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  Till regionstyrelsen 
Kopia för kännedom till fullmäktiges presidium 

Granskning av samverkan mellan Region Kalmar län 
och kommunerna i länet kring psykisk ohälsa bland 
äldre 

Revisorerna har låtit granska samverkan mellan Region Kalmar län och sex 

kommuner i länet kring psykisk ohälsa bland äldre.  

 

Den sammanfattande bedömningen är att Region Kalmar län och 

kommunerna inte helt bedriver en ändamålsenlig verksamhet och ett 

tillräckligt bra samarbete och samverkan i enlighet med gällande lagar som 

syftar till att främja äldres psykiska hälsa.  

 

Med granskningen som grund konstaterar revisorerna att det på en 

övergripande nivå finns överenskommelser och avtal inom området vilket 

klargör huvudmännens ansvar. Dock förekommer överenskommelser och 

avtal på lokal nivå i begränsad utsträckning kopplat till området psykisk 

ohälsa. Ansvar och aktiviteter för målgruppen äldre med psykisk ohälsa 

uttrycks inte specifikt utan ingår i de övergripande överenskommelserna. 

Mot bakgrund av det ökande antalet äldre i landet och den omfattande 

andelen av dessa som enligt flera mätningar och undersökningar lider av 

psykisk ohälsa anser revisorerna att det finns goda skäl för regionen att i 

pågående och kommande översyner av avtal och överenskommelser med 

kommunerna fokusera tydligare på målgruppen.  

 

Det finns länsövergripande grupperingar för utveckling och samverkan med 

särskilt uppdrag avseende psykisk ohälsa. Det finns inte någon gruppering 

som har ett särskilt uppdrag avseende psykisk hälsa/ohälsa 

bland äldre. Granskningen visar att det är låg grad av deltagande från 

psykiatrin vid gemensamma forum för samverkan på lokal nivå. 

 

Granskningen visar att det inte finns särskilda rutiner eller kompetenser för 

att möta äldre med psykisk ohälsa från andra kulturer. Det framgår även att 

särskilda resurser inte satsats inom området. 

 

Vidare har granskningen inte erhållit underlag som påvisar att regionen 

säkerställt en tillräckligt god tillgänglighet till vård och hjälp för äldre med 

psykisk ohälsa. Det lyfts fram i flertalet intervjuer som genomförts med 

kommunerna att det upplevs finnas utvecklingspotential avseende 

möjligheten att som äldre även få hjälp av psykiatrisk kompetens utöver den 
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som finns tillgänglig genom allmänläkare på hälsocentralen. Detta är något 

som behöver utvärderas och utredas ytterligare inom regionen. 

 

Revisorerna noterar att det finns insatser för att bedriva en god verksamhet 

vad gäller äldre med psykisk ohälsa. Region Kalmar län prioriterar 

målgruppen i upprättad regionplan. Dock har förvaltningarna inte fullföljt 

regionens prioritering med tydliga planer, aktiviteter och mål för arbetet med 

psykisk hälsa för äldre.  

Revisorerna rekommenderar regionstyrelsen: 

 

• att säkerställa att lokala överenskommelser upprättas avseende 

samverkan och ansvarsfördelning mellan kommunerna samt 

hälsocentralerna och primärvårdens öppenvårdspsykiatri. 

• att se över behovet av en överenskommelse specifikt avseende äldre 

med psykisk ohälsa. 

• att genomföra en målgruppsanalys av äldre med psykisk ohälsa och 

arbeta fram konkreta handlingsplaner utifrån analysens resultat. 

Säkerställ att äldre från andra kulturer inkluderas i analysen. 

• att utgå från målgruppsanalysens resultat vid utformning av 

förebyggande insatser. Målsättningar och aktiviteter behövs tas fram 

för det förebyggande arbetet bland annat i syfte att få genomslag och 

konkretisera prioriterade områden. 

• att utvärdera äldres tillgång inom regionen till såväl 

specialistpsykiatrin som primärvårdens öppenvårdspsykiatri.  

• att utveckla användningen av SIP som verktyg för att samordna och 

planera insatser riktade mot äldre med psykisk ohälsa. För att 

åstadkomma en förändring behöver samtliga aktörer säkerställa 

tillämpningen av bestämmelserna angående SIP. 

• att utveckla uppföljning och rapportering avseende äldres psykiska 

hälsa och koppla detta på ett tydligt sätt till ambitioner och mål. 

 

Mot bakgrund av vad som framkommit önskar revisorerna svar från 

regionstyrelsen. Detta svar önskar revisorerna ha tillhanda senast den 21 

december 2021.  

 

Granskningen presenteras i bilagd rapport som härmed överlämnas till 

regionstyrelsen. 

 

 

 

På revisorernas vägnar 

 

 

 

Klaus Leidecker                                        Joakim Klasa                                                                                                                  

Ordförande                                                Revisionschef                                                                                                                 
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