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Granskning av följsamhet till nationella riktlinjer för
astma och KOL
Landstingets revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning av landstingets samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har landstingets revisorer utarbetat dokumentet ”Granskningsstrategi” i vilket de beskrivit de områden som revisorerna främst ska fokusera på under innevarande mandatperiod. Baserad på granskningsstrategin gör revisorerna en årlig riskbedömning och revisionsplan. I ”Revisionsplan 2018” har revisorerna aktualiserat en granskning avseende följsamhet till nationella riktlinjer
för astma och KOL.
Det övergripande syftet med granskningen var att bedöma om landstingsstyrelsen har inrättat en ändamålsenlig styrning, uppföljning och intern kontroll
som säkerställer att vården bedrivs i enlighet med de nationella riktlinjerna
vad avser vården inom astma och KOL.
Granskningen har genomförts av PwC på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. I rapporten redovisar konsulterna bland annat följande sammanfattande iakttagelser och rekommendationer:
Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är vår
sammanfattande bedömning att landstingsstyrelsen inte i tillräcklig omfattning har inrättat en ändamålsenlig styrning, uppföljning och intern kontroll
för att säkerställa att vården bedrivs i enlighet med de nationella riktlinjerna vad avser vården inom astma och KOL. Det finns delar som till övervägande del fungerar bra medan vi i vår granskning även funnit utvecklingsområden som landstingsstyrelsen bör ta fasta på.
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Med utgångspunkt från de iakttagelser och bedömningar som har framkommit i granskningen lämnar vi följande rekommendationer till landstingsstyrelsen:
•

Vi rekommenderar landstingsstyrelsen att tillse att det säkerställs en
högre täckningsgrad i det nationella kvalitetsregistret för vården om
astma och KOL (Luftvägsregistret). Även om det har skett en positiv utveckling vad gäller antalet deltagande verksamheter och att täckningsgraden har ökat finns det ännu inte tillräckliga data för att kunna
granska de medicinska resultaten och kunna göra jämförelser mellan
enheter inom länet som underlag för förbättrings- och utvecklingsarbete.

•

Av vår granskning framgår att vården för Astma och KOL patienter inte
tillhandahålls på jämlika grunder i länet. Vi rekommenderar landstingsstyrelsen att tillse att ytterligare åtgärder vidtas för att hantera de
skillnader som finns vad gäller vårdcentraler inom astma och KOL
vården i Värmland. Vi menar att landstingsstyrelsen bör verka för att
fler/samtliga vårdcentraler blir certifierade. Genom att införa BEON
inom de offentligt drivna vårdcentralerna kommer det att uppstå nya
skillnader i vård och arbetssätt gentemot de privatdrivna vårdcentralerna.

Revisorerna översänder härmed rapporten och emotser landstingsstyrelsens
svar, med redogörelse för vilka åtgärder styrelsen avser att vidta, senast den
31 januari 2019.
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