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Regionstyrelsen 
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Granskning av Barn- och ungdomspsykiatrin i Region 
Värmland

Regionens revisorer har ansvar för att genomföra årlig granskning av regionens 
samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har regionens revisorer 
utarbetat dokumentet ”Granskningsstrategi” i vilket de beskrivit de områden som 
revisorerna främst ska fokusera på under innevarande mandatperiod. Baserad på 
granskningsstrategin gör revisorerna en årlig riskbedömning och revisionsplan. I 
”Revisionsplan 2021” har revisorerna aktualiserat en uppföljande granskning 
avseende Barn- och ungdomspsykiatrin. 

Den nu aktuella uppföljande granskningen har genomförts av Helseplan på uppdrag 
av regionens förtroendevalda revisorer. Det övergripande syftet med granskningen 
är att bedöma om regionstyrelsen samt hälso- och sjukvårdsnämnden, utifrån sina 
respektive uppdrag och ansvarsområden, har inrättat en ändamålsenlig styrning, 
uppföljning och intern kontroll för att säkerställa att vården inom Barn- och 
ungdomspsykiatrin bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.

I rapporten redovisar konsulterna bland annat följande sammanfattande 
iakttagelser och rekommendationer:

Helseplans samlade bedömning är att Regionstyrelsen samt Hälso- och 
sjukvårdsnämnden, utifrån sina respektive uppdrag och ansvarsområden, endast 
delvis har inrättat en ändamålsenlig styrning, uppföljning och intern kontroll för 
att säkerställa att vården inom Barn- och ungdomspsykiatrin bedrivs på ett 
ändamålsenligt sätt. Angelägna rekommendationer från granskningen 2016 
rörande uppföljning, arbetssätt och kompetensförsörjning har inte hörsammats. 
Verksamheten når inte de mål som är satta gällande tillgänglighet och följs inte 
upp avseende arbetssätt, vårdkvalitet eller patientnöjdhet. Behov finns av att stärka 
styrningen, uppföljningen och den interna kontrollen av BUP genom en förbättrad 
struktur för uppföljning av verksamheten med fokus på arbetssätt och vårdens 
effekt. Detta för att i förlängningen säkerställa att BUP kan uppfylla sitt uppdrag 
gentemot barn och unga i Region Värmland med måttlig till svår psykisk ohälsa.
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Regionstyrelsen samt Hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderas, utifrån 
sina respektive uppdrag och ansvarsområden, att:

 Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer och följer upp processmått för Barn- och 
ungdomspsykiatrin såsom andel medarbetare med utbildning för att arbeta i 
enlighet med riktlinjer, andel patienter som bedömts strukturerat, andel patienter 
som erhållit vård i enlighet med riktlinjer och andel patienter som följts upp 
avseende symptomgrad och nöjdhet med vården.

 Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer och följer upp effektmått för 
verksamheten såsom andel patienter som vid avslut inte uppfyller någon klinisk, 
psykiatrisk diagnos och andel patienter/anhöriga som vid avslut är mycket nöjda 
med vården.

 Hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer förutsättningar för implementering av 
kunskapsbaserade och standardiserade arbetssätt inom Barn- och ungdomspsy-
kiatrin.

 Hälso- och sjukvårdsnämnden följer upp genomförandet samt effekten av de 
åtgärder som utöver förändrade arbetssätt planeras för att stärka verksamheten.

 Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer framtagande och 
fastställande av en uppdaterad kompetensförsörjningsplan för Barn- och 
ungdomspsykiatrin med aktiviteter för kort- och långsiktiga resultat.

 Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer och följer upp mått 
för verksamhetens arbete med kompetensförsörjningsplan. 

 Hälso- och sjukvårdsnämnden tillser att verksamhetens personalomsättning följs 
upp och rapporteras till ledningen och regionstyrelsen.

 Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer och följer upp mått 
för aktiviteter i verksamhetsplan 2021 kopplade till effektmålet Hållbar 
organisation.

Revisorerna översänder härmed rapporten och emotser Regionstyrelsens och 
Hälso-och sjukvårdsnämndens svar, med redogörelse för vilka åtgärder styrelsen 
och nämnden avser att vidta, senast den 27 april 2022.

Ingela Wretling  Kristina Bengtsson Nilsson 
ordförande vice ordförande
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.	

Vice ordförande Revisionen: Kristina Bengtsson
Nilsson

Revisionsordförande: Ingela Wretling
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