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Inledning
Kära läsare,
Kontaktkommittén för de högre revisionsorganen i Europeiska unionen fungerar som ett
forum för att diskutera och behandla frågor av gemensamt intresse som rör offentlig
revision i EU och medlemsstaterna. Genom att stärka dialogen och samarbetet mellan sina
medlemmar bidrar kontaktkommittén till en ändamålsenlig extern revision av EU:s politik
och program. Detta bidrar även till att stärka ansvarsskyldigheten i EU och medlemsstaterna
samt till att förbättra den ekonomiska förvaltningen och goda styrelseformer i EU, till förmån
för EU:s medborgare.
Vid årsmötet i Luxemburg 2017 beslutade vi att göra ytterligare insatser för att öka den
allmänna medvetenheten om det revisionsarbete som utförs av nationella revisionsorgan i
EU. Ett år senare, 2018, offentliggjorde vi ett första revisionskompendium. I ett samlat
dokument beskrivs det arbete som utförts av de nationella revisionsorganen i EU när det
gäller ungdomssysselsättning och integrering av ungdomar på arbetsmarknaden. Med
hänsyn till framgångarna med den första utgåvan beslutade kontaktkommittén att den skulle
fortsätta med verksamheten och behandla fler frågor av allmänt intresse. Vi är således stolta
över att presentera den andra utgåvan av revisionskompendiet, med fokus på våra senaste
revisioner inom folkhälsa och tillhörande frågor.
Under de senaste årtiondena har hälso- och sjukvårdssystemen i EU:s medlemsstater ställts
inför en mängd utmaningar, såsom ständigt ökande kostnader, en åldrande befolkning och
en ökad rörlighet bland såväl patienter som hälso- och sjukvårdspersonal mellan olika
medlemsstater. Därför kräver folkhälsofrågan samordnade åtgärder från EU:s och samtliga
medlemsstaters sida, och den kommer utan tvekan att fortsätta stå högt på den politiska
dagordningen flera generationer framöver.
I EU är folkhälsofrågan i första hand medlemsstaternas ansvar. EU stöder främst insatser på
nationell nivå, med särskilt fokus på att komplettera och samordna medlemsstaternas
åtgärder på folkhälsoområdet. Folkhälsa är följaktligen ett komplext område att granska ur
ett EU-perspektiv.
I denna kompendieutgåva ges en allmän introduktion till folkhälsa och EU:s och
medlemsstaternas roll inom politikområdet, och en översikt över utvalt revisionsarbete som
de nationella revisionsorganen i EU har utfört sedan 2014. Det innehåller även en
sammanfattning av revisionsorganens arbete. För mer information om revisionerna, vänd
dig direkt till det aktuella nationella revisionsorganet.
Vi hoppas att revisionskompendiet kommer att vara en källa till värdefull information.

Klaus-Heiner Lehne
ordförande för Europeiska revisionsrätten
ordförande för kontaktkommittén och projektledare
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Sammanfattning
I Folkhälsa är vetenskapen om och konsten att förebygga sjukdomar och förlänga liv. Den
påverkar dagligen människors liv världen över. Folkhälsa står därför på den politiska
dagordningen i alla moderna samhällen och kommer att göra det i flera generationer
framöver.

II I EU är folkhälsofrågan i första hand EU-medlemsstaternas ansvar. Därför skiljer sig hälso-

och sjukvårdssystemen åt i hög grad mellan EU:s medlemsstater. EU stöder insatser på
nationell nivå, med särskilt fokus på att komplettera och samordna medlemsstaternas
åtgärder på folkhälsoområdet.

III Folkhälsa är följaktligen ett komplext område att granska ur ett EU-perspektiv. Med

tanke på hur viktig folkhälsofrågan är har dock de nationella revisionsorganen i EU utfört
många revisioner av tillhörande frågor.

IV I den första delen av detta revisionskompendium ges en allmän översikt över folkhälsan

i EU, den rättsliga grunden, de främsta målen och tillhörande skyldigheter. Där illustreras
även de främsta utmaningar som både EU och medlemsstaterna för närvarande står inför på
folkhälsoområdet.

V I den andra delen av revisionskompendiet sammanfattas resultaten av utvalda revisioner

som utförts av de nationella revisionsorganen i 23 medlemsstater (Belgien, Bulgarien,
Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern
och Österrike) och Europeiska revisionsrätten under de senaste fem åren. De utvalda
revisionerna behandlade viktiga aspekter av folkhälsa, närmare bestämt förebyggande
åtgärder, tillgång till hälso- och sjukvård och kvaliteten på densamma, användning av ny
teknik och finanspolitisk hållbarhet inom offentlig hälso- och sjukvård.

VI Den tredje delen av revisionskompendiet innehåller faktablad med närmare uppgifter

om de utvalda revisioner som utförts av de nationella revisionsorganen i de
23 medlemsstaterna och Europeiska revisionsrätten.
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Folkhälsa – fler levnadsår och bättre livskvalitet

01 Hälsa spelar en viktig roll, både i varje modernt samhälle som helhet och för var och en
av oss. Det är en viktig avgörande faktor när det gäller livskvalitet, om inte den viktigaste.

02 Enligt Världshälsoorganisationens (WHO) definition är folkhälsa vetenskapen om och
konsten att förebygga sjukdomar, förlänga liv och främja hälsa genom organiserade
samhällsinsatser 1. Folkhälsa omfattar samtliga verksamheter som syftar till att bevara och
förbättra människors hälsa.

03 Hälsa är värdefullt i sig, men det är dessutom en viktig ekonomisk faktor. I Europa,

liksom i nästan alla utvecklade ekonomier, är folkhälsa ett av de största och snabbast
växande utgiftsområdena. Hälso- och sjukvårdspersonal utgör omkring 8 % av den totala
arbetskraften i EU 2.

04 Under de senaste årtiondena har de europeiska hälso- och sjukvårdssystemen ställts

inför en mängd utmaningar. En åldrande befolkning har lett till en växande efterfrågan på
hälso- och sjukvård och större fokus på långvarig vård och omsorg. Genom innovativ och mer
ändamålsenlig medicinsk teknik och behandling har hälsotillstånden förbättrats inom många
områden. I vissa fall har det dock även bidragit till ökande kostnader inom hälso- och
sjukvårdssektorn. Samtidigt är de ekonomiska resurserna begränsade.

05 De offentliga hälso- och sjukvårdssystemen måste därför vara både finanspolitiskt

hållbara och motståndskraftiga – de måste anpassas på ett ändamålsenligt sätt till en miljö
som förändras i allt snabbare takt och samtidigt dra nytta av de möjligheter som modern
teknik erbjuder.

06 I EU samverkar de nationella hälso- och sjukvårdssystemen i allt högre utsträckning och

patienter, liksom hälso- och sjukvårdspersonal, rör sig alltmer mellan olika medlemsstater.
Framtidens folkhälsa kommer därför att kräva samordnade insatser från EU:s och samtliga
medlemsstaters sida, med det gemensamma målet om fler levnadsår och bättre livskvalitet.

1

Acheson, 1988, WHO.

2

OECD/EU (2018), Health at a Glance: Europe 2018 – State of Health in the EU Cycle, OECD
Publishing, Paris/EU, Bryssel, https://doi.org/10.1787/health_glance_eur-2018-en
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EU:s hälso- och sjukvårdspolitik
Rättslig grund och skyldigheter

07 Genom Maastrichtfördraget sattes folkhälsa på den europeiska dagordningen i och

med att följande angavs: ”Gemenskapen skall bidra till att säkerställa en hög
hälsoskyddsnivå för människor genom att främja samarbetet mellan medlemsstaterna och
vid behov stödja deras insatser 3." Det banade väg för bättre hälso- och sjukvårdsstöd till
medlemsstaterna på bland annat följande områden:
—

Förbättring av EU-medborgarnas hälsa.

—

Modernisering av infrastruktur inom hälso- och sjukvård.

—

Effektivisering av hälso- och sjukvårdssystemen.

08 I fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) framhålls hälso-

och sjukvårdspolitikens betydelse ytterligare, i och med att det i artikel 168 anges att ”[e]n
hög hälsoskyddsnivå för människor ska säkerställas vid utformning och genomförande av all
unionspolitik och alla unionsåtgärder”.

09 I enlighet med EUF-fördraget har medlemsstaterna huvudansvaret för hälsoskydd och

i synnerhet hälso- och sjukvårdssystemen, och EU:s åtgärder bör ”respektera
medlemsstaternas ansvar för att besluta om sin hälso- och sjukvårdspolitik samt för att
organisera och ge hälso- och sjukvård”.

10 Därför består EU:s roll främst i att stödja, komplettera och samordna

medlemsstaternas åtgärder på folkhälsoområdet. Insatserna bör i synnerhet ”inriktas på att
förbättra folkhälsan, förebygga ohälsa och sjukdomar hos människor och undanröja faror för
den fysiska och mentala hälsan” 4.

3

Maastrichtfördraget (1992), artikel 129.

4

Artikel 168.1, avdelning XIV, EUF-fördraget.
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11 Inom Europeiska kommissionen är det GD Hälsa och livsmedelssäkerhet som ansvarar

för den övergripande samordningen och genomförandet av hälsostrategin.
Generaldirektoratet stöder medlemsstaternas åtgärder genom att
—

föreslå lagstiftning,

—

tillhandahålla ekonomiskt stöd,

—

samordna och främja utbyte av bästa praxis mellan EU-länder och hälso- och
sjukvårdsexperter, och genom

—

hälsofrämjande verksamheter.

Politiska mål

12 De strategiska målen för EU:s hälso- och sjukvårdspolitik, som definierades i
folkhälsoprogrammet 2014–2020 5, är att

—

främja hälsa, förebygga sjukdomar och verka för hälsosamma livsstilar genom att
hälsofrågor beaktas inom alla politikområden,

—

skydda EU-medborgarna mot allvarliga gränsöverskridande hot mot hälsan,

—

bidra till innovativa, effektiva och hållbara hälso- och sjukvårdssystem,

—

förbättra tillgången till säker hälso- och sjukvård av god kvalitet för EU-medborgarna.

13 Kommissionens särskilda prioriteringar 2016–2020 på folkhälsoområdet är bland annat

att uppnå bättre kostnadseffektivitet, ta itu med framväxande globala hot (t.ex.
antimikrobiell resistens), hantera riskfaktorer för icke-överförbara sjukdomar och främja
vaccinationer.

14 Enligt nästa fleråriga budgetram för perioden 2021–2027 kommer EU:s

folkhälsoprogram att omfattas av Europeiska socialfonden+ (ESF+). I det nuvarande förslaget
anges följande breda mål: krisberedskap, förstärkning av hälso- och sjukvårdssystemen, stöd
till EU:s hälsoskyddslagstiftning och integrerat arbete med europeiska referensnätverk,
5

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 282/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande
av ett tredje program för unionens åtgärder på hälsoområdet (2014–2020) och om upphävande
av beslut nr 1350/2007/EG.
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utvärdering av metoder inom hälso- och sjukvården och genomförande av bästa praxis och
innovation inom folkhälsa.

Finansiering

15 EU:s hälso- och sjukvårdspolitik kan finansieras med olika instrument. Det huvudsakliga
instrumentet, som uteslutande är avsett för hälsa, är EU:s folkhälsoprogram som har en
budget på omkring 450 miljoner euro för perioden 2014–2020. Programmet finansierar
initiativ på området för hälsofrämjande, hälsosäkerhet och hälsoinformation.

16 Andra instrument för finansiering av hälso- och sjukvårdsrelaterade insatser är
följande:
—

Forskningsprogrammet Horisont 2020, som stöder projekt på områden som bioteknik
och medicinsk teknik.

—

EU:s sammanhållningspolitik, som stöder investeringar i hälso- och sjukvård i EU:s
länder och regioner.

—

Europeiska fonden för strategiska investeringar.

Folkhälsa i EU:s medlemsstater

17 Trots att hälso- och sjukvårdssystemen i EU:s medlemsstater grundas på gemensamma

värderingar – i synnerhet jämlikhet, allmän tillgång till vård av god kvalitet och solidaritet 6 –
varierar de kraftigt.

18 Det finns grundläggande skillnader mellan hälso- och sjukvårdssystemen när det gäller

hur de finansieras och hur hälso- och sjukvård tillhandahålls. Följande tre olika
finansieringsmetoder och finansieringsmodeller kan särskiljas i EU7:
—

”Beveridge-modellen” är ett offentligt skattefinansierat system som vanligtvis ger ett
allmänt skydd och beror på bosättning eller medborgarskap.

6

Rådets slutsatser om gemensamma värderingar och principer i Europeiska unionens hälso- och
sjukvårdssystem, EUTC 146, 22.6.2006.

7

Europeiska regionkommittén: The Management of health systems in the EU Member States.
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—

Inom ”social- och sjukförsäkringssystemet”, eller ”Bismarck-modellen”, finansieras
hälso- och sjukvård genom obligatoriska sociala avgifter, vanligtvis från arbetsgivare och
arbetstagare.

—

Den ”blandade modellen” grundas på privat finansiering från system för frivilliga
försäkringar eller egenavgifter.

19 År 2016 lanserade kommissionen i samarbete med OECD initiativet Hälsotillståndet i

EU, som syftar till att bistå medlemsstaterna för att se till att deras hälso- och
sjukvårdssystem fungerar bättre. Inom ramen för detta initiativ offentliggjorde
kommissionen analysen Health at a Glance 2018, där uppgifter från samtliga medlemsstater
jämförs i förhållande till hur väl deras respektive hälso- och sjukvårdssystem fungerar.

20 Fokus i analysen ligger på frågor som förebyggande åtgärder, tillgång till hälso- och
sjukvårdssystemen och hur ändamålsenliga dessa är samt finanspolitisk hållbarhet. De
viktigaste slutsatserna i rapporten sammanfattas i figur 1.

Figur 1 – Argument för smartare investeringar i hälso- och sjukvård

Argument för smartare investeringar i hälso- och sjukvård
Utdrag ur Health at a Glance: Europe 2018

Utgifterna för hälsooch sjukvård uppgår
till
9,6 % av BNP

Låginkomsthushåll har
fem gånger fler
otillfredsställda
vårdbehov än
höginkomsthushåll

Upp till en femtedel av
utgifterna för hälso- och
sjukvård är ineffektiva
och skulle kunna användas
till andra behov inom
vården

Onödiga sjukhusinläggningar
motsvarar 37 miljoner vårddygn
varje år

En av sex personer
har psykiska
problem

Direkta och indirekta kostnader
uppgår till över 4 % av BNP
(över 600 miljarder euro)

FÖREBYGGANDE ÄR FORTSATT EN PRIORITET

ÖVER 790 000 DÖDSFALL PER ÅR KOPPLADE TILL BETEENDERELATERADE RISKFAKTORER

20 %

AV DE VUXNA EUMEDBORGARNA
ÄR RÖKARE

38 %

AV UNGDOMARNA
UPPGAV
INTENSIVKONSUMTION
AV ALKOHOL

EN AV SEX
VUXNA EUMEDBORGARE
LIDER AV FETMA

Källa: Europeiska kommissionen, Hälsotillståndet i EU, faktablad om rapporten Health at a Glance:
Europe 2018 (OECD, Europeiska kommissionen).
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Förebyggande och skydd

21 Förebyggande av sjukdomar inbegriper insatser som syftar till att minimera den börda
som sjukdomar och tillhörande riskfaktorer för med sig8.

22 Förebyggande kan kategoriseras på följande sätt:
—

Primärprevention syftar till att förhindra sjukdomar innan de bryter ut.

—

Sekundärprevention innebär tidig upptäckt av en sjukdom.

—

Tertiärprevention syftar till att minska komplikationer till sjukdom.

23 Uppskattningsvis 790 000 människor i EU dog i förtid 2016 på grund av rökning,

alkoholkonsumtion, ohälsosamma matvanor och brist på fysisk aktivitet 9 – liv som kanske
hade kunnat räddas med hjälp av större fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete.

24 I synnerhet icke-överförbara sjukdomar (t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar, cancer,

Alzheimers sjukdom och diabetes) står för en stor andel av den förtida dödligheten och leder
till högre hälso- och sjukvårdskostnader. Sådana dödsfall kan ofta förhindras genom att man
helt enkelt råder bot på de främsta riskfaktorer som orsakar dem (t.ex. föroreningar,
rökning, brist på fysisk aktivitet och alkoholkonsumtion) (se figur 2, 3 och 4). Detta gäller
särskilt för EU, eftersom det fortfarande är den region som har den högsta
alkoholkonsumtionen i världen. Européer dricker ungefär tio liter alkohol per år. Dessutom
röker omkring 20 % av de vuxna i EU dagligen.

8

WHO, 2017.

9

OECD/EU (2018), Health at a Glance: Europe 2018 – State of Health in the EU Cycle, OECD
Publishing, Paris/EU, Bryssel, https://doi.org/10.1787/health_glance_eur-2018-en
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Figur 2 – Total alkoholkonsumtion bland vuxna
(2016 eller senaste år som det finns uppgifter för)
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Källa: OECD Health Statistics.

Figur 3 – Daglig rökning bland vuxna (2016 eller senaste år som det finns uppgifter för)
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Figur 4 – Dödsfall orsakade av hushålls- och luftföroreningars samlade effekter (per
100 000 invånare, 2016)
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Källa: World Health Statistics (WHO).

25 Trots att förebyggande arbete spelar en central roll för att både rädda liv och spara

pengar, åtminstone på lång sikt, står det för närvarande enbart för omkring 3 % av de totala
hälso- och sjukvårdsutgifterna 10.

26 Förebyggande hälsovård är även ett område som kännetecknas av betydande

ojämlikhet i de flesta, om inte alla, medlemsstaterna. Sannolikheten att omfattas av
förebyggande hälsovårdsåtgärder är starkt kopplad till utbildning och/eller socioekonomisk
status, vilket följande exempel visar:
—

20 % av den vuxna befolkningen med lägre utbildningsnivå lider av fetma, jämfört med
12 % av de vuxna med högre utbildningsnivå.

—

Det är mindre sannolikt att vuxna med lägre inkomst når upp till de rekommenderade
150 minuterna av fysisk aktivitet per vecka, och det är mer sannolikt att de röker
regelbundet.

27 I syfte att minska antalet förtida dödsfall och göra det möjligt för människor att leva

längre och samtidigt vara vid god hälsa måste fokus flyttas från att bota sjukdomar till att
förebygga dem.

10

OECD/EU (2018), Health at a Glance: Europe 2018 – State of Health in the EU Cycle, OECD
Publishing, Paris/EU, Bryssel, https://doi.org/10.1787/health_glance_eur-2018-en
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28 EU har därför lanserat flera initiativ med särskilt fokus på förebyggande hälsovård de
senaste åren (se ruta 1).
Ruta 1
EU-initiativ för förebyggande hälsovård
Förebyggande genom information
Det främsta målet med EU:s åtgärder när det gäller förebyggande hälsovård är att
tillhandahålla tillräcklig och relevant information så att konsumenter kan fatta
välgrundade beslut.
I syfte att bekämpa fetma antog Europeiska kommissionen 2007 en EU-strategi för
hälsofrågor som rör kost, övervikt och fetma och den lanserade ett antal specifika
initiativ inom samma område. Ett av initiativen bestod i att fastställa den rättsliga
ramen för näringspåståenden och hälsopåståenden (t.ex. ”med låg fetthalt” och
”kalcium för starka ben och tänder”). I praktiken förbjöds alla närings- och
hälsopåståenden på livsmedelsmärkningar och i livsmedelsreklam som inte är
tydliga, sanningsenliga och bygger på vetenskapliga fakta (förordning
nr 1924/2006 11).
Dessutom offentliggjorde kommissionen en handlingsplan om barnfetma 12, där de
viktigaste insatsområdena och en möjlig verktygslåda för att bekämpa övervikt och
fetma hos barn och ungdomar till 2020 föreslogs.
I och med EU:s tobaksdirektiv från 2014 13 blev hälsovarningar på tobak och
relaterade produkter obligatoriska och all marknadsföring och vilseledande
information på förpackningar förbjöds.

29 På en mer allmän nivå inrättade Europeiska kommissionen 2018 en styrgrupp för

främjande av hälsa, förebyggande av sjukdomar och hantering av icke-överförbara
sjukdomar i syfte att stödja länder som vill uppnå de hälsorelaterade delmålen i målen för

11

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av den 20 december 2006 om
näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel.

12

EU Action Plan on Childhood Obesity 2014–2020, 24 februari 2014 (uppdaterad 12 mars och
28 juli 2014).

13

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av
medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av
tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG.
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hållbar utveckling, i synnerhet mål tre om ”god hälsa och välbefinnande”. Styrgruppen ger
råd och tillhandahåller sakkunskap till kommissionen på området för hälsofrämjande och
förebyggande arbete.

30 Medlemsstaterna har vidtagit olika åtgärder för att hantera de främsta riskfaktorerna
när det gäller hälsa, vilket följande exempel visar:
—

I syfte att minska rökningen har åtgärderna inbegripit kampanjer för att öka
medvetenheten, skatter för att höja priserna, lagstiftning om rökfria miljöer och
reklambegränsningar.

—

I syfte att minska riskerna med alkoholkonsumtion har många medlemsstater
begränsat ungdomars tillgång till alkoholhaltiga drycker, höjt priserna och infört
striktare reklamregler. Samtliga EU-länder har infört högsta nivåer för
alkoholkoncentrationen i blodet för förare.

—

När det gäller fetma har allt fler medlemsstater vidtagit åtgärder för att främja
hälsosamma livsstilar och därigenom förebygga eller minska fetma bland invånarna. En
av dessa åtgärder bestod i att tillhandahålla bättre information om näring för att
medborgarna ska kunna göra hälsosamma val, exempelvis genom begränsningar när
det gäller livsmedelsmärkning eller livsmedelsreklam som riktas mot barn.

—

Flertalet medlemsstater vidtar även åtgärder för att minska luftföroreningarna,
eftersom dessa fortfarande orsakar 400 000 dödsfall varje år i EU14.

Tillgång till hälso- och sjukvård

31 Allmän tillgång till hälso- och sjukvård definieras som tillgång till hälso- och sjukvård i

rätt tid, på rätt plats och till rätt pris. Det är en av de viktigaste förutsättningarna för jämlik
hälso- och sjukvård.

32 Rätten att ha tillgång till hälso- och sjukvård av god kvalitet fastslås i EU:s stadga om de

grundläggande rättigheterna (artikel 35) och är följaktligen en av de vägledande principerna
för hälso- och sjukvårdssystemen i EU. Dessutom är det ett av FN:s mål för hållbar utveckling
(mål tre).

14

Se revisionsrättens särskilda rapport nr 23/2018: Luftföroreningar: vår hälsa är fortfarande inte
tillräckligt skyddad.
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33 Tillgång till hälso- och sjukvård bedöms vanligtvis med hjälp av indikatorn ”antal

personer som rapporterar om icke tillgodosedda vårdbehov”. Vårdbehov tillgodoses inte om
de begärda tjänsterna inte finns tillgängliga i tid, på rätt plats eller (när det gäller åtminstone
delvis privat finansierade hälso- och sjukvårdssystem) till överkomligt pris.

34 På det stora hela garanteras tillgången till hälso- och sjukvård i EU. I de flesta

medlemsstater har en övervägande majoritet av medborgarna (långt över 90 %) inga icke
tillgodosedda vårdbehov att rapportera, och andelen som rapporterar sådana icke
tillgodosedda behov har minskat ytterligare under det senaste årtiondet (se figur 5 och 6).

35 Tillgången till hälso- och sjukvård är dock inte jämnt fördelad och ojämlikheter kvarstår

mellan olika länder, men även mellan regioner och mellan olika inkomstgrupper i länderna,
vilket följande exempel visar:
—

Icke tillgodosedda vårdbehov är fortfarande ett problem i Estland och Grekland, där
över 10 % av medborgarna rapporterade ett icke tillgodosett behov 2016.

—

Sannolikheten att vårdbehov inte tillgodoses är fem gånger högre för
långinkomsthushåll.

—

I landsbygdsområden och avlägsna områden råder ofta brist på allmänläkare, och
väntetiderna för kirurgi som inte är akut har ökat i många EU-medlemsstater de senaste
åren.
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Figur 5 – Icke tillgodosedda medicinska behov per socioekonomisk status, alla EU-medlemsstater
(2008–2016)
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Källa: Eurostats databas.

Figur 6 – Praktiserande läkare per 1 000 invånare
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* Uppgifterna avser samtliga legitimerade läkare, vilket medför en kraftig överskattning av antalet
praktiserande läkare (t.ex. på omkring 30 % i Portugal).
** Uppgifterna inbegriper inte enbart läkare som ger patienter direkt vård, utan även läkare som arbetar inom
hälso- och sjukvårdssektorn som chefer, utbildare, forskare och så vidare (vilket tillför omkring 5–10 %
läkare).
Källa: Health at a Glance: Europe 2018 (OECD, Europeiska kommissionen).
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36 Uppgifter om hur tillgänglig hälso- och sjukvården är övervakas regelbundet på EU-nivå.
Kommissionen inrättade en expertgrupp om bland annat tillgänglighet 2016.

37 Förbättrad tillgång till hälso- och sjukvård är dock främst medlemsstaternas ansvar. De
har vidtagit ett antal åtgärder för att förbättra tillgången till hälso- och sjukvård som
inbegriper 15
—

förstärkning av primärvården, bland annat bättre samordning mellan primärvård och
specialistvård,

—

ökad täckning för hälso- och sjukvården, för att därigenom minska egenavgifter,

—

högre löner för anställda inom hälso- och sjukvårdssektorn,

—

ekonomiska förmåner till läkare i områden utan tillräcklig täckning, närmare bestämt
avlägsna områden och landsbygdsområden.

38 Det har även vidtagits särskilda åtgärder för att säkerställa tillgång till hälso- och

sjukvård i andra EU-medlemsstater (se ruta 2).
Ruta 2

Gränsöverskridande hälso- och sjukvård i EU
Gränsöverskridande hälso- och sjukvård – vilka är fördelarna för EU:s
medborgare?
I EU-direktivet om gränsöverskridande hälso- och sjukvård, som antogs 2011,
fastställs den rättsliga ramen för EU-medborgare som söker hälso- och sjukvård i
en annan EU-medlemsstat än den där han eller hon är bosatt.
Det ger EU-medborgare som vill söka hälso- och sjukvård utomlands tillgång till
säker och högkvalitativ hälso- och sjukvård i en annan EU-medlemsstat, samtidigt
som de får samma ersättningsbelopp som de hade fått om de behandlats i landet
där de är bosatta.
Vidare har nationella kontaktpunkter inrättats i hela EU, i syfte att ge information
om tillgänglig hälso- och sjukvård i de olika EU-medlemsstaterna och vilka villkor
som gäller för ersättning.

15

European Semester Thematic Factsheet: Health Systems.
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Patienters rörlighet påverkas fortfarande i hög grad av kulturell och geografisk
närhet, men samarbetet inom gränsöverskridande hälso- och sjukvård utgör ett
viktigt steg i riktning mot att utvidga det europeiska samarbetet på hälsoområdet.

