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§ 171 

Revisionsrapport Säkring och kontroll 
av arbetet mot våld i nära relationer 
Dnr 492-2021 

Regionstyrelsens beslut 
Regionstyrelsen beslutar att:  

1. Ge regiondirektören i uppdrag att  

 Kartlägga hur vården fungerar för personer utsatta för våld i nära relation 

och för personer utsatta för sexuellt våld.  

 Ta fram förslag för hur organisationen når en hållbar struktur och får 

systematik i kunskapsutvecklingen och erfarenhetsutbytet för arbetet 

med våldsutsatta patienter. 

 Se över behov av överenskommelse med kommunerna för arbetet mot 

våld i nära relation.  

 Återrapportera uppdraget till regionstyrelsen under våren 2022. 

2. Revisionsrapporten läggs till handlingarna. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Regionstyrelsen välkomnar revisorernas granskning av säkring och kontroll 

av arbetet mot våld i nära relation samt om barn som bevittnat våld. Reg-

ionen kommer att utveckla arbetet för att få en hållbar struktur och systema-

tik för arbetssätt, erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling inom området.  

Sammanfattning 
Regionens revisorer har genomfört en granskning av hur regionstyrelsen sä-

kerställt arbetet med att utveckla och säkra kvaliteten i arbetet mot våld i 

nära relation inklusive barn som bevittnat våld samt om en tillräcklig intern 

kontroll finns inom området. Den samlade bedömningen är att regionstyrel-

sen i allt väsentligt säkerställt att arbetet mot våld i nära relation bedrivs 

ändamålsenligt samt säkerställt en tillräcklig intern kontroll inom området.  

Ärendet 
Revisorerna har granskat huruvida regionstyrelsen säkerställt arbetet med att 

utveckla och säkra kvaliteten i arbetet mot våld i nära relation, inklusive barn 

som bevittnat våld var ändamålsenligt samt om styrelsen säkerställt en till-

räcklig intern kontroll inom området.  

Revisionens bedömning 

Den samlade bedömningen är att regionstyrelsen i allt väsentligt säkerställt 

att arbetet mot våld i nära relation bedrivs ändamålsenligt samt säkerställt en 

tillräcklig intern kontroll inom området.  

Revisorerna har lämnat följande rekommendationer till regionstyrelsen för 

att utveckla granskningsområdet:  
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 Initiera en överenskommelse med regionens kommuner dels rörande ar-

betet mot våld i nära relationer som tydliggör roller, ansvar och befogen-

heter, samt dels för att skapa gemensamma mål.   

 Genomför en inventering av goda exempel, arbetssätt och kompetenshö-

jande initiativ inom regionens verksamheter avseende arbetet mot våld i 

nära relationer. Detta i syfte att fånga upp och sprida goda exempel.  

 Säkerställ inrapportering och statistikuttag.   

 Se över styrtal för att underlätta analys och ge ett tydligare beslutsun-

derlag till vidare aktiviteter eller förändrade målsättningar.  

Regiondirektörens kommentarer 

Överenskommelse med kommunerna 

Lagstiftaren har tydliggjort för regioner och kommuner om roller, ansvar och 

befogenheter. Att utveckla samverkan och samarbetet på lokal och regional-

nivå samt skapa gemensamma mål för regionen och kommunerna bör under-

lätta och förbättra för den som är våldsutsatt. Regionen kommer att påbörja 

ett arbete för att se över om det finns behov för en överenskommelse med 

kommunerna för att bekämpa våld i nära relation och mäns våld mot kvin-

nor.   

Inventering av lärande exempel 

Regionen är en kunskapsorganisation som strävar efter att vara en lärande 

organisation. Den största resurs som organisationen har är dess medarbetare. 

Att lära av varandra gynnar både medarbetarna och organisationen samt i 

slutändan patienten. Regionen påbörjar ett arbete för att se över hur organi-

sationen kan förbättra spridning av goda exempel och arbetssätt.  

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms kunna ha en positiv inverkan avseende jämställdhet mellan 

kvinnor och män, flickor och pojkar. Mäns våld mot kvinnor påverkar bland 

annat möjligheten för kvinnor att vara delaktiga i samhället. 

Prövning av barnets bästa/barnrättslig reflektion  

Beslutet anses följa barnkonventionens intentioner och en prövning av bar-

nets bästa är inte nödvändig. Sedan 1 juli 2021 är det nu mer brottsligt att ut-

sätta barn för att uppleva/bevittna våld i nära relation.  

Bilagor: 

Revisionsrapport Säkring och kontroll av arbetet mot våld i nära relationer 

Revisorernas skrivelse 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regionens revisorer 

Hälso- och sjukvårdsdirektören 

Divisionschef Länssjukvård 1 

Divisionschef Länssjukvård 2 

Divisionschef Nära 
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Divisionschef Funktion 

Divisionschef Psykiatri  

Stabschef 

  


