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Sammanfattning 
Efter genomgång av samtliga kontrollmål gör vi bedömningen att regionstyrelsen och 
nämnden för folkhälsa och sjukvård inte helt bedriver en tillräcklig styrning, uppföljning 
och kontroll av tillgängligheten inom specialiserad vård. Bedömningen grundas på utfallet 
av nedan kontrollmål (för detaljerade bedömningar se avsnittet för Iakttagelser och 
bedömningar): 

Sker det en styrning och uppföljning för att åstadkomma en god tillgänglighet? 
Kontrollmålet bedöms som uppfyllt 
 
Är tillgängligheten i enlighet med nationella riktlinjer? 
Kontrollmålet bedöms som ej uppfyllt 
 
Finns analyser av orsaker till bristande tillgänglighet? 
Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt 
 
Har tillräckliga åtgärder vidtagits för att förbättra tillgängligheten så att målet om 
en god tillgänglighet inom specialiserad vård nås? 
Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt 
 

Rekommendationer 
Efter genomförd revision rekommenderar vi att: 

● Regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och sjukvård bör vidta ytterligare och 
riktade åtgärder där vårdgarantins efterlevnad är särskilt bristfällig så att de 
nationella målen såväl som regionens egna mål nås.  

● Regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och sjukvård bör säkerställa fortsatt 
uppföljning av väntetider och vårdgarantins uppfyllelse. 

● Regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och sjukvård bör säkerställa att 
tillräckliga fördjupade analyser görs kopplade till den bristande tillgängligheten både 
löpande och i samband med delårsrapport och årsredovisning. Analyser och orsaker 
bör framgå för att kunna finna en gemensam lösning på den bristande 
tillgängligheten inom vissa områden 

● Regionstyrelsen bör tillse att det sker en utveckling av övergripande och samlade 
analyser på regionnivå. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Regionfullmäktige har i Budget med flerårsplan 2019 angett en målsättning för 
tillgängligheten inom specialiserad vård. För väntetid till ett första besök inom 
specialiserad vård första besök ska 80 % av patienterna få ett besök inom 60 dagar. Den 
faktiska väntetiden för operation/åtgärd ska vara 60 dagar och målet är att 80% av 
patienterna får en operation/åtgärd inom angiven tid. Återbesök ska genomföras inom 
medicinskt måldatum Här är målet angiven till 90 % av patienterna. 

För patienterna är tillgänglighet till hälso- och sjukvård en av de viktigaste aspekterna av 
en personcentrerad hälso- och sjukvård. Att vården ska vara lätt tillgänglig ingår i det 
lagstadgade kravet på för att bedriva hälso- och sjukvårdsverksamhet. Det är ett kriterium 
för att kravet på en god vård uppfylls (5 kap. 1 § HSL). Patienter som i mindre utsträckning 
upplever att deras vårdbehov har blivit tillgodosett har också ett lägre förtroende för 
vården. Begreppet tillgänglighet har också kommit att vidgas i och med den digitala 
utvecklingen. Av en nyligen publicerad rapport från Vårdanalys framgår att långa 
väntetider till besök och behandling i vården kan leda till att en sjukdom eller ett medicinskt 
tillstånd förvärras för en patient. Det kan också leda till oro, stress och rädsla – att behöva 
vänta länge på att få kontakt med vården eller på att få en behandling kan vara väldigt 
frustrerande både för patienten och anhöriga. 

Utmaningen med bristande tillgänglighet, som leder till långa väntetider, har funnits över 
tid inom svensk hälso- och sjukvård. En god tillgänglighet förutsätter bland annat att det 
är en balans mellan behov och kapacitet. De allra flesta regioner har kapacitetsproblem 
på grund av brist på läkare och specialistsjuksköterskor. Det är relevant att utröna i vilken 
utsträckning denna kapacitetsbrist beror på resursbrist och/eller andra faktorer som har 
påverkan på tillgängligheten. 

Ett sätt att arbeta med att förbättra tillgängligheten inom vården, har varit införandet av 
den nationella vårdgarantin. Denna reglerar hur länge man som längst ska behöva vänta 
för att komma i kontakt med vårdgivare respektive få tillgång till den vård som du behöver. 
De specifika tidsgränserna regleras i lag och därmed är regionerna skyldiga att ge vård 
inom vårdgarantins tidsgränser (6 kap. 1 § hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) 
(HSF)). 

Vårdgarantin 0-3-90-90 reglerar en avgränsad del av tillgängligheten. Regleringen sker 
genom fyra fastställda hållpunkter i vårdkedjan: kontakt med primärvården, medicinsk 
bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal i primärvården, 
nybesök hos specialist och påbörjad behandling. Återbesök, utredning och undersökning 
är exempel på delar som inte ingår i vårdgarantin. 

Av Region Jönköpings läns årsredovisning år 2018 framgår att tillgängligheten för besök 
inom specialistvården har försämrats under året. Målet att 80 % av de första besöken i 
specialiserad vård ska genomföras inom 60 dagar uppnås inte. 

Av årsredovisningen framgår vidare att det inom verksamhetsområde medicinsk vård är 
fortsatt främst inom område hudsjukdomar och allergisjukvård som tillgänglighetsmålet 
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inte nås. Inom verksamhetsområde kirurgisk vård är öron-, näs- och halssjukvård, 
ögonsjukvård samt urologi är exempel på områden med något bättre tillgänglighet. 

1.2 Revisionsfråga 
Granskningen ska övergripande besvara följande revisionsfråga: 

Har regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och sjukvård en tillräcklig styrning, 
uppföljning och kontroll av tillgängligheten inom specialiserad vård? 

1.3 Revisionskriterier 
● Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) – kap 3 och 9 
● Kommunallagen (2017:725) – 6:6 
● Patientlagen (2014:821) 
● Budget med verksamhetsplan 2019 flerårsplan 2020–2021 
● Regionens övriga riktlinjer och rutiner med koppling till tillgänglighet 

1.4 Kontrollmål 
1. Sker det en styrning och uppföljning för att åstadkomma en god tillgänglighet? 

2. Är tillgängligheten i enlighet med nationella riktlinjer? 

3. Finns analyser av orsaker till bristande tillgänglighet? 

4. Har tillräckliga åtgärder vidtagits för att förbättra tillgängligheten så att målet om en 
god tillgänglighet inom specialiserad vård nås? 

1.5 Avgränsning 
Granskningen är avgränsad till regionstyrelsen/nämnden för folkhälsa och sjukvård och 
avser Kirurgisk vård och Medicinsk vård. Granskningen genomförs på övergripande nivå. 
För att verifiera granskningsresultatet omfattas en granskning av verksamheterna 
kirurgisk vård där urologi och kirurgi ingår samt medicinsk vård där hud ingår. 

Granskningen avser verksamhetsåret 2019. 

1.6 Metod 
Granskningen har genomförts genom intervjuer, dokumentstudier samt analys av statistik 
inom området (nationellt och regionalt). 
 
Intervjuer har skett med: 
● Hälso- och sjukvårdsdirektör 

● Sjukvårdsdirektör kirurgisk vård 

● Verksamhetschef för urologkliniken 

● Biträdande verksamhetschef för kirurgkliniken 

● Sjukvårdsdirektör medicinsk vård 

● Verksamhetschef för hudkliniken 

● Verksamhetsstrateg 

Rapporten har varit föremål för sakgranskning av de intervjuade.  
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2. Iakttagelser och bedömningar 
2.1 Styrning och uppföljning  

Kontrollmål 1 
Sker det en styrning och uppföljning för att åstadkomma en god tillgänglighet? 

2.1.1 Iakttagelser 
Region Jönköpings läns mål med tillgänglighet 
Av Region Jönköpings läns Budget med verksamhetsplan, flerårsplan 2020–2021 
beskrivs regionens målbild 2030 som har formulerats inom sju områden. De sju områdena 
är alla viktiga för att Region Jönköpings län ska ge förutsättningar för ett bra liv i en 
attraktiv region. Inom ett av områdena “god vård” framgår att vården ges med god 
tillgänglighet, ett gott bemötande och med rätt kompetens. Vården ska vara säker jämlik 
och personcentrerad. Vidare beskrivs att i budgeten Folkhälsa och sjukvård att vården 
ska vara tillgänglig och ges i rimlig tid – ingen patient behöver vänta oskälig tid på de 
vårdinsatser som hen har behov av. Av Budget med verksamhetsplan, flerårsplan 2020–
2021 och intervjuerna framgår att de mest centrala målen är de mål och krav som ställs 
genom den nationella vårdgarantin samt andel uppfyllda tillgänglighetsmål avseende 
standardiserade vårdförlopp (SVF). 

Styrning inom specialiserad vård 
Medicinsk och kirurgisk vård utgår från regionens mål kopplat till tillgänglighet för såväl 
besök som åtgärd. Målet för tillgängligheten inom specialiserad vård för väntetid till ett 
första besök är att 80 % av patienterna få ett besök inom 60 dagar. Den faktiska 
väntetiden för operation/åtgärd ska vara 60 dagar och målet är att 80% av patienterna får 
en operation/åtgärd inom angiven tid. Återbesök ska genomföras inom medicinskt 
måldatum som är angivet till 90 % av patienterna. Region Jönköpings läns mål kopplat till 
tillgängligheten är därmed högre än den nationella vårdgarantin. Se bilaga 1 för de 
detaljerade målen och mätetalen kopplade till tillgänglighet.  

Verksamhetsplan 
Styrningen konkretiseras på områdesnivå i verksamhetsplaner och därtill ytterligare på 
kliniknivå genom klinikspecifika verksamhetsplaner eller styrkort. Vi har inom ramen för 
granskningen tagit del av verksamhetsplaner för område medicinsk vård och kirurgisk 
vård. På kliniknivå har vi tagit del av verksamhetsplaner för urologkliniken, hudkliniken 
och kirurgkliniken. I verksamhetsplanen för både medicinsk vård och kirurgisk vård är 
regionens övergripande mål nedbrutna till mätetal och aktiviteter. Mätetalen motsvarar 
mätetalen som återfinns för Region Jönköpings län som helhet, det vill säga att 80 % av 
besökarna ska få ett besök inom 60 dagar och det samma gällande operation/åtgärd.  

Medicinsk vård har exempelvis beskrivit aktiviteten “Ta fram underlag till varje klinik 
avseende tillgänglighet”. Aktiviteten innebär att en sammanfattning av aktuell 
tillgänglighet avseende nybesök och återbesök tas fram varje vecka och skickas till 
samtliga kliniker. Tillgängligheten följs upp i samband med kostnadsuppföljningarna. 
Hudkliniken inom medicinsk vård har för mätetalet faktisk väntetid till första besök i 
specialiserad vård satt upp aktiviteterna KPS (kapacitets-och produktionsstyrning) och 
fotoremiss. För mätetalet genomförda återbesök inom medicinskt måldatum återfinns 
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aktiviteterna KPS, uppdatera riktlinjer för uppföljning av hudtumörer, regelbunden 
genomgång av återbesökslistor samt sjuksköterskemottagning för att frigöra läkartider. 

Kirurgisk vård har tagit fram fyra aktiviteter såsom områdena KPS, översyn av 
indikatorer, optimal operationsplanering och Triangelrevision med närliggande regioner 
för att få utomståendes perspektiv på ens verksamhet. Urologkliniken inom kirurgisk vård 
har i sin verksamhetsplan aktiviteter kopplade till tillgängligheten. Aktiviteterna innefattar 
bland annat att rätt återbesök i rätt tid till rätt vårdgivare ska ske samt att förbättra 
tillgängligheten till operation för patienterna genom att arbeta med en ökad kapacitet. 

Formell uppföljning av målen 
En formell uppföljning av målen görs i samband med delårsrapport och årsredovisning. 
Delårsrapporten, antagen av kommunfullmäktige 2019-11-05 § 112, beskriver att inget av 
de mätetal och mål som avser tillgänglighet nås fullt ut efter augusti månad på totalen. 
Målet att 80 % av de första besöken i specialiserad vård ska genomföras inom 60 dagar 
uppnås inte för perioden (utfall 75 %) men en viss förbättring har skett under året. Inom 
medicinsk vård är det fortsatt främst inom område hudsjukdomar som tillgängligheten är 
en utmaning. Även inom områdena neurologi, reumatologi och hjärtsjukvård nås inte 
uppsatta mål. Inom kirurgisk vård är situationen oförändrad men augusti månad har ett 
bättre utfall vid jämförelse mot föregående år. Psykiatriska kliniken på Höglandet liksom 
rehabiliteringsmedicinska kliniken uppfyller tillgänglighetsmålet med god marginal. 

Målet att 80 % av patienterna ska få tid till operation, undersökning inom 60 dagar uppnås 
inte under perioden (utfall 75 %) och resultatet för årets åtta första månader är sämre vid 
jämförelse med motsvarande period föregående år. De senaste 12 månaderna är antalet 
genomförda behandlingar färre, de som väntar längre och när de får tid är andelen inom 
60 dagar lägre.  

Gällande genomförda återbesök inom medicinskt måldatum är utfallet per augusti månad 
79 % i förhållande till målvärdet på 90 %. Verksamhetsområde psykiatri, rehabilitering och 
diagnostik når målet totalt sett att 90 % av återbesöken ska genomföras inom medicinskt 
måldatum. Inom verksamhetsområde medicin samt kirurgi nås inte uppsatt mål. Inom 
verksamhetsområde kirurgi pågår dialog och standardisering av måldatum inom flertalet 
kliniker.  

Uppföljning Regionstyrelsen och Nämnden för folkhälsa och sjukvård 
I januari månad år 2019 antas regionstyrelsens verksamhetsplan och i mars månad år 
2019 antas årsredovisningen och patientsäkerhetsberättelse i vilka uppföljning av 
tillgängligheten framgår. Delårsrapporterna antas i juni respektive oktober månad där 
tillgängligheten också följs upp. I övrigt sker inga löpande uppföljningar gällande 
tillgängligheten. Regionstyrelsen får inte någon månadsvis rapportering om 
tillgängligheten under året. 

Nämnden för folkhälsa och sjukvård får rapportering om tillgängligheten löpande under 
året. Samtliga månader, utom i januari månad, får nämnden rapportering om 
tillgängligheten i samband med månadsrapporterna. I februari månad antas nämndens 
verksamhetsberättelse och i mars månad antas årsredovisningen i vilka uppföljning av 
tillgängligheten också framgår. 
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Uppföljning i verksamheterna  
Av intervjuer framgår att det är betydelsefullt att följa tillgängligheten löpande och ha 
rättvisande rapporteringar. De intervjuade beskriver vidare att det är för att kunna reagera 
och agera löpande under året och göra insatser där det krävs för att kunna tillhandahålla 
en god tillgänglighet i enlighet med uppsatta mål och befolkningens behov.  

På webbplatsen Väntetider i vården presenteras statistik över tillgängligheten till svensk 
hälso- och sjukvård. Bland annat redovisas måluppfyllelsen för vårdgarantin, det vill säga 
andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation eller 
annan åtgärd under den aktuella mätperioden. Det sker en kontinuerlig uppföljning av 
samtliga verksamheter inom Region Jönköpings län, och en uppföljning och analys av 
tillgängligheten genomförs regelbundet. I de fall tillgängligheten har försämrats, eller inte 
uppnår målen om en god tillgänglighet initieras en dialog kring detta. Vi har inom ramen 
för granskningen fått ta del av den sammanställning som görs regelbundet för 
vårdverksamheterna. Som ett stöd för uppföljning använder regionen sig av 
verksamhetssystemet Stratsys. 

