
 
 
 
 
 
 

Granskning av hur statsbidrag har använts för förlossnings-
vård och för insatser för kvinnors hälsa 
 
Bakgrund 
För att få en mer jämställd vård och jämlik 
hälsa har regeringen och Sveriges kommuner 
och landsting (SKL) beslutat om överens-
kommelser om förbättrad förlossningsvård 
och andra insatser för kvinnors hälsa. För år 
2018 fick Västerbottens läns landsting 47,8 
miljoner kronor i riktade statsbidrag. Över-
enskommelsen lämnade möjlighet till lands-
tingen att i stor utsträckning själva prioritera 
vilka insatser som skulle göras.   
 

Insatser i enlighet med regeringens 
anvisningar 
Den granskning som revisorerna genomfört 
visar att landstingsstyrelsen och hälso- och 
sjukvårdsnämnden beslutade om handlings-
planer som stämde väl överens med rege-
ringens och SKL:s ambitioner i överens-
kommelsen. Av granskningen framgår också 
att insatser har genomförts i enlighet med 
planeringen och att aktiviteter har följts upp.  
 
En svaghet i styrningen är att det saknas 
tydliga mål för vilka resultat och effekter 
som styrelsen och nämnden önskar uppnå 
med de olika insatserna. Utifrån styrelsens 
och nämndens uppföljning är det därför 
svårt att bedöma i vilken grad förlossnings-
vården m.m. har utvecklats tack vare genom-
förda insatser. Med anledning av iakttagel-
serna lämnar revisorerna följande rekom-
mendationer: 
 

• Besluta om målsättningar för insatser 
som ska genomföras. Med hjälp av 
tydliga mål kan styrelsen och nämn-
den utveckla uppföljningen och ana-
lysen av insatsernas resultat. 

 
 

• Besluta om vilka konkreta insatser 
som behövs för att utveckla hela 
vårdkedjan inklusive förebyggande-
insatser till eftervården efter gravidi-
tet och förlossning. 

 
Senast den 4 april 2019 ska landstingsstyrel-
sen och hälso- och sjukvårdsnämnden yttra 
sig om vilka åtgärder de vidtar med anled-
ning av revisorernas rekommendationer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport: ”Granskning av förlossningsvård och 
insatser för kvinnors hälsa”. För ytterligare informat-
ion kontakta Richard Norberg, tel. 090-785 7090. 
Den kompletta rapporten finns på landstingets hem-
sida www.vll.se men kan även beställas från lands-
tingets revisionskontor. 
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