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Yttrande över revisionsrapport 27/04 Vård på lika villkor - möter vården behoven
Föredragande landstingsråd: Inger Ros

ÄRENDET
Landstingsrevisorerna har överlämnat rapport ”Vård på lika villkor - möter vården behoven?”, till landstingsstyrelsen för yttrande.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

Den politiska ledningen har vidtagit en lång rad aktiviteter för att hälso- och sjukvårdslagens
mål om en god hälsa och en ”vård på lika villkor” bättre ska kunna tillgodoses. Den som
har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. I den politiska
plattformen har beslutats om prioriterade grupper och mål kopplade till respektive grupp.
Dessutom har de medicinska programberedningarna inrättats under mandatperioden, vilka
har som huvuduppgift att säkra en jämlik tillgång till hälso- och sjukvård för hela befolkningen. Tillsammans med det medicinska programarbetet skall de bidra till att vårdens innehåll är lika för alla som är i behov av vård.
Landstingsfullmäktige har i september 2004 beslutat om en övergripande uppföljningsmodell för hälso- och sjukvården. Modellen utgör ett stöd för att följa upp ”vård på lika villkor” med utgångspunkt från åtta uppföljningsperspektiv såsom exempelvis hälsoläge och
hälsoeffekter, kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård, patientfokuserad
hälso- och sjukvård, effektiv hälso- och sjukvård, jämlik hälso- och sjukvård samt hälsooch sjukvård i rimlig tid.
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1 Sammanfattning av revisionsrapport
2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
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För att utveckla både styrning och uppföljning är det, vilket revisorerna påpekar, nödvändigt med tydliga och konkreta mål. I beställarplanen för år 2005 har en utveckling av målen
skett och detta arbete fortsätter inför år 2006. Även enhetliga uppdragsbeskrivningar, avtalsmallar och uppföljningsmallar är viktiga delar i arbetet med att förbättra möjligheterna till
att fokusera på lokala behov och prioriteringar.
I rubricerad rapport har revisorerna konstaterat att en utveckling skett under 2004 när det
gäller kunskap och beskrivning av behov och vårdkonsumtion, vilket ger förutsättningar för
att lagens krav bättre kan tillgodoses. Under ärendets beredning har revisorsrapporten remitterats till de medicinska programberedningarna. Härvid har framkommit vikten av en
bred diskussion inom landstinget om olika dimensioner avseende begreppet ”vård på lika
villkor”. Styrning och uppföljning måste förbättras och göras på ett systematiskt sätt. En
samlad analys av hur landstinget lever upp till lagens krav behöver göras.
Ett handlingsprogram för ökad jämställdhet och ökad jämlikhet i vården behöver tas fram.
Vid framtagandet av detta bör bland annat det nya resursfördelningssystemet utvärderas
avseende dess effekter på vårdens tillgänglighet och utbud samt utifrån ett jämlikhets- och
jämställdhetsperspektiv. Formerna för ett sådant arbete bör skyndsamt utredas inom hälsooch sjukvårdsutskottet.

Ingela Nylund Watz

Inger Ros

Anders Lönn
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Landstingsrevisorerna, revisorgrupp 1, har den 14 december 2004 beslutat att överlämna rapport ”Vård på lika villkor – möter vården behoven?”, till landstingsstyrelsen för
yttrande.
En sammanfattning av revisionsrapporten bifogas (bilaga).

Utskottsbehandling
Hälso- och sjukvårdsutskottet har den 19 april 2005, enligt landstingsdirektörens förslag, avgett yttrande över revisionstrapport 27/04 (bilaga).

Yttranden har inhämtats från de medicinska programberedningarna 1-4 (bilagor till tjänsteutlåtandet)

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 27 april 2005.
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