Medicinsk vård  
De intervjuade beskriver att det sker en uppföljning av tillgängligheten varje månad. De 
beskriver vidare att det sker dialoger kring tillgängligheten på flera nivåer. Varje månad 
sker en uppföljning av respektive klinik, och där klinikledning tillsammans med 
sjukhusdirektör för området, HR-chef samt ekonomichef har ett forum där dessa frågor 
behandlas. Det finns därtill ett forum där samtliga klinikchefer ingår, och där en av de 
stående punkterna på agendan är tillgänglighet.  

Kirurgisk vård 
För kirurgisk vård arbetar klinikerna med balanserade styrkort i Stratsys, och uppföljning 
av dessa för att styra mot en god tillgänglighet, dock framhålls det att det är ett 
utvecklingsarbete inom verksamheten för att säkerställa att ett likartat arbete med 
Stratsys sker inom alla delar inom kirurgisk vård. Det konstateras i intervjuer att det sker 
en kontinuerlig rapportering gällande tillgängligheten från klinikerna till sjukvårdsdirektör 
för kirurgisk vård. Tillgängligheten är enligt intervjusvar ständigt föremål för uppföljning. I 
intervjuer beskrivs bland annat att det finns en lokalt upprättad grupp i Eksjö som varje 
månad gör uppföljning av tillgängligheten. 

Styrning och uppföljning sker också inom MPG-forum (Medicinsk processgrupp) där 
programgrupper redovisar sin verksamhet och klinikerna redovisar hur de arbetar med 
tillgänglighet för regionledningen två gånger årligen. Det innefattar såväl område 
medicinsk vård som kirurgisk vård. 

2.1.2 Bedömning 
Vi bedömer att kontrollmålet om huruvida det sker en styrning och uppföljning för att 
åstadkomma en god tillgänglighet är uppfyllt. 

Bedömningen görs mot bakgrund av att det sker en styrning för att nå en ökad 
tillgänglighet genom beslutad budget med tillhörande mål. Vi anser att det även sker en 
styrning inom verksamheterna i syfte att uppnå en god tillgänglighet. Även om målen i 
samtliga fall inte uppnås anser vi att den styrning som sker i verksamheterna är 
ändamålsenlig för att åstadkomma en god tillgänglighet. Vi bedömer också att uppföljning 
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sker såväl i verksamheterna på detaljnivå samt i nämnden för folkhälsa och sjukvård och 
regionstyrelsen på en mer övergripande nivå.  

2.2 Tillgänglighet i förhållande till nationella riktlinjer 

Kontrollmål 2 
Är tillgängligheten i enlighet med nationella riktlinjer? 

Den nationella vårdgarantin 0-3-90-90 reglerar en avgränsad del av tillgängligheten. 
Regleringen sker genom fyra fastställda hållpunkter i vårdkedjan: Kontakt med 
primärvården (0 dagar), medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso-
och sjukvårdspersonal i primärvården (3 dagar), nybesök hos specialist (90 dagar) och 
påbörjad behandling (90 dagar). Återbesök, utredning och undersökning är exempel på 
delar som inte ingår i vårdgarantin. Vårdgarantin säger inte heller något om kvaliteten på 
den vård som ges eller hur vårdprocessen har fungerat för patienten. 

2.2.1 Iakttagelser 
Den nationella vårdgarantin för den specialiserade vården anger att om en patient får en 
remiss till den planerade specialiserade vården ska denne få en tid för besök inom 90 
dagar. Det gäller även om patienten sökt vård utan remiss. Efter beslut om behandling, 
till exempel en operation, ska patienten få en tid till detta inom 90 dagar. Värt att notera 
är att Region Jönköpings län som tidigare nämnts har ett mål om 60 dagar istället för 90 
dagar.  

Gällande första besök visar statistiken att 90 % av patienterna får en tid för besök inom 
90 dagar. Det motsvarar 758 av totalt 7 751 patienter som inte fått tid för besök inom 90 
dagar. Rikssnittet för oktober månad är att 81 % av patienterna får tid för ett första besök 
inom 90 dagar. I förhållande till riket i stort har Region Jönköpings län under det senaste 
året legat några procentenheter bättre till gällande första besök. 

Tabell 1: Måluppfyllelse för tillgänglighet 

 
Källa: Väntetider i vården 

Gällande operation/åtgärd visar statistiken att 92 % av patienterna får en tid för 
operation/åtgärd inom 90 dagar. Det motsvarar 245 av totalt 3 200 patienter som inte fått 
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tid för operation/åtgärd inom 90 dagar. Rikssnittet för oktober månad är att 73 % av 
patienterna får tid för ett första besök inom 90 dagar. I förhållande till riket i stort har 
Region Jönköpings län under det senaste året legat nära 20 procentenheter bättre till 
gällande operation/åtgärd.  

Av statistik som vi fått ta del av från Region Jönköpings län ser vi att hudkliniken för 
september månad uppnådde att 57,7 % av patienterna fick tid för besök inom 90 dagar. 
Genomsnittligen från januari månad till september månad år 2019 är det 78,1 % som fått 
tid för besök inom 90 dagar. I förhållande till regionens mål om 60 dagar är det för 
hudklinikens del i genomsnitt 41,5 % som fått tid för besök inom 60 dagar.  