Hälso- och sjukvårdens kvalitet

39 Hälso- och sjukvårdssystem av god kvalitet uppfyller det slutgiltiga målet att bevara och

förbättra medborgarnas hälsa på ett ändamålsenligt sätt. Hälso- och sjukvårdssystemens
ändamålsenlighet mäts ofta utifrån andelen sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet (dödsfall
som skulle ha kunnat förhindras genom tidiga vårdinsatser av god kvalitet). De alternativa
indikatorerna är förväntad livslängd eller ”mjukare indikatorer”, som patienters upplevelse
eller livskvalitet efter att de har hämtat sig från en sjukdom eller skada.

40 Begreppet sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet är nära kopplat till begreppet

hälsopolitiskt åtgärdbar dödlighet (dödsfall som skulle kunna förhindras genom
folkhälsorelaterade och förebyggande åtgärder). Sjukvårdsrelaterad och hälsopolitiskt
åtgärdbar dödlighet utgör tillsammans andelen åtgärdbar dödlighet. År 2015 dog över
1,2 miljoner människor i förtid (före 75 års ålder) på grund av bristande ändamålsenlighet
när det gäller folkhälsopolitik, förebyggande åtgärder och hälso- och sjukvård. Över 570 000
av dessa dödsfall betraktades som sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet (se figur 7 för
andelen sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet per land).
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Figur 7 – Andel sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet (2015)
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Källa: OECD Health Statistics 2018.

41 Under det senaste årtiondet har kvaliteten på akutvården för livshotande tillstånd

förbättrats betydligt i hela EU. Mellan 2005 och 2015 minskade antalet dödsfall efter
inläggning på sjukhus med 30 % bland patienter som drabbats av hjärtinfarkt och med 20 %
bland strokepatienter. Ojämlikheter kvarstår dock mellan länder liksom mellan olika sjukhus
i samma land.

42 Betydande framsteg har även gjorts i hela EU när det gäller överlevnadstalen för

cancer, främst tack vare att det har införts screeningprogram i kombination med effektivare
och tidigare vård.

43 Medellivslängden i EU är för närvarande 81 år (se figur 8). Trots att den förväntade

livslängden fortfarande ökar har ökningen avtagit under de senaste åren, särskilt i
Västeuropa. De främsta dödsorsakerna i EU är fortfarande hjärt-kärlsjukdomar och cancer,
som tillsammans står för över 60 % av alla dödsfall.
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Figur 8 – Förväntad livslängd per kön (2016)
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Källa: Health at a Glance: Europe 2018 (OECD, Europeiska kommissionen).

44 Den förväntade livslängden varierar även kraftigt beroende på både kön och

socioekonomisk status. Den förväntade livslängden för människor med låg utbildningsnivå är
åtta år kortare för män och fyra år kortare för kvinnor jämfört med människor med hög
utbildningsnivå.

45 Kvaliteten på vården och hälso- och sjukvårdssystemens ändamålsenlighet är starkt

kopplade till andra folkhälsoområden, i synnerhet tillgång till hälso- och sjukvård och
förebyggande åtgärder. Därför krävs det en helhetssyn i arbetet med att förbättra kvaliteten
på vården.

46 Vissa av de åtgärder som vidtagits på medlemsstatsnivå för att förbättra kvaliteten på
vården är användning av ny teknik, omorganisationer inom hälso- och sjukvården och
generellt sett fokus på mer integrerad och individuell vård.

47 Det är dock fortfarande svårt att utvärdera resultatet av dessa åtgärder. Trots att det
har gjorts insatser för att samla in uppgifter om hur ändamålsenliga hälso- och
sjukvårdssystemen är så är informationen om mer kvalitativa indikatorer, som patienters
upplevelser eller livskvalitet, fortfarande begränsad.
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48 Europeiska kommissionen har gett stöd till utarbetandet av europeiska

hälsoindikatorer, vilka är en uppsättning indikatorer avsedda för att övervaka EUmedborgarnas hälsotillstånd och hur väl EU:s hälso- och sjukvårdssystem fungerar.
Kommissionen har även lanserat Health at a Glance-serien i samarbete med OECD.

49 Vidare har kommissionen inrättat en expertgrupp för resultatutvärdering av hälso- och
sjukvården i syfte att erbjuda EU-länderna ett forum för att utbyta erfarenheter på området
och stödja nationella beslutsfattare genom att ta fram verktyg och metoder för
resultatutvärdering av hälso- och sjukvårdssystem i nära samarbete med internationella
organisationer som WHO och OECD.

Ny teknik och e-hälsa

50 E-hälsa, eller digital hälsa, kan definieras som alla verktyg och tjänster där man

använder informations- och kommunikationsteknik för att förbättra förebyggande insatser,
diagnostik och behandling samt övervakning och förvaltning av hälso- och sjukvård.

51 Ny teknik erbjuder enorma potentiella vinster när det gäller effektiviteten hos och

kvaliteten på förebyggande insatser och hälso- och sjukvård. De främsta
användningsområdena för ny teknik inom hälso- och sjukvårdsområdet är för närvarande
—

elektroniska patientjournaler; datoriserade patientjournaler som upprättas av och,
under idealiska förhållanden, delas mellan olika vårdgivare,

—

e-recept; datorbaserad förskrivning, överföring och registrering av läkemedelsrecept,

—

hälsoinformation online,

—

tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster (t.ex. tidsbokning) via internet.

52 Användningen av ny teknik inom folkhälsa ökar i hela EU, men det finns fortfarande
skillnader mellan åldersgrupper och socioekonomiska grupper.
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53 Elektroniska patientjournaler har främjats i många medlemsstater och de används

alltmer i hela EU. En enkätundersökning som genomfördes i 15 medlemsstater visar att i
genomsnitt 80 % av primärvårdsläkarna i de länderna använde elektroniska patientjournaler
2016 (se figur 9). I de flesta av dessa länder har patienterna tillgång till sina egna
patientjournaler, och i vissa av dem kan patienterna även lägga till och ändra uppgifter i
journalen.
Figur 9 – Procentandel av primärvårdsläkarna som använder elektroniska patientjournaler (2016)
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Källa: OECD Survey of Electronic Health Record System Development and Use.

54 När det gäller e-recept är situationen mer varierande. I vissa länder, som Finland,

Sverige, Danmark, Portugal och Spanien, är andelen e-recept nästan 100 %, medan andra
länder, som Frankrike och Tyskland, inte har infört e-recept alls (se figur 10). E-recept bör
dock få ökad betydelse i och med att 22 EU-medlemsstater förväntas utbyta
patientöversikter och/eller e-recept i slutet av 2021.
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Figur 10 – Procentandel e-recept hos apotek (2018)
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Källa: Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU).

55 Sedan strategin för den digitala inre marknaden antogs 2015 har kommissionen gjort

ökad användning av digital teknik inom alla områden, däribland hälso- och sjukvårdssektorn,
till en av sina främsta prioriteringar.
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Figur 11 – Digital hälsa
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Europeiska hälso- och sjukvårdsutmaningar
 Ådrande befolkning och kroniska sjukdomar ökar pressen på hälsooch sjukvårdsbudgetar
 Ojämn kvalitet och ojämlik tillgång till hälso- och sjukvård
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Möjligheter med digitala tillämpningar och
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 Individanpassad hälsoforskning, diagnostik och behandling
 Förebyggande och medborgarcentrerad hälso- och sjukvård

Europeiska kommissionens stöd:
1

Säker tillgång till och utbyte av hälsouppgifter
Ambition:

Medborgare får säker tillgång till sina
hälsouppgifter och vårdgivare, apotek etc.
kan utbyta uppgifter i hela EU.

2

Åtgärder:

- Infrastrukturen för digitala e-hälsotjänster kommer att ge tillgång till de första gränsöverskridande
tjänsterna (patientöversikter och e-recept), och samarbetet mellan deltagande länder kommer att
stärkas.
- Förslag om att utvidga gränsöverskridande e-hälsotjänster till ytterligare områden, exempelvis
fullständiga elektroniska patientjournaler.
- Rekommendation om ett format för utbyte av och interoperabilitet mellan befintliga elektroniska
patientjournaler i Europa.

Sammanslagning av hälsouppgifter för forskning och individanpassad behandling

Ambition:

Delade hälso- och sjukvårdsresurser
(uppgifter, infrastruktur,
sakkunskap etc.) möjliggör riktad
och snabbare forskning, diagnostik
och behandling.

Åtgärder:

- Frivilliga samarbetsmekanismer för hälsoforskning och klinisk praxis (med
utgångspunkt i målet om en miljon genom år 2022).
- Specifikationer för säker tillgång till och utbyte av hälsouppgifter
- Pilotåtgärder för sällsynta sjukdomar, infektionssjukdomar och uppgifter om
effekter.

EU-medborgarnas inställning
till att få tillgång till egna hälsouppgifter
s a mtycker (krä ver i nteroperabilitet och hälsouppgifter av
god kva litet)

90 %

80 %

till att de egna hälsouppgifterna delas
s a mtycker (om i ntegritet och säkerhet garanteras)

3

Digitala verktyg och uppgifter för stärkt medborgarinflytande
och personcentrerad hälso- och sjukvård
Ambition:

Medborgare kan bevaka sin
hälsa, anpassa sin livsstil och
interagera med läkare och
vårdgivare (få och ge
återkoppling).

80 % till att ge återkoppling om behandlingars
s a mtycker kvalitet

Åtgärder:

- Underlätta tillgång till innovativa digitala lösningar för hälso- och
sjukvård, även från små och medelstora företag, med gemensamma
principer och certifiering.
- Stödja införandet av innovativa digitala lösningar för hälso- och sjukvård,
i synnerhet vid hälso- och sjukvårdsmyndigheter och vårdgivare, med
utbyte av praxis och tekniskt stöd.
- Effektivisera användningen av offentliga medel, däribland EU-medel, till
digitala lösningar för hälso- och sjukvård.

Källa: Europeiska kommissionen.

56 I april 2018 offentliggjorde kommissionen ett meddelande om en digital omvandling av
vård och omsorg, där tre olika fokusområden anges (se figur 11).
—

Säker tillgång till och delning av uppgifter. I syfte att främja ökad tillgång till
gränsöverskridande hälso- och sjukvård håller kommissionen på att bygga upp en
infrastruktur för digitala e-hälsotjänster, vilket kommer att göra det möjligt att utbyta erecept och patientöversikter mellan vårdgivare. De första gränsöverskridande utbytena
inleddes 2019. Kommissionen arbetar på längre sikt mot ett europeiskt format för
utbyte av elektroniska patientjournaler som är tillgängligt för alla EU-medborgare.

—

Sammankoppling och utbyte av hälsouppgifter för forskning, snabbare diagnostik och
bättre hälsa. Planen med den decentraliserade europeiska infrastrukturen för digital
hälsa är att främja patientanpassad diagnostik och behandling, hjälpa hälso- och
sjukvården så att den är bättre förberedd för att vidta åtgärder mot gränsöverskridande
hälsohot samt förbättra utvecklingen och övervakningen av hälso- och
sjukdomsprodukter.
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Ökat medborgarinflytande och mer individualiserad vård genom digitala tjänster.
Digitala tjänster kan förbättra förebyggande och hantering av kroniska sjukdomar och
göra det möjligt för patienter att ge återkoppling till vårdgivare.

—

57 Kommissionen spelar också en viktig roll genom sitt stöd till medlemsstaterna när det
gäller användning av modern teknik inom hälsoområdet och samordning av nationella
insatser (se ruta 3).
Ruta 3
E-hälsoinitiativ
I februari 2019 lade kommissionen fram ett antal rekommendationer om att
inrätta ett säkert system som gör det möjligt för medborgare att få tillgång till sina
elektroniska journaler i hela EU.
Det nya systemet skulle bygga vidare på befintliga initiativ som rör utbyte av
patientjournaler och inbegripa utbyte av laboratorietester, utskrivningsrapporter
och bilddiagnostik.
Fördelarna för EU:s medborgare är bland annat
—

omedelbar tillgång till patientjournaler när man befinner sig utomlands,
däribland i akuta situationer,

—

bättre kvalitet och kontinuitet i vården för medborgare som flyttar
utomlands,

—

nya forskningsmöjligheter genom utbyte av hälsouppgifter (under
förutsättning att patienten gett sitt medgivande),

—

effektivitetsvinster genom att man undviker upprepade laboratorietester och
röntgenundersökningar.

Finanspolitisk hållbarhet och andra finansiella aspekter

58 Finanspolitisk hållbarhet är en av de främsta utmaningarna för medlemsstaterna när

det gäller folkhälsa. Hälso- och sjukvård kostar omkring 1,5 biljoner euro (2016) och är en av
de största och snabbast ökande offentliga utgiftsposterna i EU16.

16

European Semester Factsheet: Health Systems.
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59 År 2017 utgjorde hälso- och sjukvårdsutgifterna 9,6 % av EU:s BNP, jämfört med 8,8 %
år 2008, och hälso- och sjukvårdsutgifterna per capita var 2 773 euro år 2017
(se figur 12 och 13).

Figur 12 – Hälso- och sjukvårdsutgifter som en andel av BNP (2017)
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Källa: OECD Health Statistics 2018.

Figur 13 – Hälso- och sjukvårdsutgifter per capita (2017)
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60 Hälso- och sjukvårdsutgifterna förväntas öka ytterligare, till stor del på grund av

demografiska förändringar i kombination med högre kostnader för ny teknik inom medicin
och vård.

61 Samtidigt granskas utgifterna för hälso- och sjukvård alltmer i detalj på grund av

begränsade ekonomiska resurser. Med tanke på att över 70 % av hälso- och
sjukvårdsutgifterna är offentligt finansierade i två tredjedelar av medlemsstaterna är hälsooch sjukvårdssystemets hållbarhet nära kopplat till den ekonomiska situationen i
medlemsstaten och EU som helhet.

62 För finanspolitiskt hållbara hälso- och sjukvårdssystem krävs det även att man

identifierar potentiella besparingar. För närvarande uppskattas det att upp till en femtedel
av hälso- och sjukvårdsutgifterna skulle kunna undvikas och på så sätt vara till bättre nytta
på andra områden 17. Två av de områden som ofta förknippas med potentiella besparingar är
sjukhus (i synnerhet antalet sjukhusbäddar [se figur 14] och sjukhusinläggningar som skulle
kunna undvikas) och läkemedel (t.ex. brister vad gäller urval, upphandling och prissättning).
Figur 14 – Sjukhusbäddar per 1 000 invånare (2016)
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Källa: OECD Health Statistics.

63 Frågan om hälso- och sjukvårdssystemens motståndskraft är nära kopplad till deras

finanspolitiska hållbarhet. Motståndskraft definieras som systemens kapacitet att reagera på
förändringar på lämpligt sätt. I synnerhet kommer de demografiska förändringarna i det
moderna samhället inte enbart att kräva en ökning av de hälso- och sjukvårdstjänster som
17

OECD, Tackling Wasteful Spending on Health, januari 2017.
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erbjuds, utan även en omvandling allteftersom sjukhusbaserad akutvård ersätts av
långsiktigare och mer personcentrerad vård i samhället.

64 Kommissionen har kontinuerligt framhållit att de offentliga hälso- och

sjukvårdssystemen behöver förbättras för att säkerställa hållbarhet och samtidigt
upprätthålla den allmänna tillgången till vård av god kvalitet. Den stöder medlemsstaterna i
detta arbete genom att tillhandahålla analyser, riktlinjer och övervaknings- och
utvärderingsverktyg samt genom att rekommendera reformer inom ramen för den
europeiska planeringsterminen.

65 Vidare har kommissionen inrättat en panel med oberoende experter för att ge råd om

investeringar på hälsoområdet och genomfört ett antal initiativ för att stärka de nationella
hälso- och sjukvårdssystemens ändamålsenlighet och motståndskraft och därigenom göra
dem mer hållbara. Ett sådant initiativ är utvärderingen av medicinska metoder i hälso- och
sjukvården, en vetenskaplig strategi för att utvärdera hur ändamålsenlig medicinsk teknik är.
Medlemsstaterna samarbetar via ett nätverk 18 för att minska dubbelarbetet på nationell
nivå.

66 Närmare bestämt stöder kommissionen även medlemsstaternas insatser för att

samordna sina initiativ på området för forskning och e-hälsa i syfte att öka effektiviteten och
sänka kostnaderna. Detta stöds genom EU-medel, främst inom ramen för Horisont 2020programmet och efterföljande forskningsprogram.

67 I hela EU har medlemsstaterna arbetat kontinuerligt för att förbättra hälso- och

sjukvårdssystemen, inte bara för att göra dem mer ändamålsenliga utan även finansiellt
hållbara och motståndskraftiga.

68 Framsteg har redan gjorts inom vissa områden, exempelvis besparingar när det gäller

sjukhus, men denna process kommer att stå i fokus för folkhälsa i många år framöver.

18

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av
patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård.
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Inledning

69 I denna del av revisionskompendiet sammanfattas resultaten av utvalda revisioner som

utförts av de nationella revisionsorganen i 23 medlemsstater 19 och Europeiska
revisionsrätten.

Revisionsmetod

70 Nationella revisionsorgan utför sina revisioner i enlighet med internationella

standarder för högre revisionsorgan och relevanta genomförandestandarder som utarbetas
på nationell nivå för att säkerställa revisionsarbetets och granskningsrapporternas kvalitet.

71 Revisionsmetoden och revisionsförfarandena valdes ut och tillämpades för att
granskningsuppgifterna skulle genomföras så ändamålsenligt som möjligt.

72 Revisionsbevis samlades in genom analyser av dokument och (statistiska) uppgifter

samt genom intervjuer vid nationella och regionala myndigheter och stödmottagare. Vid
behov kompletterades arbetet med enkäter för att inhämta synpunkter från en bredare
och/eller större grupp svarande. Andra metoder som användes var direkta test, fallstudier
och riktmärkning.

Granskad period

73 Effekterna av strukturåtgärder och effekter av program är ofta svåra att granska i ett

tidigt skede. Revisionerna i kompendiet gällde fleråriga program som genomfördes mellan
2011 och 2019.

74 I tabell 1 finns en översikt över de främsta fokusområdena för de nationella

revisionsorganens granskningsarbete.

19

Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien,
Tyskland, Ungern och Österrike.
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Tabell 1 – Översikt över det arbete som redovisas i revisionskompendiet och utfördes av
EU:s nationella revisionsorgan

Bulgarien

E-hälsa

Danmark

Skillnader i vårdkvalitet mellan olika
danska sjukhus

Estland

Statliga verksamheter för att
genomföra e-hälsosystemet

Finland

Utvecklingsprognos för sociala
utgifter

Frankrike

Förebyggande av vårdrelaterade
infektioner

Grekland

Revision av statens utestående
fordringar när det gäller sjukhus och
det nationella hälso- och
sjukvårdsorganet

Irland

Förvaltning av elektiv dagkirurgi

Italien

Genomförandet av det särskilda
programmet för
byggnadsrenovering och teknisk
modernisering av fastigheter som
tillhör offentliga hälso- och
sjukvårdsinrättningar

Lettland

Är projektet för e-hälsa i Lettland
ett steg i rätt riktning?

Litauen

Hälso- och sjukvårdens
tillgänglighet och patientorientering

Luxemburg

Finansiering av sjukhusinvesteringar

Malta

Allmänläkarens funktion – kärnan i
primärvården

Polen

Förebyggande och behandling av
typ 2-diabetes

Finanspolitisk
hållbarhet och
andra finansiella
aspekter

Flamländsk förebyggande
hälsovårdspolitik – bedömning av
politikens resultat

Ny teknik och ehälsa

Belgien

Hälso- och
sjukvårdens
kvalitet

Revisionens rubrik

Tillgång till hälsooch sjukvård

Nationellt
revisionsorgan

Förebyggande och
skydd

Främsta fokusområde
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Portugal

Medborgarnas tillgång till hälsooch sjukvård inom Portugals
nationella hälso- och
sjukvårdssystem

Finanspolitisk
hållbarhet och
andra finansiella
aspekter

Ny teknik och ehälsa

Hälso- och
sjukvårdens
kvalitet

Revisionens rubrik

Tillgång till hälsooch sjukvård

Nationellt
revisionsorgan

Förebyggande och
skydd

Främsta fokusområde



Rumänien

Effektivitetsrevision av utvecklingen
av hälso- och sjukvårdsinfrastruktur
på nationell, regional och lokal nivå
för att öka tillgången till hälso- och
sjukvård

Slovakien

Hälso- och sjukvårdsinrättningars
offentliga finanser och kapital

Slovenien

Bekämpa barnfetma

Spanien

Förvaltning och kontroll av
läkemedelsförmåner vid den
spanska sjukförsäkringskassan för
offentliganställda (Muface)



Tjeckien

Medel som använts av utvalda
sjukhus för att ersätta kostnader



Tyskland

Hälso- och sjukvårdsforskning som
krävs för att studera värdet av
tandreglering

Ungern

Sammanfattande analys av
sjukhusrevisioner

Österrike

Kvalitetssäkring för privatläkare

Europeiska
revisionsrätten

EU:s åtgärder för
gränsöverskridande hälso- och
sjukvård: ambitionerna är höga,
men förvaltningen måste bli bättre
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Förebyggande och skydd
Granskningsmål

75 I fyra av revisionerna i detta kompendium låg fokus främst på förebyggande av

sjukdomar och hälsoskydd. Revisionerna omfattar en rad olika områden, från den allmänna
politiken för att förebygga sjukdomar i Belgien till specifika frågor, såsom förebyggande av
diabetes (Polen), barnfetma (Slovenien) och vårdrelaterade infektioner (Frankrike).

76 Det allmänna målet med dessa revisioner var att bedöma om de olika strategierna och
efterföljande åtgärderna var väl utformade och ändamålsenliga. I vissa revisioner ägnades
särskild uppmärksamhet åt befolkningsgrupper som riskerar att missgynnas.

De viktigaste granskningsiakttagelserna

77 Vid samtliga revisioner konstaterades brister när det gäller förebyggande hälsovård

eller hälsoskydd. I samband med den belgiska revisionen drogs exempelvis slutsatsen att det
faktiska genomförandet av hälso- och sjukvårdspolitiken varierade i stor grad beroende på
hälsomålen i fråga. Genomförandeorganisationerna var generellt sett inte särskilt
resultatorienterade och det saknades ofta relevant information i rapporteringen för att
bedöma inverkan av de insatser som finansierats. Slutligen var många kampanjer och
insatser inte tillräckligt anpassade till missgynnade befolkningsgrupper.

78 I det polska nationella revisionsorganets rapport angavs att det, trots det stora och

ständigt ökande antalet människor som lider av diabetes i Polen, ännu inte hade tagits fram
någon nationell strategi för att förebygga eller behandla sjukdomen.

79 I den slovenska revisionen drogs slutsatsen att de berörda ministerierna och det

berörda institutet faktiskt bidrog till att bekämpa barnfetma. En av bristerna som noterades
var dock att de finansierade åtgärderna och verksamheterna inte alltid nådde ut till alla barn
och följaktligen inte säkerställde likabehandling. Den systematiska strategin för att främja en
hälsosam livsstil i allmänhet bedömdes generellt sett vara mer effektiv än genomförandet av
specifika projekt.

80 Det franska nationella revisionsorganet bedömde att genomförandet av politiken för
att förebygga vårdrelaterade infektioner i Frankrike fortfarande var otillräckligt.
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Förekomsten av infektioner har inte minskat ytterligare sedan 2006 och den externa
rapporteringen om dessa infektioner är inte uttömmande. Den senaste utvecklingen, bland
annat att det har inrättats centrum för kontroll av vårdrelaterade infektioner, anses dock
vara ett steg i rätt riktning. Nya initiativ för att utvidga politiken till alla segment inom hälsooch sjukvården och till fullo ta hänsyn till hotet från antibiotikaresistens måste nu tas.

Tillgång till hälso- och sjukvård
Granskningsmål

81 I sex revisioner i detta kompendium bedömdes tillgång till hälso- och sjukvård. I tre av
dem (Litauen, Portugal och Rumänien) undersöktes tillgång till hälso- och sjukvård i
allmänhet, i en (Tyskland) låg fokus på tandreglering och i en (Malta) undersöktes
allmänläkares roll i att säkerställa tillgång till hälso- och sjukvård. Slutligen undersökte
Europeiska revisionsrätten om EU:s åtgärder inom gränsöverskridande hälso- och sjukvård
gagnar patienterna.

82 Det polska nationella revisionsorganet fokuserade på förebyggande av typ 2-diabetes,

och bedömde dessutom om diabetespatienter hade tillgång till specialisttjänster och senaste
generationens läkemedel.

83 De främsta målen med de genomförda revisionerna var att bedöma om tillgång till

hälso- och sjukvård och konsultation hos specialistläkare säkerställdes och om de åtgärder
som genomförts för att förbättra tillgången till hälso- och sjukvård hade varit
ändamålsenliga.

84 Syftet med de två mer specifika revisionerna var att få en överblick över kostnader och

metoder för tandreglering (Tyskland) och att ta reda på i vilken utsträckning allmänläkare
främjar tillgång till hälso- och sjukvård (Malta).

De viktigaste granskningsiakttagelserna

85 Revisorerna konstaterade generellt sett att hälso- och sjukvård inte alltid fanns
tillgänglig i rätt tid och på rätt plats eller till en överkomlig kostnad.
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86 Det litauiska revisionsorganet noterade brister när det gällde hantering och

nedkortning av väntelistor för hälso- och sjukvård liksom planering av efterfrågan på
vårdspecialister.

87 Detta noterades även i det portugisiska nationella revisionsorganets revision, där man

drog slutsatsen att väntetiderna för konsultationer hos specialister, och antalet patienter på
väntelistor för operation, i själva verket hade ökat under de tre åren 2014–2016.

88 Det rumänska nationella revisionsorganet konstaterade att

infrastrukturinvesteringarna inom hälso- och sjukvårdssektorn enbart delvis hade lett fram
till målet att öka tillgången till hälso- och sjukvård. De främsta bristerna som beskrevs i
rapporten rörde prioriteringar av medel, samordning, uppföljning av investeringar och
upphandlingsförfaranden.

89 I det tyska nationella revisionsorganets granskningsrapport konstateras det att

fördelarna med tandreglering inte var vetenskapligt bevisade och att patienterna själva ofta
var tvungna att betala för ytterligare tandregleringstjänster och -behandlingar.

90 Den maltesiska granskningsrapporten var mer positiv, eftersom det i den bedömdes att
allmänläkares funktion var i linje med de strategiska åtgärder som definieras i den nationella
strategin för hälso- och sjukvårdssystemet. Det konstateras dock att det skulle krävas en
annan fördelning av medlen för att ytterligare utvidga allmänläkares funktion, och göra den
mer patientcentrerad.

91 Europeiska revisionsrätten konstaterade att kommissionen hade gett bra stöd till

medlemsstaterna för att förbättra informationen om patienters rätt till gränsöverskridande
hälso- och sjukvård även om vissa brister kvarstod.

