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1.Uppdrag och bakgrund
Regeringens proposition 1999/2000:149, den nationella handlingsplanen för hälso- och
sjukvårdens framtida utveckling, fastställer en gemensam vårdpolitisk idé för hälso- och
sjukvården i landet. Avsikten med planen är att stärka den vårdpolitiska
utvecklingsinriktningen mot ett tydligare vårdansvar hos de öppna vårdformerna för en rad
vårdbehov och behovsgrupper. Innebörden är b l a att slå fast en utvecklad roll för
primärvården och kommunernas vård och omsorg att svara för alla sjukvårdsbehov som inte
kräver sjukhusets specifika medicinska och tekniska resurser.
Varje sjukvårdshuvudman skall före årsskiftet 2001/2002 ha tagit fram en regional
handlingsplan för utveckling av länets/regionens hälso- och sjukvård.
Komrev inom ÖhrlingsPrice WaterhouseCoopers har av landstingets revisorer fått i uppdrag
att granska Landstinget Hallands arbete med sin regionala plan och de strategier som slagits
fast genom denna samt eventuella effekter.

1:1 Rapportens disposition
Föreliggande rapport syftar till att ge en beskrivning av hur Landstinget Halland arbetat med
sin regionala handlingsplan och avser att fullfölja de intentioner som fastställts i det
nationella utvecklingsavtalet. Rapporten beskriver också de insatser och de resurser som
avsatts för genomförandet.
·

I avsnitt två redovisas granskningens frågeställningar och genomförande.

·

Rapporten redogör i avsnitt tre för de allmänna utgångspunkterna i den nationella
handlingsplanen för utveckling av hälso- och sjukvården.

·

Avsnitt fyra presenterar vårt granskningsresultat tillsammans med revisionella
bedömningar.
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2. Granskningens syfte, frågeställningar och metod
2:1 Granskningens syfte
Syftet med granskningen är att granska det utvecklings- och förändringsarbete som nu sker
inom landstinget Halland. Avsikten är att värdera om landstinget följer den inriktning som
lagts fast på nationell nivå och enligt de ambitionsskrivningar som framställs i Landstinget
Hallands regionala handlingsplan.

2:2 Revisionsfrågor
Granskningens frågeställningar är:
·

Vilka initiativ har landstingsstyrelsen tagit för att styra utvecklingen i enlighet med
den nationella handlingsplanen och hur har de uttryckts?

·

Vilka insatser har startat och eventuellt genomförts i enlighet med den lokala
handlingsplanen (mål) och vad har hittills uppnåtts (effekter),

·

Har det ekonomiska resurstillskottet avsatts till de ändamål som anges i den nationella
handlingsplanen och hur har medlen fördelats?

·

Finns en tydlig strategi för uppföljning av de åtagande som uttalats i landstingets
regionala handlingsplan?

2:3 Metod.
Genomgång av centrala styrdokument som:
·

”Den framtida primärvården – Landstinget Halland”, ”Översyn av barn- och
ungdomspsykiatriska verksamheten i Halland” samt ”Barn och ungdomar –
länsövergripande policy och riktlinjer för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd”

·

Landstinget Hallands regionala handlingsplan

·

Landstinget budget och flerårsplan

·

Landstingets rapportering till Socialstyrelsen avseende den regionala
handlingsplanen.

