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Granskning av primärvårdens övergripande
planering - 2015
Regionens revisorer har granskat regionstyrelsens
pågående planeringsprocess av primärvården i
syfte att se om den lever upp till bl.a. kraven i
Hälso- och sjukvårdslagen.

Rutiner för att kartlägga befolkningens behov av vård
finns..
..i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen.
I intervjuer har dock framkommit förslag på förbättringsområden, exempelvis att lokala behovsanalyser bör tas fram.

Ökad administrativ tid för läkarna
Enligt uppgift bedöms det nya systemet Cosmic
kräva ca 10 procent mer läkartid. Detta ökar ytterligare kraven i planeringen av primärvårdsverksamheten.

Tidig information om större förändringar i vårdvalet behövs…
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Beräkning av OH- kostnader …
... för primärvården efterlyses. Lagen om valfrihetssystem ställer krav på att det finns en transparens för hur ersättningen för uppdraget framräknats. Regionstyrelsen har höjt ersättningen
efter en analys, men någon kalkyl har vi inte kunnat ta del av. Om kalkyl saknas efterlevs inte
konkurrensverkets krav och man har inte ett underlag för att säkerställa nivån på ersättningen.

Det saknas fortfarande MLU…
….(Medicinskt ledningsuppdrag) på några hälsocentraler. Då chefen inte är läkare behövs en
MLU för planeringen av verksamheten.

…för att undvika att primärvården får
ofinansierade utökningar av sitt uppdrag. Med
nuvarande budgetmodell måste informationen
om sådana förändringar vara känd före mars året
innan. I granskningen har farkommit att
information om väsentliga förändringar inte nått
fram till Beställarenheten i tid.

Risk för kompetens och tempotapp…
…i arbetet med den del av långsiktig plan för god
ekonomisk hushållning som handlar om primärvården. Denna risk har uppstått då både projektledare och projektägaren slutat sina anställningar
innan projektet har slutförts. De planerade medborgardialogerna har inte hunnits med. Vi rekommenderar regionstyrelsen att uppmärksamma
denna omständighet i det fortsatta projektarbetet
så att en tillfredställande beredning kan säkerställas.

För information, se länken nedan eller kontakta:
Mona Nyberg revisorernas ordförande
070-5544103
Majvor Enström, Revisionsdirektör
063-147528

Rapporten finns i sin helhet att hämta på: http://www.regionjh.se/Revisionsrapporter