Tabell 2: Statistik för hudkliniken bokat besök inom 90 respektive 60 dagar 

 

För urologkliniken ser vi att 67,86 % av patienterna fick tid för besök och att 82,8 % av 
patienterna fick behandling inom 90 dagar i september månad. Genomsnittligen från 
januari månad till september månad år 2019 är det 77,4 % som fått tid för besök och 91 
% som fått behandling inom 90 dagar. I förhållande till regionens mål om 60 dagar är det 
för urologklinikens del i genomsnitt 61,11 % som fått tid för besök och 83,61 % som får 
behandling inom 60 dagar. 

Tabell 3: Statistik för urologkliniken bokat besök och behandling inom 90 respektive 60 dagar 
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För kirurgkliniken ser vi att 63 % av patienterna fick tid för besök och att 52,6 % av 
patienterna fick behandling inom 90 dagar i september månad. Genomsnittligen från 
januari månad till september månad år 2019 är det 77,7 % som fått tid för besök och 59,2 
% som fått behandling inom 90 dagar. I förhållande till regionens mål om 60 dagar är det 
för kirurgklinikens del i genomsnitt 57,62 % som fått tid för besök och 42,09 % som fått 
behandling inom 60 dagar. 

Tabell 4: Statistik för kirurgkliniken bokat besök och behandling inom 90 respektive 60 dagar 

 

 
Kömiljarden 2019 
Av intervju framgår att regionen under många år har arbetar med tillgänglighet inom såväl 
primärvården som specialistvården, och har haft ett flertal mål kopplat till tillgänglighet. 

Nationellt förstärktes fokuseringen kring tillgänglighet ytterligare i och med den nationella 
satsningen på kömiljarden som infördes år 2009 och som pågick till år 2014. Sedan år 
2019 finns en uppdaterad kömiljard som innebär att de regioner som exempelvis förbättrat 
sin väntetid till besök med 1–3 % får dela på 149,3 miljoner kronor. 

Medel betalas också ut till de regioner där minst 71 % av patienterna kommer i kontakt 
med den specialiserade vården eller får en operation eller behandling inom 60 dagar. I 
Region Jönköpings län är resultatet för september 71,6 % respektive 73,1 %. 
Utbetalningarna sker vid tre tillfällen under hösten, utifrån regionernas rapporterade siffror 
för september, oktober respektive november år 2019. 

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår 2019-11-12 § 244 regionstyrelsen att besluta 
godkänna att nämnd för folkhälsa och sjukvård tilldelas 11,5 miljoner kronor från 2019 års 
statsbidrag. Regionstyrelsens protokoll är vid granskningstillfället inte anslaget.  

2.2.2 Bedömning 
Vi bedömer att kontrollmålet huruvida tillgängligheten är i enlighet med nationella 
riktlinjer ej är uppfyllt. 

Vårdgarantin i HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) styr tillgängligheten inom vården och 
vårdgarantin mäts och följs upp nationellt. Statistiken visar att Region Jönköpings län inte 
når upp till den nationella vårdgarantin för tid för besök inom 90 dagar och behandling 
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inom 90 dagar från besöket. Statistiken visar dock att Region Jönköpings län tillsammans 
med någon annan region ligger i topp i jämförelse till riket.  

Vi konstaterar också att måluppfyllelsen inte är lika fullgod inom samtliga av 
klinikområdena. Statistiken visar också att ett flertal kliniker inte når upp till regionens mål 
om att 80% av patienterna ska få tid till besök och åtgärd inom 60 dagar. Det sker dock 
en förbättring, vilket också innebär att Region Jönköpings län har fått ta del av medel 
kopplat till den nationella kömiljarden. 

2.3 Analyser 

Kontrollmål 3 
Finns analyser av orsaker till bristande tillgänglighet? 

2.3.1 Iakttagelser 
Tillgängligheten till ett första besök respektive åtgärd inom den somatiska vården mäts 
vid varje månadsskifte och följs upp per klinik, och rapportering sker i Stratsys. I Stratsys 
genomförs analyser samt ges kommentarer kring resultatet av tillgänglighet. Exempelvis 
ska analyserna visa hur klinikerna arbetar med att nå målen inom den nationella 
vårdgarantin och regionens egna mål samtidigt som medicinska prioriteringar ska hållas. 
Inom regionen finns det en verksamhetsstrateg som månadsvis följer och analyserar 
tillgängligheten inom regionens olika verksamheter. Vid behov kontaktar 
verksamhetsstrategen de verksamheter som påvisar en bristande tillgänglighet för att få 
kännedom om orsakerna till detta samt deras planerade aktiviteter. Utöver den månatliga 
analys och rapportering som sker i Stratsys sker en rapportering och analys kopplat till 
delårsrapport och årsredovisning. 

Delårsrapport 2 
Av regionens delårsrapport 2 år 2019 beskrivs ett ökat inflöde av remisser och 
läkartillgänglighet som möjliga orsaker till att regionen inte når sina uppsatta mål om 
tillgänglighet som helhet. 

