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Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

Granskning av regionens arbete med 
att förskjuta vård från slutenvård och 
specialistvård till öppenvård och 
primärvård
Förslag till beslut
Nämnden för folkhälsa och sjukvård föreslår regionfullmäktige  

 Godkänna svar till regionrevisionen enligt föreliggande svar 

Sammanfattning
Regionrevisionen har genomfört granskning avseende regionens arbete med att 
förflytta vård från slutenvård och specialistvård till öppenvård och primärvård. I 
föreliggande tjänsteskrivelse redovisas svar på revisionen frågor.

Information i ärendet
Revisorernas sammantagna bedömning är att det som grund för 
förändringsprocess finns en välutvecklad och genomarbetad vision och strategiska 
övervägande som bildar en tydligt och trovärdig kunskapsgrund för en lyckad 
förändring. Det finns däremot ett behov av att öka tempot och bredden i 
genomförandet, samt att styrningen och uppföljningen behöver stärkas.   

Revisorernas rekommendationer
Revisorerna rekommenderar Region Jönköpings län att: 

 Överväg åtgärder för att initiera utvecklingsaktiviteter inom alla 
verksamheter och identifiera vilka hinder som föreligger för att 
förändringarna ska få effekt på bred front. 

 Utveckla en uppföljningsstruktur som gör att det går att analysera 
förändringar och se vilka resultat som uppnås. Utvecklingen av e-hälsa 
kan med fördel integreras i denna uppföljning 

 Formulera tydligare och uppföljningsbara mål 
 Systematisera uppföljningen och informationen till nämnd och styrelse. 

Svar på revisorernas rekommendationer
Region Jönköpings läns ambition stämmer väl med revisionernas 
rekommendationer om arbetssätt för förflyttning av vården från slutenvård till 
öppenvård och primärvård. Inför 2018 har ett arbete startats utifrån riktade 
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statsbidrag och Budget och verksamhetsplan 2018 med flerårsplan 2019-2020 där 
hela verksamheten är involverad. Uppdrag har formulerats och arbetsgrupper är 
tillsatta utifrån syfte och mål med riktade statsbidrag eller utifrån uppdrag i 
Budget och verksamhetsplan 2018 med flerårsplan 2019-2020. Under 2018 har ett 
par workshops har genomförts under våren och ytterligare workshops planeras 
under hösten med de arbetsgrupper som tillsatts. Arbetsgrupperna har till uppdrag 
att sätta uppföljningsbara mål, ta fram en baslinjemätning, identifiera 
samarbetspartners och ta fram handlingsplan och PDSA-hjul för att testa 
förbättringar. Utifrån detta följs resultaten och en plan tas fram för spridning av 
det nya arbetssättet. Sjukvårdsområdena driver och håller ihop arbetet. 
Handlingsplanerna följs upp kontinuerligt i styrgruppen som är densamma som 
sjukvårdens ledningsgrupp. 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvårdens presidium beslutar om handlingsplanerna 
och får kontinuerligt rapport om hur arbetet går. 

I nämnden för Folkhälsa och sjukvårds budgetförslag för 2019 finns beskrivet 
utvecklingen av den nära vården, med målsättningen att den år 2030 ska stå för 30 
procent av den totala hälso- och sjukvården. En strategisk plan ska tas fram under 
2019 som beskriver hur målet ska nås.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-07-11
 Granskningsrapport

Beslut skickas till
Region Jönköpings läns revisorer

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig  
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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