92 Det polska nationella revisionsorganet drog slutsatsen att specialistbehandling för

diabetes (typ 2) inte fanns tillgänglig i rätt tid eller på rätt plats. Väntetiderna för
konsultationer hos specialistläkare blev längre och stora regionala skillnader konstaterades
när det gäller tillgång till hälso- och sjukvård.
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Hälso- och sjukvårdens kvalitet
Granskningsmål

93 Tre av revisionerna i detta kompendium – som genomförts av de nationella

revisionsorganen i Österrike, Danmark och Irland – behandlar hälso- och sjukvårdens
kvalitet.

94 I två av dessa revisioner låg fokus på specifika kvalitetsaspekter på sjukhus. Det danska

nationella revisionsorganet bedömde vårdkvaliteten på danska sjukhus och analyserade
eventuella kvalitetsskillnader mellan sjukhus. Det irländska nationella revisionsorganet
undersökte hur elektiv dagkirurgi förvaltades. Det analyserade vad skillnaderna mellan
sjukhus berodde på för att identifiera möjliga sätt att öka andelen dagkirurgi samt vilka
eventuella hinder som fanns i det avseendet. Det analyserade även informationsutbyte och i
vilken utsträckning det underlättar främjande av exempel på god praxis.

95 Det österrikiska nationella revisionsorganet bedömde organisering, valda områden och
transparens när det gäller Österrikes förbundsregerings kvalitetssäkring för privatläkare.

96 I revisionen av förebyggande av vårdrelaterade infektioner analyserade det franska
nationella revisionsorganet även omfattningen av och kostnaderna för vårdrelaterade
infektioner och vilken roll hygienregler och korrekt förskrivning av antibiotika spelar.

De viktigaste granskningsiakttagelserna

97 Revisionerna visade att kvaliteten på hälso- och sjukvården varierade och att det fanns
utrymme för förbättringar på vissa områden.

98 I rapporten om vårdkvaliteten på danska sjukhus noterades brister i behandlingen av

patienter och bristande konsekvens i vårdens kvalitet. Skillnaderna i vården påverkade risken
för att patienten skulle behöva läggas in på nytt och risken för dödsfall. Många av
skillnaderna kunde dock spåras till faktorer som ligger bortom sjukhusens kontroll.

99 I den irländska rapporten om elektiv dagkirurgi drogs liknande slutsatser. Trots

allmänna insatser för att öka andelen dagkirurgi, i motsats till slutenvårdskirurgi, fanns det
betydande skillnader mellan olika sjukhus. Möjliga anledningar var bristen på skriftliga
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protokoll och checklistor för att välja ut patienter till dagkirurgi och bristande övervakning
och granskning från ledningsnivå av antalet patienter som lämpade sig för dagkirurgi.

100 I den österrikiska rapporten om kvalitetssäkring för privatläkare noterades brister i

fråga om giltigheten hos kvalitetsriktlinjer, kvalitetsmätning av resultat, standardiserad
diagnostik och resultatdokumentation. I rapporten föreslogs vidare att man skulle utvärdera
alternativ för att öka antalet kontroller av giltigheten hos läkares självutvärderingar genom
att inspektera mottagningar.

101 Det franska nationella revisionsorganet konstaterade att förekomsten av infektioner
med anknytning till slutenvård slutade minska 2006. Rätt tillämpning av hygienregler och
korrekt förskrivning av antibiotika är avgörande i detta avseende. För en aktivare hantering
av smittrisker måste även större hänsyn tas till kvalitetsindikatorer vid regleringen av
tillhandahållandet av hälso- och sjukvård.

Ny teknik och e-hälsa
Granskningsmål

102 I tre rapporter i detta kompendium (Bulgarien, Estland och Lettland) ligger fokus på

e-hälsa och användning av ny teknik inom hälso- och sjukvårdsområdet. I de tre rapporterna
undersöktes om förutsättningarna för att införa och ytterligare utveckla e-hälsa var
uppfyllda och om e-hälsa genomfördes på ett ändamålsenligt sätt. Det lettiska nationella
revisionsorganet bedömde även om målet med e-hälsa, om att främja mer ändamålsenlig
hälso- och sjukvård, hade uppnåtts.

De viktigaste granskningsiakttagelserna

103 I alla tre rapporter konstaterades det att genomförandet inte motsvarade

förväntningarna och enbart delvis uppnådde målen, trots att e-hälsa betraktades som en
prioritet inom den nationella hälso- och sjukvården.

104 Detta resultat berodde på ett antal olika orsaker. I den bulgariska rapporten

noterades att det saknades nödvändiga förutsättningar för att införa e-hälsa på ett
ändamålsenligt sätt, det vill säga ett regelverk, en uttömmande definition av skyldigheter
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och ett ändamålsenligt system för samordning och harmonisering mellan de olika aktörerna.
Genomförandet av e-hälsa i Bulgarien har därför försenats och de vidtagna åtgärderna var
enbart delvis ändamålsenliga.

105 I den revision som utfördes av det estniska nationella revisionsorganet drogs

slutsatsen att man inte hade nått målen för e-hälsa, i och med att e-recept var den enda
tekniska lösning som användes aktivt när revisionen genomfördes. Användningen av
elektroniska patientjournaler och bildreferenser har varit blygsam, och digital registrering
(ett e-bokningssystem för tidsbokning) hade inte införts. Ytterligare brister konstaterades i
den strategiska planeringen och förvaltningen av e-hälsa och införandet var, utöver försenat,
mycket dyrare än vad man ursprungligen hade planerat.

106 I det lettiska nationella revisionsorganets rapport drogs liknande slutsatser. Även här

konstaterades brister i genomförandet av e-hälsa, främst i form av bristande deltagande från
centrala berörda parters sida och problem inom projektledning och projektövervakning.
Följaktligen bedömde man även i den lettiska revisionen att e-hälsomålet enbart delvis hade
uppnåtts.

Finanspolitisk hållbarhet och andra finansiella aspekter
Granskningsmål

107 I åtta av revisionerna i detta kompendium analyserades hållbarhet eller andra

finanspolitiska aspekter av folkhälsa. I fyra av dessa revisioner (Tjeckien, Grekland, Ungern
och Slovakien) undersöktes efterlevnadsproblem, och i övriga fyra (Finland, Italien,
Luxemburg och Spanien) behandlades mer allmänna aspekter av finanspolitisk hållbarhet
och ekonomisk förvaltning.

108 De områden som omfattades av de fyra sistnämnda revisionerna rörde allt från

utvecklingsprognoser för sociala utgifter (Finland) till offentliga investeringar i hälso- och
sjukvårdssektorn (Italien och Luxemburg) och sund ekonomisk förvaltning av
läkemedelsbetalningar (Spanien).
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De viktigaste granskningsiakttagelserna

109 De vanligaste problem som noterades i regelefterlevnadsrevisionerna var brister i

upphandlingsförfaranden liksom i internkontroller, ekonomisk förvaltning och hantering av
förfallna skulder.

110 I den finska revisonen av utvecklingsprognoser för sociala utgifter identifierades

utrymme för att utveckla den modell som används och förbättra metoddokumentationen,
och det noterades att prognosresultat inte offentliggjordes regelbundet.

111 I samband med det luxemburgska nationella revisionsorganets revision upptäcktes
brister när det gäller godkännande, samordning, rapportering och uppföljning av större
investeringar.

112 Liknande problem noterades av det italienska nationella revisionsorganet, som drog

slutsatsen att den aktuella rapporteringen inte lämpade sig för att övervaka genomförandet
av projekt. Vidare bedömde revisionsorganet att det offentlig-privata partnerskapet inte
användes på ett effektivt sätt.

113 I den spanska rapporten drogs slutsatsen att utbetalningar av läkemedelsförmåner

till apotek och sjukhus enbart delvis hade skett i enlighet med relevanta bestämmelser och
principerna om sund ekonomisk förvaltning.

Uppföljning av revisioner

114 Alla nationella revisionsorgan har som princip och god praxis att följa upp sina

rekommendationer. Hur uppföljningen går till beror på varje revisionsorgans interna regler
och den kan ske genom att man följer upp genomförandet av varje rekommendation för sig
eller som en del av en annan granskningsuppgift.

115 Uppföljningen gjordes vanligtvis mellan ett till tre år efter det att tidsfristen för

genomförandet av rekommendationerna hade löpt ut, vilket är i linje med de nationella
revisionsorganens interna regler. Några nationella revisionsorgan följer upp sina revisioner
utan att binda sig för en viss tidsplan.
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Belgien
Rekenhof – Cour des comptes – Rechnungshof
Flamländsk förebyggande hälsovårdspolitik – bedömning av
politikens resultat

Översikt

116 I den revision som utfördes av det belgiska nationella revisionsorganet bedömdes hur
väl den flamländska förebyggande hälsovårdspolitiken fungerade under perioden 2014 till
början av 2015.

117 Tillämpningen av förebyggande åtgärder i syfte att bidra till hälsovinster och ökat

välbefinnande hos befolkningen är ett av målen i den flamländska folkhälsoministerns
policydokument. Den flamländska förebyggande hälsovårdspolitiken hade formulerats i form
av flera hälsomål och genomförts av ett antal organisationer som fick ekonomiskt stöd inom
ramen för politiken.

Så gjordes revisionen

118 Bedömningen grundades på följande frågor:
o

Är genomförandet av den förebyggande hälsovårdspolitiken väl utformat och
organiserat?

o

Är genomförandet av den avsedda förebyggande politiken av hög kvalitet?

o

I vilken utsträckning ägnar man särskild uppmärksamhet åt missgynnade grupper i
samband med genomförandet?

119 De främsta revisionsobjekten var den flamländska ministern för välfärd, folkhälsa och
familj och den flamländska byrån för vård och hälsa. Bedömningen grundades främst på
dokumentanalyser och intervjuer.
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De viktigaste iakttagelserna

120 Det konstaterades att det fanns stora skillnader i hur de olika hälsomålen genomförs i
praktiken och att fältarbetet kan organiseras bättre.
o

När det gäller vissa hälsomål var många genomförandeorganisationer delaktiga, men
fördelningen av arbetsuppgifter var inte alltid tydlig och krävde omfattande samråd och
överenskommelser.

o

När det gäller andra hälsomål var knappt några organisationer närvarande ”på fältet”,
så stödet var otillräckligt.

o

Fördelningen av medel mellan hälsomål och genomförandeorganisationer var inte
tillräckligt motiverad och grundades på tidigare fördelning.

121 Det faktum att genomförandeorganisationer valdes ut genom ett

upphandlingsförfarande medförde bristande kunskapsutbyte och ökade spänningarna
mellan de deltagande organisationerna.

122 Genomförandeorganisationerna var inte särskilt resultatorienterade på området för
metodutveckling. Deras rapportering innehöll inte tillräckligt med information för att
utvärdera effekten av deras arbete.

123 Slutligen ägnades inte tillräcklig uppmärksamhet åt missgynnade befolkningsgrupper.
Rekommendationer

124 Genomförandestruktur
o

Genomförandestrukturen för suicidprevention bör effektiviseras, uppdrag som rör
tobaks-, alkohol- och narkotikaförebyggande insatser bör grundas på tydliga
överenskommelser och när det gäller förebyggande av diabetes bör mer göras på plats.

o

Verktyg för att öka medvetenheten om program för cancerscreening bör vara bättre
samordnade och anpassade till målgrupper som inte nås i tillräcklig utsträckning.
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o

Olycksförebyggande åtgärder bör vara mer inriktade på att främja multidisciplinära
samråd, genom att en tydlig arbetsmetod fastställs och att uppgifter fördelas och
samarbetsavtal sluts mellan de olika aktörerna.

o

En långsiktig vision bör tas fram när det gäller fysisk aktivitet. Det bör säkerställas att
genomförandet av metoder för hälsomålet som rör näring och fysisk aktivitet stöds på
plats.

o

Fördelningen av medel mellan de olika hälsomålen eller förebyggande insatser bör vara
tydligt motiverad.

125 Genomförande av förebyggande hälsovårdspolitik
o

Regeringen måste fortsätta att väga upphandlingsförfarandets för- och nackdelar.

o

Partnerorganisationernas output när det gäller metodutveckling förtjänar bättre
planering och övervakning och bör kopplas till en budget.

o

Den flamländska folkhälsoministern bör arbeta för att bli mer delaktig i förebyggande
arbete på lokal och provinsiell nivå.

o

Förvaltningsavtal bör i så stor utsträckning som möjligt anpassas till handlingsplanerna
för hälsomålen.

o

Den flamländska byrån för vård och hälsa bör säkerställa att det faktiska
genomförandet kan förenas med initiativ som föreslås i årsplanen.

o

Den roll som centrum för studentvägledning har i fråga om att nå de flamländska
hälsomålen bör vara bättre utvecklad.

126 Logos (lokala hälsonätverk)
o

Förhållandet mellan den flamländska byrån för vård och hälsa, det flamländska
institutet för främjande av hälsa och förebyggande av sjukdomar och Logos bör
klargöras och optimeras.

o

Logos roll i metodutvecklingen bör ses över och förbättras.

o

Informationen i registreringssystemet bör förbättras när det gäller enhetlighet och
kvalitet.
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127 Projekt
o

Den flamländska regeringen bör påvisa mervärdet av att ge bidrag till en
(partner)organisation till projekt för förebyggande åtgärder.

o

Projekt som har pågått i flera år bör utvärderas i syfte att integrera dem i
genomförandeorganisationens vanliga verksamhet.

128 Missgynnade grupper
o

Den flamländska regeringen bör investera mer i att utveckla metoder och material som
på ett effektivt sätt kan motivera fattiga människor att upprätthålla hälsosamma
beteenden, bland annat genom att bygga upp kunskap inom
genomförandeorganisationerna i detta avseende.

Offentliggörande och uppföljning

129 Rapporten offentliggjordes elektroniskt på det belgiska revisionsorganets webbplats

den 23 februari 2016 och presenterades för det flamländska parlamentets utskott för
välfärd, folkhälsa och familj den 8 mars 2016. Uppföljningen av var och en av
rekommendationerna anges vanligtvis i ministerns årliga politiska förklaringar.

Förväntad effekt

130 Samtidigt som revisionen utfördes gjordes det ändringar av gällande lagstiftning, och
det togs ett antal initiativ som löste vissa av flaskhalsarna (t.ex. en riktlinje för att utveckla
och bedöma förebyggande metoder).
Ett nytt övergripande hälsomål som rör sunda matvanor, stillasittande, fysisk aktivitet,
tobak, alkohol och narkotika antogs i september 2017.
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France
Cour des comptes
Förebyggande av vårdrelaterade infektioner:
kommande åtgärder

Översikt

131 I den revision som utfördes av det franska nationella revisionsorganet bedömdes
förebyggandet av vårdrelaterade infektioner under perioden 2010–2018.

132 En infektion sägs vara vårdrelaterad om den uppstår under det att en patient

behandlas av vårdpersonal, i samband med öppenvård, på en socialvårdsinrättning eller på
en hälso- och sjukvårdsinrättning (i det senare fallet klassificeras den som nosokomial
infektion). Den uppstår inte nödvändigtvis i samband med själva behandlingen, utan kan
uppstå från 48 timmar upp till ett år efteråt.

133 Under de senaste 30 åren har Frankrike genomfört en strukturerad offentlig politik

för att förebygga vårdrelaterade infektioner, framför allt på sjukhus, och för att kompensera
patienter. Patientföreningar har haft en avgörande roll för att driva på politiken efter medias
bevakning av samlade infektionsfall på vissa hälso- och sjukvårdsinrättningar.

134 De åtgärder som vidtagits har lett till att förekomsten av smittade patienter på

sjukhusen har minskat och därefter stabiliserats till omkring 5 % av patienterna (dvs.
omkring 470 000 smittade patienter per år). Vårdrelaterade infektioner leder för det mesta
till övergående obehag, men kan få långt allvarligare konsekvenser. Förekomsten av
smittade patienter inom öppenvården är dock inte känd, och inom socialvårdssektorn
befinner man sig fortfarande i ett tidigt stadium när det gäller mätningar av denna.

Så gjordes revisionen

135 Bedömningen grundades på följande frågor:
o

Den främsta revisionsfrågan: Vad är viktigt i politiken för att förebygga vårdrelaterade
infektioner?
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o

Delfrågor:


Vilken omfattning har de vårdrelaterade infektionerna och vilka kostnader för de
med sig?



Vilka resultat har åtgärderna som genomförts av ministeriet för solidaritet och
hälsa och dess olika organ fört med sig?



Hur kan vi ta hänsyn till frågor som rör patientens resor utanför sjukhusen och
antibiotikaresistens?



På vilka riskhanteringsnivåer bör omstruktureringen av offentliga åtgärder
hanteras?



På vilket sätt kan de olika aktörerna hållas ansvariga?

136 De främsta revisionsobjekten var det franska ministeriet för solidaritet och hälsa och
de olika organ som genomdriver dess politik, på såväl nationell som regional nivå, samt
offentliga sjukhus.

137 Bedömningen grundades på intervjuer och enkäter som skickades till samtliga
berörda myndigheter.

De viktigaste iakttagelserna

138 Cour des comptes gjorde följande iakttagelser:
o

Under de senaste 30 åren har offentliga myndigheter, hälso- och sjukvårdsinrättningar
och sjukvårdspersonal genomfört offentlig politik för att förebygga nosokomiala
infektioner. Resultaten är fortfarande bristfälliga. Förekomsten av infektioner i
samband med slutenvård slutade minska 2006 och den externa rapporteringen om
nosokomiala infektioner är inte uttömmande. Ytterligare åtgärder måste nu vidtas för
att utvidga politiken till alla segment inom hälso- och sjukvården och till fullo ta hänsyn
till det hot som antibiotikaresistens utgör.

o

I och med att centrum för kontroll av vårdrelaterade infektioner nyligen har inrättats i
samtliga regioner bör det vara möjligt att ta fram åtgärder tillsammans med
yrkesverksamma på områdena öppenvård och socialvård och att samordna arbetet
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med regionala hälso- och sjukvårdsmyndigheter på ett bättre sätt. Inom ramen för
denna nya struktur måste ministeriet för solidaritet och hälsa, via
folkhälsomyndigheten, inta sin rättmätiga plats i fråga om att leda och samordna
offentliga åtgärder.
o

För att hantera de nya utmaningarna måste man även öka möjligheterna för alla
berörda parter att genomdriva hygienregler ordentligt och förskriva antibiotika på
korrekt sätt. En mer aktiv hantering av smittrisker kräver även att bättre hänsyn tas till
kvalitetsindikatorer när hälso- och sjukvården regleras och att ersättningssystem
revideras i syfte att främja ansvarighet.

Rekommendationer

139 Cour des comptes utfärdade följande rekommendationer:
o

Genomför en nationell undersökning av förekomsten av vårdrelaterade infektioner
inom öppenvård, med en anpassad metod om så krävs, i syfte att identifiera
risksektorer och åtgärder som ska utvecklas.

o

Ge den franska folkhälsomyndigheten Santé Publique France, som är en offentlig
institution som står under tillsyn av ministeriet för solidaritet och hälsa, i tydligt
uppdrag att samordna insatser och åtgärder för centrumen för kontroll av
vårdrelaterade infektioner.

o

Genomför en rad åtgärder som syftar till att minska förbrukningen av antibiotika och
justera den ersättning som grundas på folkhälsomål och tilldelas privatläkare, i syfte att
säkerställa att de är ändamålsenliga.

o

Regionala hälso- och sjukvårdsmyndigheter bör prioritera inspektioner och kontroll av
hälso- och sjukvårdsinrättningar och fatta alla operativa beslut, däribland om uppehåll i
verksamheten.

o

Se över kriterierna för beslut om de operativa hygiengruppernas storlek och
sammansättning vid hälso- och sjukvårdsinrättningar i enlighet med inrättningens
verksamhet och internationella rekommendationer. Vid offentliga sjukhus bör dessa
grupper slås samman inom ramen för de territoriella sjukhusgrupperna (groupements
hospitaliers de territoire).
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o

Upphäv det tillfälliga avskaffandet av skyldigheten för hälso- och sjukvårdspersonal att
vaccinera sig mot influensa (upprepad rekommendation).

Offentliggörande och uppföljning

140 Cour des comptes förste ordförande lämnade in 2019 års årliga offentliga rapport till

Republiken Frankrikes president den 4 februari 2019. Den presenterades därefter för media
och offentliggjordes elektroniskt på Cour des comptes webbplats den 6 februari 2019. Den
presenterades även för nationalförsamlingen den 6 april 2019 och därefter för senaten den
7 april 2019.

141 Cour des comptes ägnar särskild uppmärksamhet åt att följa upp sina

rekommendationer. Tre år efter det att deras rapporter har offentliggjorts undersöker de i
vilken utsträckning rekommendationerna har genomförts och de faktiska effekterna av dem
som har genomförts. En övervakningsrapport kan ingå i den årliga offentliga rapporten.

Förväntad effekt

142 Det krävs politiska åtgärder för att förebygga vårdrelaterade infektioner. Med tanke
på antalet patienter som drabbas måste effektiva åtgärder vidtas i syfte att tillhandahålla
vård i en så säker miljö som möjligt.

DEL III – Kort om de nationella revisionsorganens rapporter
Förebyggande och skydd

55

Polen
Najwyższa Izba Kontroli (NIK)
Förebyggande och behandling av typ 2-diabetes

Översikt

143 I den revision som utfördes av det polska nationella revisionsorganet bedömdes

förebyggande och behandling av typ 2-diabetes under perioden 2013–2017 när det gäller
öppenvård och 2015–2017 när det gäller slutenvård.

144 Uppskattningar tyder på att en av elva personer i Polen kan vara drabbad av diabetes
(typ 1 och 2), och antalet patienter med diabetes ökar med 2,5 % varje år. Obehandlad
diabetes leder till ett antal negativa konsekvenser, exempelvis stroke, högt blodtryck och
amputationer (som en komplikation till vad som kallas diabetesfot), och följaktligen till en
ökning av antalet personer som inte längre kan arbeta och därför får socialbidrag.

Så gjordes revisionen

145 Bedömningen grundades på följande främsta revisionsfråga:
o

Säkerställer hälso- och sjukvårdssystemet att människor som lider av eller riskerar att
drabbas av typ 2-diabetes upptäckts tidigt och att ändamålsenliga behandlingsmetoder
för denna sjukdom används?

146 Bedömningen grundades också på följande särskilda frågor:
o

Har hälsovårdsministeriet tagit fram en nationell hälso- och sjukvårdspolitik för att
förebygga diabetes och förbättra hälsan för personer som lider av sjukdomen?

o

Har den nationella sjukförsäkringskassan säkerställt att tjänster och resurser finns
tillgängliga för behandling av diabetes och dess komplikationer?
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o

Har vårdgivare vidtagit åtgärder på området för förebyggande, tidig upptäckt och
behandling av typ 2-diabetes?

o

Har de gett patienter med typ 2-diabetes tillgång till specialistvård?

o

Har de infört behandlingsmetoder för typ 2-diabetes där senaste generationens
läkemedel används?

147 De främsta revisionsobjekteten var hälsovårdsministeriet, nationella

sjukförsäkringskassans huvudkontor samt vårdgivare. Den metod som användes inbegrep
dokumentgranskning, enkäter och klargöranden från anställda vid revisionsobjekten och
andra organisationer.

De viktigaste iakttagelserna

148 Diabetes betraktas som en ”välfärdssjukdom”, och att bekämpa sjukdomen är en av
prioriteringarna för hälsovårdsministern, som ansvarar för utformningen av den nationella
hälso- och sjukvårdspolitiken. Det har dock inte tagits fram någon nationell strategi för att
förebygga diabetes eller för att behandla och ge vård till människor som är drabbade av
sjukdomen.

149 Hälsovårdsministern har inte i tillräcklig mån identifierat hälso- och

sjukvårdsbehoven eller bedömt hur många diabetesspecialister som krävs för att ge vård till
patienter som lider av sjukdomen. Han har även misslyckats med att öka allmänhetens
medvetenhet om diabetes i tillräcklig grad.

150 Generellt sett har polska patienter inte tillgång till innovativa behandlingar för typ 2diabetes, eftersom inga av läkemedlen som fått positiva rekommendationer från byrån för
utvärdering av och tariffer för medicinska metoder, det vill säga inkretiner och gliflozin, har
förts upp på listan över subventionerade läkemedel.

151 Trots att den nationella sjukförsäkringskassan vidtog åtgärder för att förbättra

behandlingen av patienter med typ 2-diabetes ökar antalet patienter på väntelistorna till
specialiserade diabeteskliniker och specialiserad sjukhusvård för diabetiker liksom
väntetiden till tjänster. Samtidigt minskar antalet tjänsteleverantörer som har avtal med den
nationella sjukförsäkringskassan.
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152 Avsaknaden av lämpliga noteringar i patientjournaler tyder också på att läkare i

många fall inte följde de principer som anges i rekommendationerna från den polska
diabetesföreningen (PTD) när det gäller behandling av människor som löper risk att drabbas
av diabetes och patienter med typ 2-diabetes, eller att deras journalföring var otillförlitlig. I
vissa fall följde patienterna inte läkarnas rekommendationer. Följaktligen var
behandlingsresultaten inte tillräckligt bra och kostnaden för att behandla komplikationer till
följd av typ 2-diabetes var hög.

Rekommendationer

153 NIK lämnade följande rekommendationer:
o

Hälsovårdsministern bör utarbeta ett heltäckande, nationsomfattande åtgärdsprogram
inriktat på förebyggande, tidig diagnostisering och behandling av diabetes.

o

Hälsovårdsministern bör vidta åtgärder för att beräkna hur många personer som ännu
inte har fått diagnosen och följaktligen inte är medvetna om att de har diabetes samt ta
fram metoder för att nå ut till dem med lämplig information om sjukdomens symtom
och effekter och uppmuntra dem att söka korrekt diagnos och behandling.

o

Hälsovårdsministern bör intensifiera ansträngningarna för att ta fram en
personalplaneringsmodell för hälso- och sjukvården.

o

Ordföranden för den nationella sjukförsäkringskassan bör vidta åtgärder för att
säkerställa nationsomfattande tillgång till tjänster som tillhandahålls inom ramen för
omfattande och specialiserad öppenvård för diabetespatienter och grundlig behandling
av kroniska sår.

o

Vårdgivare bör


remittera patienter till diagnostiska tester och specialistkonsultationer så ofta som
rekommenderas av den polska diabetesföreningen,



remittera patienter till diabetesscreening i enlighet med den polska
diabetesföreningens rekommendationer,



följa den polska diabetesföreningens rekommendationer för att förebygga typ 2diabetes,

DEL III – Kort om de nationella revisionsorganens rapporter
Förebyggande och skydd

58



föra individuella patientjournaler på ett sätt som säkerställer fullständig och
tillförlitlig information om patientens diagnos och behandlingsprocess.

154 Offentliga myndigheter bör även vidta gemensamma och samordnade åtgärder

tillsammans med hälso- och sjukvården och patientorganisationer i syfte att främja
hälsosamma livsstilar, inklusive fysisk aktivitet och kost, för att bidra till att minska
förekomsten av typ 2-diabetes i Polen.

