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 Hälso- och sjukvårdsnämnden (för kännedom) 

  

 

Granskning av förlossningsvården  

Regionens revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning av regionens 

samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har regionens reviso-

rer utarbetat dokumentet ”Granskningsstrategi” i vilket beskrivs de områden 

som revisorerna främst ska fokusera på under innevarande mandatperiod. Base-

rad på granskningsstrategin gör revisorerna en årlig ”Riskbedömning och revis-

ionsplan”. I ”Revisionsplan 2019” har revisorerna aktualiserat en granskning 

avseende förlossningsvården.  

Granskningen har, på revisorernas uppdrag, genomförts av KPMG. I rapporten 

redovisar konsulterna bland annat följande sammanfattande iakttagelser och 

rekommendationer: 

 

Vår samlade bedömning är att förlossningsvården är tillgänglig och patientsä-

ker. Vi bedömer att Regionstyrelsen utövar en ändamålsenlig styrning och led-

ning i meningen att styrelsen anger relevanta styrsignaler för verksamheten. 

Tveklöst finns ett stort intresse på politisk nivå kring förlossningsvård. Beträf-

fande uppföljningen saknas ännu en stabil och regelmässig uppföljning till po-

litiska organ. Vi ser därmed att den interna kontrollen kan förbättras. Till stora 

delar finns denna uppföljning på tjänstemannanivå i regionen och i nationella 

kvalitetsregister men den behöver sammanställas och bli en del i en systema-

tisk återredovisning till styrelsen av hur vården fungerar.  

 

Hälso- och sjukvårdsnämnden har utarbetat sin första nämnd- och mätplan 

och där formulerat relevanta mål som bland annat handlar om tillgänglighet 

och patientsäkerhet. Detta innebär att nämnden utövar en ändamålsenlig styr-

ning och ledning. Även uppföljning har skett i enlighet med fastställd mätplan, 

vilket enligt vår bedömning innebär att den interna kontrollen är tillräcklig. 

 

 

 

 



  2019-06-13  2 

 

 

I rapporten rekommenderas Regionstyrelsen att: 

 

- Ytterligare understödja framväxten av en kvalitetsdriven verksamhetsutveckl-

ing. Detta bör vara det spår som starta genom införandet av forumets ledning-

ens genomgång. Skälet att göra detta är dels att med intressanta svar kan pre-

senteras på frågor av typen ”hur bra är förlossningsvården” dels att informat-

ionen kan bidra till att stärka personalens engagemang för arbetet och därige-

nom minska personalomsättningen.  

 

- Säkerställa att förlossningsvården inför en uppföljning samt presentera en 

redovisning som svarar mot regionfullmäktiges mål om att följsamheten till 

riktlinjer ska öka. En sådan uppföljning finns inte idag. 

 

-Säkerställa att kostnadsdata om förlossningsvården görs tillgängliga på verk-

samhetsnivå och analyseras ytterligare för att finna orsaker till Centralsjukhu-

set relativt höga DRG-kostnader (DRG=diagnosrelaterade grupper). Med dess 

data tillgängliga kan även kombinationen av kvalitet och kostnader analyseras 

och diskuteras, det vill säga effektiviteten.  

 

 

Revisorerna översänder härmed rapporten och emotser Regionstyrelsens svar, 

med redogörelse för vilka åtgärder styrelsen avser att vidta, senast den 12 no-

vember 2019. 

 

 

Ingela Wretling    Daniel Berghel 
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