
 

MISSIV  1 
 

  2020-04-17 REV 50–2019 
 

  
 

 

 Regionstyrelsen 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Regionala utvecklingsnämnden 
  

Undersökning om tystnadskultur 
En undersökning visar att många medarbetare i Region Västerbotten är osäkra på sin meddelar-
frihet. Omkring fyra av tio medarbetare känner inte till vad begreppet innebär. Undersökningen 
visar också att nästan hälften av medarbetarna upplever att det finns, eller till viss del finns, en 
tystnadskultur på deras arbetsplatser. Med tystnadskultur menas i det här sammanhanget att 
medarbetare inte vågar säga vad de tycker och tänker av rädsla för negativa konsekvenser. Revi-
sorerna rekommenderar att regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala ut-
vecklingsnämnden: 

• Vidtar åtgärder för att öka de anställdas kunskaper om meddelarfrihet och meddelar-
skydd  

• Utred varför en stor andel av de anställda upplever att de inte fullt ut vågar säga vad de 
tycker och tänker på grund av rädsla för negativa konsekvenser 

Vid revisorernas överläggning den 17 april 2020 beslöt revisorerna att ställa sig bakom slutsat-
serna i detta missiv. Missiv och underliggande rapport (REV 50–2019) lämnar revisorerna för ytt-
rande till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden. Ytt-
rande med uppgifter om åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast den 12 oktober 2020. 

 
För regionens revisorer 
 
 
 
 
Edward Riedl   Bert Öhlund 
Ordförande   Vice ordförande 

 

 

Bilaga 
Revisorernas rekommendationer
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Revisorernas rekommendationer 

• Vidta åtgärder för att öka de anställdas kunskaper om meddelarfrihet och meddelar-
skydd  

• Utred varför en stor andel av de anställda upplever att de inte fullt ut vågar säga vad de 
tycker och tänker på grund av rädsla för negativa konsekvenser 

Instruktioner för yttrande 
Nedan bifogas ett formulär som ska användas då nämnderna svarar på revisorernas rekommen-
dationer. Syftet med formuläret är att underlätta kommunikationen. Tanken är att det ska vara 
enkelt för revisorerna att utläsa vilka åtgärder nämnden vidtagit eller planerar att vidta. 

Tänk på detta när ni svarar: 

• Svaret ska innehålla uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas uti-
från revisorernas rekommendationer. 

• Det ska finnas en tydlig koppling mellan de rekommendationer som revisorerna lämnat 
och de åtgärder som beskrivs i svaret. 

• Svaret bör så långt det är möjligt innehålla tidsangivelser för när åtgärderna genomförs. 

• Svaret bör så långt det är möjligt innehålla beskrivningar hur åtgärderna genomförs. 

• Svaret bör så långt det är möjligt beskriva vilken eller vilka funktioner inom förvaltningen 
som fått i uppdrag att arbeta med åtgärderna. 

• Om nämnden inte tänker vidta några åtgärder, motivera varför. 

• Om nämnden inte kan svara på utsatt tid, kontakta undertecknad. 

 

Vid frågor kontakta 

 

Clara Wiklund 
Revisionskontoret 
090-785 70 87 
072-218 07 45 
clara.wiklund@regionvasterbotten.se 
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Svarsformulär 

Vidta åtgärder för att öka de anställdas kunskaper om meddelarfrihet och meddelarskydd.  

 

Nämnden vidtar följande åtgärder: 
 
 
 
 
 
 
 

Utred varför en stor andel av de anställda upplever att de inte fullt ut vågar säga vad de tycker 
och tänker på grund av rädsla för negativa konsekvenser 

 

Nämnden vidtar följande åtgärder: 
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