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Landstingsstyrelsen

Yttrande över revisionsrapport "Socialstyrelsens
nationella riktlinjer"
Planeringsdelegationen beslutade 2011-05-17 att återremittera förslag till yttrande
över granskningsrapport ”Socialstyrelsens nationella riktlinjer”.
Landstingets revisorer har genomfört en granskning av hur Landstinget hanterar
Socialstyrelsens nationella riktlinjer i styrningen av vård och omsorgsinsatser.
Syftet ned granskningen har varit att;
• Kartlägga/undersöka i vilken utsträckning landstingsstyrelsen är
informerad om och har vidtagit aktiva insatser för att implementera de av
Socialstyrelsen presenterade riktlinjerna.
• Kartlägga/undersöka hur gemensamma kvalitetsindikatorer redovisas och
följs upp.
• Kartlägga/undersöka om landstingsgemensamma vårdprogram finns
framtagna.
• Översiktligt belysa i vilken omfattning som dessa riktlinjer är kända på
verksamhetsnivå samt hur dessa används i utvecklingsarbetet och
prioriteringar.
Revisorernas sammantagna bedömning är att Landstinget i huvudsak arbetar på ett
ändamålsenligt sätt med att implementera de nationella riktlinjerna. Granskningen
visar dock på att utvecklingsområden finns, främst vad gäller styrning och
uppföljning av hur riktlinjerna efterlevs i verksamheterna.

Frågor till landstingsstyrelsen som revisorerna önskar
besvarade
-

-

Vilka åtgärder avser landstingsstyrelsen vidta för att ytterligare förbättra
att rekommendationerna i de nationella riktlinjerna för diabetes- och
bröstcancer följs?
Vilka övriga åtgärder planerar landstingsstyrelsen för att vidareutveckla
styrningen så att de nationella riktlinjerna används och efterföljs i
verksamheterna?
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Vilka åtgärder avser landstingsstyrelsen vidta för att förbättra
uppföljningen av de nationella riktlinjerna?

Generella synpunkter
En förutsättning för att riktlinjer ska efterlevas är att de är kända och förankrade.
Inför lansering av nya nationella riktlinjer bereds därför ansvariga personer inom
berörda verksamheter möjlighet att lämna kommentarer i ett remissförfarande.
Socialstyrelsens anordnar dessutom regionala konferenser där riktlinjerna
presenteras och kan kommenteras. Vid dessa konferenser samlas profession,
tjänstemän, brukarrepresentanter och förtroendevalda och bereds möjlighet att
inlämna synpunkter på de riktlinjer som då presenteras. Ett remissvar tas fram
som fastställs av Regionsjukvårdsnämnden. Denna process bedöms fungera väl.
Nya nationella riktlinjer får direkt effekt på länsgemensamma Faktadokument.
Spridning, information och implementering av Faktadokument är ett ansvar för de
medicinska programgrupperna. Fastställande av nya dokument inkluderar även ett
godkännande ur resurssynpunkt och eventuella ekonomiska konsekvenser
hanteras i den ordinarie budgetprocessen. Faktadokument, finns eller är på väg att
utformas för i stort sett samtliga nationella riktlinjer ifrån Socialstyrelsen.
Där sådana saknas beror det på att kunskapsdokument inom dessa områden
bedöms mindre relevanta för primärvården, som utgör den huvudsakliga
målgruppen för dokumenten. Ett arbete har påbörjats med att ta fram
Faktadokument även för specialiserad vård men det kommer då ske regionalt.
Regionsjukvårdsnämnden har i uppgift att följa upp det regionala arbetet.
Resultatuppföljning av nationella riktlinjer sker bland annat via kvalitetsregister
och Öppna jämförelser. De senare innehåller mått på både kostnader och
produktivitet, medicinska resultat, tillgänglighet till vården och patienternas
uppfattning om vården. De medicinska programgrupperna har i uppdrag att
kontinuerligt följa resultaten och att i handlingsplaner konkretisera
förbättringsområden. Redogörelser för det arbetet sker årligen till landstingsstyrelsen och tjänstemannaledning. Presentation av Öppna jämförelser görs
årligen till landstingsfullmäktige.

Förbättring av uppföljning
De regionala medicinska programgrupperna redovisar till Regionsjukvårdsnämnden resultaten av arbetet med de nationella riktlinjerna.
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Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att överlämna föreliggande yttrande till Landstingets revisorer.
LANDSTINGETS KANSLI

Agneta Jansmyr
Landstingsdirektör

Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör

