
 
 
 
 
 
 

Granskning av landstingsstyrelsens styrning av primärvården 

 
Bakgrund 

Landstingsstyrelsen har ansvaret för lands-
tingets primärvård. Landstingsstyrelsen har 
också ansvaret som beställare av primärvård 
inom Hälsovalet. Under de senaste åren har 
landstingets revisorer genomfört ett antal 
granskningar som visat att landstingsstyrel-
sen inte haft en tillräcklig styrning och kon-
troll över primärvården. 
 
Ny granskning 

En ny granskning visar åter att landstingssty-
relsens styrning av primärvården är för svagt 
utvecklad och att landstingsstyrelsen inte 
vidtagit åtgärder för att rätta till svagheterna: 
 

 Landstingsstyrelsen har inte gjort det 
tydligt vad styrelsens ansvar för pri-
märvården innebär. Varken när det 
gäller styrelsens ansvar som beställ-
are av primärvård eller utförare av 
primärvård. Landstingsstyrelsen be-
höver definiera sitt ansvar som be-
ställare och utförare för att kunna 
ställa nödvändiga krav i styrningen 
av primärvården.  

 Landstingsstyrelsen har inte säker-
ställt att det finns en organisation 
som är tillräcklig för beställarstyrning 
av primärvården. Ansvar och roller 
som beställare och utförare hålls 
dessutom inte tydligt isär. 

 Granskningen identifierar flera bris-
ter i styrningen av primärvårdens 
kvalitet och ekonomi och när det 
gäller samverkan med andra huvud-
män. 

 Den uppföljning som landstingssty-
relsen gör av primärvården är inte 
tillräcklig.  

 

Det är positivt att landstingsstyrelsen under 
våren 2016 beslutade om en handlingsplan 

för bemanningen av primärvården i egen 
regi. Revisorerna anser dock att landstings-
styrelsen borde ha agerat betydligt tidigare 
och inte först när bemanningsproblemen 
blev akuta. Enligt landstingsstyrelsens års-
rapport 2016 saknades ca 60 distriktsläkare 
vilket innebar att ca 50 procent av tjänsterna 
var vakanta. Under år 2016 ökade volymen 
inhyrda läkare med ca 200 veckor jämfört 
med år 2015. Den handlingsplan som lands-
tingsstyrelsen beslutade om har i ett kort 
perspektiv inte gett några direkta effekter. 
 
Trots tidigare granskningar och trots att 
landstingsstyrelsen själv gjort bedömning att 
det finns brister, exempelvis inför beslut i 
april 2015 om en översyn av Hälsoval Väster-
botten, så har landstingsstyrelsen inte agerat. 
Revisorerna rekommenderar landstingsstyrel-
sen att skyndsamt vidta nödvändiga åtgärder 
för att säkerställa en tillräcklig styrning och 
uppföljning av primärvården. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport: ”Landstingsstyrelsens styrning av primär-

vården”. För ytterligare information kontakta Richard 
Norberg, tel. 090-785 7090. Den kompletta rappor-
ten finns på landstingets hemsida www.vll.se men 
kan även beställas från landstingets revisionskontor. 
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