
 

 

 

En granskning av  

Psykisk ohälsa bland äldre 
Revisionskontoret har på uppdrag av de för-
troendevalda revisorerna genomfört en 
granskning av psykisk ohälsa bland äldre. 

Vår sammanfattande bedömning är att vård- 
och omsorgsnämndens bedriver ett arbete 
med att förebygga och uppmärksamma psy-
kisk ohälsa bland äldre men att arbetet inte 
fullt ut är ändamålsenligt. 

Uppdrag och aktiviteter finns 
Nämnden har uppdrag och aktiviteter kopp-
lat till psykisk ohälsa som följs löpande. 
Flera av aktiviteterna har försenats och kom-
mer inte att kunna genomföras under 2022. 

Rutiner och arbetssätt är inte 
helt tillfredsställande 
Brister gällande planeringen av insatser har 
identifierats. Nämnden har inte kartlagt om-
fattningen utöver att ta del av Socialstyrelsens 
undersökningar. Formerna för information 
och kommunikation till både medborgare och 
medarbetare om vilket utbud som finns kan 
utvecklas. 

Det uppmärksammande arbe-
tet kan utvecklas 
Medarbetarna har inte ett uttalat ansvar för 
att uppmärksamma psykisk ohälsa utöver so-
cialtjänstlagens krav. Genomförd aktgransk-
ning visar på att dokumentationen i utred-
ningar inte på ett konsekvent sätt beaktar 
psykisk ohälsa. 

Samverkan med region Jämt-
land Härjedalen kan utvecklas 
Regionen har inte ingått som revisionsobjekt 
i granskningen men utifrån synpunkter som 
framkommit finns det anledning att se över 
samverkan. 
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Utmaning med personalför-
sörjning 
Nämnden har utmaningar med att säkerställa 
personalförsörjningen. En låg personalkonti-
nuitet riskerar att minska möjligheterna att 
uppmärksamma signaler på psykisk ohälsa. 
Utifrån uppdrag från fullmäktige genomförs 
under hösten 2022 en genomlysning av hem-
tjänsten för att möjliggöra en ökad personal-
kontinuitet. 

Kompetens bland medarbetare 
Nämnden har en stor andel medarbetare som 
saknar grundutbildning. Specifika utbild-
ningsinsatser genomförs i första hand för de 
ordinarie medarbetarna. 

Många styrdokument 
Nämnden har fastställt en rad styrdokument 
som har beröring på psykisk ohälsa. Det är 
många dokument att förhålla sig till, både att 
implementera i verksamheten och för nämn-
den att följa upp.  

 

Revisorernas skrivelse och revisionsrapport, se diarienum-
mer Rev/00015-2022 
Rapporten kan även hämtas på: Kommunrevisionens hem-
sida 
 
För information, kontakta: 
Kjell Svantesson revisorernas ordförande 
070-651 63 16 
Anneth Nyqvist, certifierad kommunal revisor 
063-14 39 48 
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