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Regionstyrelsen

Granskning av flyktingmottagandet
Regionens revisionskontor har på uppdrag av regionens revisorer genomfört en
granskning av flyktingmottagandet inom primärvården.
Granskningens övergripande syfte har framförallt varit att svara på om
regionstyrelsen och vårdvalsnämnden har en tillfredsställande styrning och kontroll
av om hälso- och sjukvården för flyktingar är ändamålsenlig och om det finns
tillfredsställande rutiner för att återsöka medel från Migrationsverket.
Granskningen har också syftat till att ta reda på om regionstyrelsen har en
tillfredsställande styrning och kontroll av om behovs- och solidaritetsprincipen i
hälso- och sjukvårdslagen tillämpas inom primärvården vid behov av prioriteringar.
Resultatet av granskningen redovisas i bifogad granskningsrapport.
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Flera hälsocentraler upplever att uppdraget blivit för omfattande, vilket kan
medföra brister för arbetsmiljö och patientsäkerhet. En anledning som nämnts
är att flyktingmottagandet tillkommit samtidigt som alla tidigare uppgifter
kvarstår och att finansieringen inte motsvarar merkostnaden.
Vi har tagit del av två risk- och konsekvensanalyser med anledning av
flyktingmottagandet. Det är dock oldart hur resultatet av riskanalyserna
tillvaratagits och vilka åtgärder som vidtagits då registrering eller diarieföring
av dessa saknas. Flera åtgärdsförslag kräver dock att beslut fattas av
primärvårds- och/eller regionledning.
Information om flyktingarnas ankomst, bakgrund och ev. flytt är viktiga
förutsättningar för att kunna planera verksamheten. Uppfattningen bland
vårdpersonalen är att denna information brister.
Vi anser det otillfredsställande att primärvårdens telefonsystem saknar
alternativt språkval och att det saknas översättning på regionens hemsida
(startsida) om hur man kan komma i kontakt med sjukvården.
Vårdpersonal anser sig sakna kompetens i samma utsträckning som vid
tidigare granskningar. Åtgärder bör vidtas för att komma tillrätta med
kompetensbristen.
Vi anser det som otillfredsställande att det inte har skett någon uppföljning av
den regionala överenskommelsen, avseende barn som ska erbjudas
hälsoundersökning inom 5 dagar. Vi anser att denna brist bör rättas till.
Det är inget som framkommit i granskningen som tyder på att
prioriteringsordningen inte följts. Däremot har flyktingmottagandet fått
konsekvenser även för prioriterade grupper.
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Vi emotser senast den 2016-12-07 en redovisning av vilka åtgärder som
regionstyrelsen vidtar eller avser vidta med anledning av granskningsresultatet.
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