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Äldremottagning 
Vid överläggningar med Regionens revisorer den 22 januari 2019 behandlades 
revisionsrapporten Äldremottagning - mottagning för äldre och multisjuka äldre. 

Syfte 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om Folkhälso-, primärvårds- och tand-
vårdsnämnden har säkerställt en god tillgänglighet för multisjuka och kroniskt sjuka 
äldre, i enlighet med nämndens beslut om Äldremottagning. 

Iakttagelser och bedömningar 
Vi har noterat att tjänster för samordningssköterskor har inrättats vid hälsocentralerna 
men med begränsade förutsättningar för utförande av uppdraget - äldremottagning. 
Vårdvalsersättningen innebär att endast delar av en tjänst kan avsättas som samord-
ningssköterska, vilket inte leder till nödvändig samordning. Vi menar att det i nämndens 
ansvar ingår att stödja organisering av och prioriteringar i verksamheten, så att avsikten 
med den beslutade äldremottagningen kan genomföras. 
I granskningen har det framkommit att nämndens beslut om inrättande av äldremottag-
ning kom att fördröjas i närmare två år samt att den implementering som påbörjats 
kommit att ske i form av en begränsad försöksverksamhet. I dåvarande landstings-
ledningen och i ledningen för primärvårdsförvaltningen har dock flera byten på ledande 
befattningar skett och en betydande omorganisation av hela ledningsstrukturen genom-
fördes fram till första halvåret 2017. Nämnden uppvisade vidare betydande underskott 
2016 och 2017. Inför 2018 tillfördes inga ytterligare resurser kopplat till det särskilda 
beslut som fattats. 
Vi bedömer att Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden har behövt ta en tydlig-
are och mer aktiv roll i styrningen av resurser. Endast genom att statliga medel till-
kommit under 2018, har verksamheten med äldremottagning kunnat prövas. 
Vi bedömer sammanfattningsvis att Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden 
inte har inte säkerställt en effektiv mottagning av äldre. 
Revisionsrapporten, som bifogas, vänder sig till Hälso- och sjukvårdsnämnden som från 
och med 2019 fått ansvar för primärvården i egen regi. 
Vi vill med anledning av vår granskning få del av Hälso- och sjukvårdsnämndens 
synpunkter och planerade åtgärder. Vi emotser ert svar senast den 31 mars 2019. 



 

 

 

 
  

 Datum Dnr Sida 
 2019-01-22  2(2) 

 

Postadress Besöksadress Telefon E-post 
    
    

 

REGIONENS REVISORER 

Mikael Gäfvert 
Ordförande 

Birgitta Arnberg 
Revisionsdirektör 


	Äldremottagning
	Syfte
	Iakttagelser och bedömningar




