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Nämnden för folkhälsa och sjukvård 

Regionstyrelsen för kännedom 

Uppföljning av granskningar 
genomförda 2010-2013  

Som ett led i revisorernas arbete görs uppföljningar av vilka åtgärder som 

vidtagits efter genomförda granskningar. Regionens revisorer har, med hjälp av 

sakkunnigt biträde, gjort en uppföljning av de granskningar som tidigare gjorts av 

missbruks- och beroendevården, folkhälsa för barn 0-5 år samt tillgänglig och 

ändmålsenlig vård för de mest sjuka äldre. Granskningarna genomfördes under 

åren 2010-2013. 

 

När granskningarna genomfördes var landstingsstyrelsen ansvarig för samtliga 

verksamheter. Nu ligger ansvaret för de verksamheter, som berörs av 

uppföljningen, på nämnden för folkhälsa och sjukvård. 

 

Syftet med uppföljningen är att undersöka vilka åtgärder som genomförts och 

vilken utveckling som skett efter det att granskningarna genomfördes. 

Utgångspunkten är de rekommendationer revisorerna gett till styrelsen i samband 

med respektive granskning.  

 

Granskningsrapporten ”Region Jönköpings län. Uppföljning av granskningar 

genomförda 2010-2013”, daterad mars 2016, överlämnas härmed till nämnden för 

folkhälsa- och sjukvård. Rapporten lämnas även för kännedom till 

regionstyrelsen.  

 

Uppföljning av granskningen av missbruks- och beroendevården 
 

Bakgrund 
Revisorerna genomförde år 2011 en granskning av missbruksvården. Syftet med 

granskningen var att bedöma om landstinget hade en ändamålsenlig styrning och 

organsation för att möta personer med missbruks- och beroendeproblematik.  
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Revisorernas övergripande bedömning var att omhändertagandet av patienter med 

missbruks- och beroendeproblematik i stort sett fungerade väl, men att det fanns 

ett antal brister i styrningen av och organisationen för denna vård.  

 

Revisorerna rekommenderade landstingsstyrelsen att uppmärksamma följande 

förbättringsområden för att vidareutveckla missbruksvården: tydliggörande av 

övergripande mål och uppdrag, implementering av de nationella riktlinjerna och 

uppföljning av hur riktlinjerna följs, utvärdering av behandlingseffekter samt 

intern och extern samverkan. 

 

Revisorernas bedömning 
Revisorernas övergripande bedömning är att ett flertal ändamålsenliga åtgärder 

vidtagits i linje med de rekommendationer som revisorerna gav. Arbetet efter 

genomförd granskning har inriktats på att implementera och se till att de 

nationella riktlinjerna följs. Revisorerna konstaterar dock att det inte gjorts någon 

uppföljning av hur riktlinjerna efterlevs. 

 

Av uppföljningen framkommer att en översyn, som berör delar av 

beroendevården, kommer att genomföras under år 2016.  

Uppföljning av granskningen av ”Folkhälsa för barn 0-5 år” 
 

Bakgrund 
Revisorerna genomförde år 2012 en granskning av folkhälsa för barn 0-5 år. 

Syftet med granskningen var att bedöma om landstingsstyrelsen genom sin 

styrning säkerställt att folkhälsan hos barn förbättrats.  

 

Revisorernas övergripande bedömning var att lanstingsstyrelsen genom sin 

styrning säkerställt att folkhälsan för barn 0-5 år förbättras.  

 

Revisorerna föreslog landstingsstyrelsen att genomföra förbättringar vad gäller 

utveckling av barnhälsovårdens verksamhetsberättelse och 

verksamhetsuppföljning, att åtgärder vidtas för att säkerställa att metoder för tidig 

upptäckt och stöd till barn med särskilda behov även kan erbjudas till dem som 

inte talar svenska samt att en återkoppling görs i kommande i årsredovisning av 

andelen förstagångsföräldrar som erbjudits hälsosamtal.  

 

Revisorernas bedömning  
Revisorerna konstaterar att det inte finns någon uppdaterad 

verksamhetsbeskrivning för barnhälsovården, men att arbete påbörjats med att ta 

fram en sådan. Utvecklingsmöjligheter finns fortfarande i barnhälsovårdens 

årsrapport vad gäller kopplingen till de mål och ambitioner som fullmäktige har 

fastställt. Diskussioner pågår om hur rapportering ska utformas. 