Därtill har intervjuer förts med tjänstemän inom landstingets kansli. Vidare har
frågeställningar ställts kring den nationella/lokala handlingsplanen vid revisorernas
överläggningar med primärvårdsnämnderna.
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3.Utvecklingsavtalets syfte
Hälso- och sjukvården har under 1990-talet genomgått en djupgående strukturomvandling
med en inriktning mot att högspecialisera den slutna sjukhusvården och att stärka de öppna
vårdformernas ansvar för alla delar av ett vårdförlopp som inte fordrar den slutna vårdens
högteknologiska insatser. Detta har skett utifrån att den medicinska och medicinsktekniska
utvecklingen möjliggjort allt kortare vårdtider vid sjukhusen - samtidigt som det finns en
övertygelse att lokala och öppna vårdformer skapar både ökad tillgänglighet, kontinuitet och
kostnadseffektivitet. Till detta kommer att Ädelreformen medförde att vårdinsatser för äldre i
ökad utsträckning ges utanför den slutna vården i ordinärt eller särskilt boende.
Regeringens bedömning är att det finns en obalans i hur denna strukturomvandling fallit ut.
Primärvårdens successivt vidgade ansvar för allt mer vårdbehövande patienter har inte
åtföljts av erforderliga kapacitetsförstärkningar. Denna eftersläpning i primärvårdens och
kommunernas kapacitet att svara för ett större åtagande och aktivt svara för en given del i
varje enskilt vårdförlopp har orsakat tillgänglighets-, kvalitets- och samordningsproblem i
hela hälso- och sjukvården. Konsekvenserna är särskilt allvarliga för äldre vars vårdbehov
förutsätter samordnade insatser från olika håll, i synnerhet när insatser krävs från både
landstingens och kommunernas primärvård.
Den grundläggande förutsättningen för att komma till rätta med problemen är enligt
regeringens uppfattning att primärvårdens och kommunernas insatser nu aktivt stärks. Det är
de samlade insatserna, effekten av hela vårdkedjan inklusive dess förebyggande delar, som är
viktiga för patienterna. Att förbättra den samlade hälso- och sjukvårdens effektivitet ligger
också i linje med den grundläggande huvudstrategin för arbetet med prioriteringar – att tillse
att resurserna utnyttjas rätt. En förstärkning av primärvård och omsorg i landsting, regioner
och kommuner innebär också en prioritering av de patientgrupper som lyfts fram i de av
riksdagen beslutade riktlinjerna för prioriteringar. Därmed uppmärksammar handlingsplanen
barn och ungdomar och äldres psykiska ohälsa och psykiskt funktionshindrade. Även för
denna grupp regleras insatserna genom utvecklingsavtalet.
Syftet med den nationella handlingsplanen är att utveckla hälso- och sjukvårdens
grundläggande struktur och inriktning mot mer effektiva öppna vårdformer och göra dessa
mer tillgängliga. Ambitionen med den nationella handlingsplanen är således att utifrån ett
gemensamt avtal och i samverkan åstadkomma goda resultat i landsting och kommuner i
samverkan med den specialiserade vården vid och utanför sjukhus
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Hälso- och sjukvårdens grundläggande struktur och inriktning skall enligt den nationella
handlingsplanen utvecklas enligt följande:
·

Sjukvårdshuvudmännens primärvård utvecklas till en väl fungerande bas i hälso- och
sjukvården genom förbättrad kontinuitet och tillgänglighet.

·

Hälso- och sjukvårdsinsatserna för äldre förbättras genom ökad läkarmedverkan,
förbättrad samverkan och i övrigt utvecklad kvalitet av medicinska insatser i den
kommunala primärvården.

·

Insatser till barn, ungdomar och äldre med psykisk ohälsa förbättras och stödet till
personer med psykiska funktionshinder stärks.

·

Mångfalden av vårdgivare inom vården och omsorgen ökar genom att fler privata,
kooperativa och ideella vårdgivare ges möjlighet att sluta avtal med
sjukvårdshuvudmännen.

Målsättningen är att åstadkomma positiva systemeffekter för hälso- och sjukvården som
helhet, dvs. att skapa bättre förutsättningar för primärvården i landsting/regioner och
kommuner och den specialiserade vården vid och utanför sjukhus att i samverkan förbättra
vårdens kvalitet och tillgänglighet.
För att åstadkomma den önskade förstärkningen av primärvården och av kommunernas
sjukvård för äldre krävs det enligt regeringen utökade resurser. Mot den bakgrunden har
regeringen beslutat att tillföra landsting, regioner och kommuner ett resurstillskott. Det
sammanlagda tillskottet utgör nio miljarder kronor under åren 2001–2004. Resurstillskottet
kommer att fördelas med en miljard kronor år 2001, en miljard kronor år 2002, tre miljarder
kronor år 2003 samt fyra miljarder kronor år 2004.

