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 Regionstyrelsen  
Hälso- och sjukvårdsnämnden 
  

Hantering av uppskjuten vård 
Granskningen visar att hälso- och sjukvårdsnämnden under år 2022 löpande har fått information 
om läget inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen och om tillgängligheten utifrån vårdgarantin. 
Slutsatsen är dock att nämnden inte har haft en tillräcklig styrning och kontroll över hanteringen 
av den uppskjutna vården: 

• Nämnden har varit för passiv och inte i tillräcklig grad beslutat om direktiv eller åtgärder 
med anledning av den försämrade tillgängligheten som uppstått under år 2022. 

• Utöver översiktliga redogörelser och uppföljning av vårdgarantin saknas fördjupade ana-
lyser av kapacitetsproblem och det faktiska behovet av vård. Vårdgarantin omfattar inte 
alla patientgrupper och ger inte en tillräcklig bild av de faktiska behoven av vård. Det 
finns risk att begränsad uppföljning påverkar nämndens styrning. På lång sikt kan det 
medföra att patienter med stora och komplexa vårdbehov inte prioriteras. 

• Styrningen av riktade statsbidrag med koppling till uppskjuten vård har utvecklats i jäm-
förelse med tidigare granskning. Ansvarsfördelningen mellan regionstyrelsen och hälso- 
och sjukvårdsnämnden behöver dock bli tydligare. Även regionens riktlinjer för fördel-
ning av statsbidrag behöver vissa förtydliganden. 

 

Revisorerna har enhälligt ställt sig bakom dessa bedömningar och slutsatser. I en bilaga lämnar 
revisorerna rekommendationer till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. Reviso-
rerna lämnar denna skrivelse och underliggande rapport (nr 5/2022) till styrelsen och nämnden 
för yttrande. Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revis-
ionskontoret senast den 27 april 2023. 

 
 

 
För regionens revisorer 
 
 
 
 
Edward Riedl   Bert Öhlund 
Ordförande   Vice ordförande 
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  Bilaga 
 

 

Revisorernas rekommendationer 

Hälso- och sjukvårdsnämnden 

• Säkerställ en mer utvecklad uppföljning med fördjupade analyser av behovet av vård och 
behovet av insatser. 

• Bli mer aktiv i den strategiska styrningen av hälso- och sjukvården. Säkerställ att det 
finns en långsiktig planering för hur regionen ska uppnå vårdgarantin och behovet av 
vård för andra patientgrupper. 

Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden 

• Verka för att ansvarsfördelningen mellan regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämn-
den om fördelningen av statsbidrag den blir tydligare reglerad i reglementen.  

• Se till att det av riktlinjerna i regionen för fördelning av statsbidrag tydligare framgår att 
det är hälso- och sjukvårdsnämnden som ska besluta om statsbidrag till nämndens verk-
samheter. 

Instruktioner för yttrande 
Det ska vara enkelt att utläsa vilka åtgärder som regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämn-
den vidtagit eller planerar att vidta. Tänk därför på detta när ni svarar: 

• Lämna ett svar för varje rekommendation som revisorerna lämnat. Det ska finnas en tyd-
lig koppling mellan rekommendationerna och de åtgärder som vidtagits eller planeras 
vidtas.   

• Svara så konkret som möjligt. Ange gärna hur åtgärderna ska genomföras, vem som ska 
genomföra dem och när.  

• Om styrelsen eller nämnden inte tänker vidta några åtgärder, motivera varför. 

• Om styrelsen eller nämnden inte kan svara på utsatt tid, kontakta undertecknad. 

 

Vid frågor kontakta 

 

Richard Norberg 
Revisionsdirektör 
076-844 7090 
richard.norberg@regionvasterbotten.se 
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