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Brister i vården till barn och unga med psykisk ohälsa 
Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden har inte tagit tag i brister som 
revisorerna uppmärksammat i tidigare granskningar om vård till barn och unga med 
psykisk ohälsa. Två uppföljande granskningar visar på problem inom barn och 
ungdomspsykiatrin (BUP) och första linjen för vård till barn och unga med psykisk 
ohälsa. Av granskningarna framgår att det också finns brister i styrning, överens-
kommelser, arbetsformer och rutiner mellan de olika vårdnivåerna som bidrar till att 
samarbetet om barnen försvåras.  Bland personalen i regionen och kommunerna finns 
en stor oro över att vårdkedjor inte fungerar och att barn som är i behov av vård inte 
får tillräcklig hjälp (nr 7/2019 och 8/2019). 

Svag hantering av avtal 
Region Västerbotten köper in varor och tjänster för cirka 5 miljarder kronor per år. Efter 
kritik från revisorerna beslutade landstingsstyrelsen år 2018 att införa en ny inköpsorga-
nisation. En väl utvecklad inköpsorganisation och avtalsförvaltning beräknades minska 
landstingets kostnader med 40 miljoner kronor per år. En uppföljande granskning visar 
att arbetet med avtalsförvaltningen inte förändrades. De brister som revisorerna upp-
märksammade i tidigare granskningar fanns kvar år 2019. Av granskningen framgår 
också att verksamheterna i stor utsträckning köper in varor och tjänster vid sidan om 
regionens inköpsorganisation. Efter ett omtag på tjänstepersonsnivå hösten 2019 ska en 
ny inköpsorganisation införas i februari 2020 (nr 3/2019). 

Svag kontroll över läkemedelskostnader 
Hälso- och sjukvårdsnämnden behöver stärka sin styrning och kontroll över läkmedels-
kostnaderna. Enligt nämndens budget för år 2019 skulle kostnaderna ha minskat med 
14,5 miljoner kronor. Nämnden beslutade dock varken om mål, strategier eller direktiv 
för verksamheternas arbete med att minska läkemedelskostnaderna. För år 2019 ökade 
kostnaderna med 25 miljoner kronor (nr 6/2019). 

Positivt med utbildningsinsatser 
Med hjälp av produktions- och kapacitetsstyrning (PKS) planerar hälso- och sjukvårds-
nämnden att minska kostnaderna i vården med 108 miljoner kronor åren 2020 – 2022. 
Positivt var att det år 2019 genomfördes stora utbildningsinsatser. Otillräcklig styrning 
och kontroll medför dock risk att arbetet med PKS endast kommer att ge begränsad 
effekt (5/2019). 
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