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Nya granskningar från revisorerna 
Revisorerna beslutade den 16 december 2022 om nya granskningar: 

Förlossningen 
Regionen har stora problem att klara personalförsörjningen inom förlossningsvården. En 
granskning visar att arbetet med nämndens handlingsplan för att säkerställa beman-
ningen blev kraftigt försenat. Den plan som nämnden beslutade om var dessutom inte en 
färdig handlingsplan. Förseningar i arbetet med handlingsplanen har sannolikt fördröjt 
genomförandet av åtgärder. En slutsats är att nämnden inte säkerställde tillräckliga förut-
sättningar för verksamheten att hantera problemen med personalförsörjningen. Verk-
samheten i Lycksele var stängd för planerade förlossningar en period på sommaren och 
planeras vara stängd även över jul 2022 och i januari 2023. Det finns även oklarheter om 
hur beslut om de tillfälliga stängningarna har fattats. Nämnden behöver klargöra hur såd-
ana beslut ska tas. Läs mer i rapport nr 3/2022. 

Uppskjuten vård 
Pandemin har påverkat hälso- och sjukvården kraftigt och lett till uppskjuten vård. En 
granskning visar att hälso- och sjukvårdsnämnden har hållit sig informerad om läget inom 
hälso- och sjukvården och tillgängligheten utifrån vårdgarantin. Nämndens styrning och 
kontroll över arbetet med uppskjuten vård har dock inte varit tillräcklig. Nämnden har va-
rit för passiv och inte i tillräcklig grad beslutat om direktiv eller åtgärder för att hantera 
den uppskjutna vården. Nämndens uppföljning var översiktlig och för begränsad till vård-
garantin. Vårdgarantin omfattar dock inte alla patientgrupper och ger inte en tillräcklig 
bild av de faktiska behoven av vård. Det finns risk att den begränsade uppföljningen på-
verkar nämndens styrning. På lång sikt kan det medföra att patienter med stora och kom-
plexa vårdbehov inte prioriteras. Positivt är att styrningen av riktade statsbidrag med 
koppling till uppskjuten vård har utvecklats. Läs mer i rapport nr 5/2022. 

Betalkort 
Det finns brister i regionala utvecklingsnämndens hantering av betalkort. En uppföljande 
granskning visar att det i början av december 2022 fanns åtta betalkort som regionen var 
betalningsansvarig för (nr 4/2022). Revisorerna har tidigare rekommenderat nämnden att 
inte tillåta sådana kort. Fyra av korten var dessutom utställda på personer som inte var 
anställda i regionen. Läs mer i rapport nr 4/2022. 

Läs mer om granskningar på www.regionvasterbotten.se/revision 
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