3:1 Sjukvårdshuvudmännens primärvård
För att primärvården skall kunna utvecklas till en väl fungerande bas i hälso- och sjukvården
bör primärvården inom varje sjukvårdshuvudman ha ett tydligt uppdrag och en balans mellan
uppdrag och resurser. En likformig detaljerad primärvårdsmodell att tillämpas över hela
landet bör inte skapas. Genom avtalet om utvecklingsinsatser bör primärvårdens uppdrag i
varje landsting preciseras utifrån regionala förutsättningar. Avtalet betonar att alla
länsinvånare som så önskar bör få tillgång till och kunna välja en egen läkare. Läkaren och
distriktssköterskan svarar tillsammans med andra yrkeskategorier i primärvården genom en
långsiktig relation för invånarnas grundläggande vård- och rehabiliteringsbehov och fungerar
som patientens rådgivare och samordnare av olika vårdinsatser. Genom avtalet bör alla
invånare få tillgång till information om primärvården – om valmöjligheter, tillgänglighet och
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funktion. Avtalet bör ge förutsättningar för invånarna att oavsett tidpunkt på dygnet få
tillgång till adekvat kompetens och adekvata insatser, i första hand inom primärvården.

3:2 Hälso- och sjukvård för äldre – kommunal primärvård
Ädelreformen ligger fast med sin ambition att medverka till att patienter med omfattade
medicinska vårdbehov skall kunna få dessa tillgodosedda integrerat i boende och vardagsliv.
Kvarstående brister när det gäller det medicinska omhändertagandet i hälso- och sjukvården
för äldre – den kommunala primärvården – bör åtgärdas.

3:3 Vårdinsatser vid psykisk ohälsa
Psykiatrin är ett område som stått under dynamisk omställning under senare tid. Förändringar
i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Socialtjänstlagen (SoL), tillkomsten av LSS1lagstiftningen, samt utvecklingsinriktning utifrån psykiatriutredningen, psykiatrireformen,
samverkansutredningen, prioriteringsutredningen och senast den nationella handlingsplanen har sammantaget lagt grunden för den psykiatri som nu formas. Specialistpsykiatrin har
förändrats mot en mer specialiserad inriktning med reducering av slutenvårdsplatser och
uppbyggnad av öppna vårdformer. Kommunen har fått ett vidgat ansvar genom uppdraget att
svara för de boende och sysselsättning för psykiskt funktionshindrade.
Förändringarna förutsätter en god samverkan mellan kommunerna och landstingen.
För barn och ungdomar krävs ofta också samverkande insatser från olika håll som BUP,
socialtjänsten, barnomsorg och skola. Den nationella handlingsplanen betonar därför att
insatserna i öppna vårdformer bör utvecklas både för barn, ungdomar och äldre med psykisk
ohälsa samt till psykiskt funktionshindrade.

3:4 Ökad mångfald av vårdgivare
Den nationella handlingsplanen lyfter fram att utvecklingsinsatser bör stärkas och
förutsättningar skapas för en ökad mångfald av vårdgivare i den öppna vården och omsorgen,
genom att fler privata, kooperativa och ideella vårdgivare ges möjlighet att sluta avtal med
sjukvårdshuvudmännen.

3:5 Uppföljning och utvärdering av handlingsplanen
Denna nationella handlingsplan syftar, tillsammans med avtalet med Landstingsförbundet
och Svenska Kommunförbundet om utvecklingsinsatser och resurstillskottet under åren
2001–2004, till att stödja utvecklingen av hälso- och sjukvården. Planens huvudinriktning att
göra primärvården i landsting, regioner och kommuner till en väl fungerande bas i hälso- och

1

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
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sjukvården kräver insatser och utvecklingsarbete under en följd av år. Eftersom detta är
djupgående förändringar kan man inte utlova snabba och omedelbara resultat på alla punkter.
Desto viktigare är det att tillse att handlingsplanen, utvecklingsavtalen och resurstillskottet
sammantaget år från år leder till sådana delförändringar som kan förväntas ge avsedda
effekter på sikt.
Regeringen har därför i utvecklingsavtalet med Landstingsförbundet och Svenska
Kommunförbundet kommit överens om att såväl utvecklingsavtalet som de lokala
handlingsplanerna skall följas upp och utvärderas, både lokalt och nationellt.
Socialstyrelsen har givits i uppdrag att svara för den nationella uppföljningen och
utvärderingen.
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4. Granskningsresultat
Utifrån revisionsfrågorna har vi valt att gestalta arbetet med och effekter av de mål och
ambitioner som redogörs i Landstinget Hallands regionala handlingsplan utifrån följande fyra
huvudrubriker.

