
Utdrag ur Hälso- och sjukvårdsnämndens svar 2019-03-20 

Svar på revisionsrapport ”Äldremottagning - mottagning av äldre och 
multisjuka äldre" 

Region Västernorrlands revisorer har i brev den 22 januari 2019 bett om Hälso-och 
sjukvårdsnämndens (HSN) kommentarer och planerade åtgärder inom området som granskats 
i revisionsrapport "Äldremottagning -mottagning av äldre och multisjuka äldre".  

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

Revisionens bedömning är att nämnden behöver ta en tydligare och mer aktiv roll i styrningen 
av resurser. Endast genom att statliga medel tillkommit under 2018, har verksamheten med 
äldremottagning kunnat prövas.  

Revisionen bedömer sammanfattningsvis att Folkhälso-, primärvårds-och tandvårdsnämnden 
inte har säkerställt en effektiv mottagning av äldre.  

Hälso-och sjukvårdsnämnden vill med anledning av denna begäran lämna följande 
kommentarer:  

Nämnden instämmer delvis med den kritik revisorerna har framfört. Att på olika sätt säkra 
både multisjuka och de äldres tillgång till god och jämlik Hälso-och sjukvård är viktigt för 
nämnden.  

Nämnden har inga egna medel för verksamhet. Förvaltningens resurser regleras via vårdval 
och ersättning enligt bilaga till Regelboken. Vilket begränsar nämndens handlingsutrymme. 
Det ekonomiska läget är fortsatt kärvt. Nämnden avser att föra ett fortsatt samtal med 
Regionstyrelsen kring hur samarbetet med Vårdvalsutskottet ytterligare kan utvecklas.  

Nämnden delar inte revisorernas bedömning om att nämnden inte har säkerställt en effektiv 
mottagning av äldre. Hälsocentralerna bedriver ett strukturerat arbetssätt mot äldre inskrivna i 
hemsjukvård och särskilt boende, för patienter med demens samt patienter med kroniska 
sjukdomar sker årskontroller och läkemedelsgenomgångar enligt fastställd rutin. Nämnden 
menar att man utifrån befintliga resurser säkerställt en acceptabel tillgänglighet för multisjuka 
och kroniskt sjuka äldre.  

Det faktum att det är svårt att rekrytera medarbetare med hög geriatrisk kompetens är en 
försvårande faktor även i det här sammanhanget.  

Nämnden vill göra revisorerna uppmärksamma på att beslutet om äldremottagning initialt 
avsåg äldremottagning i Sundsvall. Verksamheten har arbetat för att hitta en hållbar lösning 
för hela regionen, med befintliga resurser. Det utvecklade arbetssättet för 
samordningssjuksköterska implementeras under 2019.  

Hälsocentralerna i egen regi kommer vidare under 2019 att utveckla rollen som 
samordningssjuksköterska för de personer över 65 år som ej är inskrivna i SÄBO eller 
hemsjukvård. Vilket sker inom ramen för tilldelade resurser från Vårdval Västernorrland. 
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