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Förvaltningsnamn  

Landstingsrevisionen 

 

 

 

Regionstyrelsen 

Granskning av landstingets styrning av 
tillgänglighet 
 

Landstingets revisorer har, med hjälp av sakkunnigt biträde, genomfört en 

granskning av landstingets styrning av tillgängligheten inom sjukvården. 

Syftet med granskningen är att bedöma om landstingsstyrelsens styrning av 

tillgängligheten är ändamålsenlig utifrån landstingets övergripande mål om god 

och tillgänglig vård. Revisonsrapporten överlämnas härmed till 

landstingsstyrelsen. 

 

Revisorernas bedömning 
Med utgångspunkt från de systemmätetal, som fastställts i landstingets budget för 

att mäta att vården är tillgänglig och ges i rimlig tid, är revisorernas övergripande 

bedömning att landstingsstyrelsen har säkerställt en effektiv styrning, inklusive 

uppföljning, av tillgängligheten. Bedömningen är att systemmätetalen och målen 

är väl kända i de granskade verksamheterna. Kömiljardens kriterier är integrerade 

i styrningen på alla nivåer i organisationen. 

 

Med utgångspunkt i det löfte, som fastställts i landstingets budget om väntetider i 

cancervården, är revisorernas bedömning däremot att landstingsstyrelsen inte har 

en effektiv styrning för att säkerställa att vården är tillgänglig och ges enligt 

fastställt löfte till cancerpatienterna i regionen.  

 

Revisorernas bedömning är att landstingsstyrelsen inte har en styrning som 

omfattar tillgängligheten för alla patientgrupper. Bedömningen grundar sig på att, 

enligt vad som framkommer i granskningen, ett inte försumbart antal patienter får 

vänta längre än vad som kan anses medicinskt motiverat. En förklaring till detta är 

den starka prioritering som sker i styrningen för att uppnå de mål för 

tillgängligheten som fastlagts i budgeten.  
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De politiska priorteringarna gällande väntetider uppfattas, av chefer och 

profession, inte alltid harmonisera med de prioriteringar, som i vårdarbetet görs på 

medicinska grunder. Risk finns därmed för att den medicinska prioriteringen 

ibland åsidosätts. 

 

Landstingsstyrelsen har inte gjort någon konsekvensanalys av styrningen för att se 

om eventuella undanträngningseffekter finns. Tillgängligheten för återbesök följs 

inte upp och inte heller hur andra väntetider, än de som fastlagts i budgeten, 

påverkas av prioriteringen. I verksamheterna har ett systemstöd utvecklats för att 

kunna följa upp att återbesök sker som planerat. 

 

Revisorerna konstaterar, vilket även gjorts i tidigare granskningar, att det 

fortfarande saknas en tillämpad länsövergripande metodik för kapacitets- och 

produktionsplanering, vilken skulle kunna bidra till att förbättra 

tillgänglighetsläget och processutvecklingen. 

 

 

Revisorernas rekommendationer 
Revisorerna rekommenderar regionsstyrelsen  

 

– att överväga vilka åtgärder som behöver vidtas för att regionstyrelsens styrning 

av tillgängligheten ska bli mer heltäckande och omfatta alla patientgrupper 

 

– att intensifiera och skapa förutsättningar för arbetet med att införa en 

länsövergripande metodik för kapacitets- och produktionsplanering samt 

 

– att i den fortsatta utvecklingen av styrningen uppmärksamma vikten av att 

styrningen av tillgängligheten harmoniserar med de prioriteringar som 

professionen gör på medicinska grunder och enligt Hälso- och sjukvårdslagen. 

 

Frågor till regionstyrelsen 
Vilka åtgärder avser regionstyrelsen vidta till följd av revisorernas 

rekommendationer? 

 

Avser regionstyrelsen vidta några ytterligare åtgärder till följd av granskningens 

resultat? 

 
Svar från regionstyrelsen  
Revisorerna vill ha svar från regionstyrelsen senast 2015-03- 31. 
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