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Regionrevisionen    Regionfullmäktige 

För beaktande: 
Regionstyrelsen 
Nämnden för folkhälsa och 
sjukvård 

 
Granskning av tillgänglighet inom specialiserad 
vård 
Regionfullmäktige har i Budget med flerårsplan 2019 angett en målsättning för 
tillgängligheten inom specialiserad vård. För väntetid till ett första besök inom specialiserad 
vård ska 80 procent av patienterna få ett besök inom 60 dagar. Den nationella vårdgarantin för 
den specialiserade vården anger att om en patient får en remiss till den planerade 
specialiserade vården ska denne få en tid för besök inom 90 dagar. 

Den faktiska väntetiden för operation/åtgärd ska vara 60 dagar och målsättningen är att 80 
procent av patienterna får en operation/åtgärd inom angiven tid.  

För patienterna är tillgänglighet till hälso- och sjukvård en av de viktigaste aspekterna av en 
personcentrerad hälso- och sjukvård. Att vården ska vara lätt tillgänglig ingår i det 
lagstadgade kravet på för att bedriva hälso- och sjukvårdsverksamhet. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: 

Har regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och sjukvård en tillräcklig styrning, 
uppföljning och kontroll av till-gängligheten inom specialiserad vård? 

Rapporten i sin helhet är bifogad detta missiv. 

Revisorernas bedömning och rekommendationer 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa 
och sjukvård inte helt bedriver en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av 
tillgängligheten inom specialiserad vård. 

Region Jönköpings län når inte upp till den nationella vårdgarantin som anger tid inom 90 
dagar för besök och inom 90 dagar för behandling. 

 

 

 

 

 

 

 

Revisorerna rekommenderar Region Jönköpings län att: 

1. vidta åtgärder där vårdgarantins efterlevnad är särskilt bristfällig för att 
uppnå nationella mål och regionens målsättningar 

2. säkerställa en fortsatt uppföljning av väntetider och vårdgarantins 
uppfyllelse 

3. tillräckliga och fördjupade analyser görs kopplade till den bristande 
tillgängligheten 

4. utveckla och genomföra övergripande och samlade analyser på regionnivå 
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Svar  

Regionrevisionen föreslår att regionfullmäktige ger regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa 
och sjukvård i uppdrag att senast 30 april 2020 svara på vilka åtgärder som kommer att vidtas 
till följd av granskningens resultat och revisorernas rekommendationer. 

 

 

Thomas Werthén  Göte Wahlström 
Ordförande  Vice ordförande 
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