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Diarienummer

Förslag

Till:
Region Hallands revisorer
För kännedom:
Regionstyrelsen

Yttrande revisionsrapport granskning av följsamhet till
nationella riktlinjer för astma och KOL
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland genomfört en
granskning av följsamhet till nationella riktlinjer astma/KOL. Granskningen har syftat till att
bedöma om regionstyrelsen, Driftnämnden Hallands sjukhus och Driftnämnden Närsjukvård har
inrättat en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll för att säkerställa att vården bedrivs i
enlighet med de nationella riktlinjerna vad avser vården inom astma och KOL.
Regionens revisorer har behandlat och godkänt revisionsrapporten med följande
rekommendationer till regionstyrelsen:
 Säkerställa att uppgifter registreras i luftvägsregistret och primärvård/kvalitet (gäller
endast Primärvården). Detta skapar förutsättningar för uppföljning av vården.
 Tillse att en uppföljning av astma/KOL vården genomförs för att säkerställa en jämlik
vård samt att tillräckliga resurser läggs på dessa patientgrupper.
Regionstyrelsen, Driftnämnden Hallands sjukhus och Driftnämnden Närsjukvård har tillsänts
revisionsrapporten för yttrande och redogörelse om vilka åtgärder som styrelsen/nämnderna
avser vidta med anledning av resultatet i granskningen.

Driftnämnden Hallands sjukhus yttrande om åtgärder
Vid Hallands sjukhus pågår ett kontinuerligt arbete för att säkerställa att vården är bra och jämlik.
I denna strävan utgör följsamhet till nationella riktlinjer och genomförd revisionsrapport ett
viktigt underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet.
Driftsnämnden delar revisorernas bedömning om att skriftliga behandlingsplaner och interprofessionell samverkan är ett fortsatt utvecklingsområde. Arbetet med detta pågår och kommer
fortgå vid Hallands sjukhus. Det pågår också åtgärder vad det gäller revisorernas rekommendation om uppföljning av astma/KOL vården. Utöver nationella kvalitetsregister används idag
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Hallands sjukhus egen verksamhetsdata för uppföljning och analys vad gäller bland annat
måluppfyllelse och tillgänglighet. Nedan ges en beskrivning av det pågående utvecklingsarbetet
vid Hallands sjukhus som bedöms möta det som har framkommit i den genomförda
granskningen.
Beskrivning av pågående utvecklingsarbete
Hallands sjukhus samlade resurser ska användas så bra som möjligt för att ge invånarna jämlik
vård med hög kvalitet. Givet att en skillnad mellan utbudsorter redan är identifierad pågår sedan
några år tillbaka ett utvecklingsarbete för att samordnat nyttja resurserna inom de medicinska
specialiteterna/subspecialiteterna, skapa förutsättningar för jämlikare vård och behålla god
kvalitet inom Område 1 och Område 2 vid Hallands sjukhus. Detta utvecklingsarbete omfattar
flera medicinska specialiteter, inte minst allergologi och lungmedicin, och berör verksamheterna
vid Hallands sjukhus Kungsbacka, Varberg respektive Halmstad. En målsättning i arbetet är
genom förändringar i vårdvolymer, kompetensutveckling och mer samordnande arbetssätt mellan
utbudsorter skapa en helhetslösning med mindre sårbar och mer effektiv verksamhet för
Hallands sjukhus patienter, bland annat de som har astma och KOL. Anpassning av
behandlingsplaner utifrån patientgrupp ingår i detta utvecklingsarbete och används utifrån
patientens individuella behov.
Arbetet i stort innebär utveckling av gemensamma arbetssätt och gemensamma planeringslistor
för utbudspunkterna i öppenvårdsverksamheten. Detta i syfte att stärka ett gemensamt ansvar,
samarbetet mellan utbudsorter. Utvecklingen innebär också att läkarresurser kopplat till de olika
utbudspunkterna anpassats och/eller förstärks till patientflödena för att bättre möta
hallänningens behov.
Det utvecklade samarbetet mellan utbudspunkterna, med kontinuerliga avstämningar och
uppföljningar, leder till att resurserna används så bra som möjligt för att uppnå en över tid hållbar
verksamhet, en hög kvalitet för patienterna och en god arbetsmiljö för medarbetarna.
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