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Regionstyrelsens uppsikt över hälso- och sjukvårdsnämnden
RS 986-2022
Sammanfattning
Som en del i regionstyrelsens uppsiktsplikt bjuder styrelsen årligen in presidiet i hälso- och
sjukvårdsnämnden till dialogmöte för att följa upp frågor och utmaningar av större karaktär.
Vid regionstyrelsens sammanträde den 6 juni 2022 beslutades att styrelsen vill följa upp nämndens
arbete med att nå en ekonomi i balans, kompetensförsörjningen samt hanteringen av den
uppskjutna vården.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har i skriftligt PM redogjort för ovannämnda frågor. Av materialet
framgår att pandemin fortsätter att påverka verksamheten, både personalmässigt och
verksamhetsmässigt. Nämndens måluppfyllelse vad gäller omställning till hållbar ekonomi uppgår
till dryga 60 procent och påverkas naturligtvis av pandemins effekter. Kompetensförsörjningen är
en stor utmaning som påverkar framför allt tillgängligheten och möjligheten att hantera den
uppskjutna vården. Positivt är att nämnden beslutat om flera satsningar inom området men även
att ny kompetensförsörjningsstrategi är framtagen och inom kort ska antas.
Trots det pågående arbetet behöver nämnden fortsätta att vidta åtgärder för att förbättra
tillgängligheten men även främja kompetensförsörjningen, dessa två ämnen står i relation till
varandra.
Förvaltningen rekommenderar att regionstyrelsen fortsätter att följa utvecklingen inom de tre
områdena.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar
Regionstyrelsen rekommenderar hälso- och sjukvårdsnämnden att intensifiera arbetet med att
förbättra tillgängligheten. Som ett led i detta rekommenderas även att nämnden fortsätter att
prioritera kompetensförsörjningen.
Regiondirektören får i uppdrag att, inom ramen för styrelsens uppsiktsplikt, återrapportera hur
nämndens arbete med den uppskjuta vården fortlöper, den ekonomiska utvecklingen men även på
en övergripande nivå med fokus på större utmaningar och händelser lyfta frågor inom
kompetensförsörjningen.
Bedömda resultat och konsekvenser
Ärendets karaktär har inte direkt påverkan på varken verksamhet, patienter eller medborgare.
Däremot påverkas samtliga målgrupper positivt om styrelsen genom sin uppsikt sänder signaler till
nämnden om prioriteringar och rekommendationer.
Resurser och finansiering
Inte aktuellt för detta ärende.
Jämställdhet
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Bedöms inte som aktuellt i detta ärende. Ärendet bedöms inte påverka män och kvinnor olika.
Beredningsansvariga
Nämndsekreterare
Regiondirektör
Beslutsunderlag
PM från hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Beslutet expedieras till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regiondirektör för verkställighet