4:1 Landstinget Hallands regionala handlingsplan
Under perioden år 2000 till början av 2002 genomfördes ett omfattande arbete i landstinget
med preciseringen av primärvårdens uppdrag, dels generellt och dels på vårdcentralsnivå
inom de områden som bl.a. tas upp i nationella handlingsplanen. Vidare har en länsövergripande policy och riktlinjer för arbetet med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd
tagits fram. Landstingets regionala handlingsplan antogs av landstingsstyrelsen 2001-12-10.
Utredningar och dokument
1. Tidigare har framtagits en länsövergripande principöverenskommelse rörande
samverkansfrågor mellan kommunerna och landstinget i hälso- och sjukvårdsfrågor.
Utifrån denna överenskommelse är nu också lokala avtal ingångna mellan
kommunerna och primärvården avseende samverkan hälso- och sjukvårdsfrågor.
2. Andra stora utvecklingsarbeten – med tydliga beröringsytor med nationella
handlingsplanen – är ”Den framtida primärvården – innehåll och utveckling”,
”Översyn av barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten i Halland”, ”Uppföljning
av vuxenpsykiatrin” samt ”Gemensam policy och riktlinjer för barn och ungdomar i
behov av särskilt stöd i länet”.
3. Strategidokumentet ”Den framtida primärvården” är uppdelat i två delar. Första delen
i dokumentet är grunden för den fortsatta utvecklingen av primärvården i Halland och
är antaget av landstingsfullmäktige i mars 2002. Andra delen av dokumentet anger
riktlinjer för genomförandet av primärvårdens uppdrag är antaget av landstingsstyrelsen i februari 2002.
4. Kommunerna i länet och landstinget blev under året klara med ett gemensamt
dokument som syftar till at ge bättre stöd, tidigt och adekvat, till barn och ungdomar
med behov av särskilda stödinsatser från samhället. Dokumentet antogs under hösten
2002 av samtliga fullmäktigeförsamlingar i länet och nästa steg är utarbetande av
gemensamma lokala handlingsplaner inom respektive kommun.
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5. En översyn av den barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten slutfördes också
under 2002. Politiskt beslut om mål, strategier, utvecklingsområden, kvalitetssäkring,
samverkan och avgränsning m.m. för barn- och ungdomspsykiatrin i Halland togs i
oktober 2002.
6. För vuxenpsykiatrin fattade landstingsfullmäktige i mars 2002 beslut om fortsatt
verksamhetsutveckling. Utgångspunkt för beslutet var dels en uppföljning av
vuxenpsykiatrin i länet men även de utvecklingsområden som lyfts i Nationella
handlingsplanen.
7. Landstinget har gjort särskilda ekonomiska satsningar, främst för att öka
tillgängligheten i primärvården under de senaste 3-4 åren, d.v.s. redan före 2001.
Medlen har öronmärkts för vissa områden, t.ex. införande av en ny gemensam
sjukvårdsupplysning för länet och en tydlig utökning av ST-utrymmena för att bl.a.
kunna möta kommande pensionsavgångar. Landstingsfullmäktige har tilldelat
primärvården extra resurstillskott i budget 2001, 2002 och 2003 och i den ekonomiska
planen 2004-2006.
I dokumentet ”Den framtida primärvården - innehåll och utveckling” anges de grundläggande
värderingar och utgångspunkter som ska vara utmärkande för primärvården i Halland.
Följande anges.
·

Primärvården i Halland ska utvecklas så den utgör ett naturligt förstahandsval för
befolkningen vid behov av vård. en förutsättning för att nå detta är att primärvården
sätter patienten i centrum, bedrivs utifrån en helhetssyn, finns nära invånarna samt har
en god tillgänglighet och kontinuitet.

·

Primärvården i Halland ska präglas av ett hälsoperspektiv och människor ska
uppmuntras att ta ansvar för sin egen hälsa. Hög kvalitet, teamarbete, samverkan och
ett ansvarstagande för utveckling av vårdkedjor skar vara kännetecknande för
verksamheten.

·

Genom ett klart formulerat uppdrag kopplat till tydliga ekonomiska villkor
(oberoende av driftform) ska landstinget Halland skapa attraktiva arbetsmiljöer där
FoU, kompetensutveckling, delaktighet, inflytande och påverkansmöjlighet ingår som
en naturlig del i kliniska verksamheten.