Offentliggörande och uppföljning

155 Rapporten offentliggjordes på det polska nationella revisionsorganets webbplats den

26 mars 2018 och översändes till högre och centrala nationella myndigheter. Den rönte stort
medieintresse och debatterades livligt bland hälso- och sjukvårdsexperter.

156 Som svar på rapporten informerade den polske hälsovårdsministern det nationella

revisionsorganet om åtgärder som vidtagits för att genomföra rekommendationerna i
revisionen, bland annat behovsanalyser och utarbetande av en plan för ett nytt hälso- och
sjukvårdsprogram samt åtgärder för att göra hälsoutbildning och sjukdomsförebyggande
mer ändamålsenliga.

Förväntad effekt

157 Att stärka hälso- och sjukvårdssystemet genom att säkerställa en mer ändamålsenlig

övervakning av förebyggande och behandling av diabetes, att göra diabetesutbildning mer
ändamålsenlig och att samordna åtgärder för att minska förekomsten av nya diabetesfall.
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Slovenien
Računsko Sodišče Republike Slovenije
Bekämpa barnfetma

Översikt

158 I den revision som utfördes av det slovenska nationella revisionsorganet bedömdes
huruvida mekanismerna för att bekämpa barnfetma var ändamålsenliga och effektiva.
Revisionen omfattade perioden 2015–2016.

159 Republiken Sloveniens revisionsorgan beslutade att genomföra en revision av

kampen mot barnfetma på grund av alarmerande statistik om överviktiga barn och barn med
fetma.

160 År 1989 var 12,5 % av grundskoleeleverna i Slovenien överviktiga och 2,35 % led av

fetma. Trots att andelen grundskoleelever med övervikt och fetma har minskat sedan 2010
var siffrorna fortfarande 43,2 % respektive 193,6 % högre 2016 jämfört med 1989.

161 Problem med övervikt och fetma beror i stor utsträckning på familjens

socioekonomiska status och varje enskild persons engagemang. Det enda staten kan göra är
att genomföra politik för att främja hälsosamma livsstilar.

Så gjordes revisionen

162 Bedömningen grundades på den huvudsakliga revisionsfrågan ”bekämpar Republiken
Slovenien barnfetma på lämpligt sätt?” och följande delfrågor:

o

Har mål och åtgärder för att bekämpa barnfetma planerats på lämpligt sätt?

o

Är verksamheterna vid hälsovårdsministeriet, ministeriet för utbildning, vetenskap och
idrott och det nationella folkhälsoinstitutet som syftar till att genomföra åtgärder för
att bekämpa barnfetma effektiva?
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o

Har målen i fråga om att bekämpa barnfetma uppnåtts, och minskar andelen barn med
övervikt och fetma?

163 De främsta revisionsobjekten var hälsovårdsministeriet, ministeriet för utbildning,
vetenskap och idrott och det nationella folkhälsoinstitutet. Revisionsmetoden inbegrep
granskning av dokument, webbsidor, medierapporter och andra offentliga
informationskällor, intervjuer med revisionsobjekt och andra berörda parter samt
uppgiftsanalys.

De viktigaste iakttagelserna

164 Det nationella revisionsorganet konstaterade att staten (hälsovårdsministeriet,

ministeriet för utbildning, vetenskap och idrott och det nationella folkhälsoinstitutet)
främjade en hälsosam livsstil bland barn på systemnivå (genom att reglera hälsosam kost
och fysisk aktivitet) samt genom utvalda projekt.

165 Trots att effekten av statens insatser för att bekämpa barnfetma enbart blir synliga

över tid och inte är direkt mätbara bedömde revisionsorganet att staten i viss utsträckning
bidrog till att bekämpa barnfetma, något som indirekt kunde noteras i och med utvecklingen
när det gäller andelen barn med övervikt och fetma. Staten skulle dock kunna förbättra
åtgärderna för att bekämpa barnfetma genom insatser och verksamheter som skulle nå alla
barn, vilket skulle effektivisera genomförandet.

166 Det nationella revisionsorganet noterade i synnerhet följande:
o

Skolor deltar i flera extra projekt och program för att främja en hälsosam livsstil. Att
genomföra projekt är dock mindre effektivt än en systemomfattande strategi. Projekt är
tidsbegränsade, säkerställer inte alltid likabehandling av barn och medför ytterligare
administrativa bördor och kostnader.

o

Systemet för att organisera sunda skolmåltider har inrättats på ett lämpligt sätt och
säkerställer likabehandling av alla barn.

o

Gymnastik och idrott i grundskolor understiger de 180 minuter per vecka som
rekommenderas av Världshälsoorganisationen.
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Rekommendationer

167 Hälsovårdsministeriet rekommenderades att
o

beakta hur det skulle kunna förbättra överensstämmelsen mellan organiserade
skolmåltider och näringsrekommendationer,

o

ändra reglerna för utfärdande av medicinska intyg som motiverar frånvaro från
gymnastik- och idrottslektioner eller behov av specialkost,

o

se över behoven och fastställa förfaranden för tidiga åtgärder för att bekämpa
barnfetma samt möjlig behandling av tillhörande sjukdomar.

168 Ministeriet för utbildning, vetenskap och idrott rekommenderades att
o

se över kraven för enheter som har hand om skolmåltider, bland annat sätt att förenkla
och harmonisera upphandlingsförfaranden för inköp av livsmedel till skolmåltider och
att se över om och av vem regelbundna utbildningskurser i det avseendet bör
organiseras,

o

genomföra analyser av hur effektiva och ändamålsenliga enskilda idrottsprogram är,

o

ta fram kostnads-nyttoanalyser för projekt med anknytning till ökad medvetenhet och
sund kost och granska alternativ för att införliva projektens och programmens innehåll i
vanliga utbildningsprogram,

o

överväga utbildningskurser om vikten av hälsosamma livsstilar för skolpersonal, barn
och deras föräldrar,

o

överväga att utbilda lärare på området för hälsofrämjande,

o

genomföra en detaljerad analys av vilken personal och vilka resurser som krävs för att
införa fem timmar gymnastik och idrott per vecka för alla barn.
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Offentliggörande och uppföljning

169 Rapporten presenterades för revisionsobjekten och offentliggjordes på det
slovenska revisionsorganets webbplats den 11 september 2018.

Förväntad effekt

170 Den genomförda revisionens främsta resultat bestod i att den gav allmänheten

information om den nuvarande situationen och de problem som uppstår till följd av övervikt
och fetma bland barn.

171 Revisionen skulle bland annat kunna leda till förändringar och ändrade regler, i
synnerhet när det gäller rekommenderad omfattning av gymnastik och idrott i skolan.
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Litauen
Valstybės Kontrolė
Hälso- och sjukvårdens tillgänglighet och
patientorientering

Översikt

172 I revisionen som utfördes av det litauiska nationella revisionsorganet bedömdes

hälso- och sjukvårdens tillgänglighet och patientorientering. Revisionen omfattade
perioden 2014–2016. Uppgifter från 2017 och 2018 granskades också om så var relevant för
de förändringar som skedde.

Så gjordes revisionen

173 Bedömningen var inriktad på följande frågor:
o

Hantering av väntetider till hälso- och sjukvård.

o

Anpassning av planering av nödvändigt antal hälso- och sjukvårdsspecialister.

o

Ändamålsenlighet när det gäller användning av dyr utrustning som ägs av medicinska
inrättningar.

o

Utarbetande av villkor som krävs för att säkerställa tillgång till den senaste medicinska
tekniken och granskning av teknik som redan används.

o

Identifiering, utvärdering och hantering av patienters förväntningar.

174 De främsta revisionsobjekten var hälsovårdsministeriet, den statliga byrån för hälsooch sjukvårdsackreditering och den nationella sjukförsäkringskassan.

175 Dessutom samlades uppgifter och information in från offentliga och privata

medicinska inrättningar, kommuner, yrkesorganisationer för hälso- och sjukvårdsspecialister,
patientorganisationer och vetenskapliga inrättningar.
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176 Revisionsmetoden inbegrep dokumentgranskning, riktmärkning, enkäter bland
medicinska inrättningar och kommuner, befolkningsundersökningar, intervjuer,
uppgiftsanalys och tester.

De viktigaste iakttagelserna
Åtgärder för att korta ner väntetiden till tjänster har inte varit ändamålsenliga

177 Hälsovårdsministeriet saknade objektiv information om väntetider och om vilka

tendenser och underliggande faktorer som hindrade planeringen av ändamålsenliga åtgärder
för att korta ner väntetiderna. Ministeriet lyckades inte heller analysera inverkan av de
åtgärder som vidtagits när det gäller väntetidsvariationer. Åtgärderna för att korta ner
väntetiderna gav inte önskade resultat på grund av underlåtenheten att ta itu med centrala
problem med anknytning till patientflöden, e-hälsosystemets funktion, obalanserad struktur
för hälso- och sjukvårdsspecialister och så vidare. Som ett sätt att lösa
tillgänglighetsproblemet utnyttjade 17 % av patienterna avgiftsbelagda tjänster (hälften av
dem gjorde detta på grund av alltför långa köer) och 19 % tillämpade egenbehandling.
Behov av att förbättra efterfrågeplaneringen för hälso- och sjukvårdsspecialister

178 När ministeriet utarbetade begäran om utbildning av hälso- och sjukvårdsspecialister
till vetenskaps- och utbildningsinrättningar underlät det att bedöma förändringar när det
gällde tjänstestrukturen, efterfrågan på dessa tjänster i regionerna, specialisternas
arbetsbördor, läkare som lämnade yrket och utvandringsprognoser. Ministeriet försökte
enbart ersätta läkare som gick i pension, men tog inte hänsyn till efterfrågan på sköterskor.
Antalet läkare var högre än EU-genomsnittet, men trots detta saknades specialister inom
särskilda områden såsom, kardiologi, oftalmologi och neurologi samt sköterskor, vilket
påverkade tillgången till tjänster.
Oändamålsenlig användning av dyra produkter vid medicinska inrättningar och brist på
incitament för att utvärdera ny teknik

179 Användningsgraden för över hälften (59 %) av de dyra medicintekniska produkterna

(som kostar över 29 000 euro) var låg och 7 % av dem användes inte alls. Under den
granskade perioden inledde ministeriet förfaranden för att upphandla nya produkter, men
underlät att inleda en omfördelning av dyra produkter, och man löste således inte problemet
med oändamålsenlig användning av tillgängliga produkter.
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180 Utvärderingen av ny teknik gick långsamt (under fyraårsperioden lämnade

medicinska inrättningar och privata leverantörer enbart in elva tekniktyper för utvärdering)
på grund av bristen på finansiering till användning av ny och godkänd medicinsk teknik. När
ny teknik utvecklades utvärderades ofta inte teknik som redan fanns tillgänglig. Det ledde till
underlåtenhet att säkerställa behandling med den senaste tekniken för alla patienter.
Patienterna var inte delaktiga i att utveckla hälso- och sjukvården så att den skulle
motsvara deras förväntningar

181 Varken ministeriet eller medicinska inrättningar lyckades använda patientenkäter

som tagits fram för att fastställa patienternas förväntningar. Trots att hälften av de
granskade kommunerna samlade in uppgifter om medicinska inrättningar använde de inte
dessa när de fattade beslut om hur tjänsterna skulle organiseras. Patientrepresentationen
var inkonsekvent – företrädare för patienterna var enbart delaktiga i 40 % av de
arbetsgrupper de ansåg vara viktiga. Information till patienter om deras rättigheter och
skyldigheter var ofullständig, vilket bidrog till att omkring 20 % av dem missade sina besök
(vilket således ledde till ännu längre väntetider).

Rekommendationer

182 I syfte att göra hälso- och sjukvården mer tillgänglig, korta ner väntetiderna och

använda tillgängliga resurser på ett mer ändamålsenligt sätt rekommenderade det nationella
revisionsorganet följande:
o

Övervaka och analysera regelbundet användning och tillgänglighet när det gäller såväl
tjänster och patientflöden som inverkan av åtgärder för att korta ner väntetider, och
grunda genomförandet av åtgärder på resultaten av övervakningen och analysen.

o

Ta fram ett system för efterfrågeplanering för samtliga hälso- och sjukvårdsspecialister
på grundval av uppgiftsanalysen.

o

Utvidga den årliga utvärderingen av inrättningar genom att inbegripa
användningsindikatorer för dyra medicintekniska produkter.

o

Specificera förfarandet för att finansiera ny utvärderad teknik, och se över och gör en
ny utvärdering av medicinsk teknik som redan används.
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183 I syfte att göra hälso- och sjukvårdssystemet mer patientorienterat rekommenderade

det nationella revisionsorganet följande:
o

Utvidga och/eller revidera innehållet i de undersökningar och enkäter om patientåsikter
som genomförs av ministeriet och medicinska inrättningar i syfte att identifiera
patienternas förväntningar, vilka sedan skulle kunna användas för att förbättra
organiseringen av hälso- och sjukvården.

o

Utöka innehållet i den information som utformats för att uppmuntra patienter att
uppfylla sina skyldigheter och utöva sina rättigheter och hitta fler vägar att
tillhandahålla informationen.

o

Fastställ kriterier för att inkludera patientorganisationer i utskotts och arbetsgruppers
beslutsfattande om förbättringar inom hälso- och sjukvården.

Offentliggörande och uppföljning

184 Granskningsrapporten presenterades för revisionsobjekten, parlamentsutskottet för
revision, medicinska inrättningar och allmänheten (vid Signals 2018, en internationell
konferens som anordnades av det nationella revisionsorganet 2018).

185 I linje med tidsfristerna för genomförandet av de rekommendationer man enats om i
rapporten lämnas halvårsrapporter till parlamentsutskotten.

Förväntad effekt

186 Revisionen förväntas leda till organisatoriska/förfarandemässiga förändringar (på

områdena för övervakning av tjänsternas tillgänglighet, efterfrågeplanering av hälso- och
sjukvårdsspecialister, utvärdering av användningen av medicintekniska produkter,
identifiering av patienternas förväntningar och inkludering av patientorganisationer) och en
omprövning av finansieringsbeslut (på grund av ny teknik).
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Malta
National Audit Office
Allmänläkarens funktion – kärnan i primärvården

Översikt

187 I den revision som utfördes av det maltesiska nationella revisionsorganet bedömdes
allmänläkarens funktion och dess roll inom primärvården. Revisionen omfattade
perioden 2014–2016.

188 I nationella dokument och EU-dokument konstateras att denna sektor inte fått en

tillräckligt framskjuten plats inom Maltas hälso- och sjukvård, trots att primärvården
utvidgats kraftigt över tid.

189 Maltas nationella revisionsorgan hade redan utvärderat allmänläkarens funktion vid
vårdcentraler 2001 genom effektivitetsrevisionen Primary Healthcare – the General
Practitioners Function within Health Centres. I revisionen framhölls att de som använde sig
av allmänläkares tjänster vid den tidpunkten var mycket nöjda. I rapporten uttrycktes dock
oro över olika aspekter av hur tjänsten tillhandahölls. De frågor som togs upp rörde främst
kontinuitet i vården genom mer individualiserade tjänster, den ojämna fördelningen av
allmänläkare mellan vårdcentraler, det faktum att det saknades tidsbokningssystem och
tjänsternas kostnadseffektivitet.

Så gjordes revisionen

190 Revisionen syftade till att bedöma i vilken utsträckning
o

verksamheter med anknytning till allmänläkares funktion tillgängliggör tillhörande
tjänster och erbjuder lämplig kvalitet i fråga om att nå primära hälso- och sjukvårdsmål,

o

organisatoriska och administrativa strukturer underlättar tillhandahållandet av tjänster,

o

de tjänster som tillhandahålls är kostnadseffektiva.
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191 De främsta revisionsobjekten var departementet för primärvård (Malta), sjukhuset

Gozo General Hospital (Gozo) och akut- och olycksfallsavdelningen vid sjukhuset Mater Dei
Hospital.

192 Revisionsmetoden inbegrep dokumentgranskning, genomförandet av

halvstrukturerade intervjuer och en enkät samt kostnadsberäkningar av de olika tjänster
som tillhandahålls av allmänläkare. Revisionen omfattade inte tjänster som inte
tillhandahålls av allmänläkare, utan av andra olika medicinska specialister vid vårdcentraler.

De viktigaste iakttagelserna

193 Revisionen visade tydligt att allmänläkares funktion, generellt sett, fungerade i

enlighet med de nationella strategiska åtgärder som fastställs i Maltas nationella strategi för
hälso- och sjukvårdssystemet och att tjänsterna höll på att utvidgas och breddas.

194 Å andra sidan framhölls även vissa problem i granskningen. Med tanke på hur

allmänläkarens funktion för närvarande är utformad är det inte sannolikt att en ytterligare
utvidgning av den, genom att göra den mer patientcentrerad, skulle kunna ske utan att
fördelningen av medel ändras för att på ett mer realistiskt sätt återspegla de långsiktiga
socioekonomiska fördelarna med att investera i primärvård. Vidare fanns det möjlighet att
ytterligare utnyttja samspelet och potentiella synergieffekter i samarbetet mellan privat och
offentlig sektor. Genom närmare samarbete mellan berörda parter skulle således den
offentliga allmänläkarens funktion kunna bidra mer till att sätta primärvården i centrum för
den nationella hälso- och sjukvården.

Rekommendationer

195 Maltas nationella revisionsorgan utfärdade följande rekommendationer:
o

Departementet för primärvård uppmanades att fokusera mer på att bedöma om det var
möjligt att bredda och utvidga allmänläkarens funktion genom att utnyttja
komplementariteten hos de tjänster som tillhandahålls av läkare i offentlig och privat
sektor – bland annat genom offentlig-privata partnerskap och utkontraktering.

o

Det bör övervägas om mer budgetanslag inom hälso- och sjukvårdssektorn bör föras
över till primärvård.
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o

Departementet uppmanades att uppgradera de strategiska åtgärder som anges i Maltas
nationella strategi för hälso- och sjukvårdssystemet för perioden 2014–2020, och andra
dokument, till genomförbara projektplaner. Detta skulle innebära att de resurser som
krävs och en tidsplan för genomförandet fastställs.

o

Insatserna bör intensifieras för att införa mottagningar för behandling av kroniska
sjukdomar på alla vårdcentraler. Detta skulle ytterligare främja kontinuitet i vården och
patientcentrerade principer och på lång sikt göra allmänläkarens funktion mer
kostnadseffektiv.

o

Departementet uppmanades att fortsätta med insatserna för att få till stånd en
förändring av tjänstebalansen, från omedelbar vård mot hälsofrämjande och
förebyggande av sjukdomar. Det fanns en möjlighet för departementet att bygga vidare
på aktuella kampanjer för att öka medvetenheten genom att uppmuntra allmänläkare
att på nytt framhålla budskapen i kampanjerna i samband med patientbesök.

o

Ökat strategiskt, administrativt och operativt samarbete mellan vårdcentraler i Malta
och Gozo bör övervägas. Detta skulle säkerställa en högre grad av harmonisering och
anpassning av tjänsterna samt utbyte av erfarenheter inom tjänsteutveckling.

o

Tillgängligheten till information om ekonomisk förvaltning skulle förbättras –
finansavdelningen behövde fortsatt stöd genom investeringar i lämplig IKTinfrastruktur.

o

Departementet uppmanades att dra bättre nytta av tillgänglig IKT, exempelvis
patientadministrativa system, för att säkerställa korrekt statistik över patientkontakter.
Sådan information skulle stärka den strategiska planeringen och administrativa
kontrollen för departementets verksamheter.

o

Insatser med anknytning till införandet av system för e-recept vid Bereġ skulle
intensifieras. Detta var beroende av lämpliga investeringar i IKT.

o

Departementet uppmanades att förbättra samordningen med Mater Dei Hospitals akutoch olycksfallsavdelning i syfte att minimera förekomsten av patienter som vänder sig
dit i onödan när de skulle kunna få nödvändig vård hos allmänläkare på
vårdcentralsnivå.
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Offentliggörande och uppföljning

196 Rapporten presenterads för representanthusets talman den 27 juni 2016, som

överlämnade den till representanthuset. Rapporten diskuterades även i utskottet för
offentliga räkenskaper. Efter det att ovannämnda rapport överlämnats till parlamentet
offentliggjorde Maltas nationella revisionsorgan den på sin webbplats. Man offentliggjorde
även ett pressmeddelande med en sammanfattning av de främsta och viktigaste
iakttagelserna och slutsatserna på både maltesiska och engelska. Det nationella
revisionsorganet vidarebefordrade kopior av rapporten till media och andra berörda parter.

197 Maltas nationella revisionsorgan genomförde en uppföljning av

effektivitetsrevisionen 2018. I samband med uppföljningen genomfördes främst
halvstrukturerade intervjuer med centrala tjänstemän vid departementet för primärvård och
en granskning av tillhörande dokumentation. Uppföljningsrevisionen visade främst att
departementet för primärvård aktivt hade börjat genomföra rekommendationerna i
rapporten. I det avseendet hade två rekommendationer i originalrapporten genomförts till
fullo och betydande arbete hade redan genomförts när det gäller de återstående
åtta rekommendationerna.

Förväntad effekt

198 Rapportens förväntade långsiktiga effekt består i att den kommer att leda till

organisatoriska och förfarandemässiga förändringar, ökad finansiering och fler mänskliga
resurser till förmån för allmänläkarens funktion samt en förstärkning av it-infrastrukturen.
Den bör även leda till mer patientcentrerade tjänster, med ökat fokus på kontinuitet i vården
och en breddning av allmänläkartjänsterna. Andra långsiktiga effekter inbegriper minskad
efterfrågan på sekundärvård och Mater Dei Hospitals akut- och olycksfallsavdelning. En
ytterligare långsiktig effekt skulle kunna vara att primärvården ökar medvetenheten om
livsval och därigenom påverkar förekomsten av kroniska sjukdomar, som är vanligt
förekommande hos Maltas befolkning.
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Portugal
Tribunal de Contas
Medborgarnas tillgång till hälso- och sjukvård inom
Portugals nationella hälso- och sjukvårdssystem

Översikt

199 I den revision som utfördes av det portugisiska nationella revisionsorganet bedömdes

medborgarnas tillgång till hälso- och sjukvård inom Portugals nationella hälso- och
sjukvårdssystem under perioden 2014–2016. Medborgares tillgång till hälso- och sjukvård
inom det nationella hälso- och sjukvårdssystemet, särskilt konsultationer och kirurgi vid
specialistsjukhus, står inför ständiga svårigheter, i synnerhet när det gäller väntetider.

Så gjordes revisionen

200 Syftet med revisionen var att fastställa om
o

det nationella hälso- och sjukvårdssystemet inom en kliniskt godtagbar tid tillgodoser
medborgares behov när det gäller tillgång till inledande specialistkonsultationer och
planerad kirurgi,

o

förfaranden för registrering och överföring av väntelistor genomfördes i enlighet med
gällande regler,

o

de åtgärder ministeriet genomförde för att ta itu med tillgänglighetsproblemen var
ändamålsenliga.

201 De främsta revisionsobjekten var vissa av hälso- och sjukvårdsministeriets
avdelningar och utvalda sjukhusavdelningar.
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202 Det nationella hälso- och sjukvårdssystemets resultat i förhållande till

tillgångsindikatorer för inledande konsultation och kirurgi på sjukhus grundades på följande
underlag:
o

Tekniska rapporter som framställts av hälso- och sjukvårdsministeriet, olika organ vid
hälso- och sjukvårdsministeriet samt tillsynsmyndigheten för hälso- och sjukvård.

o

Analys av uppgifter och information från hälso- och sjukvårdssystemets
centralförvaltning om registrering och överföring av patienter på väntelistor till
konsultation och kirurgi.

203 Kvaliteten på de beräknade indikatorerna och underliggande uppgifter bedömdes
utifrån följande underlag:
o

Intervjuer vid hälso- och sjukvårdssystemets centralförvaltning, den regionala hälsooch sjukvårdsmyndigheten i Lissabon och Vale do Tejo samt ett urval av
sjukhusavdelningar som granskades.

o

Information och uppgifter som samlades in från de sjukhusavdelningar som granskades,
däribland så kallade walk-through-tester av kontrollmiljön och av förfarandena för att
registrera och flytta patienter på väntelistor till konsultationer och kirurgi.

De viktigaste iakttagelserna

204 Tribunal de Contas konstaterade att patienternas tillgång till konsultationer och

planerad kirurgi vid specialistsjukhus hade försämrats under treårsperioden 2014–2016,
vilket fick följande konsekvenser:
o

Den genomsnittliga väntetiden för en inledande konsultation vid ett specialistsjukhus
ökade från 115 till 121 dagar, och bristande efterlevnad av garanterade längsta
svarstider ökade från 25 % år 2014 till 29 % år 2016.

o

i) Antalet patienter på väntelistor för kirurgi ökade med 27 000 patienter (+ 15 %).
ii) Den genomsnittliga väntetiden för kirurgi ökade med 11 dagar (+ 13 %).
iii) Bristande efterlevnad av garanterade längsta svarstider ökade från 7,4 % år 2014 till
10,9 % år 2016.
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205 Revisionsorganet konstaterade även att centraliserade initiativ, som genomfördes av
hälso- och sjukvårdssystemets centralförvaltning 2016 för att validera och rensa väntelistor
till inledande konsultationer vid specialistsjukhus inom det nationella hälso- och
sjukvårdssystemet, också innebar att mycket gamla tillämpningar togs bort, vilket ledde till
en missvisande rapportering av resultatindikatorer.

206 I synnerhet på kirurgiområdet konstaterades det att underlåtenheten att

regelbundet och i tid utfärda betalningsförbindelser och vårdgarantisedlar för patienter på
väntelistor (vilket skulle ha gjort det möjligt för dem att opereras på andra sjukhus där
kapacitet fanns) ledde till ökade väntetider.

207 Tribunal de Contas konstaterade att informationen på väntelistor som gjordes

offentligt tillgängliga av hälso- och sjukvårdssystemets centralförvaltning var otillförlitlig.
Detta berodde inte enbart på återkommande brister vid införlivandet av sjukhusinformation
i de centraliserade systemen för hantering av tillgång till konsultationer och kirurgi, utan
även på de centraliserade initiativ som nämns ovan.

Rekommendationer

208 Tribunal de Contas lämnade flera rekommendationer mot bakgrund av iakttagelserna
i revisionen, bland annat följande:
Till hälso- och sjukvårdsministern:
o

Inrätta mekanismer för att automatiskt utfärda betalningsförbindelser inom
lagstadgade tidsfrister närhelst det inte är möjligt att hålla vårdgarantitiden vid sjukhus
inom det nationella hälso- och sjukvårdssystemet, så att processen för att internalisera
kirurgisk produktion i den nationella hälso- och sjukvården inte undergräver patientens
rätt att få behandling inom en tidsperiod som anses vara kliniskt godtagbar.

o

Se till att ett organ som inte tillhör hälso- och sjukvårdssystemets centralförvaltning
genomför regelbundna kvalitetskontroller av angivna tillgångsindikatorer för inledande
sjukhuskonsultationer och planerad kirurgi.
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Till styrelsen för hälso- och sjukvårdssystemets centralförvaltning:
o

Anta inte administrativa förfaranden som leder till artificiella nedkortningar av
väntelistor och väntetider.

o

Utarbeta rapporter som förklarar vilka kriterier och metoder som använts och vilka
resultat som uppnåtts varje gång det görs ändringar i de centraliserade
informationssystemens databaser för hantering av tillgång till konsultationer och kirurgi
vid sjukhus, så att fel kan korrigeras.

