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Granskning av avtalet om ansvarsfördelning och
utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne
(rapport nr 2 - 2018)
Revisorerna i Region Skåne samt i tolv Skånska kommuner1 har genomfört
en granskning av Region Skånes och dessas kommuners roll i implementeringen av hälso- och sjukvårdsavtalet som träffades mellan Region Skåne
och de skånska kommunerna 2016. Capire Consulting AB har biträtt i
granskningsarbetet och upprättat bifogad rapport som avser Region Skånes
roll i implementeringen av hälso- och sjukvårdsavtalet.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om Region Skåne bedriver ett
effektivt och ändamålsenligt arbete med att stödja kommunerna vid
implementeringen av hälso- och sjukvårdsavtalet för att skapa förutsättningar för att uppnå de mål och syften som anges i avtalets avsiktsförklaring.
Utifrån genomförd granskning är bedömningen att detta arbete i huvudsak
bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Region Skånes samverkan med
kommunerna har medverkat i att skapa en samarbetsorganisation som ger
ansvariga politiska organ god insyn och kontroll över förverkligandet av
hälso- och sjukvårdsavtalet. För att Region Skåne ska kunna stå för sin del
av åtagandena i avtalet görs bedömningen att det behöver göras en
grundläggande översyn av primärvårdens förutsättningar att fylla den
funktion som hälso- och sjukvårdsavtalet och tillika överenskommelsen om
samverkan vid utskrivning från slutenvården förutsätter. En sådan översyn
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kommuner som medverkat i granskningen är Burlövs kommun, Höörs kommun,
Klippans kommun, Lunds kommun, Skurups kommun, Svedala kommun, Tomelilla kommun,
Trelleborgs kommun, Vellinge kommun, Ystads kommun, Åstorps kommun och Örkelljunga
kommun.
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behöver inbegripa även akutsjukhusens och annan specialistvårds funktion
och roll.
Granskningen visar på följande förbättringsområden:
1. Fördelningen av ansvar, roller och mandat mellan hälso- och
sjukvårdsnämnden och sjukvårdsnämnderna och mellan koncern och
förvaltningar bör klargöras för ett mer effektivt förverkligande av
avtalet.
2. Primärvårdens förutsättningar att fylla den funktion som hälso- och
sjukvårdsavtalet och tillika överenskommelsen om samverkan vid
utskrivning från slutenvården förutsätter bör ses över.
3. Arbetet med genomförandet av hälso- och sjukvårdsavtalet och
överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från slutenvården
bör ses som en helhet och insatser för att stödja en önskvärd
utveckling inom dessa områden bör samordnas samt inkludera
sluten- och specialistvården.
4. Nuvarande planerad uppföljning bör kompletteras med informationsinsamling utifrån den konkreta samverkan som sker på lokal nivå.
5. Åtgärder som medverkar till ökat förtroende mellan parterna är
angelägna både för att lösa uppkomna tolkningsfrågor och för att i
samverkan utveckla hälso- och sjukvården enligt hälso- och
sjukvårdsavtalets intentioner.
Revisorskollegiet behandlade bifogad rapport vid sammanträde 2018-09-26
och beslutade att översända rapporten för yttrande. Yttrandet ska ge svar på
vilka åtgärder (inklusive tidplan för dessa) regionstyrelsen och respektive
nämnd avser att vidta med anledning av de förbättringsområden som lämnas
i granskningen. Regionstyrelsen och respektive nämnd uppmanas att svara
utifrån sina uppdrag och ansvarsområden.
Vi emotser svar senast 2018-12-19.
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