 

Vad gäller BVC-psykologer görs ingen uppföljning av målet/riktvärdet om antalet 

barn per heltidstjänst. 
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Revisorerna konstaterar att arbetet med att översätta hälsokurvans material till de 

vanligaste språken inte har gjorts i enlighet med det svar som landstingsstyrelsen 

tidigare lämnat till revisorerna. Dokumentet som används är fortfarande enbart på 

svenska. Uppgifter fylls nu istället i med hjälp av tolk. En manual har tagits fram 

för hälsosamtal med de patienter som behöver tolk. Av uppföljningen framgår att 

det i dagsläget, med ett ökat mottagande av flyktingar, kan vara svårt att få 

tillgång till tolkar. 

 

Vad gäller återkopplingen i årsredovisningen av hälsosamtal för 

förstagångsföräldrar, konstaterar revisorerna att resultatet följts upp i 

årsredovisningen för år 2013, men däremot inte följs upp särskilt i 

årsredovisningen för år 2014. Enbart ett samlat resultat redovisas för 

hälsosamtalen. Hälsosamtalen för förstagångsföräldrar redovisas således ihop med 

de samtal som genomförts med 40-, 50- och 60-åringar. Av årsredovisningen 

framgår inte vilka åtgärder som vidtas för att förbättra måluppfyllelsen. Vad vi 

kan se av underlagen för årsredovisningen för år 2015, så kommer en 

särredovisning av hälsosamtalen för förstagångsföräldrar åter att göras. 

Uppföljning av granskningen av tillgänglig och ändamålsenlig vård 
för de mest sjuka äldre  

Bakgrund 
Revisorerna genomförde år 2013 en granskning av tillgängligheten och 

ändamålsenligheten i vården för de mest sjuka äldre. Syftet med granskningen var 

att bedöma om landstingsstyrelsen säkerställt att vården till de mest sjuka äldre 

inom den specialiserade vården är tillgänglig och ändamålsenlig ur ett 

patientperspektiv. 

 

Revisorernas övergripande bedömning var att landstingsstyrelsen i huvudsak 

säkerställer de mest sjuka äldres tillgänglighet till akutvården, men inte helt 

säkerställer att vården inom specialiserad vård är ändamålsenlig för dessa 

patienter. 

 

För att utveckla vården av de mest sjuka äldre samt på sikt minska 

återinskrivningarna rekommenderade revisorerna landstingsstyrelsen  

 

 att vården för de mest sjuka äldre utanför sjukhusen mer strategiskt 

inriktas på att undvika sjukhusvård, genom bättre tillgänglighet till tidiga 

insatser i samråd med kommunerna 

 att sjukhusvården för de mest sjuka äldre strategiskt inriktas mer på 

målgruppen och dess behov av helhetssyn än på specialitet/sjukdom och 

diagnos  

 att regelbundet följa upp hur många patienter som är utskrivningsklara och 

finns kvar på sjukhusen. 
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Revisorernas bedömning 
Revisorerna konstaterar att olika åtgärder inom vården av de mest sjuka äldre 

genomförts vad gäller kompetensutveckling, tidiga insatser och samverkan med 

kommunerna. Åtgärderna ligger i linje med de rekommendationer revisorerna gett 

i granskningen.  

 

Löpande uppföljningar görs av patienter som är utskrivningsklara. Tillsammans 

med kommunerna har ett arbete startat i syfte att tidigarelägga planeringen av 

utskrivningen samt förbättra utskrivningsprocessen. 

Revisorernas rekommendationer till nämnden för folkhälsa och 
sjukvård 
Revisorerna rekommenderar nämnden för folkhälsa och sjukvård 

 

- att införa rutiner för att säkerställa att de nationella riktlinjerna för missbruks- 

och beroendevården följs av inblandade parter 

 

- att följa upp att arbetet med att uppdatera verksamhetsbeskrivningarna för 

barnhälsovården slutförs 

 

- att löpande följa upp hur många barn varje BVC-psykolog ansvarar för 

 

- att det i barnhälsovårdens årsrapport görs en tydligare koppling till de mål och 

ambitioner som fullmäktige fastställt samt att det i årsredovisningen tydligare 

framgår vilka åtgärder som vidtas när målen inte uppnås   

 

- att så långt möjligt skapa förutsättningar för att säkerställa det ökade behovet av 

tolkhjälp samt  

 

- att kontinuerligt följa upp vilka åtgärder som vidtagits till följd av genomförda 

granskningar och revisorernas rekommendationer samt de svar som nämnden 

lämnar till revisorerna. 

Svar från nämnden för folkhälsa och sjukvård  
Revisorerna vill ha ett skriftligt svar på vilka åtgärder nämnden avser att 

genomföra till följd av resultatet av uppföljningen och revisorernas 

rekommendationer. Revisorerna vill ha svar från nämnden senast 2016-06-01. 

 

 

 

 

Göte Wahlström   Anders Gustafsson 

Ordförande   Vice ordförande 


