
 

 

 
 Datum Vår beteckning 

REVISORERNA  2021-03-26 Rev/20041 
Handläggare Direkttelefon  Ert datum Er beteckning 

Karin Selander 010-831 54 60 
   

 
 
Postadress Besöksadress Telefon (växel) E-postadress 
Region Värmland Rosenborgsgatan 50 010-831 50 00 karin.u.selander@regionvarmland.se 
Regionens hus  Telefax Org.nr 

651 82 Karlstad   232100-0156 
 
 

 

 

 

 Regionstyrelsen  

 Hälso- och sjukvårdsnämnden  

  

 

 
Granskning av omhändertagande och vård vid de-
pression och ångest samt suicidprevention 

Regionens revisorer har ansvar för att genomföra årlig granskning av reg-

ionens samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har region-

ens revisorer utarbetat dokumentet ”Granskningsstrategi” i vilket de beskri-

vit de områden som revisorerna främst ska fokusera på under innevarande 

mandatperiod. Baserad på granskningsstrategin gör revisorerna en årlig risk-

bedömning och revisionsplan. I ”Revisionsplan 2020” har revisorerna aktua-

liserat en granskning avseende omhändertagande och vård vid depression 

och ångest samt suicidprevention.  

Syftet har varit att granska om Regionstyrelsen samt Hälso- och sjukvårds-

nämnden, utifrån sina respektive uppdrag och ansvarsområden, har inrättat 

en ändamålsenlig styrning, uppföljning och intern kontroll för att säkerställa 

att vården bedrivs i enlighet med de nationella riktlinjerna vad avser de-

pression och ångest samt att arbetet med suicidprevention sker på ett ändmå-

lensligt sätt. I granskningen har en uppföljning av den tidigare granskningen 

från 2016 ingått.  

Granskningen har genomförts av Helseplan Consulting Group AB på upp-

drag av de förtroendevalda revisorerna. I rapporten redovisar konsulterna 

bland annat följande sammanfattande iakttagelser och rekommendationer: 

Den samlade bedömningen är att Regionstyrelsen samt Hälso- och sjuk-

vårdsnämnden, utifrån sina respektive uppdrag och ansvarsområden, inte 

har inrättat en helt ändamålsenlig styrning och uppföljning samt en helt till-

räcklig intern kontroll för att säkerställa att vården bedrivs i enlighet med 

de nationella riktlinjerna vad avser depression och ångest samt att arbetet 

med suicidprevention sker på ett ändmålensligt sätt. De rekommendationer 

som lämnades i den tidigare granskningen har till stora delar inte imple-

menterats. 
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Kunskapsstyrningsorganisationen skapar strukturer för att fånga upp, an-

passa och förankra kunskap men utvecklingen av verksamheten förefaller 

ha avstannat. Detta beror till stor del på en avvaktande, reaktiv hållning i 

väntan på att Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner ska 

presentera nationella riktlinjer och vårdförlopp.  

Det finns rutiner och struktur för riskbedömning och behandling samt för 

arbetsfördelning och samverkan. Tyngdpunkten för rutinerna ligger på 

riskbedömning, tidig upptäckt och behandling vilket medför att arbetet 

med förebyggande insatser kan uppfattas som otydligt och otillräckligt be-

skrivet. Organisationen för samverkan är inte tillräckligt tydlig och det 

förekommer egna tolkningar, bedömningar och prioriteringar vilket med-

för att framför allt patienter med depression och ångest kan falla mellan 

stolarna. Det finns även utmaningar i att möta kraven för tillgänglighet.  

 

I rapporten rekommenderas Regionstyrelsen samt Hälso- och sjuk-

vårdsnämnden, utifrån sina respektive uppdrag och ansvarsområden, 

att: 

 

• Säkerställa att det sker ett proaktivt kvalitets- och utvecklingsarbete 

för att öka kunskapen inom verksamheten i väntan på att Socialsty-

relsen och Sveriges Kommuner och Regioner ska färdigställa sina 

riktlinjer och program. 

• Säkerställa att förvaltningen skapar förutsättningar för att implemen-

tera arbetssätt och rutiner som leder till att beslutade rutiner och rikt-

linjer är kända på verksamhetsnivå. 

• Säkerställa att styrande dokument omfattar samtliga av offentliga 

medel finansierad verksamhet i länet. 

• Uppdra åt förvaltningen att i lämpliga forum för samverkan med reg-

ionala, kommunala och övriga icke offentliga aktörer informera om 

respektive verksamhet. Detta i syfte att skapa ökad förståelse mellan 

samverkande aktörer för att möjliggöra lärande organisationer. 

• Fortsätta att mäta och följa upp effekterna av coronapandemin för att 

kunna sätta in adekvata åtgärder vid behov. 

 

 

Revisorerna översänder härmed rapporten och emotser Regionstyrelsens och 

Hälso-och sjukvårdsnämndens svar, med redogörelse för vilka åtgärder sty-

relsen och nämnden avser att vidta, senast den 23 juni 2021. 
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