
Åtgärder för att minska kostnader för vårdskador

Bakgrund
I landstingsplanen för perioden 2012-2015 
gav fullmäktige i uppdrag till hälso- och 
sjukvårdsnämnden att påbörja ett effektivi-
seringsarbete som skulle reducera kostna-
derna för kvalitetsbrister inom nämndens 
verksamhetsområde. 

Nämnden har åren 2014-2015 beslutat om 
kortsiktiga åtgärder för en ekonomi i balans. 
Enligt nämndens rapportering till fullmäk-
tige har det samtidigt pågått ett långsiktigt 
arbete för att reducera verksamheternas 
kostnader. I nämndens verksamhetsplan för 
år 2015 framgick att arbetet i huvudsak 
skulle inriktas mot att minska kostnader för 
kvalitetsbrister, såsom vårdrelaterade infekt-
ioner, fallskador och trycksår. Andra långsik-
tiga åtgärder var bland annat att överföra en 
del slutenvårdsåtgärder till dagkirurgi samt 
att flytta en del av öppenvården på sjuk-
husen till primärvården.

Granskningens resultat
Vår bedömning är att hälso- och sjukvårds-
nämnden haft en svag styrning och uppfölj-
ning av arbetet med att minska kostnader för 
vårdskador inom sitt ansvarsområde. Utöver 
allmänna skrivningar i verksamhetsplanen 
saknades år 2015 konkreta uppdrag från 
nämnden i syfte att minska kostnader för 
vårdskador. Nämnden har inte heller beslu-
tat om några riktlinjer för patientsä-
kerhetsarbetet. De riktlinjer som finns på 
politisk nivå är beslutade av lands-
tingsstyrelsen. 

Positivt är att det pågått ett arbete för ökad 
patientsäkerhet. Verksamheterna har bland 
annat genomfört aktiviteter för att minska 
förekomsten av vårdrelaterade infektioner, 
fallskador och trycksår. Negativt är att det 
inte finns några dokumenterade analyser 

som uppskattar de ekonomiska effekterna av 
arbetet för att minska vårdskador. Det är 
därför osäkert om vidtagna åtgärder bidrar 
till att nämnden långsiktigt får en ekonomi i 
balans. 

Rekommendationer
Rekommendationer till hälso- och sjuk-
vårdsnämnden:

 Utveckla styrningen över patientsäker-
hetsarbetet. Nämnden kan exempelvis ge 
konkreta uppdrag till hälso- och sjuk-
vårdsdirektören om vilka åtgärder som 
ska genomföras och när åtgärderna ska 
vara återrapporterade. Besluta om mål 
och riktlinjer för patientsäkerhetsarbetet 
inom nämndens ansvarsområde. 

 Vidta åtgärder i händelse av att nämn-
dens uppföljning av patient-
säkerhetsarbetet visar på avvikelser från 
beslutade mål, riktlinjer och uppdrag.

 Följ upp ekonomiska effekter av patient-
säkerhetsarbetet. Om nämnden bedömer 
att det inte är möjligt att mäta de eko-
nomiska effekterna bör nämnden över-
väga om åtgärderna kan vara en del av 
nämndens långsiktiga strategi för en 
ekonomi i balans. 

Rapport: ”Åtgärder för att minska kostnader för
vårdskador”. För ytterligare information kontakta 
Susanne Hellqvist, tel. 090-7857087. Den kompletta 
rapporten finns på landstingets hemsida www.vll.se
men kan även beställas från landstingets revisions-
kontor.
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