
Hälso- och sjukvårdsnämndens system för dimensionering av
vårdplatser

Saknas utvecklat system
Landstingets revisorer har genomfört en
granskning av om hälso- och sjukvårds-
nämnden säkerställt att det finns metoder
och system för att bedöma behovet och för-
delning av vårdplatser vid länets tre sjukhus.

Granskningen visar att det för nämndens
verksamhetsområde inte finns något ut-
vecklat system för att på nämndsövergri-
pande nivå säkerställa rätt dimensionering
och fördelning av vårdplatser. Antalet och
fördelningen av vårdplatser har i huvudsak
bestämts med utgångspunkt av nivåer från
tidigare år och nämndens ekonomiska förut-
sättningar. Mot bakgrund av att strategiska
beslut om vårdplatser inte utgår från fördju-
pade analyser av vårdens behov så är det
oklart om nämnden säkerställt att verksam-
heterna har rätt dimensionering och fördel-
ning av vårdplatser. I samband med Projekt
balans så reducerades antalet vårdplatser på
länets tre sjukhus med 105 av ett totalt antal
på ca 1 000 vårdplatser. Denna neddragning
gjorde hälso- och sjukvårdsnämnden utan
djupare analys av vilka behov sjukhusen
hade av vårdplatser.

Planeringen kan försvåras
De analyser som basenheter genomför är i
regel avgränsade till den egna verksamhetens
behov av vårdplatser. Genom att det saknas
system på övergripande nivå så finns det risk
att det uppstår svårigheter i det strategiska
arbetet med dimensionering och fördelning
av vårdplatser. Det kan t.ex. handla om svå-
righeter att utveckla gränsöverskridande
samarbete mellan verksamheter. Det kan
också uppstå svårigheter att genomföra
sammanhållna produktions- och kapacitets-
planeringar. Dessa svårigheter kan medföra

att nämndens resurser inte nyttjas på ett
effektivt sätt.

Revisorernas rekommendationer
Revisorerna rekommenderar hälso- och
sjukvårdsnämnden att se till att en fördjupad
analys av behovet av vårdplatser på länets
sjukhus blir genomförd. Nämnden bör ock-
så säkerställa att det inom nämndens verk-
samhetsområde upprättas en tydlig strategi
för hur dimensionering och fördelning av
vårdplatser framöver ska fastställas. Enligt
revisorernas uppfattning bör väl under-
byggda analyser av vårdens behov utgöra
underlag inför beslut om vårdplatser. Ar-
betsformerna inför besluten bör vara integ-
rerade i nämndens ledningssystem och bud-
getprocess.

Revisorerna har begärt att hälso- och sjuk-
vårdsnämnden ska yttra sig över revisorernas
iakttagelser och rekommendationer. Senast
den 6 december 2013 ska yttrandet ha in-
kommit till revisorerna.

Rapport: ”Landstingets system för dimensionering
av vårdplatser”. För ytterligare information kontakta
Richard Norberg, tel. 090-785 7090. Den kompletta
rapporten finns på landstingets hemsida www.vll.se
men kan även beställas från landstingets revisions-
kontor.
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