Region Blekinge

Revisionsskrivelse

Revisorerna

Till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Blekinge granskat hur hälso-och
sjukvårdsnämnden organiserar och följer upp arbetet med att säkerställa jämlik hälsa samt förebygga
ojämlik hälsa .
Tidigare landstingsstyrelsen tillsatte under 2016 en kommission för jämlik hälsa , med uppdrag att ta
fram förslag på åtgärder för hur hälsoklyftorna i Blekinge kunde minska . Under 2018 presenterade
kommissionen en slutrapport innehållande 64 förslag på ängder.
Det pågår flera insatser för att skapa en god och jämlik hälsa , till exempel insatser för att förbättra
invånarnas levnadsvanor, införandet av ett personcentrerat förhållningssätt samt främjande av barns
språkutveckling .
Det är vår sammanfattande bedömning att Region Blekinge har tillgång till kunskap, information från
nätverk och en stor mängd data men att det saknas styrning och strukturer för att tillvarata dessa fullt
ut. Det pågår ett flertal insatser för att skapa en god och jämlik hälsa men arbetet bedrivs inte fullt ut på
ett systematiskt sätt. Bedömningen görs mot bakgrund att det saknas prioritering av kommissionen för
jämlik hälsas förslag på åtgärder, vilket resultat som förväntas samt vem som ska utföra arbetet.
Regionövergripande arbete ställer krav på samordning och tydliga uppdrag för samtliga inblandade ,
vilket inte bedöms finnas .

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi regionstyrelsen att:
..,.

Göra en prioritering av de föreslagna åtgärder som framgår i slutrapporten från kommissionen
för jämlik hälsa i Blekinge. Detta för att skapa en tydlig riktning och ambitionsnivå i arbetet med
att säkerställa en god och jämlik hälsa .

Därtill rekommenderas regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden att:
..,.

Tydliggöra hur de av regionstyrelsen prioriterade åtgärderna ska omsättas i verksamheterna .
Regionövergripande arbete ställer krav på samordning och tydliga uppdrag för samtliga
inblandade. I detta ingår att konkretisera såväl ansvar som förväntat resultat för folkhälsoarbetet
i sin helhet och för respektive insats.

Slutligen rekommenderas hälso- och sjukvårdsnämnden att:
..,.
..,.

Upprätta ett systematiskt arbetssätt för att analysera och presentera resultatet av tillgänglig
data .
Tydliggöra folkhälsostrategernas uppdrag i arbetet med jämlik hälsa, dels utifrån deras egen
roll och dels utifrån vad region Blekinges verksamheter kan få för stöd.

Svar önskas senast 2020-06-19.
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