
Uppföljande granskning av sjukresor

Bakgrund
Landstingets revisorer genomförde år 2008
en granskning av sjukresor. Granskningen
visade att landstingsstyrelsen inte hade sä-
kerställt en ändamålsenlig styrning och upp-
följning av sjukresorna. Av granskningen
framgick att landstingsstyrelsen saknade en
samlad bild av kostnadsutvecklingen av sjuk-
resor.

I landstingsplanen för perioden 2011-2013
gav landstingsfullmäktige i uppdrag till
landstingsstyrelsen att inleda ett samarbete
med kommunerna om samordning av sjuk-
resor med färdtjänstresor för att uppnå lägre
kostnader.

Landstingsstyrelsen har i verksamhetsplanen
för år 2012 satt upp målet att antalet och
kostnaderna för sjukresor ska minska.

Iakttagelser
Granskningen visar att landstingsstyrelsen
ännu inte vidtagit några åtgärder för att ut-
öka samarbetet om sjukresor med länets
kommuner. Landstingsstyrelsen har under år
2012 vidtagit åtgärder för att minska kostna-
derna för sjukresorna. Vi bedömer att lands-
tingsstyrelsen kan vidta ytterligare åtgärder
för att utveckla sin styrning och uppföljning
inom området.

En iakttagelse är att landstingsstyrelsen från
den 1 januari 2013 flyttat över kostnadsan-
svaret för sjukresorna inom sjukhusvården
till de verksamheter som beställer resorna.
Fram till och med år 2012 låg kostnadsan-
svaret för sjukresorna på verksamhetsområ-
de service som också hade till uppgift att
samordna och administrera sjukresorna.

Även fortsättningsvis kommer verksamhets-
område service ha ansvar för att samordna
och administrera sjukresorna. Revisorerna
bedömer att landstingets reseservice har

ändamålsenliga system och rutiner för att
administrera och samordna sjukresor.

Landstingsstyrelsen har också verkat för att
landstingsfullmäktige skulle besluta om höj-
da avgifter för sjukresor. Från den 1 januari
2013 har egenavgiften höjts till 100 kronor
per resa och högkostnadsskyddet till 1 600
kronor per 12-månadersperiod.

Rekommendationer
Revisorerna rekommenderar landstingstyrel-
sen att:

 vidta åtgärder för att öka samarbetet
med landstingets kommuner,

 säkerställa att verksamheterna har
tillräcklig information i form av
checklistor m.m. för att fatta rätt be-
slut om sjukresor,

 utveckla sin uppföljning av sjukresor
till att också omfatta nyckeltal för
t.ex. samordning och kvalitet samt
efterföljning av regler.

Rapport: ”Granskning av sjukresor”. För ytterligare
information kontakta Jonas Hansson, tel 090-785 73
70. Den kompletta rapporten finns på landstingets
hemsida www.vll.se men kan även beställas från
landstingets revisionskontor.
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