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Enheten för stressrelaterad ohälsa – förstudie 
 

Regionens revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning av region-

ens samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har regionens 

revisorer utarbetat och dokumenterat en ”Granskningsstrategi”. Baserad på 

granskningsstrategin gör revisorerna årligen en riskbedömning och revis-

ionsplan. I ”Revisionsplan 2021” har revisorerna beslutat om en förstudie 

avseende Enheten för stressrelaterad ohälsa.  

 

Enheten för stressrelaterad ohälsa är en verksamhet för rehabilitering av per-

soner med stressrelaterad ohälsa. Verksamheten finns i Karlstad och Arvika. 

Målgruppen för enheten är patienter med stressrelaterad ohälsa såsom ut-

mattningssyndrom, där risk för upprepad korttidssjukskrivning eller längre 

sjukskrivningsperiod föreligger. Patienten ska vara somatiskt färdigut-

redd. Aktuell missbruksproblematik, svår psykiatrisk problematik eller per-

sonlighetsstörning får ej föreligga. Patienten bör ha en vilja att påbörja en 

förändringsprocess. Enheten arbetar i multidisciplinära team med behand-

ling i grupp och indviduellt. 

Syftet med denna förstudie var att bedöma om det finns behov av och förut-

sättningar för att genomföra en fördjupad granskning avseende Enheten för 

stressrelaterad ohälsa.  

 Förstudien skulle därför ge svar på följande revisionsfrågor:  

• Vilken organisatorisk tillhörighet har i Enheten för stressrelaterad ohälsa 

i regionen? 

 

• Vilka målsättningar finns för enhetens verksamhet?  

 

• Vilka dokument, riktlinjer och rutiner finns avseende enhetens verksam-

het? 
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• Hur sker uppföljning och återrapportering avseende enhetens verksam-

het till tjänstemannaledning och till politisk ledning? 
 

 

Det huvudsakliga syftet med denna förstudie var att bedöma om det fanns 

behov av och förutsättningar för att genomföra en fördjupad granskning av-

seende Enheten för stressrelaterad ohälsa i Region Värmland. 

Utifrån förstudiens resultat är vår bedömning att granskningen har gett svar 

på de frågor som ställts, varför vi i dagsläget inte ser något behov av en för-

djupad granskning.  

 

Revisorerna översänder härmed rapporten för kännedom. 
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