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Landstingsstyrelsens beslut
Yttrandet över revisionsrapporten godkänns.
Proposition
Ordföranden Monica Johansson (S) ställer förvaltningens förslag under
proposition och finner att det bifalls.
Ärendet
Revisionsgrupperna i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion gav PwC i uppdrag att
granska hur implementeringen av politiska viljeinriktningar fungerat.
Granskningen visar att det finns utvecklingspotential att tydliggöra processen från
den sjukvårdsregionala politiska viljeinriktningens mer allmänt hållna
rekommendationer till de ingående landstingens/regionernas implementering och
aktiviteter. Sjukvårdsregionens landsting/regioner bedömer att den påbörjade
etableringen av ett gemensamt system för kunskapsstyrning ger bättre
förutsättningar för kunskapen att nå patientmötet. Ett gemensamt yttrande för
sjukvårdsregionen är framtaget med lokalt tillägg från landstinget Sörmland med
anledning av två specifika påpekanden/rekommendationer till Sörmland.


Landstinget Sörmland
Tel: 0155 – 24 50 00

Politisk viljeinriktning för missbruksvård som ej behandlats i nämnd eller
styrelse i Landstinget Sörmland
Denna politiska viljeinriktning blev inte beslutad i landstingsstyrelsen men
däremot i den gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och
vård (NSV) där också en handlingsplan för missbruk och beroendevård
fastställts. Arbetet är påbörjat i namngivna grupper. Säkerställs att
kommande politiska viljeinriktningar beslutas i landstingsstyrelsen.
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Som ett stöd i styrning och ledning av hälso- och sjukvården behöver
säkerställas att landstingsstyrelsen behandlar de politiska
viljeinriktningar som utfärdas av samverkansnämnden.
Det finns en rutin att ärenden från samverkansnämnden hanteras i
landstinget. Processen från uppdrag till landstingsdirektör till
implementering behöver förbättras. Förutsättningar för förbättring finns i
och med arbetet med det gemensamma systemet för kunskapsstyrning där
även styrning och ledning av detta system kommer att granskas.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-01-08
Yttrande över revisionsrapport - Implementering av politiska viljeinriktningar
Revisionsrapport - Implementering av politiska viljeinriktningar
Beslutet expedieras till
Revisionen
Jan Grönlund, landstingsdirektör
Monika Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör
Asghar Farahani, hälsovalschef
Akten
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ÄRENDEGÅNG

MÖTESD AT UM

Landstingsstyrelsen

2018-02-13

Yttrande över revisionsrapport - Implementering av
politiska viljeinriktningar
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsens beslut
Yttrandet över revisionsrapporten godkänns.
Ärendet
Revisionsgrupperna i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion gav PwC i uppdrag att
granska hur implementeringen av politiska viljeinriktningar fungerat.
Granskningen visar att det finns utvecklingspotential att tydliggöra processen från
den sjukvårdsregionala politiska viljeinriktningens mer allmänt hållna
rekommendationer till de ingående landstingens/regionernas implementering och
aktiviteter. Sjukvårdsregionens landsting/regioner bedömer att den påbörjade
etableringen av ett gemensamt system för kunskapsstyrning ger bättre
förutsättningar för kunskapen att nå patientmötet. Ett gemensamt yttrande för
sjukvårdsregionen är framtaget med lokalt tillägg från landstinget Sörmland med
anledning av två specifika påpekanden/rekommendationer till Sörmland.

Landstinget Sörmland
Tel: 0155 – 24 50 00



Politisk viljeinriktning för missbruksvård som ej behandlats i nämnd eller
styrelse i Landstinget Sörmland
Denna politiska viljeinriktning blev inte beslutad i landstingsstyrelsen men
däremot i den gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och
vård(NSV) där också en handlingsplan för missbruk och beroendevård
fastställts. Arbetet är påbörjat i namngivna grupper. Säkerställs att
kommande politiska viljeinriktningar beslutas i landstingsstyrelsen.



