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 Regionstyrelsen 

Hälso- och sjukvårdsnämnden  

  

 
Granskning av följsamhet till nationella riktlinjer för 
Multipel skleros och Parkinsons sjukdom 

Regionens revisorer har ansvar för att genomföra årlig granskning av reg-

ionens samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har region-

ens revisorer utarbetat dokumentet ”Granskningsstrategi” i vilket de beskri-

vit de områden som revisorerna främst ska fokusera på under innevarande 

mandatperiod. Baserad på granskningsstrategin gör revisorerna en årlig risk-

bedömning och revisionsplan. I ”Revisionsplan 2019” har revisorerna aktua-

liserat en granskning avseende följsamhet till nationella riktlinjer Multipel 

skleros (MS) och Parkinsons sjukdom.  

Syftet var att granska om Regionstyrelsen samt Hälso- och sjukvårdsnämn-

den, utifrån sina respektive uppdrag och ansvarsområden, har inrättat en 

ändamålsenlig styrning, uppföljning och intern kontroll för att säkerställa att 

vården bedrivs i enlighet med de nationella riktlinjerna vad avser vården av 

MS-patienter och Parkinsonpatienter.   

Granskningen har genomförts av Helseplan på uppdrag av de förtroende-

valda revisorerna. I rapporten redovisar konsulterna bland annat följande 

sammanfattande iakttagelser och rekommendationer: 

Den samlade bedömningen är:  

Regionstyrelsen utövar inte en tillräcklig och ändamålsenlig uppsikt över 

Hälso- och sjukvårdsnämnden i syfte att övervaka att nämndens arbete bed-

rivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt eller att 

lagar, förordningar och nationella riktlinjer följs.  

Hälso- och sjukvårdsnämnden har å sin sida inte inrättat en ändamålsenlig 

styrning ledning, kontroll och uppföljning för att säkerställa att vården bed-

rivs i enlighet med de nationella riktlinjerna vad avser vård vid MS och 

Parkinsons sjukdom. 
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Helseplans bedömning är även att varken Regionstyrelsen eller Hälso- och 

sjukvårdsnämnden har vidtagit tillräckliga eller tillfredställande åtgärder 

utifrån de behov som identifierats då de nationella riktlinjerna för vård av 

patienter med MS och Parkinsons sjukdom uppdaterades 2016.  

 

De samlade rekommendationerna är att: 

• Helseplan rekommenderar både Regionstyrelsen och Hälso- och 

sjukvårdsnämnden att utarbeta tillfredställande och ändamålsenliga 

rutiner och riktlinjer utifrån respektive ansvarsområde, för att säker-

ställa att vården bedrivs i enlighet med de nationella riktlinjerna vad 

avser vård vid multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom. 

• Regionstyrelsen bör utarbeta tillfredställande riktlinjer och rutiner 

för uppsiktsplikten som kan beslutas. Regionstyrelsen bör inled-

ningsvis definiera innehållet i uppsiktspliktens innebörd och hur den 

ska bedrivas för att säkerställa en tillfredställande och ändamålsen-

lig uppsiktsplikt i enlighet med kommunallagen. 

  

• Hälso- och sjukvårdsnämnden bör utarbeta tillfredställande riktlin-

jer och rutiner för internkontroll som kan beslutas. Hälso- och sjuk-

vårdsnämnden bör inledningsvis definiera innebörden av internkon-

troll (styrning, ledning, kontroll och uppföljning) och hur den ska 

bedrivas för att säkerställa en tillfredställande och ändamålsenlig 

verksamhet i enlighet med kommunallagen. 

 

Regionens revisorer bedömer att Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårds-

nämnden bör tillse att konsulternas rekommendationer beaktas i kvalitets- 

och utvecklingsarbetet inom berörda verksamheter.  

 

Revisorerna översänder härmed rapporten och emotser Regionstyrelsens och 

Hälso- och sjukvårdsnämndens svar, med redogörelse för vilka åtgärder sty-

relsen och nämnden avser att vidta, senast den 28 maj 2020. 

 

 

 

Ingela Wretling    Daniel Berghel  

ordförande  vice ordförande 

 


