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UPPDRAG OCH SYFTE 

Revisorerna har genomfört en granskning av 
arbetsmiljö – åtgärder mot hot och våld mot 
anställda. Revisionskontoret har biträtt i 
granskningsarbetet. Syftet med granskningen 
har varit att bedöma om Region Skånes 
arbete med åtgärder mot hot och våld mot 
anställda bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. 
 
RESULTAT AV GRANSKNINGEN 

Den sammanfattande bedömningen är att 
Region Skånes arbete med åtgärder mot hot 
och våld mot anställda bedrivs på ett i 
huvudsak ändamålsenligt sätt.  
 
Bedömningen grundar sig på att granskade 
nämnder i huvudsak arbetar på ett 
ändamålsenligt sätt för att säkerställa 
arbetsmiljön utifrån lagar, regler, riktlinjer, 
styrdokument och handlingsplaner gällande 
hot och våld mot anställda. Granskningen 
visar att det finns en god kännedom om 
styrande dokument och att arbetet med att 
säkerställa arbetsmiljön sker integrerat i den 
dagliga verksamheten. Granskningen visar 
också att egna lokala rutiner har tagits fram i 
de verksamheter som har identifierat ett 
behov av att förtydliga Riktlinjer hot och våld i 
Region Skåne. 

Vidare görs bedömningen att det före-
byggande arbetet för att förhindra hot och 
våld mot anställda i huvudsak är 
ändamålsenligt. Granskningen visar att den 
systematiska arbetsmiljöuppföljningen (SAM) 
genomförs årligen, att kontinuerliga 
utbildningsinsatser inom området genomförs 
samt att säkerhetsanpassningar för att skapa 
en trygg och säker arbetsplats genomförs. I 
granskningen framkommer också, när det 
gäller riskhanteringen, att de insamlade 
granskade dokumenten inte alltid visar att det 
går att följa hela processen från risk-
bedömning/riskanalys till handlingsplan. 

 

När det gäller uppföljning och åter-
rapportering avseende händelser av hot och 
våld mot anställda är bedömningen att det 
delvis sker på ett ändamålsenligt sätt. 
Granskningen visar att uppföljning och 
återrapportering ska utredas så fort som 
möjligt och händelser ska hanteras enligt den 
sedvanliga avvikelse- och tillbudsrapportering 
som finns i verksamheterna. Granskningen 
visar också att det av olika anledningar inte är 
alla händelser gällande hot och våld som 
rapporteras i det avvikelsesystem som 
används i Region Skåne, vilket bedöms som 
bristfälligt. 
 
Granskningen visar på följande förbättrings-
område: 
 

• Säkerställa och vidta åtgärder så att 
rapportering av avvikelser sker i större 
utsträckning.  

 


