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Revisionskontoret  

Sammanfattning av granskningsrapport 
Granskning av Effekter av avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende 
hälso- och sjukvården i Skåne 
 

              Rapporten finns tillgänglig på www.skane.se/revisionen 

Uppdrag och syfte 
Revisorerna har genomfört en granskning 
av effekter av avtalet om ansvarsfördelning 
och utveckling avseende hälso- och 
sjukvården i Skåne (hädanefter ”Avtalet”). 
KomRedo AB har biträtt i gransknings-
arbetet. Syftet med denna granskning har 
varit att bedöma om Region Skåne uppnår 
de mål och syften som anges i Avtalet.  

 
Resultat av granskningen 
Den samlade bedömningen är att Avtalet 
inte efterlevs fullt ut och att Region Skåne 
inte fullgjort sitt ansvar enligt Avtalet. 
Region Skånes efterlevnad av Avtalet i flera 
granskade delar når inte upp till de mål och 
syften som anges i Avtalet.  
Tillkortakommanden finns inom Läkar-
medverkan, Rehabilitering, Habilitering, 
Åtagande kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning samt Egenvård. 

 
Utifrån resultat av granskningen bedöms 
huvudmännen i huvudsak ha fullgjort sitt 
åtagande vad gäller medverkan i 
samverkansstrukturen. Att det förekommit 
meningsskiljaktigheter kring vissa frågor 
ändrar inte denna bedömning. Däremot 
ifrågasätts ändamålsenligheten då 
samverkan resulterat i ett antal begränsade 
beslut, och speciellt då det skiftar så 
mycket mellan de olika delregionala 
samverkansorganen. 

Utifrån de samlade iakttagelserna bedöms 
uppföljningen av Avtalet som bristfällig. 
Gemensam uppföljning är som Avtalet 
anger av central vikt, och genom 
avsaknaden av ett sådant ramverk har 
Region Skåne gått miste om en mycket 
viktig beståndsdel i de förutsättningar som 
krävs för effektiv framdrift, förståelse- och 
samsynsskapande kommunikation och 
effektmätning.  

 

 
Måluppfyllelsen vad gäller de fyra 
utvecklingsområdena i Avtalet bedöms 
som bristfällig. Genomförandestrategin att 
låta delregionerna stå för planering och 
genomförande har inte varit lyckosam, och 
har resulterat i såväl generellt långsam 
genomförandetakt som stora skillnader i 
hur planerna är genomförda. Ett av 
huvudsyftena är att uppnå jämlik vård, 
vilket inte har uppfyllts. 

Pandemin covid-19 har utgjort ett 
betydande hinder för genomförande och 
efterlevnad av Avtalet under 2020-2021 
medan det omfattande gemensamma 
arbetet under pandemin har generellt sett 
haft positiva effekter på samverkans-
klimatet mellan region Skåne och länets 
kommuner. 

Utifrån granskningsresultatet anges i 
rapporten ett antal rekommendationer till 
hälso- och sjukvårdsnämnden och 
primärvårdsnämnden. 

 