Offentliggörande och uppföljning

209 Rapporten översändes till de granskade organen och medlemmar i regeringen med
ansvar för dessa. Den offentliggjordes även på Tribunal de Contas webbplats tillsammans
med en sammanfattning på en sida, och media informerades.

210 Efter offentliggörandet anordnades en utfrågning av Tribunal de Contas ordförande

och hälso- och sjukvårdsministern i parlamentet, inför nationalförsamlingens hälso- och
sjukvårdsutskott.

211 I syfte att iaktta de slutliga villkoren i rapporten rapporterade de myndigheter som

rekommendationerna riktades till inom tre månader om de åtgärder som de hade vidtagit.
På detta följde även informationsutbyten. De åtgärder som vidtagits mot bakgrund av
rekommendationerna analyserades i september 2018. Slutsatsen var att 20 av de 47
rekommendationer som lämnades (43 %) hade genomförts och att 21 andra
rekommendationer (45 %) delvis hade genomförts. Detta inbegrep
o

genomförande av förfaranden för att kvalificera uppgifter om tillgång till inledande
konsultationer och planerad kirurgi i syfte att säkerställa att arbetet med att korrigera
fel i de nuvarande informationssystemen var standardiserat och gjordes mer
transparent och enklare att granska,

o

utkontraktering av tjänster för att säkerställa att betalningsförbindelser utfärdas
oavbrutet och inom rimlig tid till patienter på väntelistor.

DEL III – Kort om de nationella revisionsorganens rapporter
Tillgång till hälso- och sjukvård

76

Förväntad effekt

212 Förändringar inom operativa förfaranden och kontrollförfaranden för att hantera
väntelistor för konsultationer och kirurgi. Främjande av ansvarsskyldighet när det gäller
effektiv hantering av väntelistor, efterlevnad av vårdgarantitider och insynsvänliga
förfaranden.
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Rumänien
Curtea de Conturi a României
Utveckling av hälso- och sjukvårdsinfrastruktur på
nationell, regional och lokal nivå för att
öka tillgången till hälso- och sjukvård

Översikt

213 I den revision som utfördes av det rumänska nationella revisionsorganet bedömdes
användningen av medel som anslagits till att utveckla hälso- och sjukvårdsinfrastruktur.
Revisionen omfattade perioden 2011–2015.

Så gjordes revisionen

214 Det främsta revisionsobjektet var hälso- och sjukvårdsministeriet.
215 Revisionsmetoden inbegrep granskning av befintliga dokument från ministeriet med

anknytning till det område som granskades, direkta iakttagelser, enkäter och intervjuer med
revisionsobjektets anställda.

De viktigaste iakttagelserna

216 Det rumänska nationella revisionsorganet gjorde följande iakttagelser:
o

Hälsovårdsministeriet underlät att dokumentera de resurser som krävdes för att
finansiera investeringar i hälso- och sjukvårdssystemet på lämpligt sätt.

o

Hälsovårdsministeriet samordnade inte på ett effektivt sätt genomförandet av
investeringarna genom de funktionsbaserade avdelningarna, vilket ledde till bristfällig
förvaltning på den egna nivån och på nivån för underordnade enheter för sanitära
frågor. Det innebar att enbart två större investeringsmål uppnåddes under 19 års tid.

o

Installation av inköpt medicinsk utrustning försenades mellan 90 och 800 dagar.

DEL III – Kort om de nationella revisionsorganens rapporter
Tillgång till hälso- och sjukvård

78

o

Man hade underlåtit att upprätta ett centralt register över ansökningar om finansiering
av investeringar som lämnats till ministeriet av folkhälsoenheter, inbegripet
anledningarna till att inte godkänna finansiering av investeringar.

o

Man hade åsidosatt principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet.
Hälso- och sjukvårdsenheter har köpt bildtjänster från externa leverantörer samtidigt
som de hade utrustning som de kunde tillhandahålla sådana tjänster med.

o

Investeringsmedel fördelas främst under budgetårets andra halva. Ibland slutfördes
upphandlingsförfarandena inte under budgetåret, vilket ledde till att finansiering gick
förlorad.

o

Det finns ingen centraliserad offentlig upphandling av medicinsk utrustning. Inköp
gjordes på ett decentraliserat sätt av varje hälso- och sjukvårdsenhet, vilket ledde till
olika inköpspriser.

o

Hälsovårdsministeriet fastställde inte någon uppsättning fysiska indikatorer och
effektivitetsindikatorer för att mäta investeringarnas resultat, utvecklingen av hälsooch sjukvårdsinfrastruktur, tillhandahållandet av medicinsk utrustning till hälso- och
sjukvårdsinrättningar eller i vilken grad fastställda indikatorer uppfylldes. Regelbunden
analys av fysiska indikatorer och effektivitetsindikatorer har inte utförts.

o

Bristande kunskap råder om den faktiska situationen för sanitära anläggningar när det
gäller medicintekniska produkter med hög prestanda (datortomografi, magnetisk
resonanstomografi, angiografi, linjäraccelerator etc.).

o

Hälsovårdsministeriet varken planerade eller genomförde kontroller för att verifiera
användningen av medel som anslagits till att utveckla hälso- och
sjukvårdsinfrastrukturen.

DEL III – Kort om de nationella revisionsorganens rapporter
Tillgång till hälso- och sjukvård

79

Rekommendationer

217 Det rumänska nationella revisionsorganet utfärdade följande rekommendationer:
o

Fastställ lämpliga resurser för att finansiera kapitalutgifter och kapitaltransfereringar, i
syfte att använda anslagna resurser effektivt.

o

Inrätta permanent övervakning av användningen av finansiella resurser hos enheter för
sanitära frågor och utarbeta förfaranden för att fastställa ett obligatoriskt ramverk som
ser till att underenheter rapporterar outnyttjade belopp i tid.

o

Säkerställ lämplig finansiering av godkända investeringar och åtgärder för att
tillhandahålla specialiserat stöd till underenheter.

o

Bli delaktig på ett hållbart sätt i det arbete som utförs av enheterna för sanitära frågor,
med tonvikt på att i tid genomföra och auktorisera investeringar på bästa möjliga
villkor.

o

Utför periodiska inspektioner av investeringsverksamheten för att bedöma hur långt
den har kommit.

o

Upprätta ett verkligt register över ansökningar om finansiering av investeringar från
enheter för sanitära frågor, som ska användas som informationskälla för att välja ut
enheter som ska få stöd och för att prioritera investeringar på grundval av objektiva
kriterier.

o

Analysera åtgärder för centraliserad upphandling, åtminstone för utrustning med hög
prestanda, och ta fram åtgärder för att säkerställa ändamålsenlig användning av
offentliga medel.

o

Fastställ en uppsättning fysiska indikatorer och effektivitetsindikatorer för att övervaka
hur hälso- och sjukvårdsinfrastrukturen utvecklas.

o

Analysera möjliga sätt att slutföra, införa och driva datorsystemet med hög prestanda
och dra fördel av förstudier och genomförbarhetsstudier, arkitektoniska riktlinjer och
tekniska projekt som förvärvats men inte använts.

o

Samordna och övervaka enheter för sanitära frågor under hela processen för att
utnyttja icke återbetalningsbara medel, i syfte att öka utnyttjandegraden.
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o

Vidta alla åtgärder som krävs för att uppfylla förhandsvillkoren och frigöra icke
återbetalningsbara medel som tillhandahållits genom det regionala operativa
programmet 2014–2020.

o

Vidta alla åtgärder som krävs för att få tillgång till och effektivt använda de medel som
gjorts tillgängliga av EU genom det regionala operativa programmet och de medel som
anslogs genom låneavtalet med Internationella banken för återuppbyggnad och
utveckling.

o

Inrätta en databas över nationell hälso- och sjukvårdsinfrastruktur.

Offentliggörande och uppföljning

218 Rapporten presenterades i form av en sammanfattning för Rumäniens president,

regering, deputeradekammare, senat, Rumäniens akademi, akademin för medicinsk
vetenskap, de specialiserade utskotten i Rumäniens parlament, vissa ministerier och den
nationella sjukförsäkringskassan. Rapporten offentliggjordes i juli 2017 i form av en
sammanfattning på det rumänska revisionsorganets webbplats.

219 En uppföljningsrapport utarbetades i oktober 2018, och i den uppmanades

hälsovårdsministeriet att börja vidta åtgärder för att genomföra de åtgärder som
efterfrågades av revisionsorganet.

Förväntad effekt

220 Identifiering av bästa resultat som uppnåtts efter att de efterfrågade åtgärderna har
genomförts samt orsaker som ledde till att de föreslagna målen inte uppfylldes.
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Tyskland
Bundesrechnungshof
Hälso- och sjukvårdsforskning som krävs
för att studera värdet av tandreglering

Översikt

221 I den revision som utfördes av det tyska nationella revisionsorganet bedömdes
värdet av tandreglering. Revisionen omfattade perioden 2014–2016.

222 Lagstadgade sjukförsäkringskassor ersätter enbart tandreglering (t.ex. tandställning)

om felplacerade tänder eller käkar väsentligt försämrar, eller riskerar att försämra, förmågan
att tugga, bita, tala eller andas. Kostnaden per behandlat sjukdomsfall har nästan
fördubblats under de senaste åren. Enligt uppskattningar får över hälften av alla barn och
ungdomar i Tyskland tandreglering. Mot den bakgrunden granskade Bundesrechnungshof,
som har i uppdrags att granska Tysklands lagstadgade sjukförsäkringssystem, hur
sjukförsäkringskassorna hanterade tandreglering för sina stödmottagare.

Så gjordes revisionen

223 Målet med revisionen var att få kunskap om kostnader och förfaranden när det gäller
godkännande, genomförande och fakturering av tandreglering hos lagstadgade
sjukförsäkringskassor.

224 Dessutom undersökte Bundesrechnungshof om och i vilken utsträckning
förbundsministeriet för hälsovård säkerställde att dessa tjänster var effektiva.

225 Det främsta revisionsobjektet var förbundsministeriet för hälsovård, utvalda

sjukförsäkringskassor och paraplyorganisationen för lagstadgade sjukförsäkringskassor.
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226 Revisionen grundades främst på granskning av dokument från förbundsministeriet
för hälsovård och från sjukförsäkringskassor, patientorganisationer och kontrakterade
tandläkares självstyrande organ (tandregleringsmetoder, avtal, studier om tandreglering
etc.) samt intervjuer med företrädare för sådana organ.

De viktigaste iakttagelserna
Värdet av tandreglering stöds inte av vetenskaplig forskning

227 Bundesrechnungshof konstaterade att förbundsministeriet för hälsovård och

sjukförsäkringskassorna inte hade någon övergripande översikt över de specifika
tandregleringstjänster som tillhandahölls patienter. Det rådde brist på nationsomfattande
uppgifter, exempelvis om typ av behandling, hur länge den pågår och hur framgångsrik den
är, behandlade åldersgrupper, underliggande diagnoser, antal färdigbehandlade fall och
behandlingar som avbrutits. Vidare saknades det bedömning av tandregleringars mervärde
på grundval av sådana uppgifter. Följaktligen finns ingen tillgänglig information om
sjukförsäkringskassornas mål med de över 1 miljard euro som de lägger årligen på
tandreglering eller om hur framgångsrika sådana behandlingar är, om de är det.

Stödmottagare betalar ofta extra för tandreglering

228 Vidare noterade Bundesrechnungshof att tandläkare ofta erbjöd extra tjänster som
stödmottagarna var tvungna att betala för själva. Dessa egenbetalda tjänster rörde främst
andra behandlingsmetoder, diagnostik och tandregleringsprodukter (t.ex. tandställning).

229 Enligt en studie som genomförts av en sjukförsäkringskassa hade tre fjärdedelar av

de tillfrågade kommit överens om privata egenbetalda tjänster med de
tandregleringsspecialister som behandlade dem. Nästan hälften av de tillfrågade hade
betalat över 1 000 euro. I de flesta fall kände inte sjukförsäkringskassorna till vilken
tandreglering och vilka egenbetalda tjänster som deras stödmottagare hade erhållit.
Sjukförsäkringskassorna fick bara i undantagsfall reda på vilka behandlingar och tjänster som
tillhandahållits, exempelvis när stödmottagare framförde klagomål på tandläkare. Här
framgick det heller inte tydligt hur framgångsrik behandlingen hade varit.
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Rekommendationer

230 Bundesrechnungshof rekommenderade att man skulle granska och samla in uppgifter
om situationen när det gäller tandregleringsvård liksom behandlingsbehov, behandlingsmål,
kvalitetsindikatorer och kvalitetskontroller, bland annat för egenbetalda tjänster.
Förbundsministeriet för hälsovård bör inleda utvärderingar och, vid behov, arbeta för att ta
fram nödvändiga föreskrifter. Den typ av tandregleringstjänster som tillhandahålls inom
ramen för den lagstadgade sjukförsäkringen måste återspegla resultaten av hälso- och
sjukvårdsforskning. Om egenbetalda tjänster är att föredra i förhållande till de nuvarande
tjänster som tillhandahålls av sjukförsäkringskassorna bör berörda organ överväga om dessa
ska inbegripas i den vård som erbjuds av sjukförsäkringskassorna.

Offentliggörande och uppföljning

231 Bundesrechnungshof presenterade rapporten för utskottet för offentliga räkenskaper
inom budgetutskottet vid den tyska förbundsdagen (Bundestag), som en del av den årliga
rapporten om förbundsregeringens ekonomiska förvaltning.

232 Granskningsrapporten offentliggjordes på Bundesrechnungshofs webbplats i

april 2018. Offentliggörandet åtföljdes av ett pressmeddelande (se
www.bundesrechnungshof.de/en/themen/health-health-insurers/health-health-insurers,
tredje punkten på listan).

233 Bundesrechnungshof har för avsikt att följa upp huruvida förbundsministeriet för

hälsovård vidtar ändamålsenliga åtgärder för att bidra till att säkerställa kostnadseffektiva
sjukförsäkringsförmåner för tandreglering.

Förväntad effekt

234 Som svar på rekommendationen från Bundesrechnungshof beställde

förbundsministeriet för hälsovård en vetenskaplig rapport för att undersöka, presentera och
utvärdera det aktuella läget när det gäller den medicinska kunskapen om tandreglerings
långsiktiga inverkan på munhälsan.
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235 Ministeriet har för avsikt att, tillsammans med sjukförsäkringskassorna och

kontrakterade tandläkares centralorganisationer, utvärdera rekommendationerna om
åtgärder som tagits fram av experter och diskutera kommande åtgärder som ska vidtas för
att stärka hälso- och sjukvårdsforskningen och bedöma värdet av tandreglering.
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Europeiska unionen
Europeiska revisionsrätten
EU:s åtgärder för gränsöverskridande hälso- och
sjukvård: ambitionerna är höga, men
förvaltningen måste bli bättre

Översikt

236 Europeiska revisionsrätten undersökte om EU:s åtgärder inom gränsöverskridande
hälso- och sjukvård gagnar patienterna såsom förväntat. Revisionen omfattade perioden
2008–2018.

237 EU:s direktiv om gränsöverskridande hälso- och sjukvård, som antogs 2011, syftar till
att garantera säker gränsöverskridande hälso- och sjukvård av hög kvalitet i EU och
säkerställa ersättning utomlands på samma villkor som hemma. Det syftar vidare till att
underlätta närmare samarbete när det gäller e-hälsa, gränsöverskridande utbyte av
patientuppgifter och tillgång till hälso- och sjukvård för sällsynta sjukdomar genom att
utveckla europeiska referensnätverk.

238 Revisorerna undersökte huruvida kommissionen hade övervakat genomförandet av

EU:s direktiv om gränsöverskridande hälso- och sjukvård och gett vägledning till
medlemsstaterna i fråga om att informera patienter om deras rättigheter. Vidare bedömde
de resultaten som hade uppnåtts när det gäller gränsöverskridande utbyte av hälsouppgifter
och kontrollerade viktiga EU-åtgärder rörande sällsynta sjukdomar.

Så gjordes revisionen

239 Den övergripande revisionsfrågan var följande: ”Gagnar EU:s åtgärder inom
gränsöverskridande hälso- och sjukvård patienterna?”

240 Revisionsrätten undersökte vidare om
o

kommissionen hade övervakat genomförandet av EU:s direktiv om gränsöverskridande
hälso- och sjukvård väl i medlemsstaterna,
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o

de resultat som hittills uppnåtts när det gäller gränsöverskridande utbyte av
hälsouppgifter motsvarade förväntningarna,

o

EU:s åtgärder i fråga om sällsynta sjukdomar bidrog till medlemsstaternas
ansträngningar för att underlätta patienters tillgång till hälso- och sjukvård.

Det främsta revisionsobjektet var Europeiska kommissionen.

241 Metoden inbegrep intervjuer med företrädare för kommissionen och fem

medlemsstaters myndigheter med ansvar för att genomföra direktivet (i Danmark, Italien,
Litauen, Nederländerna och Sverige). En enkät genomfördes bland samtliga företrädare för
medlemsstaterna i expertgruppen för gränsöverskridande hälso- och sjukvård och bland
företrädare för nätverket för e-hälsa. Dessutom bedömdes EU-finansierade projekt och
experter hördes.

De viktigaste iakttagelserna

242 Revisionsrätten gjorde följande iakttagelser:
Genomförandet av EU-direktivet om gränsöverskridande hälso- och sjukvård
o

Kommissionen övervakade införlivandet av direktivet i nationell lagstiftning samt
medlemsstaternas genomförande av det väl.

o

Kommissionen har även gett stöd till medlemsstaterna för att förbättra informationen
om patienters rättigheter till gränsöverskridande hälso- och sjukvård, även om vissa
brister kvarstår.

Gränsöverskridande utbyte av hälsouppgifter
o

Kommissionen gjorde ingen ordentlig bedömning av vare sig antalet potentiella
användare eller kostnadseffektiviteten när det gäller utbyte av gränsöverskridande
hälsouppgifter.

o

Volymprognoserna när det gäller utbyten av hälsouppgifter över gränserna har varit
överdrivet optimistiska. Vid tidpunkten för revisionen – november 2018 – var
medlemsstaterna just på väg att börja utbyta patienters hälsouppgifter på elektronisk
väg.
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Europeiska referensnätverk
o

De europeiska referensnätverken för sällsynta sjukdomar är en ambitiös innovation,
som har brett stöd bland läkare, vårdgivare och patienter.

o

Processen för att inrätta de europeiska referensnätverken kännetecknades dock av
brister, och de står inför stora svårigheter när det gäller att se till att de är finansiellt
hållbara.

Rekommendationer

243 Revisionsrätten rekommenderar att kommissionen bör
o

ge mer stöd till de nationella kontaktpunkterna för att förbättra informationen om
patienters rättigheter till gränsöverskridande hälso- och sjukvård,

o

förbereda bättre för gränsöverskridande utbyte av hälsouppgifter,

o

förbättra stödet till och förvaltningen av de europeiska referensnätverken för att
underlätta för patienter med sällsynta sjukdomar att få tillgång till hälso- och sjukvård

Offentliggörande och uppföljning

244 Revisionsrätten presenterar sina särskilda rapporter för Europaparlamentet och rådet
samt för andra intressenter, såsom nationella parlament, berörda parter inom näringslivet
och företrädare för det civila samhället.

245 Rapporten offentliggjordes på revisionsrättens webbplats på 23 EU-språk

tillsammans med ett pressmeddelande den 4 juni 2019.

246 Som standardförfarande kommer revisionsrätten att genomföra en uppföljning av
rapporten tre år efter det att den offentliggjordes.

DEL III – Kort om de nationella revisionsorganens rapporter
Tillgång till hälso- och sjukvård

88

Förväntad effekt

247 Revisionsrätten förväntar sig följande effekt:
o

Tydligare information till patienter i EU om deras rätt till gränsöverskridande hälso- och
sjukvård.

o

Information om europeiska referensnätverk för sällsynta sjukdomar på de nationella
kontaktpunkternas webbplatser.

o

Bedömning av hur gränsöverskridande utbyten av patientuppgifter fungerar och hur
kostnadseffektiva de är samt om de ger meningsfulla bidrag till nationella hälso- och
sjukvårdssystem.

o

EU:s åtgärder på området för sällsynta sjukdomar och gränsöverskridande hälso- och
sjukvård främjar tillgång till snabbare diagnostik och lämplig behandling för patienter
med sällsynta sjukdomar.

o

Bedömning av resultaten av EU:s strategi för sällsynta sjukdomar.

o

För att säkerställa att de europeiska referensnätverken är hållbara kommer all framtida
EU-finansiering av nätverken att hanteras inom en enklare struktur, och på så vis
kommer den administrativa bördan att minska.
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Danmark
Rigsrevisionen
Rapport om skillnader i vårdkvalitet mellan danska
sjukhus

Översikt

248 I den revision som utfördes av det danska nationella revisionsorganet bedömdes
potentiella skillnader i vårdkvalitet mellan danska sjukhus. Revisionen omfattade
perioden 2007–2016.

249 I den danska hälso- och sjukvårdslagen anges att alla patienter ska ha enkel och lika

tillgång till vård av hög kvalitet. Hälsovårdsministeriet och regionerna har fokuserat på
geografiska skillnader när det gäller vårdens kvalitet genom olika initiativ. Sedan 2012 har de
danska kliniska databaserna Regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)
övervakat uppgifter om vårdens kvalitet. RKKP bevakar huruvida patienterna får vård som är
förenlig med riktlinjerna om klinisk praxis. På så sätt samlar RKKP kunskap om kvaliteten på
den vård som ges i regionerna och om eventuella skillnader mellan regioner och sjukhus.

Så gjordes revisionen

250 I revisionen låg fokus på vårdens kvalitet och skillnader när det gäller fyra vanliga

sjukdomstillstånd: hjärtsvikt, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), stroke och höftfrakturer.
Dessa sjukdomstillstånd valdes ut till studien eftersom de drabbar ett stort antal patienter
och behandlas på de flesta sjukhusen i landet. Syftet med revisionen var att besvara följande
frågor:
o

Har hälsovårdsministeriet och regionerna upprättat ramverk som i tillräcklig grad
säkerställer att alla patienter har lika tillgång till vård av god kvalitet på sjukhus och gör
det möjligt för regionerna och sjukhusen att identifiera orsakerna till eventuella
skillnader i vårdkvalitet mellan sjukhus och minska omotiverade skillnader?

o

Finns det omotiverade skillnader när det gäller hur väl den sjukhusvård som ges till
patienter drabbade av hjärtsvikt, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), stroke eller en
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höftfraktur överensstämmer med samtliga relevanta processindikatorer
(kvalitetsindikatorer för vård)?

251 De främsta revisionsobjekten var det danska hälsovårdsministeriet och de fem

danska regionerna. (Hälso- och sjukvård är ett av de danska regionernas viktigaste
ansvarsområden.)

252 Revisionen genomfördes med hjälp av dokumentgranskningar, intervjuer och
registerbaserade analyser.

De viktigaste iakttagelserna

253 Rigsrevisionen gjorde följande iakttagelser:
o

Det nationella revisionsorganets analys visade att ett betydande antal patienter med
hjärtsvikt, stroke eller höftfraktur inte fick fullständig rekommenderad vård. Analysen
visade dessutom bristande enhetlighet när det gäller vårdens kvalitet inom alla fyra
sjukdomsområden. Skillnaderna kunde inte förklaras av medvetna yrkesmässiga beslut
som hade fattats utifrån omständigheter eller patientens egna behov eller önskemål.

o

Analysen visade att vårdskillnaderna påverkade risken för att patienten senare skulle
behöva läggas in på nytt och risken för dödsfall. Den registerbaserade analysen visade
även att de flesta skillnaderna med anknytning till återinläggning och dödsfall kunde
spåras till faktorer som låg bortom sjukhusens kontroll.

o

Den registerbaserade analysen visade att den vård som gavs patienter med sämst
prognos var mindre förenlig med alla relevanta processindikatorer (kvalitetsindikatorer
för vård) än den vård som gavs patienter med bäst prognos. Det såg likadant ut inom
alla fyra sjukdomsområden.

o

Den registerbaserade analysen visade alltså att kvalitetsskillnader inom vården
potentiellt skulle kunna påverka risken för att patienten senare skulle behöva läggas in
på nytt och risken för dödsfall när det gäller patienter med sämst prognos inom tre av
fyra sjukdomsområden.

o

Studien visade att ministeriet och regionerna följde upp regionala skillnader inom
kvaliteten på sjukhusens vård och orsakerna till dem. Kvalitetssäkringen hade dock inte
organiserats eller följts upp med särskilt fokus på om patienter med liknande
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vårdbehov, men olika omständigheter, hade fått vård av samma höga kvalitet. Det
innebar att ministeriet och regionerna inte hade några uppgifter om skillnader inom
kvaliteten på den vård som gavs patienter under olika omständigheter, och de visste
heller inte vilken inverkan en potentiell skillnad skulle kunna ha på risken för att en
patient skulle behöva läggas in igen och för dödsfall.

Rekommendationer

254 Rigsrevisionen rekommenderade att hälsovårdsministeriet och regionerna

regelbundet bedömer om underlåtenhet att tillhandahålla vård i enlighet med samtliga
relevanta processindikatorer enbart påverkar patienter med vissa egenskaper. Denna
information skulle kunna ligga till grund för åtgärder för att förbättra kvaliteten på vården
för dessa patientgrupper och således bidra till ministeriets och regionernas mål om att
tillhandahålla vård som genomgående är av hög kvalitet till alla patienter.

Offentliggörande och uppföljning

255 Rapporten presenterades för utskottet för offentliga räkenskaper, som lade till sina

egna synpunkter innan ett svar begärdes från hälsovårdsministern.

256 Rapporten är fritt tillgänglig online, och utskottet för offentliga räkenskaper var
tillgängligt för frågor från journalister.

257 I och med att rapporten är ganska ny (januari 2019) väntar Rigsrevisionen på

ministerns yttrande och kommer att fortsätta att följa rapporten på nära håll tills det att
tillfredsställande åtgärder har vidtagits.

Förväntad effekt

258 Det är för tidigt att bedöma rapportens effekt.
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Irland
Office of the Comptroller and
Auditor General
Förvaltning av elektiv dagkirurgi

Översikt

259 I den revision som utfördes av det irländska nationella revisionsorganet bedömdes

framstegen med att övergå från slutenvårdsbehandlingar till dagkirurgiska behandlingar.
Syftet var att identifiera alla faktorer som antingen underlättar eller hindrar övergången och
att bedöma om det fanns utrymme för att utvidga användningen av dagkirurgi. Den
omfattade dagkirurgisk verksamhet vid offentliga akutsjukhus i Irland under perioden 2006–
2012.

