
 
 
 
 
 
 

Granskning av landstingets vårdplatsutnyttjande 
 
Iakttagelser 
Granskningen visar att det på flera av lands-
tingets sjukhuskliniker är problem med åter-
kommande överbeläggningar och utlokalise-
ringar av patienter. Hälso- och sjukvårds-
nämnden har inte vidtagit tillräckliga åtgär-
der för att lösa problem med överbelägg-
ningarna och utlokaliseringen av patienter. 
Det saknas bland annat en politisk beslutad 
strategi för styrning av vårdplatser och han-
tering av överbeläggningar. Det saknas också 
en dokumenterad riskanalys som visar vilka 
verksamheter som nämnden behöver pri-
oritera. 
 
Styrningen och kontrollen av vårdplatserna 
hanteras på tjänstemannanivå. Via sjukhus-
samordnare, verksamhetschefer m.fl. får 
hälso- och sjukhusdirektören information 
om beläggningsgrader m.m. och kan med-
verka till att åtgärder initieras. Vår bedöm-
ning är att informationsläget på tjänsteman-
nanivå är god men att åtgärder som vidtas 
inte är tillräckliga för att lösa de återkom-
mande problemen med överbeläggningarna. 
 
Rekommendationer 
Revisorerna lämnar följande rekommenda-
tioner till hälso- och sjukvårdsnämnden: 
 

 Ge hälso- och sjukvårdsdirektören i 
uppdrag att ta fram en dokumente-
rad riskanalys för nämndens verk-
samheter som handlar om vårdplats-
situationen, risker vid överbelägg-
ningar och utlokalisering av patien-
ter. 

 Besluta om en strategi för nämndens 
styrning och kontroll över vårdplat-
ser inom nämndens ansvarsområde. 
Denna bör omfatta riktlinjer för di-
mensioneringen vårdplatser, utlokali-
sering av patienter samt vilka åtgär-

der som ska vidtas på kort och lång 
sikt vid problem med överbelägg-
ningar.  

 Säkerställ att verksamheter med höga 
risker för patientsäkerhet och ar-
betsmiljöproblem återkommande 
genomför dokumenterade riskanaly-
ser. 

 Ställ krav på att de kliniker som åter-
kommande redovisar överbelägg-
ningar och utlokalisering av patienter 
tar fram åtgärdsplaner. 

 Säkerställ att det finns statistik som i 
realtid visar vilka kliniker som vårdar 
utlokaliserade patienter. 

 Säkerställ att nämnden med lämpligt 
intervall vid sina sammanträden får 
dokumenterade rapporter om läget 
när det gäller vårdplatser, överbe-
läggningar och utlokalisering av pati-
enter 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport: ”Granskning av landstingets vårdplatsut-
nyttjande”. För ytterligare information kontakta Ri-
chard 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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