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Beslut 

Nämnden beslutar 

 Överlämna föreliggande tjänsteskrivelse som svar till 

revisorerna med anledning av deras uppföljning.  

Sammanfattning  
Region Jönköpings läns revisorer har gjort en uppföljning av 

granskningar av operationsverksamheten, allmänpsykiatrin för 

vuxna samt styrning av tillgänglighet, samtliga genomförda under 

2014, samt vilka åtgärder som är vidtagna efter genomförda 

granskningar.  

 

Utifrån Region Jönköpings läns svar till revisorerna daterat 

december 2016, har revisorerna lämnat en bedömning av 

åtgärderna inom varje område och ett antal rekommendationer.  

 

I tjänsteskrivelsen lämnas yttrande över revisorernas 

rekommendationer. 

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag presidiet 2017-04-05 
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Förvaltningsnamn

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Uppföljning av granskningar 
genomförda 2014

Förslag till beslut
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

 överlämna föreliggande tjänsteskrivelse som svar till revisorerna med 
anledning av deras uppföljning 

Sammanfattning 
Region Jönköpings läns revisorer har gjort en uppföljning av granskningar av 
operationsverksamheten, allmänpsykiatrin för vuxna samt styrning av 
tillgänglighet, samtliga genomförda under 2014, samt vilka åtgärder som är 
vidtagna efter genomförda granskningar. 

Utifrån Region Jönköpings läns svar till revisorerna daterat december 2016, har 
revisorerna lämnat en bedömning av åtgärderna inom varje område och ett antal 
rekommendationer. 

I tjänsteskrivelsen lämnas yttrande över revisorernas rekommendationer. 

Kommentarer till revisorernas rekommendationer
Revisorerna har i sin bedömning framhållit att de förändringar som genomförts 
med regionövergripande verksamhetsområden och bildandet av en 
regiongemensam kirurgklinik har gynnat styrningen och utvecklingen av 
operationsprocessen. Även psykiatrin bedöms idag vara mer sammanhållen efter 
att organisationsförändringen genomfördes.

Rapporten visar att tillgängligheten följs kontinuerligt både inom verksamheterna 
och inom berörd nämnd.  

Revisorerna rekommenderar nämnden för Folkhälsa och sjukvård: 

 att säkerställa att en rapportering av vidtagna åtgärder kopplade till 
revisionsrapportens iakttagelser och rekommendationer sker till nämnden för 
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folkhälsa och sjukvård. Vi ser positivt på den rutin som införts där respektive 
sjukvårdsdirektör årligen besöker nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Åtgärder/kommentar: Region Jönköpings läns hälso- och sjukvårdsdirektör 
informerar kontinuerligt om aktuella händelser såsom exempelvis 
revisionsrapporter samt aktuella arbeten och åtgärder till nämnden för Folkhälsa 
och sjukvård. 

 att säkerställa att projektet gällande gemensam produktionsplaneringsmetodik 
fortlöper enligt plan och att ett breddinförande av metodiken kan bli aktuell 
inom en snar framtid. 

Åtgärder/kommentar: Operationsplaneringsstödet införs under våren 2017. En 
pilot är startad och breddinförandet ska vara klart till början av maj. 

 att löpande följa upp och utvärdera de olika aktiviteter som genomförs gällande 
kompetensförsörjning. Kompetensförsörjningen är en stor utmaning inom 
hälso- och sjukvården i hela landet. Det sker idag ett regionövergripande arbete 
med bemannings- och rekryteringsfrågor inom psykiatrin. 

Åtgärder/kommentar: Nämnden för Folkhälsa och sjukvård får regelbundet 
information om kompetensförsörjningsläget och de utmaningar kring bemanning 
som finns. 

 att prioritera projektet avseende kapacitets- och produktionsplanering. 
Revisorerna vidhåller bedömningen att en effektiv produktionsplanering kan 
förbättra tillgänglighetsläget för de verksamheter som idag har problem samt 
ge en mer heltäckande bild av tillgängligheten. 

Åtgärder/kommentar: Region Jönköpings län har bland den bästa tillgängligheten 
till vård i Sverige. Vi anser att det är resultat och inte arbetsform som är viktigast 
för styrningen. De enheter som idag inte klarar tillgängligheten så bra som önskat, 
har identifierade faktorer som beskriver anledningen till att det ser ut som det gör. 
En analys av tillgängligheten och väntetiderna sker varje månad. 

 att följa upp och analysera vilka effekter prioriteringen av cancerpatienternas 
väntetider får för övriga patienter. Införandet av standardiserade vårdförlopp 
fortgår inom regionen. Detta arbete innebär vissa utmaningar för 
landsting/regioner avseende bl.a. tillgång till operationer och nödvändig 
kompetens. 

Åtgärder/kommentar: Region Jönköpings län har god kontroll på de effekter som 
införandet av standardiserade vårdförlopp har. Analyser av väntetiderna sker varje 
månad. 
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Trots införandet av ett stort antal SVF processer syns det under 2016 inga 
försämringar i den generella tillgängligheten inom verksamheterna i kirurgisk 
vård (inom hela hälso- och sjukvården snarare en förbättrad tillgänglighet under 
2016), förutom inom området endoskopier. 

Inom endoskopiverksamheten ses ett ökande antal väntande och framförallt en 
förlängd väntetid till kontrollundersökningar (återbesök). Detta beror dels på att 
lokalerna för dessa undersökningar är otillräckliga och dels på att riktlinjerna för 
ett SVF förlopp ändrades från en röntgenundersökning för en stor del av 
patienterna till att istället göra en endoskopisk undersökning, vilket medförde 
ökade volymer.

Under de senaste två åren har utredningar gjorts för att utöka antalet platser för 
endoskopiska undersökningar. De förslag som hittills framkommit har varit 
kostsamma och inte genomförbara i praktiken. Fortsatt arbete med att finna en 
lösning pågår.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr Mats Bojestig 
Regiondirektör Hälso- och sjukvårdsdirektör


