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Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Granskning av fysioterapeuter
Regionens revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning av regionens
samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har regionens revisorer utarbetat dokumentet ”Granskningsstrategi” i vilket beskrivs de områden
som revisorerna främst ska fokusera på under innevarande mandatperiod. Utifrån granskningsstrategin gör revisorerna årligen en riskbedömning, som utgör
underlag för dokumentet ”Revisionsplan 2019”. I dokumentet ingår en granskning av fysioterapi/sjukgymnastik inom Region Värmland.
Region Värmland erbjuder fysioterapi/sjukgymnastik från olika utförare: dels i
egen regi av regionens anställda, dels av privata utförare genom vårdvalet.
Vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering är etablerat enligt lag om
valfrihetssystem, LOV.
Granskningen har, på revisorernas uppdrag, genomförts av Helseplan Consulting Group AB. I rapporten redovisar konsulterna bland annat följande sammanfattande iakttagelser och rekommendationer.

Den samlade bedömningen är:
Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att Regionstyrelsen samt Hälso- och sjukvårdsnämnden till övervägande del har inrättat en
ändamålsenlig styrning, uppföljning och intern kontroll av den primärvårdsfysioterapi som bedrivs av Region Värmland i egen regi. Helseplan bedömer att
återrapporteringen till Hälso- och sjukvårdsnämnden och Regionstyrelsen
brister vad gäller privata vårdgivare, och att det idag saknas en tydlig röd tråd
från uppföljning på verksamhetsnivå till politisk nivå.
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Utifrån genomförd granskning rekommenderas Regionstyrelsen och Hälsooch sjukvårdsnämnden att:
▪ säkerställa lika villkor för verksamheter som drivs i egen regi och privata
aktörer vad gäller förutsättningarna för att leva upp till de krav som ställs.
▪ utifrån sina respektive uppdrag och ansvarsområden, 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.
▪ begära en strukturerad samlad återrapportering avseende samtliga vårdvalsaktörer inom fysioterapi, det vill säga som även inkluderar privata vårdvalsaktörer.
▪ säkerställa att uppföljningen innehåller sådana målvärden som ger nämnden
förutsättningar att korrekt bedöma den uppföljning som delges nämnden. Hälsooch sjukvårdsnämnden rekommenderas även att överväga en tydligare koppling
mellan uppföljning av vårdvalsverksamheter och den kravställning som finns i
krav- och kvalitetsbok för LOV i syfte att skapa en röd tråd mellan politiskt beslutade krav och politisk uppföljning för denna verksamhet.
Hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderas dessutom att:
▪ säkra likvärdig tillgänglighet och vård av patienter genom en mer effektiv
och ändamålsenlig styrning, exempelvis genom att regelverket inkluderar riktlinjer för prioritering.
▪ begära en strukturerad återrapportering vad gäller uppföljning och kontroll
av ersättning till fysioterapeuter enligt LOF.

Revisorerna översänder härmed rapporten och emotser Regionstyrelsens och
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar, med redogörelse för vilka åtgärder styrelsen respektive nämnden avser att vidta, senast den 8 september 2020.
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