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Hiilso- och sjukvardsniimnden

Granskning av tillgangligheten till specialisttandv§rden
Pa vart uppdrag har revisionskontoret genomfort en granskning av tillgiingligheten
till specialisttandvarden. Granskningens syfte har varit att svara pa om hiilso- och
sjukvardsniimnden har siikerstiillt att det bedrivs en tillfredstiillande styrning, kontroll och uppfoljning av tillgiingligheten till specialisttandvarden.
Var sammanfattande bedomning iir att hiilso- och sjukvardsniimnden inte har siikerstiillt att det bedrivs en tillfredstiillande styrning, kontroll och uppfoljning av tillgiingligheten till specialisttandvarden. Det saknas faststiillda ma.I for tillgiingligheten och
dokumenterade rutiner for planering och uppfoljning for att oka tillgiingligheten. Eftersom tillgiinglighetmal saknas pa en overgripande niva sker ingen uppfoljning av
tillgiingligheten eller av de atgiirder som genomfors for att forbiittra tillgiingligheten.
Vi bedomer diirmed att niimndens styrning, uppfoljning och kontroll av specialisttandvardens tillgiinglighet behaver stiirkas.

Vi rekommenderar hiilso- och sjukvardsniimnden att:
tydliggora styming och uppdrag ochfaststiilla maljor tillgiinglighetenfor
specialisttandvarden.
siikerstiilla att rutinerfor planering och uppfoljning dolcumenteras.
undersoka om det gar att underliittafor verksamheten att tafram statistik
for viintetider till exempel med hjiilp av systemstod eller liknande.
som en de[ av planeringen genonifora en analys av coronapandemin paver/can av verksamhetens tillgiinglighet pa kart och Zang silct.

siikerstiilla att det sker ett systematisktforbiittringsarbete inom specialisttandvarden med syfte att aka tillgiingligheten.
lopandefolja upp tillgiingligheten och de atgiirder som vidtas med syfte att
forbiittra tillgiingligheten inom specialisttandvarden.
Vi emotser senast den 31 december 2020 en redovisning av vilka atgiirder som hiilsooch sjukvardsniimnden vidtagit eller avser vidta med anledning av granskningsresultatet.
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