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Granskning av samverkan om 
hälso- och sjukvård i ordinärt bo-
ende  

EY har på uppdrag av de förtroendevalda 
revisorerna i Umeå kommun och Väster-
bottens läns landsting genomfört en 
granskning av samverkan om hälso- och 
sjukvård i ordinärt boende. Syftet med 
granskningen var att ge revisorerna un-
derlag att bedöma om äldrenämnden, 
landstingsstyrelsen respektive hälso- och 
sjukvårdsnämnden genom styrning, upp-
följning och intern kontroll säkerställer en 
patientsäker hälso- och sjukvård i ordinärt 
boende.  

Av tidigare granskning om samverkan 
kring multisjuka äldre (2016) framkom 
oklarheter i roller och ansvar i samver-
kansprocessen. Oklarheterna grundade sig 
i huvudsak i att det inte fanns en samsyn i 
tolkningen av avtalet för övertagandet av 
hemsjukvården. 

Äldrenämnden bedöms i denna gransk-
ning ha stärkt sin styrning av hälso- och 
sjukvård i ordinärt boende genom att ha 
fattat beslut om uppdragsplan samt att åt-
gärder vidtagits i nämndens internkon-
trollplan. 

I granskningen noteras att samordnade in-
dividuella planer upprättas endast i låg ut-
sträckning.  

Vidare konstateras att informationsöver-
föringen mellan parterna inte fungerar 
och har fortsatta behov av förbättring. Det 
gäller såväl mellan kommun och landsting, 
som primärvård och slutenvård.  

Äldrenämnden bedöms i tillräcklig grad ha 
följt upp och utvärderat hälso- och sjuk-
vård i ordinärt boende samt agerar i syfte 
att åtgärda bristerna. 

Intervjuade inom Umeå kommun och 
landstinget är samstämmiga i att det skett 
förbättringar i samverkan under 2017. 
Detta med anledning av den vägledning 
som arbetas fram i syfte att skapa en ge-
mensam tolkning av avtalet. Samverkans-
arbetet går dock långsamt framåt. 

Mot bakgrund av de noteringar som gjorts 
i granskningen lämnas följande förslag till 
förbättringar till äldrenämnden: 

 Säkerställ att ansvar och roller gäl-
lande hälso- och sjukvård i ordinärt 
boende tydliggörs inom alla områ-
den.  

 Säkerställ att samordnade individu-
ella planer upprättas och följs upp i 
enlighet med lagkrav och beslutad 
rutin.  

EYs rapport Granskning av samverkan om 
hälso- och sjukvård i ordinärt boende 2017-11-
24.  

För ytterligare information, kontakta:  
Revisionens ordförande Johnny Sandström,  
telefonnummer 070-667 34 89. 


