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   Regionstyrelsen 
  Hälso- och sjukvårdsnämnden 
  Personalnämnden 

För kännedom och beaktande: 
Samtliga sjukhusstyrelser 

  Primärvårdsnämnden  
  Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden 

Granskning av Vård som skjutits upp med anledning 
av pandemin - Rapport nr 16 – 2021 

Den samlade bedömningen är att den rådande styrningen av tillgänglighet 

inom hälso- och sjukvården inte är ändamålsenlig och effektiv för att 

tillgodose befolkningens behov. 

I granskningen framkommer bland annat att planeringsarbetet för åter-

hämtning av den undanträngning av vård som uppstått med anledning av 

covid-19 resulterade i ett antal förslag, som på olika sätt syftade till att öka 

effektiviteten i vårdsystemet. Pandemins omfattning och långa tidsförlopp 

medförde dock stora begränsningar i den ökning av vårdproduktionen som 

planerades. Den ”vårdskuld” som byggts upp under 2020–21 är störst inom 

verksamhetsområdena ortopedi, ögon, öron-näsa-hals samt allmän kirurgi 

och avser lägre prioriterad vård. Verksamhetsföreträdare anser att främsta 

hindret för att öka vårdproduktionen är en otillräcklig personalbemanning, 

främst vad gäller specialistutbildade sjuksköterskor inom operation och 

anestesi.  

I bilaga till detta missiv lämnar vi rekommendationer till regionstyrelsen, 

hälso- och sjukvårdsnämnden och personalnämnden. I bilaga anges också 

instruktioner för yttrande samt svarsformulär. 

Revisorskollegiet behandlade rapporten vid sammanträdet 2022-01-25 och 

beslutade att översända missiv och rapport för yttrande till ovan berörda 

nämnder/styrelser. Yttranden med uppgifter om verkställda och planerade 

åtgärder ska lämnas senast 2022-04-28. 

För revisorskollegiet 

 

Louise Rehn Winsborg    

Ordförande   George Smidlund 

   Revisionsdirektör 
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     Bilaga 

Revisorernas rekommendationer 

 

• Utifrån rapportens iakttagelser och bedömningar rekommenderas 

regionstyrelsen att vidta åtgärder som skapar förutsättningar för att 

verksamhetsstyrningen tydligare ska harmoniera med pågående 

strävanden mot en mer regiongemensam verksamhetsplanering, 

produktionsstyrning och uppföljning. 

• Hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderas att i samråd med 

regionstyrelsen utforma en tydligare strategi/åtgärdsplan för att 

inventera och åtgärda de uppskjutna vårdinsatserna som är kopplade 

till pandemin, inkluderande regionövergripande produktions-

planering. 

• Regionstyrelsen och personalnämnden rekommenderas att vidta 

ytterligare åtgärder för att intensifiera arbetet kring såväl kortsiktig 

som långsiktig kompetensförsörjning, med särskilt fokus på de 

personalgrupper som visat sig vara kritiska för att upprätthålla 

vårdproduktionen inom verksamhetsområden med bestående eller 

återkommande tillgänglighetsproblem.  



 

 

 

Anvisningar för yttrande 

• Svaret ska innehålla uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits 

eller planeras vidtas utifrån revisorernas rekommendationer. 

• Det ska finnas en tydlig koppling mellan de rekommendationer 

som revisorerna lämnat och de åtgärder som beskrivs i svaret. 

• Svaret bör så långt det är möjligt innehålla tidsangivelser för när 

åtgärderna genomförs. 

• Svaret bör så långt det är möjligt innehålla beskrivning hur 

åtgärderna genomförs. 

• Svaret bör så långt det är möjligt beskriva vilken eller vilka 

funktioner inom förvaltningen eller sjukhuset som fått i uppdrag 

att arbeta med åtgärderna. 

• Om styrelsen/nämnden inte planerar att vida några åtgärder, 

motivera varför. 

• Om styrelsen/nämnden inte kan svara på utsatt tid, kontakta 

revisionskontoret. 

 

Nedan bifogas formulär som kan användas för svar på revisorernas 

rekommendationer. Syftet med formuläret är att underlätta 

kommunikationen och därmed tydliggöra vilka åtgärder styrelsen och 

nämnden vidtagit eller planerar att vidta. 

 

 

  



 

 

 

Svarsformulär för regionstyrelsen  

Utifrån rapportens iakttagelser och bedömningar rekommenderas regionstyrelsen att 

vidta åtgärder som skapar förutsättningar för att verksamhetsstyrningen tydligare ska 

harmoniera med pågående strävanden mot en mer regiongemensam 

verksamhetsplanering, produktionsstyrning och uppföljning. 

 

Regionstyrelsens svar: 

 

 

Hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderas att i samråd med regionstyrelsen 

utforma en tydligare strategi/åtgärdsplan för att inventera och åtgärda de uppskjutna 

vårdinsatserna som är kopplade till pandemin, inkluderande regionövergripande 

produktionsplanering. 

 

Regionstyrelsens svar: 

 

 

Regionstyrelsen och personalnämnden rekommenderas att vidta ytterligare åtgärder för 

att intensifiera arbetet kring såväl kortsiktig som långsiktig kompetensförsörjning, med 

särskilt fokus på de personalgrupper som visat sig vara kritiska för att upprätthålla 

vårdproduktionen inom verksamhetsområden med bestående eller återkommande 

tillgänglighetsproblem. 

 

Regionstyrelsens svar: 

 

 

Övriga kommentarer: 

 

Regionstyrelsens svar: 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Svarsformulär för hälso- och sjukvårdsnämnden 

Hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderas att i samråd med regionstyrelsen 

utforma en tydligare strategi/åtgärdsplan för att inventera och åtgärda de uppskjutna 

vårdinsatserna som är kopplade till pandemin, inkluderande regionövergripande 

produktionsplanering. 

 

Hälso- och sjukvårdsnämndens svar: 

 

 

Övriga kommentarer: 

 

Hälso- och sjukvårdsnämndens svar: 

 

 

 

 

  



 

 

 

Svarsformulär för personalnämnden: 

Regionstyrelsen och personalnämnden rekommenderas att vidta ytterligare åtgärder för 

att intensifiera arbetet kring såväl kortsiktig som långsiktig kompetensförsörjning, med 

särskilt fokus på de personalgrupper som visat sig vara kritiska för att upprätthålla 

vårdproduktionen inom verksamhetsområden med bestående eller återkommande 

tillgänglighetsproblem. 
 

Personalnämndens svar: 

 

 

Övriga kommentarer: 

 

Personalnämndens svar: 

 

 

 


