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Regionstyrelsen 

Nämnden för folkhälsa och sjukvård  

Granskning av kompetensförsörjning  
Revisorerna har, med hjälp av sakkunnigt biträde, granskat regionens arbete med 

kompetensförsörjning. 

 

Syftet med granskningen är att bedöma om strategier, processer och rutiner är 

ändamålsenliga för att säkerställa regionens behov av personal/kompetens. 

Granskningen är inriktad mot åtgärder som vidtas för att behålla kompetens och 

skapa attraktivitet för befintlig personal. Den avgränsas till regionövergripande 

strategisk nivå samt de medicinska områdena psykiatri, rehabilitering och 

kirurgisk vård.   

 

Granskningsrapporten ”Region Jönköpings län – Granskning av 

kompetensförsörjning”, daterad i mars 2016, överlämnas härmed till 

regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och sjukvård. 

Revisorernas bedömning 
Revisorerna konstaterar att kompetensförsörjningen lyfts fram i de mål och 

systemmätetal, som fullmäktige beslutat om i budget och verksamhetsplan. Inför 

år 2016 ska, enligt budgeten för detta år, en handlingsplan för arbetet med ”Rätt 

använd kompetens” tas fram. 

 

Granskningen visar att handlingsplaner, kartläggningar och många andra aktiviter 

genomförts och till relativt stor del håller på att genomföras i syfte att förbättra 

och utveckla kompetensförsörjningen i regionen.  

 

Utvecklingen av arbetet med kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården 

stöds även nationellt genom den så kallade professionsmiljarden, som regeringen 

avsatt årligen under en treårsperiod med start år 2016.  

 

Till följd av det pågående arbetet i regionen anser revisorerna att det är för tidigt 

att dra några slutsatser om vilka effekter arbetet gett. Därför gör revisorerna i 
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nuläget ingen egen bedömning av om regionens arbete med strategier, processer 

och rutiner är ändamålsenliga för att säkerställa regionens behov av 

personal/kompetens. Revisorerna överlämnar de sakkunnigas rapport, med de 

rekommendationer som redovisas i den, till styrelsen och nämnden, som underlag 

för åtgärder i regionens fortsatta arbete med kompetensförsörjning. 

 

Revisorerna kommer att följa det pågående arbetet med kompetensförsörjningen i 

regionen. Revisorerna kommer även att följa upp resultatet av arbetet, bland annat 

utifrån de rekommendationer som ges i granskningsrapporten. 
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