Som ett stöd i styrning och ledning av hälso- och sjukvården behöver
säkerställas att landstingsstyrelsen behandlar de politiska
viljeinriktningar som utfärdas av samverkansnämnden.
Det finns en rutin att ärenden från samverkansnämnden hanteras i
landstinget. Processen från uppdrag till landstingsdirektör till
implementering behöver förbättras. Förutsättningar för förbättring finns i
och med arbetet med det gemensamma systemet för kunskapsstyrning där
även styrning och ledning av detta system kommer att granskas.
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Beslutsunderlag
Yttrande över revisionsrapport - Implementering av politiska viljeinriktningar
Revisionsrapport - Implementering av politiska viljeinriktningar
Beslutet expedieras till
Revisionen
Jan Grönlund, landstingsdirektör
Monika Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör
Asghar Farahani, hälsovalschef
Akten
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Yttrande över revisionsrapport avseende ” Implementering av
beslutade politiska viljeinriktningar inom Uppsala- Örebro
sjukvårdsregion
Landstingen och regionerna i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion (Landstinget Dalarna, Sörmland, Värmland och
Västmanland samt Region Uppsala län, Region Gävleborg samt Region Örebro län) har gemensamt tagit fram
aktuellt yttrande gällande ”Implementering av beslutade politiska viljeinriktningar inom Uppsala Örebro
Sjukvårdsregion”. Yttrandet är likalydande med undantag av synpunkter kopplade till en rekommendation som
lämnats till ett enskilt landsting/region.

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i samtliga sju landsting och regioner som ingår i UppsalaÖrebro regionen genomfört en översiktlig granskning avseende samverkansnämndens och respektive
landsting/regions arbete med de politiska viljeinriktningarna (PVI). Uppdraget har avgränsats till att titta närmare
på inriktningarna avseende de PVI som antagits 2015-2016 (diabetes, missbruksvård, hjärtsjukvård och
astma/KOL).
De revisionsgrupper som ingår i Uppsala Örebro sjukvårdsregion ger utifrån den genomförda revisionen följande
rekommendationer till landstings-/regionstyrelser:
Gemensamma rekommendationer:
1.
2.
3.

Tydliggör roller, ansvar samt behov av utvecklingsresurser för en sammanhållen kunskapsstyrning
Tydliggör var i styrkedjan samverkansnämnden mer allmänt hållna rekommendationer ska
konkretiseras.
Dialog med samverkansnämnden och berörda landsting/regioner kring förväntningarna på uppföljning
och återrapportering av politiska viljeinriktningar i respektive landsting/region.

Landsting/region rekommendationer
4.
5.

Politisk viljeinriktning för missbruksvård som ej behandlats i nämnd eller styrelse i Landstinget
Sörmland
Som ett stöd i styrning och ledning av hälso- och sjukvården behöver säkerställas att landstingsstyrelsen
behandlar de politiska viljeinriktningar som utfärdas av samverkansnämnden.

Landstinget Sörmland
Tel: 0155 – 24 50 00
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Uppsala- Örebro sjukvårdsregion vill framföra följande:
Övergripande synpunkter
I revisionsrapporten finns följande övergripande slutsats i punkt 2.1, sid 8:
”Sammantaget ger det en bild av att Uppsala-Örebros sjukvårdsregion i nuläget saknar vissa grundläggande
förutsättningar för att genomföra de rekommendationer som lämnats kopplat till flera av de politiska
viljeinriktningar som omfattas av granskningen.”
Samverkansnämnden (SVN) bedömer att revisorerna inte till fullo förstått nämndens roll i relation till de
ingående landstingen/regionerna och nämnden delar inte slutsatsen eftersom det inte är samverkansnämnden som
ska ansvara för genomförandet av rekommendationerna. Det är inom de ingående landstingen/ regionerna som
förutsättningar för ett genomförande finns.
Synpunkter relaterat till revisionens rekommendationer
1.

Tydliggör roller, ansvar samt behov av utvecklingsresurser för en sammanhållen kunskapssyrning

Ingående landsting/regioner har tagit beslut om att ställa sig bakom SKL:s rekommendation om etablering av en
struktur för kunskapsstyrning. I och med det har nu ett sjukvårdsregionalt arbete påbörjats både för skapandet av
nya strukturer men också för att anpassa nuvarande strukturer. I arbetet ingår att tydliggöra roller, ansvar samt
behov av utvecklingsresurser för en sammanhållen kunskapsstyrning
Sjukvårdsregionens ingående regioner och landsting har i samband med etableringen av en
kunskapsstyrningsstruktur påbörjat arbetet för att få en ändamålsenlig och effektiv kunskapsstyrning som ger
förutsättningar för att kunskapen når ända ut i mötet med patienterna. En förbättrad implementering av nationella
riktlinjer kommer att vara en naturlig del i det arbetet. En viktig del i det arbetet är att tydliggör roller, ansvar
kopplat till uppdrag på olika nivåer i kedjan ”nationellt-sjukvårdsregionalt-lokalt” samtidigt som behov av
utvecklings-och processtödsresurser behöver identifieras och allokeras i en sammanhållen struktur för
kunskapsstyrning
2.