Landstingets handlingsplan redovisar landstingets aktuella utvecklingsläge inom de områden
som fokuseras i den nationella handlingsplanen. Planen beskriver dessutom vilken
ambitionsinriktning som föreligger per område och vilka utvecklingsinsatser som planeras.
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Arbetet har resulterat i att ett antal utvecklingsaktiviteter som fastställts och sammanfattats i
dokumenten ”Den framtida primärvården – innehåll och utveckling”, ”Översyn av barn- och
ungdomspsykiatriska verksamheten i Halland” och ”Gemensam policy och riktlinjer för barn
och ungdomar i behov av särskilt stöd i länet” och som sedan kopplats till handlingsplanen.
Dokumenten beskriver mer i detalj vilka satsningsområden som föreslås inom respektive
utvecklingsområde. Dokumenten avses som en beskrivning av landstingets strategi för hur
de ambitioner som klargörs i handlingsplanen skall uppnås.
En sammanfattning av landstingsfullmäktiges/-landstingsstyrelsens beslut beträffande
utveckling inom vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin med beaktande även av
de utvecklingsområden som anges i Nationella handlingsplanen återges i bilaga 1.
Revisionella bedömningar
Genom det breda angreppssätt som tidigare har tagits i form av en principöverenskommelse
rörande samverkansfrågor mellan kommunerna och landstinget med representanter från såväl
kommunen som landstingets hälso- och sjukvård, så har landstinget lagt en god grund för att
strukturerat fånga samverkansperspektivet och för att forma ett strategiskt arbete för att
utveckla samverkan. Vi kan genom de utvecklingsinsatser som lyfts fram se att förutom
sjukvårdsupplysning och kompetensförsörjning, är just samverkan det tongivande av de
föreslagna utvecklingsinsatserna. Samtliga av de åtgärder som föreslås och planeras har för
avsikt att leda till att patienten i ökad utsträckning erhåller rätt vård på rätt vårdnivå med så
god tillgänglighet som möjligt.
Vi kan konstatera att arbetet med den lokala handlingsplanen i stor utsträckning skett
parallellt med framtagandet av dokumenten ”Den framtida primärvården – innehåll och
inriktning”, ”Översyn av barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten i Halland” samt
”Gemensam policy och riktlinjer för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd i länet”.
Handlingsplanen har sedan förankrats/processats med förvaltningscheferna inom
primärvården, distriktsläkarföreningen samt anställda på vårdcentralerna innan den formellt
har antagits av landstingsstyrelsen. Vi anser att den politiska uppdragsgivarrollen och
ledningsansvaret, den politiska insynen och kontrollansvaret - har tagits och strukturerats på
ett adekvat sätt. Ledning, insyn och kontroll har säkrats genom att landstingsstyrelsen via
arbetsgruppen får avrapportering från det fortlöpande arbetet och genom den uppföljning som
planeras av de utvecklingsaktiviteter som initierats.
Vår bedömning är att Landstinget Hallands form för redogörelse av vilken utvecklingsinriktning som skall gälla utifrån ”Den framtida primärvården”, ”Översyn av barn- och
ungdomspsykiatriska verksamheten i Halland” samt ”Gemensam policy och riktlinjer för
barn och ungdomar i behov av särskilt stöd i länet” är väl genomarbetad i landstingets
regionala handlingsplan.
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4:2 Landstingets satsningsområden och strategi för omsättning av den
regionala handlingsplanen samt effekter
4:2:1 Landstingets strategiska arbete utifrån den lokala handlingsplanen
Landstingets strategiska arbete utifrån den regionala handlingsplanen grundar sig på
dokumenten ”Den framtida primärvården”, ”Översyn av barn- och ungdomspsykiatriska
verksamheten i Halland” och ”Gemensam policy och riktlinjer för barn och ungdomar i
behov av särskilt stöd i länet”. I dessa sammanfattas det aktuella utvecklingsläget inom
respektive område som planen berör.
4:2:2 Satsningsområden
Såväl utifrån den regionala handlingsplanen som i landstingets treårsplan för åren 2002-2004
kan följande områden ses som de mest fokuserade satsningarna till följd av den nationella
handlingsplanen:
·

förutom frågorna om valmöjligheter och tillgänglighet kommer omfattande
information at ge still invånarna om primärvårdens funktion och möjligheter m.m

·

läkartätheten ökas på primärvårdsnivån

·

tydlig satsning på ett utökat antal specialister i allmänmedicin – ST-läkare

·

följa upp de lokala avtalen med kommunerna – läkarmedverkan i kommunala
hemsjukvården.

