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Granskning av rättspsykiatrin

Landstingets revisorer har för verksamhetsåret 2017 beslutat att genomföra
en granskning av den rättspsykiatriska vården. Det övergripande syftet med
granskningen är att bedöma om landstingsstyrelsen säkerställer att den rättspsykiatriska vården bedrivs enligt gällande regler och föreskrifter.
Granskningen har, på revisorernas uppdrag, genomförts av EY. I rapporten
redovisar konsulterna bland annat följande sammanfattande iakttagelser och
rekommendationer: Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är vår sammanfattande slutsats att landstingsstyrelsen till viss del
har säkerställt att den rättspsykiatriska vården bedrivs i enlighet med gällande regler och föreskrifter. Landstingsstyrelsen har i huvudsak säkerställt
en ändamålsenlig styrning av den rättspsykiatriska vården. Däremot bedömer vi att det finns vissa brister i landstingsstyrelsens uppföljning av verksamheten samt i arbetet med samverkan och kompetensförsörjning.
Granskningen visar att landstingsstyrelsen på övergripande nivå i huvudsak
säkerställt en samverkan utifrån kraven i lagstiftningen. Däremot saknas lokala handlingsplaner för den rättspsykiatriska verksamhetens samverkan
med kommunerna. Vidare saknas i till stor del dokumenterade rutiner för
samverkan i samband med utslussning till rättspsykiatrisk öppenvård.
Granskningen visar att landstingsstyrelsen inte i tillräcklig utsträckning säkerställt att det finns planer för att säkerställa bemanning med rätt kompetens inom rättspsykiatrin. Det saknas kompetensförsörjningsplaner såväl på
övergripande nivå som för verksamheten. Däremot framgår att verksamheten har en aktiv styrning och uppföljning av kompetensförsörjning inom ramen för verksamhetens handlingsplan och verksamhetsuppföljning.
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Utifrån genomförd granskning rekommenderas landstingsstyrelsen att:
•

Säkerställa att de övergripande styrdokumenten för det systematiska kvalitetsarbetet är aktuella och ger stöd för verksamhetens arbete.

•

Tillse att det upprättas lokala rutiner för det systematiska förbättringsarbetet samt att förbättringsarbetet dokumenteras.

•

Stärka uppföljningen av vårdgivardirektiven för att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med lagstiftning och föreskrifter.

•

Tillse att verksamheten löpande granskas av extern granskare i enlighet
med Socialstyrelsens föreskrifter.

•

Tillse att uppföljning, analys och sammanställning av avvikelser sker i
enlighet med riktlinjen för avvikelsehantering.

•

Se över hur uppföljning sker av väsentliga nyckeltal för den rättspsykiatriska verksamheten.

•

Tillse att det upprättas lokala handlingsplaner för rättspsykiatrin avseende samverkan med kommunerna i enlighet med den övergripande
överenskommelsen avseende personer med psykisk funktionsnedsättning.

•

Tillse att det upprättas dokumenterade rutiner för arbetet med utslussning till rättspsykiatrisk öppenvård.

•

Säkerställa att det upprättas kompetensförsörjningsplaner såväl på övergripande nivå som för verksamheten

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