REVISORERNA
Handläggare

Direkttelefon

KS

054-61 41 38

Datum

Vår beteckning

2017-11-20

Rev/17013

Ert datum

Er beteckning

Landstingsstyrelsen
Primärvårds- och psykiatriutskottet (för kännedom)

Granskning av primärvården
Landstingets revisorer har för verksamhetsåret 2017 beslutat att genomföra
en granskning av om landstinget har en ändamålsenlig styrning, uppföljning
och kontroll avseende primärvården i landstinget i Värmland.
Det övergripande syftet med granskningen var att bedöma om landstingsstyrelsen har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och intern kontroll över
primärvården. I granskningen ingår även en uppföljning av ”Granskning av
Hälsoval Värmland-styrning, uppföljning och kontroll” från 2012.
Granskningen har genomförts av KPMG på uppdrag av de förtroendevalda
revisorerna. Den sammanfattande bedömningen är att landstingsstyrelsen
inte i tillräcklig omfattning säkerställer att hälsovalet genomförts i enlighet
med fullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsen behöver utveckla styrning,
uppföljning och den interna kontrollen över primärvården.
Utifrån genomförd granskning lämnas följande synpunkter och rekommendationer till landstingsstyrelsen:
•

Landstingsstyrelsen bör; definiera vad respektive ansvar innebär
och vilka krav som följer med ansvaren, ange vilken styrning och
uppföljning som krävs för att ha kontroll över genomförandet samt
vilken organisation och vilka resurser som behövs för att förvalta
uppdraget.

•

När en vårdvalsmodell införts är kravet att organisationen samt tilllämpningen av vårdvalsmodellen ska vara konkurrensneutral. Det är
därför av betydelse att landstinget särskiljer rollerna som beställare
av primärvård och som utförare av primärvård i egen regi. Idag är
det egna regin som svarar för innehåll samt budgeten inom vårdvalet, vilket enligt vår bedömning påverkar konkurrensneutraliteten.
Det skapar också en otydlighet i rollerna inom tjänstemannaorganisationen. Vår bedömning är att det bör finnas en tydligt fastställd
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uppdragsbeskrivning för beställarfunktionen som definierar ansvar
och uppgifter. Genomförandet bör i sin tur framgå av en verksamhetsplan.
•

Det finns en grundstruktur för uppföljning och kontroll utifrån SKLs
basmodell för uppföljning av primärvården och där vårdvalsenheten
i delar har samlat in och sammanställt olika uppgifter. Uppföljningen redovisas inte för landstingsstyrelsen. Ambitionsnivån behöver
tydliggöras när det gäller enskilda uppföljningsdialoger, likaså bör
hälsovalsrådets syfte tydliggöras. Vår rekommendation är att resultaten av de enskilda och gemensamma uppföljningsdialogerna, liksom slutsatser från genomförda fördjupningar och andra uppföljningsinsatser sammanställs och analyseras i en årlig rapport till den
politiska ledningen. Detta i syfte att kunskaperna från analysen ska
ge underlag för landstingets verksamhetsplanering samt revidering
av regelboken.

•

Vi saknar en ekonomisk analys av det ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet för den landstingsdrivna verksamheten. Detta utifrån årligen återkommande underskott. Dessa bör analyseras noga
för att utveckla en hållbar modell för hälsovalet.

Revisorerna översänder härmed rapporten och emotser landstingsstyrelsens
svar, med redogörelse för vilka åtgärder styrelsen avser att vidta, senast den
9 mars 2018.
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