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Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Granskning av följsamhet till nationella riktlinjer för
stroke samt hjärtsjukvård inklusive uppföljningar
Regionens revisorer har ansvar för att genomföra årlig granskning av regionens samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har regionens 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 2019” har revisorerna aktualiserat en granskning avseende följsamhet till nationella riktlinjer stroke
samt hjärtsjukvård inklusive uppföljningar av två revisionsrapporter rörande
följsamhet till nationella riktlinjer stroke samt hjärtsjukvård från 2015.
Syftet var att granska om Regionstyrelsen samt Hälso- och sjukvårdsnämnden, 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
inom stroke- samt hjärtsjukvård. Uppföljning av de två revisionsrapporterna avseende stroke samt hjärtsjukvård från 2015 har också ingått i
granskningen.
Granskningen har genomförts av Helseplan på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. I rapporten redovisar konsulterna bland annat följande
sammanfattande iakttagelser och rekommendationer:
Den samlade bedömningen är att Regionstyrelsen samt Hälso- och sjukvårdsnämnden till stor omfattning har inrättat en ändamålsenlig styrning, uppföljning och intern kontroll för att säkerställa att vården bedrivs i enlighet med
nationella riktlinjer vad avser stroke och akut hjärtsjukvård. Helseplan bedömer att den samlade uppföljningen av nationella riktlinjer behöver bli mer
strukturerad och att det behöver finnas en tydlig röd tråd från uppföljning på
verksamhetsnivå till politisk nivå (och även vidare till den nationella nivån).
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Den samlade rekommendationen är att Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden, utifrån sina respektive uppdrag och ansvarsområden, bör
skapa en struktur för löpande kommunikation med det kliniska kunskapsstyrningsrådet och genom fortsatt internkontroll säkerställa att framtagande och
uppdatering av vårdprogram och andra rutiner och riktlinjer framskrider.

Utifrån de iakttagelser och bedömningar som framkom i granskningen lämnade konsulterna ytterligare ett antal rekommendationer till Regionstyrelsen
och Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Regionens revisorer bedömer att Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden bör tillse att konsulternas rekommendationer beaktas i kvalitetsoch utvecklingsarbetet inom berörda verksamheter.
Revisorerna översänder härmed rapporten och emotser Regionstyrelsens och
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar, med redogörelse för vilka åtgärder styrelsen och nämnden avser att vidta, senast den 10 februari 2020.
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