är upp 

till vårdnadshavaren att ha en dialog med skolan om barnets behov av anpassningar 

av skolmiljön. Den bild som framkommer i granskningen är att det varierar hur de 

olika BUMM- och BUP-mottagningarna arbetar med skolorna. Någon BUMM har 

haft informationsmöten tillsammans med BUP för skolläkare och skolsköterskor. Nå-

gon annan träffar elevhälsans chefer en gång per termin. Några mottagningar har 

inte gjort något än, men planerar att genomföra informationsinsatser för skolan. Ge-

nerellt anser de intervjuade att kontakten med skolan skulle kunna vara bättre.  

Revisionens bedömning 

Vården för barn med adhd är idag uppdelad på flera olika vårdgivare. Detta kan inne-

bära att vårdnadshavarna måste ha kontakt med flera vårdgivare och även andra 

samhällsaktörer för att få barnets behov tillgodosedda. Detta ställer stora krav på 

vårdnadshavarna att agera samordnare och ta egna initiativ. Det gäller framförallt 

kontakter med skolan och Adhd-center, men även för att få tillgång till kognitiva 

hjälpmedel. Den uppdelade vårdkedjan innebär en risk för att varken kontinuiteten 

eller säkerheten i vården blir tillräcklig. 

Revisionen konstaterar att den bild som framkommit i granskningen är att den be-

handling som barn med adhd framförallt erbjuds är läkemedel trots Socialstyrelsen 

råd om att fler behandlingsalternativ bör erbjudas. Det stöd som barn därutöver kan 

få är psykosocialt stöd och kognitiva hjälpmedel, vilket främst tillgodoses av BUP. 

Revisionen har dock svårt att bedöma i vilken omfattning barn får den typen av stöd 

och hjälp. Revisionen konstaterar att de stödinsatser som tillhandahålls av Adhd-

center inte förefaller täcka de behov som finns idag. Eftersom det endast finns ett 

Adhd-center i länet som ger stödinsatser och att detta endast ges under dagtid blir 

förutsättningar olika beroende på vårdnadshavarnas situation, vilket riskera att leda 

till att vården inte blir jämlik.  

Enligt landstingsfullmäktiges budget 2016 behöver samarbetet med kommunerna 

förbättras avseende barn med neuropsykiatriska diagnoser. Kommunen spelar en 

viktig roll i barnets vård och anpassning i skolan/förskolan varför samarbetet är av 

väsentlig betydelse. Vårdgivarna har kontakter med skolan i olika grad. Revisionen 

bedömer att vårdgivarnas insatser avseende samarbetet med skolan bör förbättras. 

Slutligen konstaterar revisionen att vårdgivarna inte på ett systematiskt sätt följer 

upp att det regionala vårdprogrammet följs gällande kvalitetsgranskning av utred-

ningar.  

4.3.2 Diabetes 

När ett barn fått diagnosen diabetes typ 1 inleds behandlingen med ca 4-6 dagars slu-

tenvård. Båda vårdnadshavarna uppmanas då att närvara på sjukhuset. Andra 
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veckan får barnet dagvård. Enligt nationella vårdprogrammet bör barnet träffa läka-

ren minst fyra gånger per år.42 Enligt intervjuer får barn vid ALB tre återbesök under 

de första tre månaderna efter diabetesdebuten för att därefter minskas till ett återbe-

sök var tredje månad. Återbesöken är varannan gång med läkare och varannan gång 

med diabetessjuksköterska. I genomsnitt gör ett barn 2,9 besök per år vid ALB vilket 

de intervjuade själva anser är för lite, men anger att det beror på personalbrist. Vid 

Sachsska träffar läkare/diabetessjuksköterska barnet med 1–2 månaders mellanrum 

första halvåret och med 2–3 månaders mellanrum andra halvåret. Därefter har ett 

barn vanligtvis fyra besök per år, men om barnet har dåliga värden så ska de komma 

på återbesök med sex veckors mellanrum. Återbesöken är varannan gång med läkare 

och varannan gång med diabetessjuksköterska, vilket innebär att vanligtvis är det två 

läkarbesök per år. 

Enligt statistik från kvalitetsregistret SWEDIABKIDS har drygt 61 procent av barnen 

i Solna och 60 procent på Sachsska insulinpumpar. Andelen är något lägre i Hud-

dinge (57 procent) men alla mottagningar har en högre andel än riksgenomsnittet. 

Motsvarande statistik för andel barn som använder kontinuerlig glukosmätning sak-

nas. I intervjuer har det framkommit att det finns vårdnadshavare som åker till andra 

landsting för att få en insulinpump insatt då det är väntetider vid ALB i Solna. Det 

har också förekommit att vårdnadshavare själva köpt en glukosmätare och sedan gått 

den utbildning som ALB kräver för att för att barnet ska få de sensorer som de behö-

ver för att använda glukosmätaren. På så sätt har de kunnat gå förbi kön som i maj 

2016 var ca sju månader. Orsaken till ALB:s kösituation anges vara bristen på diabe-

tessjuksköterskor som ska utbilda och informera om användningen av hjälpmedlen. 

Sachsska har inga köer varken till pump eller till glukosmätare.  

Vid ALB överförs barnet till vuxenvården vid 18 år medan vid Sachsska när bar-

net/ungdomen har fyllt 20 år eftersom Sachsska har ett tilläggsuppdrag som omfat-

tar unga upp till 20 år. I granskningen har det framkommit från intervjuer med före-

trädare från Sachsska och ALB samt från brukarorganisation att övergången till vux-

envården kan bli bättre. I vuxenvården får den unga vuxna ta ansvar för sin vård själv 

och enligt intervjuer är de unga vuxna (16–25 år) inte mogna att förutse konsekven-

ser av att inte sköta sin diabetes.  

Revisionens bedömning 

Revisionen konstaterar att kontinuiteten för barn med diabetes är god i den bemär-

kelsen att barnet endast är inskriven i en verksamhet. Däremot kan bemanningssitu-

ationen vid ALB medföra risk för att sjukhuset inte kan upprätthålla tillgänglighet, 

säkerhet och kontinuitet i vården.  

Medicintekniska hjälpmedel underlättar livet för både barnet med diabetes och dess 

vårdnadshavare. Idag är det dock kö för att få insulinpump eller kontinuerlig glukos-

mätare vid ALB, vilket kan medföra att vårdnadshavare med tillräcklig kunskap och 

                                                             

42 Sture Sjöblad (red.), 2008, Barn- och ungdomsdiabetes, sid 151 
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ekonomi kan gå före kön när det gäller att få tillgång till dessa hjälpmedel. I lands-

tingets budget för 2017 framgår att barn ska prioriteras när det gäller möjligheten att 

ta del av hjälpmedel för kontinuerlig glukosmätning och att extra medel ska tillföras.  

Vidare konstaterar revisionen att det nationella vårdprogrammets rekommendation 

om fyra läkarbesök per år inte följs fullt ut. Det finns även förbättringsmöjligheter 

gällande överföringen till vuxenvården. 
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