
 
 
 
 
 
 

Granskning om samverkan om hemsjukvården 
Bakgrund 
En granskning hösten 2016 visade på brister 
i samverkan mellan landstinget och länets 
kommuner om vården till äldre multisjuka 
(nr 8/2016). Av granskningen framgick att 
landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårds-
nämnden hade en svagt utvecklad styrning 
och uppföljning av samverkansfrågorna. 
Styrningen av landstingets samverkan med 
kommunerna hade i huvudsak hanterats av 
samverkansorganet AC Konsensus och ett 
antal grupperingar på olika nivåer. Olika 
tolkningar av avtal och överenskommelser 
bidrog till att samordningen mellan lands-
tinget och kommunerna försvårades.  
 
Uppföljande granskning 

Denna uppföljande granskning är avgränsad 
till hur samverkan mellan landstinget och 
Umeå kommun fungerar om hälso- och sjuk-
vård i hemmet. 
 
Positivt är att det på tjänstemannanivå i 
landstinget och i Umeå kommun pågår ett 
arbete med att utveckla formerna för sam-
verkan mellan landstinget och Umeå kom-
mun om hälso- och sjukvård i hemmet. Av 
granskningen framgår också att samarbetet 
förbättrats i flera avseenden jämfört med vid 
tidpunkten för den förra granskningen. Ne-
gativt är att samverkan mellan landstinget 
och kommunen ännu inte fungerar tillfreds-
ställande. Nedan återges några av gransk-
ningens iakttagelser: 
 

 Rutiner för samordnad vårdplanering 
följs inte i tillräcklig grad. 

 Samordnande individuella vårdplaner 
(SIP) upprättas endast i begränsad 
utsträckning. 

 Överföringen av information om pa-
tienterna fungerar inte tillfredsställ-
ande. Detta gäller såväl mellan slu-
tenvård och primärvård som mellan 
landstinget och kommunen. 

 Landstinget och Umeå kommun är 
inte överens om gränsdragningar för 
arbetet med förebyggande insatser 
och insatser för rehabilitering. 

 Det saknas för hälso- och sjukvården 
i hemmet riskanalyser utifrån ett pati-
entsäkerhetsperspektiv. 

 
Negativt är också att landstingsstyrelsen och 
hälso- och sjukvårdsnämnden är passiv i sin 
styrning av hur landstinget samverkar med 
kommunerna i länet om hälso- och sjukvård 
i hemmet. En genomgång av styrelsens och 
nämndens protokoll hittills under år 2017 
visar att styrelsen eller nämnden inte vidtagit 
tillräckliga åtgärder för att utveckla sin styr-
ning över samverkan med kommunerna om 
hälso- och sjukvården i hemmet. På samma 
sätt som tidigare utgår en stor del av styr-
ningen av landstingets samverkan med 
kommunerna från AC konsensus och olika 
grupperingar. 
 
I granskningen lämnar revisorerna en rad 
rekommendationer om hur landstingsstyrel-
sen och hälso- och sjukvårdsnämnden kan 
utveckla styrningen av hur landstinget ska 
samverka med kommunerna om hälso- och 
sjukhusvård i hemmet. Senast den 2 mars 
2018 ska styrelsen och nämnden yttra sig till 
revisorerna och redogöra för vilka åtgärder 
de vidtar. 
 
Rapport: ”Samverkan med Umeå kommun om 

hälso- och sjukvård i hemmet”. För ytterligare infor-
mation kontakta Richard Norberg, tel. 090-785 
7090. Den kompletta rapporten finns på landstingets 
hemsida www.vll.se men kan även beställas från 
landstingets revisionskontor. 
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