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Hälsofrämjande förhållningssätt - uppföljning
Regionens revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning av landstingets samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har landstingets
revisorer utarbetat dokumentet ”Granskningsstrategi” i vilket beskrivs de områden som revisorerna främst ska fokusera på under innevarande mandatperiod.
Baserad på granskningsstrategin gör revisorerna en årlig ”Riskbedömning och
revisionsplan”. I ”Revisionsplan 2019” ingår bland annat en uppföljande
granskning till den granskning avseende ”Hälsofrämjande arbetssätt” som genomfördes år 2015.
Den ursprungliga granskningen genomfördes på revisorernas uppdrag av konsult år 2015. I denna granskning redovisades iakttagelser avseende samtliga revisionsfrågor samt följande rekommendationer:
•

LS bör säkerställa att divisionerna tydligare beskriver hur man avser att arbeta avseende de hälsofrämjande och förbyggande perspektiven utifrån den
inriktning som beskrivs i landstingsplanen.

•

Granskningens bedömning är att LS saknar en tillräcklig uppföljning hur man
arbetar med det hälsofrämjande arbetet. LS bör därför ta fram mätbara indikatorer avseende ett hälsofrämjande förhållningssätt och säkerställa att dessa
indikatorer inkluderas i landstingets styr- och ledningsprocesser och dokument.

•

Granskningens bedömning är att landstinget bör initiera att folkhälso- och
det hälsofrämjande perspektivet lyfts fram tydligare och i större utsträckning
i Nya Perspektiv.
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Denna uppföljande granskning har, på revisorernas uppdrag, genomförts av
landstingets revisionskontor. Uppföljningen har haft som utgångspunkt, iakttagelserna och rekommendationerna i den tidigare genomförda granskningen.
I uppföljningen har bland annat följande noterats avseende de iakttagelser och
rekommendationer som framfördes 2015:
Vår bedömning utifrån uppföljningens resultat är att det, sedan den tidigare
granskningen genomfördes, fattats beslut och vidtagits åtgärder för att stärka
folkhälsoarbetet samt det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.
Vår bedömning är också att regionstyrelsen behöver fastställa den uppdaterade
versionen av nämndplan med bilagd mätplan, som Kultur- och bildningsnämnden beslutade om vid sitt möte den 20 mars. Detta bör ske för att kunna genomföra en strukturerad uppföljning i enlighet med den ”kompletterade/rättade”
nämndplanen och mätplanen.
Efter att ha tagit del av aktuella nämndplaner och framtagna mätplaner för år
2019 är vår bedömning att andelen mätbara indikatorer avseende folkhälsoarbetet har minskat. Ett exempel är att de två indikatorer avseende folkhälsa som
ska rapporteras årligen till regionfullmäktige är av karaktären aktivitetsredovisning.
Vi kan konstatera att i de nu godkända nämndplanerna saknas mätbara indikatorer för uppföljning av effektmålet ”God och jämlik hälsa”. Detta innebär att
vi i nuläget inte tydligt kan se hur uppföljningen av detta effektmål kommer att
ske.
Vi har kunnat konstatera att utvecklingsarbetet Nya perspektiv bibehållits även
i samband med regionbildningen. Vi har också noterat att det pågår en översyn
av målen och de 4 prioriterade områdena inom Nya Perspektiv. Folkhälsofrågorna anges vara integrerade i de gemensamma prioriterade områdena.
Regionens revisorer översänder härmed rapporten för kännedom.
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