
 

MISSIV  

2018-02-19 RJLR2017/25 

  

 

Region Jönköpings län Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter  

Regionrevisionen E-post: regionrevisionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849 

Box 1024 Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057 

551 11   Jönköping     

     

   

Förvaltningsnamn  

 

Regionrevisionen  

 

 

Regionfullmäktige 

För beaktande till: Regionstyrelsen  

Nämnden för folkhälsa och sjukvård 

Granskning av regionens arbete med att förskjuta 
vård från slutenvård och specialistvård till 
öppenvård och primärvård 

I regionens budget med verksamhetsplan 2017 beskrivs målsättningen att arbetet 

ska fortsätta med att gå från heldygnsvård till öppenvård och att gå ifrån 

specialiserad vård till primärvård. Konkret innebär det att antalet vårddygn på 

sjukhus ska minska och att patienter i högre grad ska behandlas inom 

primärvården istället för vid specialistenheter vid sjukhusen. I budgeten beskrivs 

under rubriken Kraftsamling att regionen ska ”stärka och förnya verksamheten för 

att nå bättre folkhälsa och bättre vård till lägre kostnader”.  

Revisorerna har i sin riskanalys identifierat denna förändring som central och har 

därför initierat en granskning av nämnden för folkhälsa och sjukvårds samt 

regionstyrelsens styrning och uppföljning av detta uppdrag. 

Revisionsrapporten i sin helhet är bifogad detta missiv. 

Revisorernas bedömning och rekommendationer 
Revisorernas sammantagna bedömning är att det som grund för 

förändringsprocess finns en välutvecklad och genomarbetad vision och strategiska 

övervägande som bildar en tydlig och trovärdig kunskapsgrund för en lyckad 

förändring. Det finns däremot ett behov av att öka tempot och bredden i 

genomförandet.  

Revisorerna bedömer vidare att styrningen och uppföljningen behöver stärkas av 

den av Regionfullmäktige beslutade handlingsplanen.  

 

 

 

 

 

Revisorerna rekommenderar Region Jönköpings län att: 

 överväga åtgärder för att initiera utvecklingsaktiviteter inom 

alla verksamheter och identifiera vilka hinder som föreligger 

för att förändringarna ska få effekter på bred front 

 formulera tydligare och uppföljningsbara mål samt uppföljning 

kopplade till dessa 

 systematisera uppföljning från regionstyrelsen och nämnden för 

folkhälsa och sjukvård inom området 
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Svar från regionstyrelsen 
Regionrevisionen föreslår att regionfullmäktige ger regionstyrelsen och nämnden 

för folkhälsa och sjukvård i uppdrag att senast 21 maj 2018 svara på vilka åtgärder 

som kommer att vidtas till följd av granskningens resultat och revisorernas 

rekommendationer. 
 

 

 

 

Göte Wahlström   Anders Gustafsson 

Ordförande   Vice ordförande 

 

 