Det beskrivs vidare att inom medicinsk vård är det fortsatt främst inom område 
hudsjukdomar det är utmaningar kring tillgänglighet till ett första besök men även inom 
områdena neurologi, reumatologi och hjärtsjukvård nås inte uppsatta mål. I övrigt görs 
inga analyser över orsaker till den bristande måluppfyllelsen i samband med 
delårsrapporten. 

Område medicinsk vård 
Delårsrapport 2 år 2019 för område medicinsk vård beskriver precis som regionens 
delårsrapport att orsakerna till bristande tillgänglighet till stor del beror på en bristande 
läkartillgänglighet. Det görs inga övriga analyser i delårsrapporten för medicinsk vård.   

Av hudklinikens delårsrapport 2 år 2019 framgår att remissflödet har fördubblats (från ca 
3000 till ca 6000 remisser årligen) de senaste 20 åren. En av orsakerna till ökningen av 
remisser är den relativt kraftiga ökningen av hudtumörer i samhället. Detta bekräftas 
också genom intervjuer. De beskriver vidare att läkarbemanningen inte har ökat i samma 
takt som remissflödet, vilket de menar bidrar till sämre tillgänglighet. Det framgår vidare 
att en bromsande faktor när det gäller tillgängligheten är klinikens begränsning i lokaler i 
såväl Värnamo som Jönköping. Uppfattningen från de intervjuade är att det inte 
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förekommer några betydande undanträngningseffekter för medicinskt prioriterade 
patienter. De menar vidare att det är de oprioriterade remisserna som får något längre 
väntetider. Några omedelbara patientsäkerhetsrisker kopplade till 
tillgänglighetsproblematiken ser hudkliniken inte i samband med delårsrapporten. I 
delårsrapporten framhålls också att kliniken inte räknar med att nå regionens mål att 80 
% av nybesöken ska få tid inom 60 dagar mot bakgrund av personal- och lokalbrist. Av 
intervjuer framgår också att dessa orsaker diskuteras i verksamheten och i 
ledningsgruppen.  

Av intervjuer framgår även att tillgängligheten löpande analyseras inom område 
medicinsk vård. Vissa av de faktorer som nu bidrar till en bristande tillgänglighet är svåra 
att förändra och därmed konstateras enbart att det finns en bristande tillgänglighet och 
anledningen till detta. Bland annat uppges det att hudkliniken bär på en “ryggsäck” av 
patienter som de behöver hantera för att kunna nå en bättre tillgänglighet. Mot bakgrund 
av läkarbrist och anställningsprövning konstateras att det i nuvarande utgångsläge är 
svårt att förbättra tillgängligheten med befintliga resurser. Verksamheterna inom 
medicinsk vård inkommer inte med några handlingsplaner med anledning av bristande 
tillgänglighet, men frågan diskuteras vid arbetsplatsträffar och ledningsgrupp.  

Område kirurgisk vård  
Av delårsrapport 2 år 2019 för kirurgisk vård framgår att den bristande tillgängligheten 
sannolikt beror på flera faktorer, men att det i huvudsak beror på otillräcklig 
produktionsvolym. Verksamheterna inom kirurgisk vård tar inte fram några egna 
delårsrapporter utan rapporterar sina resultat via Stratsys som sedan ingår i 
delårsrapporten för kirurgisk vård. En analys som görs är att det finns en personalbrist 
vad gäller sjuksköterskor på mottagningen och i Eksjö. Det saknas även 
överläkarkompetens inom vissa områden på samtliga orter, vilket får effekter på 
tillgängligheten. Urologkliniken har vid tillfället för delårsrapport 2 en högre tillgänglighet 
än målvärdet. En analys som görs av orsaker till att en god tillgänglighet kan brista är att 
det finns ett underskott av administratörer och sjuksköterskor inom kliniken. 
Verksamheterna inom kirurgisk vård inkommer inte med några handlingsplaner med 
anledning av bristande tillgänglighet, men frågan diskuteras vid arbetsplatsträffar och 
ledningsgrupp.  

2.3.2 Bedömning 
Vi bedömer att kontrollmålet om huruvida det finns analyser av orsaker till bristande 
tillgänglighet är delvis uppfyllt. 

Bedömningen görs mot bakgrund av att Region Jönköpings län löpande följer upp 
tillgängligheten till första besök och åtgärd, och verksamheterna förväntas göra en analys/ 
förklaring till avvikelser i tillgängligheten i Stratsys. Vi anser dock att dessa analyser 
tillsammans med analyserna som görs i delårsrapporter samt för respektive område bör 
fördjupas. En utveckling av övergripande och samlade analyser bör också ske på 
regionnivå. 

Av de kliniker som varit föremål för granskningen ser vi att analyser av orsaker till den 
bristande tillgängligheten finns på kliniknivå för hudkliniken. Enligt vår mening hade det 
varit av värde om nämnden för folkhälsa och sjukvård såväl som regionstyrelsen hade 
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sammanställt analyser och orsaker för att kunna finna en gemensam lösning på den 
bristande tillgängligheten inom vissa områden. 

2.4 Åtgärder 

Kontrollmål 4 
Har tillräckliga åtgärder vidtagits för att förbättra tillgängligheten så att målet om en god 

tillgänglighet inom specialiserad vård nås? 