Så gjordes revisionen

260 Fokus i revisionen låg på följande huvudsakliga fråga: Är det möjligt att minska
antalet slutenvårdsfall genom att se till att sådana fall, när så är medicinskt lämpligt,
behandlas inom dagkirurgin?

261 Inom ramen för denna huvudfråga undersökte revisorerna om
o

hälsovårdsstyrelsen Health Service Executive (HSE) hade analyserat orsakerna till
skillnader mellan sjukhus i syfte att identifiera möjliga förbättringar,

o

hinder för att öka andelen dagkirurgi hade identifierats och hanterats,

o

sjukhus- och HSE-processer underlättade informationsutbyte för att få exempel på god
praxis.

De främsta revisionsobjekten var HSE och hälsovårdsministeriet.
Bedömningen grundades främst på insamlingen av uppgifter om dagkirurgi, intervjuer med
viktig personal och en enkät som skickades ut till samtliga offentliga akutsjukhus som tillhör
hälsovårdsstyrelsen. Den genomfördes i samarbete med två rådgivande läkare som var
baserade i Förenade kungariket (en narkosläkare och en neurokirurg).
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De viktigaste iakttagelserna

262 Det irländska nationella revisionsorganet gjorde följande iakttagelser:
o

Andelen rapporterad elektiv dagkirurgi ökade stadigt mellan 2006 och 2012. Volymen
när det gäller elektiva kirurgiska ingrepp som genomfördes på offentliga akutsjukhus
ökade med 26 %, samtidigt som andelen dagkirurgiska ingrepp bland dessa ökade från
55 % till 69 % under samma period.

o

De olika sjukhusens resultat varierade stort, vilket tyder på att det fortfarande finns
stort utrymme att öka andelen dagkirurgi på vissa sjukhus.

o

Volymen när det gäller elektiv dagkirurgi, som det inte fanns något mål för och som
genomfördes på akutsjukhus, ökade mellan 2006 och 2012, utan någon motsvarande
förändring av antalet ingrepp som det inte fanns något mål för och som genomfördes
inom ramen för slutenvård. Det kan innebära att ett allt större antal mindre kirurgiska
ingrepp genomförs inom ramen för sjukhusinläggning.

o

De kriterier som tillämpas när sjukvårdspersonal beslutar om en patient ska skrivas upp
för dagkirurgi eller slutenvård är inte alltid tydliga eller konsekventa på grund av att det
saknas skriftliga protokoll och checklistor. Ledningen kanske inte kan bedöma varför
patienter har bedömts vara olämpliga för dagkirurgi.

o

Om den högre ledningen inte övervakar eller granskar antalet patienter som bedöms
vara olämpliga för dagkirurgi är det svårt för sjukhus att fastställa om andelen
dagkirurgi för enskilda läkare eller specialiteter är låg och att undersöka orsakerna till
detta.

o

Vid en betydande andel av sjukhusen utförs inte preoperativa bedömningar
rutinmässigt, trots att de är viktiga för att identifiera faktorer som innebär att dagkirurgi
inte är lämpligt för enskilda patienter. Mindre än hälften av de granskade sjukhusen
övervakar andelen inställd planerad dagkirurgi.

o

Sköterskor ansvarar bara för omkring 50 % av utskrivningarna, trots att sköterskor med
lämplig utbildning till viss del kan avlasta läkare. Dagkirurgipatienter får inte särskilt
mycket skriftlig information när de skrivs ut.
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Rekommendationer

263 Det irländska nationella revisionsorganet utfärdade följande rekommendationer:
o

HSE bör övervaka dagkirurginivåerna per sjukhus, ingrepp och specialitet för att
fastställa i vilka fall det utförs många ingrepp men dagkirurginivån är låg, samt rikta
insatserna mot att förbättra resultaten i dessa fall. Sjukhus bör fastställa specifika mål
rörande dagkirurgiandelen för varje opererande läkare. När bedömningar av
opererande läkares kirurgiska resultat granskas bör hänsyn tas till andelen dagkirurgi.

o

I syfte att optimera andelen dagkirurgi i samband med elektiva ingrepp bör HSE
fastställa separata och lämpliga mål för varje kirurgiskt ingrepp. De övergripande
dagkirurgimål som fastställs för varje ingrepp bör baseras på resultaten från de sjukhus
som presterar bäst, samtidigt som mer ambitiösa mål skulle kunna fastställas för de
sjukhus som redan ligger i topp.

o

För att säkerställa att sjukhus lägger fokus på att öka andelen dagkirurgi för all elektiv
kirurgi bör HSE utöka antalet ingrepp som det fastställs dagkirurgimål för.

o

HSE bör övervaka fall som för närvarande klassificeras som dagkirurgifall, i syfte att
säkerställa att alla sjukhus planerar kirurgiska ingrepp enligt det mest lämpliga och
sparsamma sättet.

o

Alla sjukhus bör införa lokalt överenskomna protokoll och checklistor med tydliga
kriterier som ska användas av sjukvårdspersonal när de väljer ut patienter som lämpar
sig för dagkirurgi. HSE bör övervaka denna process för att säkerställa att alla sjukhus har
samma upplägg.

o

I syfte att identifiera områden där dagkirurgiandelen är låg bör sjukhusledningen
övervaka dagkirurgiandelen för enskilda opererande läkare och för varje specialitet. HSE
bör inhämta bekräftelse från sjukhusen på att man rutinmässigt diskuterar den låga
andelen dagkirurgi med berörda kliniska team.

o

Sjukhusen bör säkerställa att rutiner för preoperativa bedömningar införs för att i
förväg identifiera patienter som inte lämpar sig för dagkirurgi.

o

Sjukhusen bör säkerställa att lämplig skriftlig information finns tillgänglig för
dagpatienter när de skrivs ut. Den skriftliga informationen bör vara tydlig, fullständig
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och tillgänglig på relevanta språk. HSE bör bistå sjukhusen med att tillhandahålla denna
information.
o

Bedömningen av om patienter är redo att skrivas ut bör helst göras av sköterskor med
hjälp av fastställda kriterier.

Offentliggörande och uppföljning

264 Rapporten presenterades för utskottet för offentliga räkenskaper vid Irlands

parlament Dáil Éireann. Den offentliggjordes på webbplatsen för Irlands högre
revisionsorgan Office of the Comptroller and Auditor General den 19 augusti 2014.
Offentliggörandet åtföljdes av ett pressmeddelande. HSE har samtyckt till att genomföra
revisionsrekommendationerna. Det återstår att se vilken inverkan detta kommer att ha på
effektivitet och kostnad när det gäller elektiv kirurgi eller kvaliteten på de tjänster som
tillhandahålls patienter.

Förväntad effekt

265 HSE har möjlighet att öka drifts- och kostnadseffektiviteten i samband med elektiv

dagkirurgi.
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Österrike
Rechnungshof
Kvalitetssäkring för läkare

Översikt

266 Den revision som utfördes av det österrikiska nationella revisionsorganet syftade till

att bedöma organisering, valda områden och transparens när det gäller förbundsregeringens
kvalitetssäkring för läkare med egen praktik. Revisionen omfattade perioden 2013–2016.

Så gjordes revisionen

267 I bedömningen låg fokus på följande frågor:
o

Rättslig och teknisk grund för kvalitetssäkring, inbegripet mål för och fördelar med
kvalitetssäkring.

o

Organisering av kvalitetssäkringen, inbegripet aktörer, strukturer och verksamheter.

o

Utvärdering av de finansiella och mänskliga resurser som använts för kvalitetssäkring.

o

Utvärdering av utvalda prioriteringar inom kvalitetssäkringen –
kvalitetsäkringsförfaranden, kvalitetsstyrningssystem och kvalitetmätningsprojekt på
öppenvårdsnivå.

o

Kvalitetssäkringsrapportering.

268 De främsta revisionsobjekten var ministeriet för hälsovård och kvinnofrågor (vid

tidpunkten för revisionen: hälsovårdsministeriet), Österrikes läkarförbund och den
österrikiska organisationen för kvalitetssäkring och kvalitetsstyrning inom medicin (ÖQMed).

269 Revisionsmetoden inbegrep en bedömning av österrikiska och internationella studier,
intervjuer med personal vid de främsta revisionsobjekten och en analys av insamlade bevis,
däribland rörande om och hur målen genomfördes.
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De viktigaste iakttagelserna

270 Mellan 2005, när lagen om hälso- och sjukvårdens kvalitet trädde i kraft, och 2012

offentliggjorde förbundsministeriet för hälsovård tre uppsättningar kvalitetsriktlinjer för
läkare med egen praktik. Eftersom de enbart var giltiga en begränsad tid och ministeriet inte
tillhandahöll nya föreskrifter i tid var åtminstone två av dem inte längre giltiga 2017.

271 Hälso- och sjukvårdsreformen 2013 omfattade beslutet att införa kvalitetsmätning av

resultat för läkare med egen praktik. Sedan dess har dock standardiserad mätning av
behandlingskvalitet vare sig tagits fram eller genomförts för öppenvårdssektorn. Därför finns
det fortfarande ingen oberoende förbundsplattform som ger patienter information om
behandlingens kvalitet.

272 Vidare noterade det österrikiska nationella revisionsorganet att förbundsregeringen,

provinserna och socialförsäkringsinstituten inte hade infört standardiserad diagnostik och
resultatdokumentation på öppenvårdsnivå, trots att man redan hade kommit överens om
detta som en del av hälso- och sjukvårdsreformen 2005 och att ett pilotprojekt hade
bekräftat att det var tekniskt genomförbart.

273 Trots att kvalitetssäkringsuppdraget var av allmänt intresse överlät

förbundsregeringen dessa uppgifter till det österrikiska läkarförbundet, vars främsta syfte är
att skydda läkares yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen. Mot denna bakgrund var
det i praktiken ÖQMed som genomförde kvalitetssäkringsuppgifterna på det österrikiska
läkarförbundets vägnar. I egenskap av dotterorgan hade dock ÖQMed nära organisatoriska
och budgetmässiga kopplingar till förbundet.

274 I enlighet med läkarlagen var läkare tvungna att utvärdera kvaliteten på de tjänster

som de erbjöd på sina mottagningar vart femte år. För att göra detta fyllde de i
självutvärderingsenkäter som tillhandahölls av ÖQMed. Svaren på frågorna var begränsade
till ”ja”, ”nej” och ”ej tillämpligt” och deras utformning och innehåll främjade positiva svar.

275 97 % av läkarna som fyllde i enkäterna mellan 2012 och 2016 angav att de till fullo

uppfyllde de kriterier som de fick frågor om. ÖQMed genomförde dock kontroller av hur
giltiga självutvärderingarna var genom att inspektera mottagningar som valdes ut
slumpmässigt, och inspektionerna visade att omkring 18 % av mottagningarna inte uppfyllde
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åtminstone ett kriterium. Risken att granskas av ÖQMed var dock enbart 7 %, så statistiskt
sett inbegreps en mottagning i urvalet så sällan som vart 70:e år.

Rekommendationer

276 Det österrikiska nationella revisionsorganet lämnade följande rekommendationer:
Till förbundsministeriet för hälsovård:
o

Ta fram kvalitetsstandarder med bindande kriterier och/eller bestämmelser snarast
möjligt och säkerställ på så vis att det mål som anges av den lagstiftande församlingen i
lagen om hälso- och sjukvårdens kvalitet genomförs.

o

Utarbeta nya föreskrifter för att ersätta de ogiltiga federala kvalitetsriktlinjerna. När
kvalitetsstandarder offentliggörs i framtiden bör det klargöras om de är bindande eller
enbart utgör rekommendationer.

o

Ge utskottet för resultatkontroll ett förslag till resolution om att prioritera och
genomföra ytterligare nationsomfattande vårdprogram, som bör tas fram och
genomföras snabbt.

o

Sträva efter att genomföra den kvalitetsmätning av resultat på öppenvårdsnivå som
fastställs i överenskommelsen om organisering och finansiering av hälso- och
sjukvårdssystemet i enlighet med artikel 15a i den federala konstitutionen. Detta bör
grundas på det koncept man enats om inom kontrollperioden för resultat 2017–2021.

o

Upprätta dokumentation av diagnoser inom öppenvård på rättslig grund snarast
möjligt.

o

Utarbeta scenarier för att inrätta en ekonomiskt och organisatoriskt oberoende
institution för kvalitetssäkring.

o

I framtida kvalitetsrapporter bör överträdelsefrekvensen när det gäller
självutvärderingen för läkare med egen praktik och giltighetskontrollen som genomförs
av institutionen med ansvar för kvalitetssäkring beskrivas separat och jämföras. Vidare
bör avvikelser utvärderas och åtgärder (t.ex. informations- och rådgivningstjänster)
vidtas för att förhindra falska uppgifter i självutvärderingen.
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Till förbundsministeriet för hälsovård och Österrikes läkarförbund:
o

Se till att svarsalternativen i självutvärderingsenkäterna är neutrala.

o

Se över alternativ för att öka antalet giltighetskontroller. För att garantera nödvändig
kvalitet på mottagningar, och som en rådgivningstjänst för läkare som öppnar en ny
mottagning, skulle giltighetskontrollen kunna göras bindande. Merkostnaderna skulle
kunna täckas av en avgift som tas ut från berörda parter.

Offentliggörande och uppföljning

277 Rapporten översändes till Österrikes parlament, hälsovårdsministern och Österrikes
förbundskansler i juli 2018 och offentliggjordes på det österrikiska nationella
revisionsorganets webbplats samma dag. Den presenterades för utskottet för offentliga
räkenskaper i det österrikiska parlamentet i november 2018 och diskuterades i det
österrikiska parlamentet i januari 2019. Det österrikiska revisionsorganet har för avsikt att
undersöka hur genomförandet av rekommendationerna fortskrider 2019. Resultaten
kommer att offentliggöras på deras webbplats i slutet av 2019. Beroende på
undersökningens resultat kan en uppföljningsrevision genomföras, med granskningar på
plats och en separat rapport.

Förväntad effekt

278 Revisionen förväntas bidra till kvalitetsstyrningen av resultat genom att de vidtagna

åtgärderna granskas och deras ändamålsenlighet bedöms. Ur tajmningssynpunkt skulle
revisionens resultat kunna ge incitament till organisatoriska och förfarandemässiga
förändringar och bidra till att medel och resurser riktas och prioriteras på lämpligt sätt i tider
av budgetbegränsningar.
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Bulgarien
Сметна палата на Република
България
E-hälsa

Översikt

279 I den revision som utfördes av det bulgariska nationella revisionsorganet bedömdes

huruvida e-hälsa hade utvecklats på ett ändamålsenligt sätt i Bulgarien. Revisionen
omfattade perioden mellan den 1 januari 2012 och den 30 juni 2016.

280 Bulgarien började införa e-hälsa 2006. I regeringens strategier och planer anges e-

hälsa som en prioritet. År 2016 hade ett lämpligt informationssystem för hälso- och sjukvård
som 1) gav den information som krävdes för beslutsprocesser och 2) möjliggjorde
gränsöverskridande utbyten av hälsouppgifter fortfarande inte införts.

Så gjordes revisionen

281 Den främsta revisionsfrågan var följande: ”Har e-hälsa utvecklats på ett
ändamålsenligt sätt i Bulgarien?”

282 Inom ramen för denna huvudfråga undersökte det nationella revisionsorganet
följande två delfrågor:
o

Har förutsättningarna för att införa och utveckla e-hälsa skapats?

o

Har målen om att bygga upp och utveckla e-hälsa uppnåtts?

283 De främsta berörda revisionsobjekten var hälsovårdsministeriet, den nationella

sjukförsäkringskassan (NHIF) och det nationella centrumet för folkhälsa och analys (NCPHA).

284 Standardmetoder för att samla in och analysera uppgifter användes för att uppnå

målen med revisionen. Detta inbegrep dokumentgranskning, intervjuer med tjänstemän vid
hälsovårdsministeriet, NCPHA och NHIF samt fallstudier.
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285 De elektroniska patientjournalernas riktighet och integritet bedömdes genom ett
verktyg för anonyma besök. Det bulgariska nationella revisionsorganet vidtog särskilda
åtgärder för att skydda deltagarnas personuppgifter. Medborgarnas tillfredsställelse och
medvetenhet bedömdes genom opinionsundersökningar som genomfördes av en
specialiserad byrå.

De viktigaste iakttagelserna

286 De nödvändiga förutsättningarna för att införa e-hälsa på ett ändamålsenligt sätt
hade inte skapats, vilket följande exempel visar:
o

Regelverk för e-hälsa och dess komponenter saknades.

o

Det fanns brister i den operativa planeringen och fördelningen av de strategiska målen,
åtgärderna och verksamheterna på nivån för hälsovårdsministeriet, NCPHA och NHIF.

o

E-hälsa byggdes upp i samband med att det mycket ofta förekom strukturella
förändringar och personalförändringar, både på högre ledningsnivå och bland personal
med expertkunskaper, vilket gjorde det mycket svårt att spåra processen och nå upp till
målen.

o

Fördelningen av ansvarsområden för att införa e-hälsa var inte tillräckligt uttömmande
eller lämplig.

o

Det hade inte inrättats något ändamålsenligt system för att samordna och harmonisera
åtgärder, projekt och offentlig upphandling bland institutionerna, vilket ledde till
ineffektiv användning av offentliga medel och förseningar med att uppnå strategiska
prioriteringar.

287 Under den granskade perioden drabbades införandet av e-hälsa i Bulgarien av

förseningar, och institutionernas åtgärder skulle kunna betraktas som oändamålsenliga på
grund av följande:
o

Det fanns inget tydligt koncept som låg till grund för systemets uppbyggnad eller någon
plan för nödvändiga ekonomiska resurser, funktioner och projekt vid andra institutioner
överlappades och så vidare.
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o

Den 30 juni 2016 fanns inga utformade och godkända nationella standarder för
hälsoinformation eller medicinsk dokumentation, vilket skulle möjliggöra elektronisk
behandling och utbyte av medicinsk information och hälsoinformation.

o

Det hade ännu inte införts något lämpligt integrerat informationssystem för hälso- och
sjukvården.

o

Informationssystem och register för hälso- och sjukvården var inte integrerade och
datautbyte i realtid mellan dem hade inte genomförts.

o

Nästan tio år efter att behovet av elektroniska remisser, e-recept och annan
programvara för datautbyte i realtid angavs som en strategisk prioritet hade dessa
fortfarande inte utvecklats.

o

Den 30 juni 2016 hade inga fullständiga elektroniska patientjournaler upprättats för att
ge medborgare och vårdpersonal nödvändig information för att fatta korrekta beslut i
samband med diagnostik, behandling och rehabilitering.

o

I slutet av den granskade perioden fanns ingen fungerande nationell hälso- och
sjukvårdsportal som kunde användas som gemensam kontaktpunkt för elektroniska
hälso- och sjukvårdstjänster och ge viktig information om förebyggande hälsovård,
hälsoutbildning och så vidare.

o

Resultaten av den nationella representativa undersökning som genomfördes bekräftade
att de åtgärder som vidtagits för att införa e-hälsa inte var ändamålsenliga.

Rekommendationer

288 20 rekommendationer lämnades till hälso- och sjukvårdsministern i syfte att
förbättra
o

regelverket och bestämmelserna om ansvarsområden,

o

den övergripande organisationen för att planera och genomföra åtgärderna,

o

systemet för att samordna, övervaka och kontrollera genomförandet.

289 Sju rekommendationer lämnades till chefen för NHIF med avseende på automatiskt
datautbyte i realtid och förbättringar av informationssystemen.
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Offentliggörande och uppföljning

290 Rapporten presenterades för utskottet för budget och ekonomi och utskottet för

hälso- och sjukvård i Bulgariens parlament. Rapporten offentliggjordes elektroniskt på det
nationella revisionsorganets webbplats den 28 juli 2017. Offentliggörandet åtföljdes av ett
pressmeddelande.

291 Granskningsrapporten fick även stor spridning via olika mediekanaler i Bulgarien,
såsom tidningar, Bulgariens nationella radio och tv, informationsorgan och elektroniska
medier.

292 I enlighet med standardförfarandet kommer en uppföljning av rapporten att

genomföras efter det att tidsfristen för genomförandet av rekommendationerna har löpt ut.

Förväntad effekt

293 Processen för att införa e-hälsa är komplex och dyr. Med detta i åtanke är revisionens
förväntade effekt följande:
o

En förbättring av regelverket.

o

Utarbetning av ett tydligt koncept för att bygga upp e-hälsa där samtliga berörda parter
deltar.

o

Bättre samordning för att undanröja riskerna för ineffektiv användning av offentliga
medel.

o

Skyndsamma åtgärder från berörda institutioners sida för att genomföra viktiga
offentliga insatser, exempelvis e-patientjournaler, e-recept, e-remisser, en nationell
hälso- och sjukvårdsportal och ett nationellt informationssystem för hälso- och
sjukvård.
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Estland
Riigikontroll
Statliga verksamheter för att genomföra ehälsosystemet

Översikt

294 I den revision som utfördes av det estniska nationella revisionsorganet bedömdes
genomförandet av det nationsomfattande informationssystemet för e-hälsa.

295 De första planerna för e-hälsa i Estland togs fram 2004. År 2005 godkände regeringen

den estniska planen för att utveckla informationssystemet för hälso- och sjukvård 2005–
2008. Den estniska fonden för e-hälsa inrättades i november 2005. Informationssystemet för
hälso- och sjukvård borde ha varit fullt fungerande från och med 2013, men trots detta hade
det elektroniska patientjournalsystemet (den centrala hälso- och sjukvårdsdatabasen)
enbart delvis införts. Vårdgivare (i egenskap av de främsta användarna av e-hälsotjänsterna)
var missnöjda med systemet och det användes mer pengar än vad som inledningsvis hade
planerats.

296 Granskningen omfattade perioden 2005–2012 och alla verksamheter som
genomförts sedan den estniska fonden för e-hälsa inrättades.

Så gjordes revisionen

297 De främsta revisionsfrågorna var följande:
1.

Har informationssystemet för e-hälsa uppfyllt målen och har det genomförts i enlighet
med planen? Om så inte är fallet, vad är orsakerna till detta?

2.

Gör förutsättningarna för det nuvarande systemet för e-hälsa det möjligt att nå målen i
framtiden?
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298 De främsta revisionsobjekten var ministeriet för sociala frågor, den estniska fonden
för e-hälsa, den estniska sjukförsäkringskassan och Republiken Estlands myndighet för
informationssystem.

299 Revisionsmetoden inbegrep analyser av dokument och rapporter, en enkät bland
omkring 200 läkare, uppgiftsanalys, observation av informationssystem för e-hälsa
(exempelvis deras funktionalitet och användargränssnitt för läkare) i samarbete med
vårdgivare samt intervjuer med revisionsobjekt och vårdgivare.

De viktigaste iakttagelserna

300 Det estniska nationella revisionsorganet konstaterade att målen för e-hälsa inte hade
uppnåtts med anledning av följande:
o

Trots de ursprungliga planerna kunde uppgifterna i systemet för e-hälsa inte användas
för nationell statistik, för att föra register eller för övervakning, och det användes inte
aktivt av läkare för behandlingsändamål.

o

Digitala recept var den enda av de elektroniska lösningar som staten hade tagit fram
som användes aktivt.

o

Användningen av elektroniska patientjournaler och bildreferenser hade varit blygsam,
och digital registrering (ett e-bokningssystem för tidsbokning) hade inte kommit igång
fem år efter att det färdigställdes.

o

Det fanns ingen strategisk förvaltare för e-hälsa som främjade statens intressen, och
detta bromsade genomförandet.

o

Utformning och genomförande av e-hälsa hade kostat mycket mer än planerat och det
var okänt hur mycket mer pengar som fortfarande skulle krävas.

o

E-hälsa bidrog inte till att spara in sjukförsäkringspengar eller till att optimera läkares
arbetstid.

o

De statliga institutionerna drog ännu inte fördel av uppgifterna i systemet för e-hälsa,
eftersom många uppgifter saknades eller kvaliteten var bristfällig. Trots att vårdgivare
måste överföra patientjournaler till systemet för e-hälsa gjordes detta inte på ett
systematiskt sätt, och många uppgifter fördes inte över alls.
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301 Det nationella revisionsorganet konstaterade att anledningen till den svaga starten

för e-hälsa var att verksamheten hos ministeriet för sociala frågor, som var den strategiska
förvaltaren med ansvar för att utveckla och genomföra e-hälsa, var planlös och slumpartad.
Revisorerna drog slutsatsen att ministeriet för sociala frågor behövde få en stärkt ledande
roll för att e-hälsa skulle bli framgångsrikt.

Rekommendationer

302 Det estniska nationella revisionsorganet lämnade ett antal rekommendationer. De
viktigaste rekommendationerna var följande:
o

Fastställ statens intressen när det gäller genomförandet av e-hälsa och ange därefter
arbetsuppgifterna för ministeriet för sociala frågor och den estniska fonden för e-hälsa
inom ramen för genomförandet av e-hälsa.

o

Fullgör och genomför projekt för e-hälsa som redan har inletts (framför allt digital
registrering och elektroniska patientjournaler) innan det görs försök att skapa nya
tjänster.

o

Vårdgivare bör med omedelbar verkan bli skyldiga att börja använda
informationssystemet för e-hälsa, och vid behov koppla betalning för tjänster till
användningen av detta.

o

Gör e-hälsa mer användarvänligt i samarbete med den estniska fonden för e-hälsa.

Offentliggörande och uppföljning

303 Rapporten presenterades för revisionsobjekten, utskottet för sociala frågor och det
särskilda utskottet för kontroll av statsbudgeten i parlamentet.

304 Rapporten offentliggjordes på det nationella revisionsorganets webbplats.

Offentliggörandet åtföljdes av ett pressmeddelande. En dag före offentliggörandet hölls en
pressbriefing vid det nationella revisionsorganet.

305 Den 10 februari 2014 anordnade det särskilda utskottet för kontroll av statsbudgeten
ett öppet möte där de främsta berörda parterna när det gäller systemet för e-hälsa och det

DEL III – Kort om de nationella revisionsorganens rapporter
Ny teknik och e-hälsa

109

nationella revisionsorganet deltog. Mötet direktsändes på parlamentets webbplats och av en
stor nyhetsportal. Det nationella revisionsorganet författade även en artikel om de viktigaste
granskningsiakttagelserna. Den publicerades i en ledande dagstidning.

306 En uppföljning av rapporten genomfördes mellan april och september 2019. Det

konstaterades att betydande framsteg hade gjorts med utvecklingen av systemet för e-hälsa
under de senaste fem åren. Utöver e-recept har den digitala bildportalen och
patientportalen införts. Dessutom lanserades den nationsomfattande digitala registreringen
av läkarbesök i augusti 2019. Flera betydande flaskhalsar kvarstår dock. Hittills har
exempelvis inte de elektroniska patientjournalernas användarvänlighet förbättrats, vilket
innebär att vårdpersonal saknar snabb tillgång till all information som krävs för att erbjuda
patienten en tjänst av hög kvalitet i tid. Vidare måste e-ambulanssystemet bli bättre för att
säkerställa att informationen överförs på ett effektivt sätt mellan ambulanser och sjukhus, så
att patienter kan få snabbast möjliga behandling. Statistik- och analyskapaciteten i systemet
för e-hälsa, som syftar till att utvärdera kvaliteten på hälso- och sjukvården, måste också
förbättras.

