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Samverkan mellan regionen och kommunerna avseende 
psykisk ohälsa bland barn och unga, granskning till-
sammans med de värmländska kommunerna 

Regionens revisorer har tillsammans med kommunrevisorerna i Arvika, Eda, 

Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, 

Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng genomfört en gemensam 

granskning avseende samverkan avseende psykisk ohälsa bland barn och unga. 

En styrgrupp bestående av revisorer från de ingående parterna har varit sam-

manhållande för projektet. Helseplan Consulting Group AB har på uppdrag av 

revisorerna genomfört granskningen. 

Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om samverkan 

inom och mellan kommunerna och regionen är ändamålsenlig för att möta psy-

kisk ohälsa hos barn och unga. En uppföljning av revisionsrapporten ”Samver-

kan kring barn och unga med psykisk ohälsa” från 2016 har ingått i gransk-

ningen. 

Granskningen har avgränsats till att gälla vård avseende barn och unga med 

psykisk ohälsa och har omfattat verksamhet i regionen samt de i granskningen 

ingående kommunerna.  

 

Granskningen har inriktats mot den övergripande styrningen kring samverkan 

mellan Region Värmland och länets kommuner. I Region Värmland omfattas 

Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden. De nämnder som varit ak-

tuella för kommunerna har varierat beroende på respektive kommuns organise-

ring.  
 

Målgruppen har varit barn och unga med psykisk ohälsa. De verksamheter som 

omfattats av granskningen är inom regionen: primärvård, barn- och ungdoms-

psykiatri och habilitering. Inom kommunerna har ingått socialtjänst samt elev-

hälsa/skola.  

 



  2021-04-29  2 

 

 

Granskningen har genomförts genom dokumentgranskning, intervjuer med in-

blandade aktörer, statistik, journalgranskning samt en avslutande workshop 

med representanter för kommunerna och regionen.  

I rapporten redovisar konsulterna bland annat följande: 

Helseplans samlade bedömning är att ett antal förutsättningar finns för en 

ändamålsenlig samverkan inom och mellan kommunerna och Region Värmland 

för att möta psykisk ohälsa hos barn och unga. Emellertid finns brister i styr-

ningen och angelägna rekommendationer avseende stärkt implementering re-

spektive uppföljning som lämnades i den granskning som utfördes 2016 har 

inte uppfyllts.  

Enligt de intervjuer som genomförts bedrivs samverkan kring barn och unga 

med psykisk ohälsa i huvudsak enligt avtal, överenskommelser och styrdoku-

ment. Detta kan emellertid inte verifieras genom en dokumenterad uppföljning 

vilket i sig är en brist som innebär att vi bedömer den interna kontrollen avse-

ende samverkan som otillräcklig.  

Med anledning av avsaknaden av en dokumenterad uppföljning finns enligt vår 

uppfattning en osäkerhet som gör att det inte är möjligt att bedöma om sam-

verkan inom och mellan kommunerna och Region Värmland kring barn och 

unga med psykisk ohälsa bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. 

 

Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden rekommende-
ras, utifrån respektive ansvarsområde, tillse att:  

• Regionstyrelsen och berörda kommunala styrelser och nämnder tar 

ställning till åtgärder såsom minskning, standardisering och samling 

av befintliga avtal och överenskommelser på området i syfte att stärka 

styrningen av samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. 

 

• Regionstyrelsen och berörda kommunala styrelser och nämnder tar 

ställning till åtgärder såsom minskning, standardisering och samling 

av befintliga styrande dokument på området i syfte att stärka styrning-

en av samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. 

 

• Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden och berörda kommu-

nala styrelser och nämnder fortsatt verkar för att tydliggöra Nya Per-

spektivs ansvar och roll avseende samverkan mellan kommunerna och 

regionen kring barn och unga med psykisk ohälsa. 

 

• Regionstyrelsen och berörda kommunala styrelser och nämnder upp-

rättar och fastställer en given process och struktur för implementering 

i syfte att stärka följsamheten till det arbete som utgår från Nya Per-

spektiv. 
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• Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer en god 

tillgänglighet till vården för barn och unga med psykisk ohälsa och 

sjukdom genom att se över samordning mellan samt arbetssätt, proces-

ser och tillgänglighet inom de vårdgrenar som ansvarar för målgrupp-

en. 

 

• Hälso- och sjukvårdsnämnden, kopplat till avtal och styrdokument, 

fastställer, följer upp och redovisar processmått avseende berörda 

verksamheters interna och externa samverkan kring barn och unga 

med psykisk ohälsa. 

 

 

Revisorerna översänder härmed rapporten och emotser Regionstyrelsens och 

Hälso- och sjukvårdsnämndens svar, med redogörelse av vilka åtgärder styrel-

sen och nämnden avser att vidta med anledning av iakttagelserna i rapporten, 

senast den 24 september 2021.  

 

 

Ingela Wretling   Kristina Bengtsson Nilsson 

ordförande  vice ordförande 