·

utveckling av vårdinsatserna för barn och ungdomar med psykiskt funktionshinder

·

landstinget plan för satsning på forskning och höja personalens FoU-kompetens

·

en öppen attityd till frågan om alternativa driftformer

4:2:4 Effekter
De effekter vi kan se utifrån arbetet med ”Den framtida primärvården – innehåll och
utveckling”, ”Översyn av barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten i Halland” och
”Gemensam policy och riktlinjer för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd i länet” samt
landstingets regionala handlingsplan kan övergripande sammanfattas enligt följande:
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·

en lång rad startade och planerade projekt utifrån inventeringsarbetet kring vilka
utvecklingsbehov som fordras för att uppnå de beskrivna intentionerna i
handlingsplanen.

·

införande av en ny gemensam sjukvårdsupplysning för länet

·

en tydlig utökning av ST-utrymmena för att bl.a. kunna möta kommande
pensionsavgångar.

·

ny områdesindelning i det största primärvårdsområdet

·

generellt ökar andelen vårdavtal med privata aktörer

·

installering av TeleQ i flertalet av länets vårdcentraler

·

närsjukvård i länets näst största sjukvårdsområde

·

lokala avtal utifrån principöverenskommelse rörande samverkan i hälso- och
sjukvårdsfrågor ingicks i samtliga primärvårdsområden/kommuner första halvåret
2002.

·

för de medel som tilldelats verksamheten under 2002 har utvecklingen av barn- och
ungdomspsykiatrin i länet kunnat påbörjas. Mycket pengar har satsats på olika typer
av kompetensutveckling och handledning.

·

alla öppenvårdsmottagningar i länet fick under 2002 extra medel för att förstärka sina
öppenvårdsteam i syfte att bättre kunna tillgodose psykiskt funktionshindrades
vårdbehov.

·

vuxenpsykiatrin i södra länsdelen utvecklade, med stöd av medel från Socialdepartementet, en modell för arbetet med äldres psykiatriska behov. Modellen
utvecklades i samverkan med kommunerna och primärvården

·

FoU-verksamhet inom psykiatrin bedrivs i första hand vid en av FoU-enheterna inom
länssjukvården.

·

en strategi för alternativa vårdformer har beslutats av landstingsdirektören och rutiner
har fastställts för hur det skall gå till då anställda önskar starta-eget. Driften av en hel
vårdcentral har upphandlats och drivs fr.o.m. 2003-01-01 av en fristående
entreprenör.
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Tillgängligheten är ett av de områden som noga understryks i landstingets dokument ”Den
framtida primärvården” och för varje vårdcentral är detta ett område som verksamheten följer
– genom egna mätningar. En god tillgänglighet i primärvården är av stor betydelse för den
samlade hälso- och sjukvården.
Läkartätheten
Landstinget har inget fastställt normtal vad gäller läkartätheten i primärvården men
satsningarna för att förbättra just läkarbemanningen har resulterat i att antalet invånare per
läkare (landstingsdrivna enheter, läkare med vårdavtal samt taxeläkare) har minskat från
1914 till 1791 mellan år 2001 och 2003. Av bilagorna 2 och 3 kan utläsas dels läkare i
allmänmedicin – tjänster/motsvarande enligt budget för landstinget Halland och dels en
sammanställning av läkartätheten i primärvården år 2002 i hela landet.
I Halland beräknas att läkare i primärvård med områdesansvar och ansvar för helheten såsom
barnhälsovård, hemsjukvård, rehabilitering och för folkhälsoarbete samt för patienter som
inte valt någon fast läkarkontakt i genomsnitt för länet bör ha ca 2 500 besök.
Revisionella bedömningar
Vår övergripande bedömning av landstingets strategiska arbete utifrån den lokala
handlingsplanen är att arbetet är fokuserat, väl förankrat och strukturerat.
Arbetet med att både ta fram planen och det fortsatta strategiska arbetet präglas av bred
delaktighet och att flera åtgärder vidtagits för att få kraft i de utvecklingsinitiativ som
planerats.