Förväntad effekt

307 Revisionen förväntades uppmuntra ministeriet för sociala frågor att fullgöra sin roll

som strategisk ledare för systemet för e-hälsa och fastställa statens intressen när det gäller
genomförandet av e-hälsa. Det var viktigt att ministeriet säkerställde att strategisk och
finansiell planering integrerades, eftersom revisionen visade att det vid den tidpunkten inte
fanns någon översikt över hur mycket det skulle kosta att fullgöra och genomföra ehälsoprojekten. Generellt sett förväntades granskningsrapporten bidra till att utveckla
systemet för e-hälsa, så att dess potential för vårdgivare, patienter och staten skulle
förverkligas till fullo.

DEL III – Kort om de nationella revisionsorganens rapporter
Ny teknik och e-hälsa

110

Lettland
Valsts Kontrole
Är projektet för e-hälsa i
Lettland ett steg i rätt riktning?

Översikt

308 I den revision som utfördes av det lettiska nationella revisionsorganet bedömdes om

hälsovårdsministeriets och det nationella hälso- och sjukvårdssystemets verksamheter var
ändamålsenliga, produktiva och inriktade på att uppnå målen med att införa e-hälsa samt
om investeringar i e-hälsa i Lettland hade använts på ett sparsamt och produktivt sätt.
Revisionen omfattade perioden mellan den 1 januari 2007 och den 1 april 2015.

309 Tidsfristen för att genomföra e-hälsa var i slutet av 2015. 14,5 miljoner euro hade

investerats under nio år, men inga e-hälsotjänster fanns tillgängliga för användare. Samtidigt
är informationssystemet för e-hälsa sedan den 1 januari 2016 obligatoriskt för alla
vårdgivare (för sluten- och öppenvård, elektroniska bokningar, elektroniska remisser till
undersökningar eller behandlingar, elektroniska recept och elektroniska sjukintyg).

Så gjordes revisionen

310 Den övergripande revisionsfrågan var följande: Har e-hälsa genomförts på ett sådant
sätt att målet om att främja mer effektiv hälso- och sjukvård kommer att uppnås?

311 Inom ramen för denna huvudfråga undersökte det nationella revisionsorganet om
o

systemet för e-hälsa skulle kunna bidra till att lösa problem och uppnå mål,

o

den nationella hälso- och sjukvårdens åtgärder för att införa e-hälsa var lämpliga för att
nå målen,

o

det nyligen framtagna informationssystemet för e-hälsa säkerställde
informationssäkerhet och skydd av personuppgifter,
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o

effektiv övervakning och effektiva kontroller av projektet för e-hälsa i Lettland hade
inrättats.

312 De främsta revisionsobjekten var hälsovårdsministeriet och dess underordnade

institution, det nationella hälso- och sjukvårdssystemet, som bar ansvaret för att genomföra
e-hälsa.

313 Revisionsmetoden inbegrep analys av externa lagar och förordningar, utvärdering av

den politik som genomfördes av hälsovårdsministeriet och bedömning av e-hälsans
förenlighet med kraven på datasäkerhet och skydd av personuppgifter (patientuppgifter)
samt enkäter, dokumentgranskningar och intervjuer med tjänstemän vid
hälsovårdsministeriet och det nationella hälso- och sjukvårdssystemet.

De viktigaste iakttagelserna

314 Projektet som genomfördes av hälsovårdsministeriet är ett steg i rätt riktning för att
tillhandahålla hälso- och sjukvård på ett mer ändamålsenligt sätt. Det kommer att ge
patienter större kontroll över sin hälsa i och med att de uppmanas att upprätthålla en
hälsosam livsstil, och kommer att ge mer underlag för beslutsfattande, påskynda tjänster
inom hälso- och sjukvårdssektorn och säkerställa tillgänglig information av hög kvalitet.

315 Den politik som tagits fram av hälsovårdsministeriet på området för e-hälsa hade

dock inte genomförts i planerad omfattning eller inom tidsfristen. Det innebar att målet om
att tillhandahålla hälso- och sjukvård på ett mer ändamålsenligt sätt enbart delvis hade
uppnåtts.

316 Betydande brister (felaktigheter) uppstod redan när e-hälsoprojektet började

genomföras. Branschexperter var inte delaktiga i projektet, flertalet förändringar vid den
institution som genomförde projektet och oändamålsenlig projektledning identifierades, och
slutligen hade projektet inte övervakats i tillräcklig grad.
o

Hälsovårdsministeriet hade utarbetat ett planeringsdokument för genomförandet av ehälsa under en nioårsperiod (från 2007), men det hade inte uppdaterats och
återspeglade inte verkliga förhållanden.
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o

Trots att det hade gått nio år sedan e-hälsoprojektet inleddes (2007) och att
hälsovårdsministeriet hade investerat 14,5 miljoner euro i projektet var
informationssystemet för hälso- och sjukvård och de planerade e-tjänsterna inte
tillgängliga för användare den 1 april 2015.

o

Det fanns en risk för att systemet för e-hälsa inte skulle bli tillräckligt populärt bland
befolkningen och vårdgivare, eftersom det var svårt att förstå och inte var tillgängligt
för alla potentiella användare.

o

Den 1 april 2015 var informationssystemet för e-hälsa inte färdigt när det gällde
datasäkerhet och skydd av personuppgifter.

o

Övervakning och kontroller av genomförandet av e-hälsa, som utfördes av
hälsovårdsministeriet, var inte tillräckligt ändamålsenliga.

Rekommendationer

317 Lettlands nationella revisionsorgan lämnade ett antal rekommendationer. Den

främsta rekommendationen till hälsovårdsministeriet bestod i att det borde ändra
förordningen med avseende på startdatumet för obligatorisk användning av
informationssystemen för e-hälsa genom att ange en tidsplan för att åtgärda de brister som
konstaterats och fastställa en rimlig tidsperiod – minst sex månader – för att göra det möjligt
för berörda parter att ansluta sig till informationssystemet för e-hälsa på frivillig grund.

318 För att lanseringen av informationssystemet för e-hälsa ska bli framgångsrik

rekommenderade det nationella revisionsorganet att hälsovårdsministeriet skulle göra
följande:
o

Testa alla utvecklade e-hälsolösningar upprepade gånger, i enlighet med kraven i de
tekniska specifikationerna, i syfte att försäkra sig om systemets drift, kapacitet att
fungera med andra system och dess semantiska kompatibilitet.

o

Åtgärda alla brister och felaktigheter med anknytning till datasäkerhet och fysiska
enheters uppgiftsskydd.

o

Ta fram en plan för företag som involverar samtliga vårdgivare som använder
informationssystemet för e-hälsa, i syfte att göra hälso- och sjukvården mer
ändamålsenlig.
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o

När informationssystemet för e-hälsa har lanserats, och när vårdgivare fritt kan ansluta
sig till detsamma, genomföra en riktad informationskampanj för att främja systemet.

Offentliggörande och uppföljning

319 Rapporten presenterades för utskottet för offentliga utgifter och revision i

parlamentet. Den offentliggjordes på Lettlands nationella revisionsorgans webbplats den
8 september 2015. Offentliggörandet åtföljdes av en presskonferens och ett
pressmeddelande.

320 Hälsovårdsministeriet måste lämna uppdateringar till revisionsorganet om

genomförandet av rekommendationerna i enlighet med den tidsplan för rapportering som
man enats om. Efter att ha mottagit informationen kommer Lettlands nationella
revisionsorgan att utvärdera de framsteg som hälsovårdsministeriet har gjort. År 2019 hade
ministeriet genomfört 70 % av alla rekommendationer.

Förväntad effekt

321 Eftersom revisionen genomfördes vid en tidpunkt då informationssystemet för e-

hälsa ännu inte var obligatoriskt och fortfarande befann sig i genomförandefasen
förväntades alla revisionsrekommendationer leda till förbättringar av
genomförandeprocessen och slutligen säkerställa framgångsrik användning av systemet för
e-hälsa för alla berörda parter, i syfte att se till att hälso- och sjukvård tillhandahålls på ett
mer ändamålsenligt sätt. Sedan 2016 har informationssystemet för e-hälsa och e-tjänster
gradvis gjorts tillgängligt för användare. Enligt statistiken är elektroniska sjukintyg och erecept de mest använda e-hälsotjänsterna och under 2018 utfärdades en miljon elektroniska
sjukintyg och 11,7 miljoner e-recept.
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Finland
Valtiontalouden Tarkastusvirasto
Utvecklingsprognoser för sociala utgifter

Översikt

322 I den revision som utfördes av det finska nationella revisionsorganet Statens

revisionsverk bedömdes hur tillförlitliga utvecklingsprognoserna för sociala utgifter är.
Prognoserna används som grund för politiska beslut och uppskattningar av den ekonomiska
hållbarheten.

323 Fokus i revisionen låg på användningen av en makroekonomisk modell för att göra

prognoser för sociala utgifter. Modellen omarbetades under åren 2007–2009, och i
revisionen koncentrerade man sig främst på perioden efter 2010. Den omfattade de
långsiktiga utvecklingsprognoser för sociala utgifter som användes som grund för beslut om
socialpolitik och hälso- och sjukvårdspolitik. Vissa av utvecklingsprognoserna togs fram vid
social- och hälsovårdsministeriet med hjälp av analysmodellen för sociala utgifter (SOMEmodellen).

Så gjordes revisionen

324 Den övergripande revisionsfrågan var följande: Hur tillförlitliga är

utvecklingsprognoserna för sociala utgifter som används som grund för politiska beslut och
uppskattningar av ekonomisk hållbarhet?

325 Inom ramen för denna huvudfråga undersökte det nationella revisionsorganet
följande:
1.

Vilka typer av utvecklingsprognoser för eller förhandsberäkningar av sociala utgifter
sammanställs för beslutsfattande?

a)

Vilka är de centrala skillnaderna mellan dem?
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b)

På vilka sätt används de i beslutsprocesser?

c)

Vilken betydelse har den befolkningsprognos som tas fram av finska Statistikcentralen
för dessa prognoser?

d)

Vilken typ av samarbete sker mellan de myndigheter som sammanställer och använder
prognoserna?

2.

Har social- och hälsovårdsministeriet förmåga att utveckla modellen i enlighet med
efterfrågan?

a)

Hur flexibel är modellen med avseende på dess utveckling?

b)

Har ministeriet tillräckliga resurser och tillräcklig expertis för att utveckla modellen?

3.

Grundas beslutsfattandet på öppna och transparenta metoder när det gäller
utvecklingsprognoser för sociala utgifter?

a)

På vilka sätt dokumenteras modellerna och underliggande antaganden?

b)

Genomförs och offentliggörs känslighetsanalyser baserade på antaganden
systematiskt?

326 De främsta revisionsobjekten var social- och hälsovårdsministeriet och
finansministeriet.

327 Bevis erhölls från en bedömning av transparens och metod när det gäller social- och

hälsovårdsministeriets utvecklingsprognoser och från intervjuer med experter vid social- och
hälsovårdsministeriet och finansministeriet samt vid vissa andra institutioner som
framställer utvecklingsprognoser (Folkpensionsanstalten[Fpa] och Pensionsskyddscentralen
[PSC]). Bevisen erhölls genom riktmärkning och analys av SOME-modellens metoder som
används av social- och hälsovårdsministeriet i förhållande till de metoder som används för
att göra utvecklingsprognoser vid Fpa och PSC.
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De viktigaste iakttagelserna

328 Det nationella revisionsorganet gjorde följande iakttagelser:
o

SOME-modellen visade sig vara den mest övergripande modellen för att ta fram
långsiktiga utvecklingsprognoser för sociala utgifter. Underlaget hade en tydlig struktur
och utgjorde en god grund för ytterligare utveckling.

o

Beskrivningen av modellen och den tekniska handboken var innehållsrika och
detaljerade. Beskrivningen hade dock inte uppdaterats, trots att ett antal förändringar
hade införlivats i modellen sedan den infördes.

o

Det fanns behov av mer avancerade versioner av modellen. I och med social- och
hälsovårdsreformen (Sote-reformen) uppstod exempelvis behov av
utvecklingsprognoser för sociala utgifter i enskilda Sote-regioner.

o

SOME-modellen hade en central roll i finansministeriets uppskattningar av
hållbarhetsgap, eftersom den låg till grund för uppskattningarna av åldersrelaterade
utgifter. Utvecklingsprognoserna för åldersrelaterade utgifter togs fram gemensamt av
social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet på inofficiell basis. Fördelningen
av ansvarsområden i samarbetsprocessen var fortsatt otydlig, trots att det yttersta
ansvaret för uppskattningen av hållbarhetsgap ligger hos finansministeriet.
Beskrivningen av metoden som användes för att uppskatta hållbarhetsgapet för
åldersrelaterade utgifter var av allmän karaktär och kännetecknades av bristande
transparens.

o

Scenarier och känslighetsanalyser som togs fram med hjälp av SOME-modellen
offentliggjordes inte regelbundet. Systematiskt offentliggörande av iakttagelserna
skulle ligga till grund för en dialog mellan experter. Det skulle också göra
beslutsfattandet om social- och hälsovårdspolitik och uppskattningarna av
hållbarhetsgap, som framställs av finansministeriet, mer öppna och transparenta samt
göra det enklare att utveckla modellen.

o

De resurser som anslogs till SOME-modellen var inte nödvändigtvis lämpliga för att
utveckla den i enlighet med efterfrågan och på ett sätt som skulle möjliggöra
systematisk analys av iakttagelserna.

DEL III – Kort om de nationella revisionsorganens rapporter
Finanspolitisk hållbarhet och andra finansiella aspekter

118

Rekommendationer

329 Det nationella revisionsorganet utfärdade följande rekommendationer:
o

Social- och hälsovårdsministeriet bör säkerställa att den tekniska handboken om SOMEmodellen uppdateras. Rapporter om de beräkningar för olika scenarier som tagits fram
med SOME-modellen och innehåller känslighetsanalyser bör också offentliggöras
regelbundet.

o

När SOME-modellen utvecklas bör social- och hälsovårdsministeriet ta hänsyn till de
nya informationsbehov som uppstår till följd av Sote-reformen. Ministeriet bör anslå
lämpliga resurser till utvecklingsarbetet och regelbunden analys samt säkerställa
tillräckligt samarbete på expertnivå med andra organisationer som tar fram
utvecklingsprognoser för sociala utgifter och tillhandahåller information för sådana
prognoser.

o

Samarbetet mellan social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet vid
utarbetningen av uppskattningen av hållbarhetsgapet, som syftar till att ta fram
uppgifter om åldersrelaterade utgifter, bör beskrivas på ett transparent sätt.
Finansministeriet bör utarbeta en grundlig och transparent beskrivning av metoden för
att uppskatta hållbarhetsgapet och använda känslighetsanalyser i den regelbundna
rapporteringen om uppskattningen av hållbarhetsgapet, exempelvis i förhållande till
trender inom sociala utgifter.

o

Analysen som grundas på modellen skulle även kunna användas i större utsträckning i
samband med politisk planering på kort sikt.

Offentliggörande och uppföljning

330 Rapporten presenterades för revisionsobjekten och revisionsutskottet i parlamentet.
Rapporten offentliggjordes på det nationella revisionsorganets webbplats den
16 januari 2017. Offentliggörandet åtföljdes av ett pressmeddelande.

331 Uppföljningsförfarandet genomfördes i enlighet med tidsplanen under hösten 2018.
Uppföljningen gjordes i form av en enkät som skickades ut till revisionsobjekten.
Uppföljningsrapporten har offentliggjorts på revisionsorganets webbplats.
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Förväntad effekt

332 Det förväntades att social- och hälsovårdsministeriet, som bär ansvaret för SOME-

modellen, skulle göra en insats för att utveckla modellen, dokumentera metoden och
offentliggöra prognosresultaten på ett systematiskt sätt. Det förväntades även att
finansministeriet skulle göra metoden för att göra uppskattningar av den ekonomiska
hållbarheten och användningen av SOME-modellen i det sammanhanget mer transparent.
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Grekland
Ελεγκτικό Συνέδριο
Övergripande tematisk revision av statens utestående
fordringar när det gäller sjukhus,
den nationella hälso- och sjukvårdsorganisationen
(EOPYY) och ett regionalt direktorat för hälso- och
sjukvård

Översikt

333 Det grekiska nationella revisionsorganet bedömde ackumuleringen av statens
utestående fordringar.

334 Revisionen omfattade perioden mellan den 31 december 2016 och den
30 september 2017.

Så gjordes revisionen

335 De främsta revisionsfrågorna var följande:
o

Har Europeiska stabilitetsmekanismens finansiering för att reglera utestående
fordringar använts för avsett ändamål?

o

Varför ackumuleras fortfarande utestående fordringar?

336 De främsta revisionsobjekten var sex sjukhus, den nationella hälso- och

sjukvårdsorganisationen (EOPYY) och första regionala direktoratet för hälso- och sjukvård i
Attika.

337 Bevis hämtades främst från intervjuer, skrivelser angående reglering till tredje parter
(leverantörer), oanmälda kontroller på plats av leveranser av varor och tjänster,
dokumentgranskningar och kontroll av laglighet och korrekthet när det gäller dokument och
förfaranden.
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De viktigaste iakttagelserna
Förfallna och utestående skulder

338 Vid granskningen konstaterades
o

oriktigheter när det gäller åldersanalys av utestående fordringar, och ofullständiga
styrkande handlingar och betalningshandlingar rörande varor och tjänster,

o

avsaknad av mekanismer för att övervaka betalning av räntor och straffavgifter samt av
register med status för domstolsärenden,

o

att ett betydande antal skulder inte hade registrerats, var felaktigt registrerade i
registret över åtaganden eller inte redovisades alls i it-systemen,

o

att it-systemen inte exporterade specifika sammanfattande och analytiska rapporter
om avräkning.

Program för att reglera utestående skulder

339 Det grekiska nationella revisionsorganet fann
o

fall av bristande efterlevnad av FIFU-metoden (först in, först ut) och av tidsfrister för att
reglera skulder, avvikelser bland granskade dokument och brister inom
betalningsförfarandet; iakttagelserna när det gäller data- och rapporteringssystemens
tillförlitlighet rörde främst systemen för att registrera skulder,

o

avvikelser bland rapporteringssystemen.

340 I revisionen lades vidare fokus på att identifiera källor till nya utestående fordringar.
Följande iakttagelser gjordes:
o

Det rådde likviditetsbrist till följd av orealistiska budgetar, Europeiska
stabilitetsmekanismens införande av utgiftstak, förseningar när det gäller tillämpning av
rabatter och clawback-mekanismer, förseningar när det gäller intäktsuppbörd samt en
minskning av relevanta fordringar inom särskilda arrangemang.

o

På grund av komplexiteten (och den i vissa fall vaga formuleringen) i den rättsliga
ramen för upphandlingsförfaranden fullgjordes inte alltid anbudsförfarandena (till följd
av administrativa bördor och restriktioner i den rättsliga ramen som ledde till otaliga
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åtaganden och förseningar av återbetalningar på grund av frågor om laglighet), och en
stor mängd styrkande handlingar krävdes för att reglera utestående fordringar.
o

Bedömningen av resultaten av programmet för betalning av utestående fordringar
visade att programmet inte var tillräckligt moget och att regeln om självfinansiering –
det vill säga att enheterna betalar av de egna skulderna med sina egna resurser – i vissa
fall inte hade iakttagits.

Rekommendationer

341 Greklands nationella revisionsorgan rekommenderar att
o

it-systemen och deras stöd för ordinarie budgetar uppdateras,

o

dessa system används för att extrahera samtliga nödvändiga rapporter automatiskt,

o

registret över åtaganden uppdateras automatiskt; att det görs specifika förändringar
och förbättringar av det i syfte att säkerställa laglighet och korrekthet när det gäller
registrering och betalning av förfallna och utestående fordringar,

o

FIFU-metoden används när skulder betalas och att betalningar automatiskt stäms av
mot äldre fakturor,

o

den nationella inköpscentralen för den offentliga hälso- och sjukvårdssektorn blir fullt
fungerande,

o

det inrättas produktionsprotokoll per medicinsk procedur, interna kontroller av de
administrativa upphandlings- och betalningsförfarandena, en enhetlig kodifiering och
klassificering, enhetliga tekniska specifikationer, gemensamma streckkoder och register
för konsumtionsvaror, material och medicinsk utrustning,

o

lagerförvaltningen förbättras,

o

utvärderingen av anbud i upphandlingsförfaranden påskyndas,

o

ett gemensamt it-system konsolideras och antas på alla sjukhus,

o

indikatorer, nyckelutförandeindikatorer, riktmärkning, kostnadsbokföring och ett
system för periodiserad redovisning används,
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o

clawback-mekanismen för återbetalning tillämpas på vårdgivare i god tid,

o

realistiska budgetar tas fram,

o

interna arbetsordningar, interna kontroller per procedur och en intern
granskningshandbok fastställs,

o

processen för riskanalys på sjukhus förbättras; lämplighet och fördelning när det gäller
personal förbättras,

o

förfarandena för reglering och betalning påskyndas, och

o

statliga subventioner betalas ut varje månad.

Offentliggörande och uppföljning

342 Alla åtta rapporter presenterades i parlamentet under ett gemensamt möte i

parlamentets ständiga utskott för ekonomiska och sociala frågor i oktober 2018.
Rapporterna offentliggjordes på det grekiska revisionsorganets webbplats. Ovannämnda
presentation sändes på parlamentets tv-kanal.

343 Uppföljningen skulle genomföras inom ett år.
Förväntad effekt

344 Syftet med den övergripande revisionen var att identifiera orsakerna till regeringens

allmänna utestående fordringar och att hjälpa regeringen att ta fram strategier för att ta itu
med problemet samt att institutionalisera nödvändiga reformer för att inte fler problem
skulle uppstå.
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Italien
Corte dei conti
Genomförandet av det särskilda programmet
för byggnadsrenovering och teknisk modernisering av
fastigheter som tillhör offentliga hälso- och
sjukvårdsinrättningar

Översikt

345 I den revision som utfördes av det italienska nationella revisionsorganet bedömdes
det särskilda programmet för byggnadsrenovering och teknisk modernisering av offentliga
fastigheter som tillhör offentliga hälso- och sjukvårdsinrättningar

346 Revisionen omfattade perioden 2012–2016.
347 Programmet för byggnadsrenovering och teknisk modernisering antogs med lag

nr 67/88 och den första etappen slutfördes 1996. Corte dei conti hade redan genomfört en
revision och lagt fram en rapport i maj 2011.

Så gjordes revisionen

348 Den övergripande revisionsfrågan var följande:
o

Är det möjligt att förena nationella intressen när det gäller stabila räkenskaper med
prioriteringar och behov när det gäller hälso- och sjukvård och byggnadssäkerhet?

349 Det främsta revisionsobjektet var hälsovårdsministeriet.
350 Bedömningen gjordes med hjälp av bevis som erhölls genom begäran om information
och handlingar från hälsovårdsministeriet (generaldirektoratet för hälso- och
sjukvårdsplanering), som ansvarar för att genomföra programmet för
infrastrukturinvesteringar.
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De viktigaste iakttagelserna

351 Det italienska nationella revisionsorganet gjorde följande iakttagelser:
o

Hälsovårdsministeriet hade ännu inte upprättat det fleråriga planeringsdokumentet,
såsom föreskrivs i lagdekret nr 228/2011.

o

Den så kallade MexA-metoden möjliggjorde ingen riktig utvärdering av hur
ändamålsenliga insatserna var.

o

Den årsrapport som regionerna lämnar till hälsovårdsministeriet och som handlar om
hur byggnadsarbetena fortskrider ansågs otillräcklig för att övervaka genomförandet av
projekten. Dokumentet som beskriver hur byggnadsarbetena fortskrider och som
översänds av regionerna en gång om året är inte tillfredsställande, eftersom det inte
riktigt visar den faktiska utvecklingen.

o

Det offentlig-privata partnerskapet hade inte utnyttjats på ett effektivt sätt och de
privata resurserna var otillräckliga.

Rekommendationer

352 Det italienska nationella revisionsorganet utfärdade följande rekommendationer:
o

Hälsovårdsministeriet bör anta det fleråriga planeringsdokumentet, såsom föreskrivs i
lagdekret nr 228/2011.

o

MexA-metoden bör möjliggöra både strategisk kontroll och effektivitetsrevisioner.
Utvärderingen av offentliga investeringar bör utgöra en del av ett förvaltnings- och
kontrollsystem i vilket det ingår att både fastställa mål och bedöma uppnådda resultat.

353 Vidare bör ett offentlig-privat partnerskap utvecklas i syfte att möjliggöra
o

samspel och förbindelser mellan offentlig och privat sektor,

o

större synlighet för projekt för att till fullo involvera den privata partnern i
beslutsprocessen,

o

lämpligare hantering av risker med anknytning till projekt.
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354 Vidare bör ministeriet främja privata företag som är inriktade på långsiktiga
investeringar och kan finansiera projekt under den inledande etappen.

355 Det är absolut nödvändigt att omorganisera och förbättra insamlingen av

administrativ information och räkenskapsinformation om de förvaltningsprocesser som
ligger till grund för genomförandet av programmet.

356 Hälsovårdsministeriet bör känna till alla initiativ som tas av lokala enheter och som

rör hälso- och sjukvårdsinfrastruktur som finansieras med nationella eller europeiska medel.
Vidare bör ministeriet införa en databas i syfte att samla den information som krävs för att
förbättra planeringen och optimera investeringar.

Offentliggörande och uppföljning
Presentation av rapporten:

357 Rapporten presenterades för parlamentet, ekonomi- och finansministeriet,
hälsovårdsministeriet samt regionerna Veneto, Emilia-Romagna och Kalabrien.

358 Rapporten offentliggjordes på webbplatsen för Corte dei conti den 9 april 2018.
Förväntad effekt

359 Det italienska nationella revisionsorganet förväntar sig följande effekt:
o

Förändringar i lagstiftningen för att främja byggnadsrenovering och teknisk
modernisering av den offentliga hälso- och sjukvårdssektorns fasta egendomar.

o

Bättre utvärdering av kritiska frågor som framhölls av revisionsobjekten i syfte att ta
fram nya lösningar.

o

Fokus på byggnadssäkerhet, i synnerhet när det gäller jordbävningssäkra och
brandsäkra material.
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Luxemburg
Cour des comptes

Offentlig finansiering av sjukhusinvesteringar

Översikt

360 Det luxemburgska nationella revisionsorganet bedömde den offentliga finansieringen
av sjukhusinvesteringar under perioden 2011–2017.

Så gjordes revisionen

361 Syftet med revisionen var att kontrollera om kraven i den luxemburgska förordningen
om närmare bestämmelser angående statens deltagande i sjukhusinvesteringar hade
uppfyllts. Dessutom analyserade det nationella revisionsorganet ändamålsenligheten och
enhetligheten hos hälsovårdsministeriets inspektionsmekanismer för att validera
ansökningar om ersättning från sjukhus.

