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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Granskning av följsamhet till nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar
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 rörelseorganens sjukdomar.
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 av
rörelseorganens sjukdomar (osteoporos, artros och inflammatoriska reumatiska sjukdomar).
Granskningen har genomförts av PwC på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. I rapporten redovisar konsulterna bland annat följande sammanfattande iakttagelser och rekommendationer:
Den samlade bedömningen är:
Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden delvis säkerställt, utifrån sina
respektive uppdrag och ansvarsområden, en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll för att säkerställa att vården bedrivs i enlighet med de
nationella riktlinjerna vad avser rörelseorganens sjukdomar (osteoporos,
artros och inflammatoriska reumatiska sjukdomar). Bedömningen utgår
från vad som framkommit under intervjuer och dokumentstudier.
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Utifrån genomförd granskning rekommenderas Regionstyrelsen och
Hälso- och sjukvårdsnämnden att:
● Säkerställa att uppföljning av Regionstyrelsens fokusområden och områden för särskild bevakning under året följs upp i enlighet med Regionstyrelsens nämndplan 2019.
● Säkerställa att beaktandet av åtgärder vid trauma finns med vid upprättande av regionövergripande vårdprogram utifrån socialstyrelsens rekommendationer.
● Säkerställa följsamhet till aktuella vårdprogram och riktlinjer avseende
registrering i olika kvalitetsregister inom området.
● Säkerställa följsamhet till aktuella rutiner för att inte påverka vårdövergångar.
● Säkerställa följsamhet avseende rutiner vid remisshantering och dess
stödsystem

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 8 september 2020.
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