Tydliggöra var i styrkedjan samverkansnämnden mer allmänt hållna rekommendationer ska
konkretiseras.

Sjukvårdregionen instämmer i bedömningen att det finns ett behov av att tydliggöra processen från den
sjukvårdsregionala politiska viljeinriktningen mer allmänt hållna rekommendationer till de ingående
landstingen/regionernas implementering och aktiviteter samt i förekommande fall för den egna budget- och
planeringsprocessen. De politiska viljeinriktningarna beaktas i alla regioner/landsting men i en senare budgetoch planeringsprocess sker en dialog med hälso- och sjukvården och en prioritering görs kring vad som ryms
inom given budgetram. Som resultat av detta sker implementeringen av de nationella riktlinjernas
rekommendationer i olika grad utifrån en lokal prioritering.
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Eftersom SVN:s roll avgränsas till att ge rekommendationer till de ingående landstingen/ regionerna så innebär
de politiska viljeinriktningarna en rekommendation och en gemensam strävan mot en jämlik vård i
sjukvårdsregionen men där varje enskilt landsting/region hanterar sin planerings- och budgetprocess.

3.

En dialog sker med samverkansnämnden och berörda landsting/regioner kring förväntningarna på
uppföljning och återrapportering av politiska viljeinriktningar i respektive landsting/region

En dialog har startats i och med Samverkansnämndens sammanträde i juni då processen för de politiska
viljeinriktningarna diskuterades.

Landstinget Sörmland vill framföra följande:
4.

Politisk viljeinriktning för missbruksvård som ej behandlats i nämnd eller styrelse i Landstinget
Sörmland
Som stöd och utveckling av arbetet med kunskapsstyrnings frågor finns ett Råd för kunskapsstyrning (RKS). Ett
av rådet för kunskapsstyrnings uppgifter är att vara mottagare i landstinget av nationella kunskapsunderlag/riktlinjer och samordna de beredningsprocesser mellan politik, profession och tjänstemän som behövs
vid införande av riktlinjer m.m. Det innebär bland annat att genomföra gapanalyser på uppdateringar och
utvärderingar av nationella riktlinjer, samt att genomföra uppföljningsmöten med berörda
chefer/verksamhetsföreträdare för att dels informera om resultatet dels föreslå åtgärder för att leva upp till
rekommendationerna

År 2014 publicerade Socialstyrelsen remissversionen för missbruk och beroende, under året genomfördes enligt
processen för nationella riktlinjer landstings- och kommunvisa gapanalyser, yttrande till Socialstyrelsen och
politisk viljeinriktning. Eftersom denna riktlinje innehåller rekommendationer för både hälso- och sjukvård och
socialtjänst så påbörjades ett gemensamt arbete tillsammans med kommunrepresentanter. Ett länsseminarium
genomfördes under våren 2015 och där lyftes ett antal områden fram som särskilt angelägna att beakta i det
fortsatta arbetet med att implementera riktlinjerna.
En handlingsplan för missbruk och beroendevård togs fram och fastställdes av länsgemensamma nämnden för
samverkan kring socialtjänst och vård (NSV). Ansvaret för genomförande ligger på arbetsgruppen psykiatri och
beredningsgrupp. Den politiska viljeinriktningen har därför inte behandlats i landstingsstyrelsen. Här finns
utvecklingspotential att tydliggöra processen gällande riktlinjer som har både hälso- och sjukvård och
socialtjänstrekommendationer. Kommande politiska viljeinriktningar där både kommun och landsting är
involverade kommer fortsättningsvis att beaktas av rådet för kunskapsstyrning som säkerställer att den hanteras i
både landstingsstyrelse och den gemensamma nämnden.
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Som ett stöd i styrning och ledning av hälso- och sjukvården behöver säkerställas att
landstingsstyrelsen behandlar de politiska viljeinriktningar som utfärdas av samverkansnämnden.

Landstingets Sörmlands representant i SVNs beredningsgrupp har till uppgift att säkerställa att SVN ärenden
hanteras i landstinget. LS beslutar att anta den politiska viljeinriktningen och ger LD i uppdrag att implementera
den politiska viljeinriktningen i enlighet med samverkansnämndens rekommendation. Här finns behov av en
tydligare process som säkerställer detta. Förutsättningar finns i och med bildandet av det gemensamma
kunskapsstyrningssystemet.
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