2.4.1 Iakttagelser 
Enligt intervjuer med representanter för de granskade klinikerna och sjukhusledningen 
sker det ett löpande arbete för att upprätta och genomföra åtgärder i syfte att bibehålla 
och förbättra tillgänglighet. Nationellt bedrivs ett utvecklingsarbete via SKR (Sveriges 
kommuner och regioner). SKR stödjer regionerna och samordnar ett nationellt nätverk för 
att sprida metoder och goda exempel samt erbjuda mötesplatser för erfarenhetsutbyte. 
Regionalt sker ett flertal initiativ såväl övergripande som på kliniknivå. 
 
Regionen som helhet 
Av delårsrapporten år 2019 för regionen som helhet framgår att ett arbete med KPS pågår 
inom regionen. Av delårsrapporten framgår det vidare att effekten av detta inte kommer 
att visa sig direkt. Läkarrekrytering, KPS, arbete med förändrade arbetsrutiner, 
utbildningsinsatser avseende registrerings- och dokumentationsrutiner är exempel på 
pågående aktiviteter för en förbättrad tillgänglighet. Andra exempel är framtagna 
handlingsplaner inom röntgen avseende områdena mammografi samt MR. 

Av nämnden för folkhälsa och sjukvårds delårsrapport framgår inte vilka åtgärder som 
vidtagits.  

Medicinsk vård 
För medicinsk vård som helhet har åtgärder vidtagits i syfte att förbättra tillgänglighet till 
besök enligt följande: 
● I syfte att förbättra tillgängligheten görs periodvis satsningar på helg- och 

kvällsmottagningar samt att undersöka om andra vårdgivare kan hantera väntelistan. 
Helg-och kvällsmottagningar används som ett verktyg för att framför allt hantera 
patienter med längre väntetid och för att komma i kapp med väntelistor. Arbetet 
handlar om att balansera vårdgarantin med medicinska prioriteringar. 

● Det sker en kontinuerlig utbildning av läkare inom primärvården i syfte att fler 
patientgrupper ska kunna handläggas av sin distriktsläkare (hudkliniken). 

● Hudkliniken handlägger allt fler fotoremisser - allt fler fall utan ett besök inom 
hudkliniken. Cirka 25 % av remisserna kan avvisas eller besvaras direkt och 
klinikens specialister gör ett stort arbete med detta. Dessa patienter räknas inte som 
ett besök, men hanteras istället på rätt vårdnivå. 

● Eftersom tillgängligheten är sämst i Värnamo gällande hudkliniken omriktas en del 
remisser så att dessa patienter får komma till mottagningen i Jönköping i stället. 

● Vissa patientgrupper förs över till sjuksköterskemottagning. 
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Kirurgisk vård 
Kirurgkliniken beskriver att det pågår ett arbete med att försöka hitta gemensamma rutiner 
i verksamheten sedan de blev en länsklinik under år 2017. För kirurgisk vård som helhet 
har åtgärder vidtagits i syfte att förbättra tillgänglighet till besök enligt följande: 
 
● Kirurgkliniken erbjuder patienterna möjlighet att operera sig på något av sjukhuset i 

länet som kanske inte är patientens närmaste sjukhus i syfte att erbjuda en tid inom 
gränsen för vårdgarantin. 

● ST-läkare tar emot bråckpatienter i grupp som därefter får träffa en sjuksköterska. 
● Kapacitets- och produktionsstyrningsarbete (KPS) som innebär att bättre kunna 

planera och styra resurser.  
● Rätt använd kompetens (RAK) - alltså att patienterna träffar rätt vårdgivare, som inte 

alltid behöver vara just en läkare. Inom urologkliniken sker detta genom att 
sjuksköterskor är delaktiga i hela vårdprocessen. Ca 30 % av 
mottagningsverksamheten innefattar att någon annan kompetens än läkare har hand 
om besöket. Bland annat har kliniken arbetat fram en standardiserad riktlinje för 
utredning gällande urinvägssymtom baserat på specialutbildade sjuksköterskor som 
gör första delen eller hela utredningen fram till behandling. 

● Robotassisterad kirurgi inom exempelvis urologkliniken som genomförs med goda 
resultat. 

● I vårdprocessen, för att behandla njursjukdomar, är alla mellanled borttagna och 
ledtiderna är korta. Patienter med njurstensproblematik behandlas med en ny 
laserbehandling och ny apparat för extrakorporal stötvågsbehandling av njursten. 

● Urologkliniken har koncentrerat och strukturerat sin operativa verksamhet som 
innebär att de olika sjukhusen har ansvar för att utföra specifika operationer.  

● Minskning av antalet vårdplatser för att på så vis få ett bättre flöde av patienter. 
● Operationskoordinatorer som arbetar med att planera när operationen ska ske inom 

urologkliniken.  

2.4.2 Bedömning 
Vi bedömer att kontrollmålet om huruvida tillräckliga åtgärder har vidtagits för att 
förbättra tillgängligheten så att målet om en god tillgänglighet inom specialiserad vård 
nås är delvis uppfyllt. 

