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Regionstyrelsen

Granskning av ledningssystemet
På vårt uppdrag har KPMG under ledning av revisionskontoret genomfört en granskning av regionens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Granskningen har syftat till att ta reda på om Regionstyrelsen har en tillfredsställande
styrning och kontroll av att regionens ledningssystem stödjer ett systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift 2011:9.
Resultatet av granskningen redovisas i bifogad revisionsrapport.
•

Vi ser positivt på den kvalitetspolicy som fullmäktige beslutat om. Den ger
på övergripande nivå förutsättningar för kvalitetsarbetet. Vi saknar dock
en mer konkret uttolkning eller handlingsplan kopplad till denna policy.

•

Det bör tillskapas en samsyn och tydlighet i organisationen kring tolkningen av vad ett processinriktat arbetssätt innebär och hur detta ska förverkligas inom regionen. En viktig del i detta är att definiera vilka processer som behövs för att kunna utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.

•

Regionledningen efterfrågar inte på ett systematiskt sätt hur vårdprocesserna fungerar. Detta skapar inget tryck på områdescheferna att vidareutveclda de processer som inte fungerar.

•

Det saknas idag en heltäckande bild av hur olika kärn processer fungerar.
Detta medför att ledningssystemet inte ger en helhetsbild av hur hälso- och
sjukvården i regionen fungerar. Detta riskerar medföra att resurser inte
fördelas på bästa sätt och att utvecldingsinsatser inte sker inom de områden där behoven är som störst.

•

Regionen saknar idag en utsedd person med uppgift att driva utvecklingen
av ledningssystemfrågan framåt. En sådan person bör därför utses.

•

Granskningen visar att fler riskanalyser bör göras för att motverka hinder i
arbetet att uppnå god kvalitet.

•

Granskningen visar att dokumenthanteringssystemet Centuri, som är en
del i ledningssystemet, inte är ett tillräckligt stöd i verksamheternas arbete. Dokumenthanteringen är inte arrangerad på ett sätt som möjliggör
att dokument kan sökas fram utifrån den logik som användarna i verksamheten följer. Regionstyrelsen bör säkerställa att ledningssystemet lever upp
till verksamhetens krav på användarvänlighet.

Vi emotser senast den 2017-08-31 en redovisning av vilka åtgärder som regionstyrelsen vidtar eller avser vidta med anledning av gransknings resultatet.
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