4:3 Fördelning av stadsbidraget
Landstingsstyrelsen beslutade i december 2001 om Lokal handlingsplan för utveckling av
hälso- och sjukvården i Halland. I planen redovisas utvecklingsområden för den halländska
sjukvården under åren 2002 – 2004. Totalt tilldelas landstinget 183,6 mkr genom det
stadsbidrag som kopplats till den nationella handlingsplanen. Medlen fördelas på de fyra
aktuella åren där 19,8 mkr avsatts för 2001, 19,8 mkr för 2002, 61,8 mkr för 2003 samt 82,2
mkr för 2004.
Överenskommelser/avtal kring samverkan har tecknats mellan landstinget och länets
kommuner.
Enligt uppgifter från landstingsförbundet har primärvårdens andel av hälso- och sjukvårdens
nettokostnader under åren 1996 till 2000 ökat från cirka 20 till 23 procent. Kan noteras att
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primärvårdens andel av hälso- och sjukvårdens nettokostnader i Landstinget Halland har ökat
med 1 procent mellan bokslut 2001 och budget 2003.
Fördelningen av det extra statsbidraget har följt den resursfördelningsmodell som landstinget
har utarbetat.
Resursförstärkningar till primärvården 2001-2006 visas nedan i framtagen avstämning mot
särskilt statsbidrag för att utveckla vården enligt den nationella handlingsplanen.
Primärvården
2001-2006
Generella resursförstärkningar
”ökad tillgänglighet”
Sjukvårdsupplysning
Personalförsörjning
Övriga riktade resurstillskott
Summa
Uppräkning till 2003 års prisnivå
Summa i 2003 års prisnivå

Primärvården
2001-2003

Primärvården
2004-2006

81 005

52 555

28 450

7 883
1 911
6 994
97 793

7 883
1 911
6 994
69 343

28 450

2 940
100 733

2 940
72 283

28 450

Resursförstärkningar till psykiatrisk vård 2001-2006 visas nedan i framtagen avstämning mot
särskilt statsbidrag för att utveckla vården enligt den nationella handlingsplanen.
Psykiatrin
2001-2006

Psykiatrin
2001-2003

Psykiatrin
2004-2006

Generella resursförstärkningar
och verksamhetsutveckling
Personalförsörjning
Övriga riktade resurstillskott
Summa

18 772

7 172

11 600

279
1 715
20 766

279
1 715
9 166

11 600

Uppräkning till 2003 års prisnivå
Summa i 2003 års prisnivå

124
20 890

124
9 290

11 600
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Revisionella bedömningar
Utvecklingsavtalet innehåller inga villkor för utbetalningen av det bidrag som ingår i avtalet,
och tillskottet fördelas via det generella statsbidraget. Det är dock uttalat i avtalet att medlen
ska betraktas som en generell resursförstärkning. Sammanställningen på föregående sida
visar hur landstinget centralt har gjort en avstämning hur det särskilda statsbidraget har
använts och avses att användas till primärvården och psykiatrin. Vår bedömning är att
resurstillskottet har hanterats i den ordinarie budgetprocessen.
Vidare anser vi det svårt att följa hur respektive förvaltning fördelat tillgängliga medel per
projekt. I budgetanvisningarna för 2004 finns inskrivet att nämnderna skall redovisa hur
prioriteringen skett av de extra medel som erhållits från staten .

4:4 Landstingets uppföljning
Landstingets uppföljning kopplat till den regionala handlingsplanen planeras i huvudsak ske
på två sätt. Dels genom uppföljningen av de projekt som startat till följd av arbetet med ”Den
framtida primärvården”, ”Översyn av barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten i
Halland” och ”Gemensam policy och riktlinjer för barn och ungdomar i behov av särskilt
stöd i länet” samt landstingets regionala handlingsplan, därutöver planeras övrig uppföljning
integreras med den ordinarie verksamhetsuppföljningen.
Psykiatrinämnden kommer att införa det vårdadministrativa systemet BMS som medger en
bättre verksamhetsuppföljning och möjliggör att följa upp insatserna av den Nationella
handlingsplanen.
Utöver detta rapporteras landstingets arbete utifrån den regionala handlingsplan till
Socialstyrelsen i enlighet med de rapporteringskrav som Socialstyrelsen gett. Dessa
rapporteringar skall lämnas 2003-03-01, 2004-03-01 samt 2005-03-01.
Inom ramen för denna granskning har vi tagit del av den rapportering som landstinget lämnat
till socialstyrelsen 2003-02-27.
Denna delrapport innehåller en beskrivning av utvecklingsläget inom de områden som
landstinget fastställt som aktuella utvecklingsområden i sin regionala handlingsplan. Såväl
dokumentet som de intervjuer vi fört vittnar om att åtgärder vidtas och att landstinget på ett
samlat sätt agerar enligt fastställd inriktning.
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