Bedömningen görs mot bakgrund av att det på en regionövergripande nivå inte har 
vidtagits några åtgärder för att nå en bättre tillgänglighet i hela regionen. Vi ser att åtgärder 
vidtas på kliniknivå, men totalt sett är dessa inte tillräckliga för att regionen som helhet 
ska kunna nå målet om en god tillgänglighet inom specialiserad vård. 

Vi menar att förbättrade arbetssätt och bättre utnyttjande av tillgängliga resurser är en 
viktig faktor i arbetet med att korta väntetider, och att stora förbättringar kan göras inom 
rådande strukturer. Detta är en uppgift som varje region och verksamhet måste arbeta 
med. Arbetet måste ske på flera nivåer, från regionledning till verksamhetsnära nivå.  
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3. Revisionell bedömning 
Efter genomgång av samtliga kontrollmål gör vi bedömningen att regionstyrelsen och 
nämnden för folkhälsa och sjukvård inte helt bedriver en tillräcklig styrning, uppföljning 
och kontroll av tillgängligheten inom specialiserad vård. Bedömningen grundas på 
utfallet av nedan kontrollmål: 

Kontrollmål Kommentar  

Sker det en styrning 
och uppföljning för 
att åstadkomma en 
god tillgänglighet? 

 

Uppfyllt 
Det sker en styrning för att nå en ökad tillgänglighet 
genom beslutad budget med tillhörande mål. Det 
sker även en styrning inom verksamheterna i syfte 
att uppnå en god tillgänglighet. Även om målen i 
samtliga fall inte uppnås är den styrning som sker i 
verksamheterna ändamålsenlig för att åstadkomma 
en god tillgänglighet. Uppföljning sker såväl i 
verksamheterna på detaljnivå samt i nämnden för 
folkhälsa och sjukvård och regionstyrelsen på en 
mer övergripande nivå. 

 

Är tillgängligheten i 
enlighet med 
nationella riktlinjer? 

 

Ej uppfyllt 
Region Jönköpings län når inte upp till den 
nationella vårdgarantin för tid för besök inom 90 
dagar och behandling inom 90 dagar från besöket. 
Region Jönköpings län tillsammans med någon 
annan region ligger i topp i jämförelse till riket.  

Måluppfyllelsen är inte lika fullgod inom samtliga av 
klinikområdena. Ett flertal kliniker når inte upp till 
regionens mål om att 80% av patienterna ska få tid 
till besök och åtgärd inom 60 dagar. Det sker dock 
en förbättring, vilket också innebär att Region 
Jönköpings län har fått ta del av medel kopplat till 
den nationella kömiljarden. 

 

Finns analyser av 
orsaker till bristande 
tillgänglighet? 

 

Delvis uppfyllt 
Region Jönköpings län följer löpande upp 
tillgängligheten till första besök och åtgärd, och 
verksamheterna förväntas göra en analys/ förklaring 
till avvikelser i tillgängligheten i Stratsys. Dessa 
analyser tillsammans med analyserna som görs i 
delårsrapporter samt för respektive område bör 
fördjupas. En utveckling av övergripande och 
samlade analyser bör också ske på regionnivå. 

Analyser av orsaker till den bristande 
tillgängligheten finns på kliniknivå för hudkliniken. 
Det hade varit av värde om nämnden för folkhälsa 
och sjukvård såväl som regionstyrelsen hade 
sammanställt analyser och orsaker för att kunna 
finna en gemensam lösning på den bristande 
tillgängligheten inom vissa områden. 
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Har tillräckliga 
åtgärder vidtagits 
för att förbättra 
tillgängligheten så 
att målet om en god 
tillgänglighet inom 
specialiserad vård 
nås? 

Delvis uppfyllt 
På en regionövergripande nivå har det inte vidtagits 
några åtgärder för att nå en bättre tillgänglighet i 
hela regionen. Åtgärder vidtas på kliniknivå, men 
totalt sett är dessa inte tillräckliga för att regionen 
som helhet ska kunna nå målet om en god 
tillgänglighet inom specialiserad vård. 

Förbättrade arbetssätt och bättre utnyttjande av 
tillgängliga resurser är en viktig faktor i arbetet med 
att korta väntetider, och att stora förbättringar kan 
göras inom rådande strukturer. Detta är en uppgift 
som varje region och verksamhet måste arbeta 
med. Arbetet måste ske på flera nivåer, från 
regionledning till verksamhetsnära nivå. 
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4. Rekommendationer 
Efter genomförd revision rekommenderar vi att: 

● Regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och sjukvård bör vidta ytterligare och 
riktade åtgärder där vårdgarantins efterlevnad är särskilt bristfällig så att de 
nationella målen såväl som regionens egna mål nås.  

● Regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och sjukvård bör säkerställa fortsatt 
uppföljning av väntetider och vårdgarantins uppfyllelse. 

● Regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och sjukvård bör säkerställa att 
tillräckliga fördjupade analyser görs kopplade till den bristande tillgängligheten både 
löpande och i samband med delårsrapport och årsredovisning. Analyser och orsaker 
bör framgå för att kunna finna en gemensam lösning på den bristande 
tillgängligheten inom vissa områden 

● Regionstyrelsen bör tillse att det sker en utveckling av övergripande och samlade 
analyser på regionnivå. 
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Bilagor 
Bilaga 1 - Mål och mätetal kopplade till tillgänglighet 
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