362 De främsta revisionsobjekten var hälsovårdsministeriet och ett urval av mottagare av
statligt stöd.

363 Revisionsmetoden inbegrep intervjuer vid de granskade organen och en analys av de
dokument som tillhandahållits.

De viktigaste iakttagelserna
Statens deltagande i finansieringen av modernisering, renovering och byggnation av
sjukhus

364 Hälsovårdsministeriet tillhandahöll inte någon finansieringsöversikt med jämförelser
av kostnaderna för de projekt som godkänts enligt lag och de faktiska
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investeringskostnaderna eller motiveringar till eventuella ekonomiska överskridanden
utöver de lagliga ökningarna.
Föreskrifter i lagar och förordningar

365 Trots att lagstiftningen kräver det fanns det inget avtal om beviljande av stöd till vissa
av sjukhusprojekten, exempelvis utbyggnaden av ett sjukhus och arbetet med den centrala
steriliseringsanläggningen vid ett annat. Dessutom utfördes arbetet med ett projekt utan
föregående formellt tillstånd från hälsovårdsministern.

366 Lagen föreskriver även att en förordning måste fastställa de närmare förfarandena

för ekonomiskt stöd, bland annat när det gäller tidsfrister och förfaranden för att granska
handlingar, vilka styrkande handlingar som ska lämnas samt kraven på och omfattningen av
en behovs- och konsekvensanalys. Någon sådan förordning hade dock inte antagits vid
tidpunkten för revisionen.
Övervakning av byggnads- och/eller moderniseringsprojekt

367 När det gäller de fyra utvalda projekten utarbetade projektledarna regelbundet

lägesrapporter, men de lämnade inte systematiskt in dem till ministeriet (vilket krävs enligt
förordningen).

368 Revisorerna konstaterade även flera avvikelser mellan det fleråriga programmet för
sjukhusets infrastrukturfond, som hade inrättats som en del av statens inkomst- och
utgiftsbudget, och uppföljningstabellerna för de finansierade projekten som
hälsovårdsministeriet upprättade för varje sjukhus.

369 När det gällde anpassningen av budgeten för investeringsprojekt för sjukhus för att ta
hänsyn till förändringar i prisindex för bygg- och anläggningsarbeten, konstaterade
revisorerna att hälsovårdsministeriet inte hade resurser för att med exakthet fastställa den
tillgängliga budgeten för ett pågående projekt eller att kontrollera sjukhusets beräkningar.
Ansökningar om ersättning

370 Revisorerna konstaterade att 1) projekt godkändes och fick bidrag från separata
enheter, 2) kontakten mellan dessa enheter var bristfällig och 3) en enda tjänsteman
ansvarade för att kontrollera ansökningar om ersättning.
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371 Enligt lagstiftningen ansvarar regeringens sjukhuskommissionär för att granska

tilldelning av offentligt stöd och ansökningar om ersättning. Hans befogenheter har stärkts,
men revisorerna konstaterade att han inte har möjlighet att fullgöra sina uppgifter på grund
av otillräckliga mänskliga resurser.

372 Enligt lagstiftningen står staten vidare för 80 % av kostnaderna för sjukhusens

investeringar i fast och lös egendom som har godkänts av hälsovårdsministern. Revisorerna
noterade dock att ministern hade frångått denna regel vid flera tillfällen.

373 När det gäller områden som inte kan subventioneras av hälsovårdsministeriet anger

förordningen att för sådana delar av projektet som inte kan delas upp kommer kostnaderna
för de osubventionerade delarna att beräknas i slutet av arbetet. För ett av projekten i
urvalet var det dock enbart kostnaderna för den underjordiska parkeringen som bedömdes
på nytt i slutet av projektet. I ett annat projekt bedömdes kostnaderna för de
osubventionerade områdena faktiskt på nytt, men det var fortfarande oklart om
uppdelningen var relevant eftersom flera uppgifter inte hade tillhandahållits.

374 Trots att det i förordningen anges att hälsovårdsministern kan anta enhetliga regler
om stödberättigande för alla sjukhus har detta inte gjorts.

Rekommendationer
Statens deltagande i finansieringen av modernisering, renovering och byggnation av
sjukhus

375 Hälsovårdsministeriet bör
o

regelbundet informera deputeradekammaren om framstegen med stora
offentligfinansierade investeringsprojekt för sjukhus,

o

följa förfaranden som liknar dem som följs i deputeradekammaren när det gäller statligt
genomförda infrastrukturprojekt – exempelvis måste större programförändringar
granskas, ett nytt lagförslag läggas fram när utgifterna för ett projekt överstiger 5 % av
den tillåtna summan och en slutlig uppdelning av utgifterna presenteras för varje
enskilt projekt som godkänts med en finansieringslag.
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Övervakning av byggnads- och/eller moderniseringsprojekt

376 Hälsovårdsministeriet bör
o

specificera vilken information det kräver och begära att rapporterna lämnas in
regelbundet,

o

granska projektens finansiella uppgifter i detalj och använda ett enda
övervakningsinstrument för detta ändamål,

o

inrätta ett eget verktyg för att beräkna budgetanpassningar och regelbundet informera
sjukhusen om den återstående budgeten.

Ansökningar om ersättning

377 Arbetsuppgifterna som består i att godkänna och finansiera moderniserings-

och/eller byggnadsprojekt bör sammanföras i en ny särskild enhet, där bland annat experter
från det statliga fastighetskontoret ingår. Ministeriet bör upprätta en förteckning över
investeringskostnader som inte är stödberättigande, fastställa finansiella tak för vissa typer
av utgifter och inkludera förteckningen i framtida finansieringsavtal. Alla delar bör bedömas
på nytt i slutet av projektet och en uppdelning av de faktiska kostnader som uppstått bör
tillhandahållas.

Offentliggörande och uppföljning

378 Som en del av den kontradiktoriska fasen översändes iakttagelser och

rekommendationer till revisionsobjektet den 15 november 2018. Den särskilda rapporten
presenterades för deputeradekammaren den 29 april 2019 och offentliggjordes därefter på
det nationella revisionsorganets webbplats tillsammans med ett pressmeddelande.

379 Revisionsorganets särskilda rapporter följs upp av deputeradekammarens utskott för
budgetgenomförande, som framställer en rapport om de åtgärder som vidtagits av berörda
myndigheter som svar på rekommendationerna.
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Förväntad effekt

380 Den förväntade effekten är att förfarandet för subventionering av

sjukhusinvesteringar optimeras och att deputeradekammaren regelbundet informeras om
framstegen med större statligt finansierade investeringsprojekt för sjukhus.
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Slovakien
Najvyšší kontrolný úrad
Slovenskej republiky

Hälso- och sjukvårdsinrättningars offentliga
finanser och kapital

Översikt

381 I den revision som utfördes av det slovakiska nationella revisionsorganet bedömdes
efterlevnaden av rättsliga bestämmelser när det gäller hälso- och sjukvårdsinrättningars
offentliga finanser och kapital.

382 Revisionen omfattade perioden 2011–2015. För att få till stånd en objektiv
bedömning av vissa av de granskade faktauppgifterna beaktades även andra år.

Så gjordes revisionen

383 De främsta revisionsfrågorna var följande:
o

Var den granskade enhetens budget realistisk?

o

Har principen om en balanserad budget följts?

o

Hur finansiellt sunda var de enskilda medicinska inrättningarna?

o

Har de granskade enheternas skulder betalats?

o

Har den granskade enheten investerat i inköp av ny medicinsk utrustning, och
upprättades investeringsplaner?

o

Var den offentliga upphandlingen transparent och icke-diskriminerande, och iakttogs
principerna om sparsamhet och effektivitet?

o

Finns det skillnader mellan de olika typerna av hälso- och sjukvårdsinrättningar (ur
ägarperspektiv) inom vart och ett av de granskade områdena?
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384 De främsta revisionsobjekten var sjukhus och medicinska inrättningar, däribland

22 offentliga sådana (14 statliga och åtta självstyrande enheter), tio som hade omvandlats
till andra typer av enheter (aktiebolag, bolag med begränsat ansvar, ideella organisationer)
och sex privata enheter.

385 Revisionsmetoden inbegrep dokumentgranskningar, intervjuer, riktmärkning och
(statistisk) uppgiftsanalys.

De viktigaste iakttagelserna

386 Många iakttagelser gällde alla typer av hälso- och sjukvårdsinrättningar (statliga,
självstyrande, omvandlade och privata), men inom vissa områden skilde sig
förvaltningsstrategierna kraftigt åt.
o

Förfarandet för budgetering och budgetgodkännande inom statliga och självstyrande
inrättningar var inte realistiskt, i och med att de ekonomiska resultaten hade varit
negativa under tidigare år. Grundarna, som godkänner och kontrollerar budgetarna, har
också en del av ansvaret för budgetarnas otillräckliga kvalitet. Bättre tillgång till
budgetförvaltning och kapitalförvaltning har konstaterats hos omvandlade, och särskilt
privata, inrättningar.

o

Det fanns en direkt koppling mellan förvaltningsnivå, kontroll över budgetresurser och
de ekonomiska resultat som uppnåtts. Förvaltningen av de flesta omvandlade hälsooch sjukvårdsinrättningarna och privata sjukhus ledde till vinster (förutom när det gäller
ett omvandlat och ett privat sjukhus).

o

Kostnaderna för hälso- och sjukvård ökade, men täcktes inte av intäkterna. Granskade
enheter rapporterade betydande summor för obetald hälso- och sjukvård. Slovakiens
nationella revisionsorgan anser att uteblivna betalningar från sjukförsäkringsbolagen
för godkänd hälso- och sjukvård är en av de främsta orsakerna till sjukhusens
skuldsättning.

o

En ökning jämfört med föregående år av åtaganden noterades för upp till en tredjedel
av den granskade perioden (2011–2015).
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o

Investeringar inom medicinteknik var små inom offentliga hälso- och
sjukvårdsinrättningar, vilket ledde till ökade reparations- och underhållskostnader.
Dessutom fanns det ingen investeringsplan.

o

På området för offentlig upphandling konstaterades brister i form av diskriminering av
anbudsgivare, informationsfördelar för vissa anbudsgivare, sammankoppling av
upphandling av medicinsk utrustning och byggnadsarbeten, misstänkta karteller och
misstänkt överprissättning. Vid de privata inrättningarna var priset på den medicinska
utrustning som upphandlades väsentligt lägre än hos inrättningar med andra
ägandeformer.

o

Flera ofördelaktiga tjänstekontrakt tecknades av statliga och självstyrande hälso- och
sjukvårdsinrättningar.

o

Målen som rörde e-hälsa och diagnosrelaterade grupper uppnåddes inte till fullo.

Rekommendationer

387 De rekommendationer som föreslogs av det slovakiska nationella revisionsorganet

för att avhjälpa identifierade brister och förbättra förvaltningen av offentliga medel och
hälso- och sjukvårdsinrättningarnas tillgångar rörde främst förvaltning och granskning av
finansiella utgifter och materialkostnader, sammanslagning av rapportering och registrering
för att optimera parametrar och möjligheten att upphandla medicinsk utrustning på ett
centraliserat sätt.

Offentliggörande och uppföljning

388 Rapporten översändes till Republiken Slovakiens president, talmannen i Slovakiens
nationalförsamling, två parlamentsutskott och Slovakiens premiärminister. Resultaten
skickades även till slovakiska antimonopolbyrån, tillsynsmyndigheten för hälso- och
sjukvården, myndigheten för offentlig upphandling, Slovakiens hälsovårdsministerium,
Slovakiens allmänna åklagarmyndighet och den nationella byrån för brottsbekämpning.
Revisionsresultaten presenterades för press, radio och tv.
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389 I enlighet med lagstiftningen om det slovakiska nationella revisionsorganet var de

granskade sjukhusen och hälso- och sjukvårdsinrättningarna skyldiga att vidta åtgärder för
att avhjälpa de konstaterade bristerna och informera revisionsorganet om dessa åtgärder
inom en tidsfrist. De granskade enheterna har antagit sammanlagt 168 åtgärder, av vilka 122
vidtogs av offentliga, 41 av omvandlade och fem av privata hälso- och sjukvårdsinrättningar.

390 I enlighet med denna lagstiftning lämnade de granskade enheterna skriftliga

lägesrapporter om genomförandet av åtgärderna för att avhjälpa de konstaterade bristerna
till det slovakiska nationella revisionsorganet. Det nationella revisionsorganet övervakade,
enligt de inlämnade rapporterna, genomförandet av de antagna åtgärderna och föreslog
ytterligare förfaranden (t.ex. ytterligare övervakning av genomförandet av åtgärder,
granskning av genomförandet av åtgärder vid en specifik granskad enhet etc.).

Förväntad effekt

391 Revisionsresultaten kan föra med sig följande:
o

Organisatoriska/förfarandemässiga förändringar inom Slovakiens
hälsovårdsministerium när det gäller förvaltning av underställda organisationer och
fastställande och godkännande av budgetar för statliga hälso- och sjukvårdsinrättningar
och deras förhållande till sjukförsäkringsföretag.

o

En granskning av beslutet att investera i nya medicintekniska produkter.

o

Förfaranden för att säkerställa central upphandling av medicinsk utrustning.

o

Andra systemomfattande förändringar av hur hälso- och sjukvårdspolitiken genomförs.
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Spanien
Tribunal de Cuentas
Förvaltning och kontroll av läkemedelsförmåner vid den
spanska sjukförsäkringskassan för offentliganställda
(Muface)

Översikt

392 I den revision som utfördes av det spanska nationella revisionsorganet bedömdes

förvaltning och kontroll av läkemedelsförmåner vid den spanska sjukförsäkringskassan för
offentliganställda (Muface) Den granskade perioden var budgetåret 2015.

393 Muface har många medlemmar som har rätt till läkemedelsförmåner. Ett stort antal

betalningar, till ett stort belopp, och ett stort antal privata företag ingår i förfarandet. Vidare
har brister och för höga utbetalningar upptäckts inom ramen för läkemedelsförmåner som
finansieras av andra liknande organ, vilkas förvaltning tidigare hade analyserats.

Så gjordes revisionen

394 Det främsta revisionsmålet var att kontrollera huruvida läkemedelsförmåner vid

apotek och sjukhus hade fakturerats och betalats i enlighet med gällande bestämmelser och
principerna om sund ekonomisk förvaltning.

395 Det första specifika målet var att analysera de förfaranden som genomförs av Muface
för att kontrollera fakturering och betalning av läkemedelsförmåner till apotek och sjukhus i
linje med ovannämnda bestämmelser och principer. Det andra specifika målet var att
bedöma om läkemedelsförskrivningar finansierades av Muface i enlighet med tillämpliga
bestämmelser och det avtal som slutits med det allmänna rådet för provinsiella apotek i
Spanien.

396 Det främsta revisionsobjektet var Muface, ett självständigt organ vid ministeriet för
territoriell förvaltning och offentliga arbeten.
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397 Bedömningen utfördes med hjälp av en kombination av dokumentgranskningar,

intervjuer, stickprov och uppgiftsanalys under fältarbetet. Databaser och betalningsunderlag
för stödmottagare när det gäller läkemedelstjänster analyserades, och kontroller och
granskningar utfördes av den datortillämpning som användes för att hantera filer om
läkemedelsförmåner.

De viktigaste iakttagelserna

398 Det spanska nationella revisionsorganet gjorde följande iakttagelser:
o

De kontrollgränser för förbrukning av psykofarmaka som fastställts av Muface var
desamma för alla aktiva substanser, oavsett vilka högsta doser som rekommenderades
för varje typ av läkemedel av den spanska byrån för läkemedel och hälsoprodukter.

o

Det fanns flera brister i det varningssystem som inrättades för att begränsa utfärdandet
av receptblanketter till medlemmar som hade en högre läkemedelsförbrukning än
normalt (brist på instruktioner, avsaknad av varningar för medlemmar som antingen
redan hade lämnat Muface eller som inte hade en överdriven läkemedelsförbrukning).

o

Betalningsförfarandet för decentraliserade läkemedelsförmåner motsvarande inte
någon av de tre typer som specificeras i Spaniens budgetlag nr 47/2003 av den
26 november 2003.

o

Dubbla fakturor till ett belopp om 55 998 euro upptäcktes.

o

Det belopp som fortfarande skulle diskonteras den 31 december 2016, på grund av att
de högsta utgiftstaken år 2015 för vissa läkemedel hade överskridits, uppgick till
329 988 euro.

o

I läkemedelsfiler för behandling av hepatit C, som finansierades av Muface, hade
motsvarande pris betalats, men generellt sett gjorde inte sjukhus det avdrag på 7,5 %
som krävs enligt artikel 9 i det spanska kungliga lagdekretet nr 8/2010.
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Rekommendationer

399 Det spanska nationella revisionsorganet utfärdade följande rekommendationer:
o

Stärk kontroller, genomför regelbundna jämförelser mellan Mufaces databaser och det
spanska skatteverkets databaser (kontroll av inkomstnivå) och det nationella
socialförsäkringsinstitutets databaser (kontroll av korrekt medlemskap).

o

Främja införandet av systemet för elektroniska recept i syfte att möjliggöra ökad
kontroll av läkare som förskriver läkemedel och andra krav på giltighet och dispensering
för dessa läkemedel.

o

Vidta lämpliga åtgärder för korrekt förvaltning, tillverkning och utdelning av
receptblanketter och kontroll av lager.

o

Anpassa instruktioner om systemet med läkemedelsförmåner till det verkliga
förfarandet för att behandla dessa förmåner, åtgärda nuvarande brister i
varningssystemet för läkemedelsförbrukning, förbättra och utvidga de kontroller som
inrättats för detta ändamål, fastställ förbrukningsgränser beroende på den aktiva
substansen i varje läkemedel.

o

Fastställ åtgärder för att återkräva felaktiga utbetalningar till sjukhus för att finansiera
hepatit C-läkemedel, och anta lämpliga åtgärder så att sjukhus kan tillämpa avdraget på
7,5 % i samband med fakturering av läkemedel som dispenseras av sjukhus.

o

Ändra förfarandet för att hantera betalning av läkemedel som dispenseras av sjukhus
och som genomförs via Mufaces bankkonton.

Offentliggörande och uppföljning

400 Det preliminära utkastet till rapport översändes till Muface för synpunkter. Den
slutliga granskningsrapporten presenterades för parlamentsutskottet den
16 november 2017.

401 Granskningsrapporten har funnits tillgänglig på det spanska revisionsorganets

webbplats sedan den 1 oktober 2017. Ett pressmeddelande med en sammanfattning av de
viktigaste slutsatserna och rekommendationerna offentliggjordes den 16 oktober 2017.
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Parlamentsutskottets resolution av den 23 november 2017 offentliggjordes i Spaniens
officiella tidning den 26 februari 2018.

402 En uppföljning av rekommendationerna i rapporten kommer antingen att

genomföras i form av en särskild uppföljningsrapport eller när nya revisionsuppgifter med
anknytning till den enheten genomförs. Ingen uppföljning har hittills genomförts, eftersom
det gått så kort tid sedan rapporten godkändes.

Förväntad effekt

403 Mufaces generaldirektör informerade den 27 mars 2018 det spanska

revisionsorganet om att flera förändringar av organisation, förfaranden och bestämmelser
skulle genomföras, däribland följande:
o

Ändring av hälso- och sjukvårdsavtalet.

o

Ändring av resolutionen om delegering av uppgifter av den 23 maj 2012.

o

Ändring av Mufaces specifika redovisningsregler för utgifter, betalningar, ekonomisk
kontroll och redovisning.

o

Kontroller hade stärkts, regelbundna dubbelkontroller gjordes bland medlemmars
databaser, i synnerhet med avseende på stödmottagare och innehavare.

o

År 2018 skulle en specifik datortillämpning för att förvalta läkemedelsbetalningar
införas.

o

Åtgärder för att återkräva felaktiga utbetalningar till sjukhus för att finansiera hepatit Cläkemedel hade vidtagits.

o

Genomförande av ett system för elektroniska recept, förstärkning av kontroller för
upptäckt och förebyggande när det gäller överdriven förbrukning av läkemedel,
antagande av lämpliga åtgärder för korrekt hantering av receptblanketter.
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Tjeckien
Nejvyšší kontrolní úřad
Medel som använts av utvalda sjukhus för att ersätta
kostnader

Översikt

404 I den revision som utfördes av det tjeckiska nationella revisionsorganet bedömdes

universitetssjukhus efterlevnad av lagstiftningen i samband med upphandling av material,
varor och tjänster. Det bedömdes även om ministerierna, i egenskap av sjukhusens
grundare, efterlevde skyldigheterna enligt lagstiftningen. Revisionen omfattade
perioden 2014–2016.

405 Det nationella revisionsorganet granskade inköp av läkemedel och medicintekniska
produkter i betydande volymer. Vidare granskade revisorerna universitetssjukhusens
skyldighet att välja ut leverantörer genom offentlig upphandling och bedömde om
ministerierna iakttog grundarens skyldigheter i enlighet med lagstiftningen.

Så gjordes revisionen

406 De främsta frågor som behandlades i revisionen var följande:
o

Är universitetssjukhusens upphandling av material, varor och tjänster (i synnerhet
läkemedelsprodukter och medicintekniska produkter) förenlig med lagstiftningen, och
är den effektiv och kostnadseffektiv?

o

Finns det betydande prisskillnader per enhet mellan universitetssjukhus?

o

Fullgör hälsovårdsministeriet och försvarsministeriet sin roll som grundare av
universitetssjukhusen?

407 De främsta revisionsobjekten var grundarna av universitetssjukhusen, det vill säga

hälsovårdsministeriet och försvarsministeriet, samt universitetssjukhusen i Brno och Motol
och det militära universitetssjukhuset i Prag.
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408 Bedömningen gjordes med utgångspunkt i analysen av insamlade bevis,
dokumentgranskning, intervjuer och jämförelser.

De viktigaste iakttagelserna

409 Det tjeckiska nationella revisionsorganet gjorde följande iakttagelser:
o

Upphandlingen av material och varor var ändamålsenlig, men inte alltid
kostnadseffektiv eller förenlig med lagstiftningen. Upphandlingen av tjänster var inte
alltid kostnadseffektiv eller förenlig med lagstiftningen. I vissa fall underlät
ministerierna att fullgöra sina skyldigheter som grundare i enlighet med lagstiftningen.

o

Universitetssjukhusen köpte in läkemedel genom upphandlingsförfaranden eller direkta
inköp från leverantörer. På grund av det stora spektrumet av läkemedel och
medicintekniska produkter som används, insatser för att säkerställa patienters vitala
funktioner, det faktum att det bara fanns en enda tillverkare på marknaden eller ett
misslyckat upphandlingsförfarande, var det inte alltid möjligt för universitetssjukhusen
att välja en leverantör i enlighet med upphandlingsförfarandets resultat. Andelen
leverantörer som värvats utan upphandlingsförfaranden var betydande, även om alla
universitetssjukhus uppgav anledningar till att de köpt läkemedel och medicintekniska
produkter (förutom det i Brno) utan något upphandlingsförfarande.

o

De kriterier som fastställts för att utvärdera anbuden var inte enhetliga bland
universitetssjukhusen.

o

En jämförelse av inköpspriser per enhet bland de enskilda universitetssjukhusen, på
grundval av ett urval för granskning som bestod av samma läkemedel och
medicintekniska produkter, visade betydande skillnader i såväl absoluta värden som
procentandelar.

o

Inköpspriset per enhet för ett urval läkemedel och medicintekniska produkter skilde sig
kraftigt åt mellan universitetssjukhusen, ofta till och med när de köpts in från samma
leverantörer. Dessa prisskillnader berodde främst på rabatter från leverantörer, att det
fanns en enda tillverkare, brist på leverantörer, inköp utan något
upphandlingsförfarande, direkt distribution från en enda leverantör, förändringar när
det gäller ersättning eller införandet av ett generiskt läkemedel på marknaden. Det
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nationella revisionsorganet konstaterade att det finns utrymme för att sänka
kostnaderna, med avseende på de betydande prisskillnaderna.
o

Inom bonussystemet för hälso- och sjukvården saknades tydliga regler för inköp av
läkemedel och medicintekniska produkter. Bonuskonceptet var inte fastställt i
lagstiftningen, utan grundades helt enkelt på villkoren i ett specifikt avtalsförhållande
mellan universitetssjukhuset och leverantören. Universitetssjukhusen följde inte något
enhetligt förfarande när de förhandlade om bonusar eller använde bonusintäkten.
Universitetssjukhusen slöt i allmänhet bonusavtal separat från det huvudsakliga
leverantörsavtalet. Med hänvisning till företagshemligheter offentliggjorde
universitetssjukhusen varken bonusavtalen i avtalsregistret eller värdet av de avtalade
bonusarna.

o

Universitetssjukhuset i Brno åsidosatte budgetdisciplinen, i och med att det på
otillbörligt sätt använde medel för att anskaffa medicintekniska produkter och tjänster
för avfallshantering.

o

Det militära universitetssjukhuset i Prag hade använt sina tillgångar på ett ineffektivt
sätt, i och med att det inte tillhandahöll övertygande underlag för 15 fakturor för den
juridiska rådgivning som tillhandahölls.

Rekommendationer

410 Det tjeckiska nationella revisionsorganet rekommenderar att
o

universitetssjukhusen köper in läkemedel och medicintekniska produkter på grundval
av upphandlingsförfaranden, vilket är ett lagstadgat krav och en förutsättning för den
ekonomiska förvaltningen av medel och insynsvänligt urval av leverantörer,

o

hälsovårdsministeriet och försvarsministeriet tydligt fastställer regler i fråga om att
motta, rapportera och hantera bonusar från hälso- och sjukvårdsleverantörer,

o

universitetssjukhusen som kriterium i upphandlingsförfaranden inte enbart anger priset
utan även eventuell bonus, med tanke på det offentliga kontraktsföremålets art och
komplexitet,

o

hälsovårdsministeriet tar itu med utvecklingsstrategier och tar fram ett eget koncept
för utveckling av direktförvaltade organisationer,
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o

hälsovårdsministeriet och universitetssjukhuset i Brno undersöker nyttan av och
förtjänsterna med universitetssjukhuset i Brnos donationsfond och ser över skäl till att
den ska finnas kvar,

o

försvarsministeriet tar itu med den identifierade risken i samband med att medel
tillhandahålls det militära universitetssjukhuset i Prag.

Offentliggörande och uppföljning

411 Rapporten presenterades för regeringen den 8 april 2019.
412 Rapporten offentliggjordes på det nationella revisionsorganets webbplats den

3 september 2018. Det nationella revisionsorganet offentliggjorde revisionsslutsatserna i
revisionsorganets bulletin nr 4/2018. Offentliggörandet åtföljdes av ett pressmeddelande.

413 Rapporten har ännu inte följts upp.
Förväntad effekt

414 Förändringar av universitetssjukhusens förfaranden förväntas, liksom att

ministerierna fullgör sina roller på ett bättre sätt, särskilt när det gäller att anta regler för
bonusar, upphandlingsförfaranden och övervakning av universitetssjukhusens praktiska och
ekonomiska drift på kostnadseffektiv grund.
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Ungern
Állami Számvevőszék
Sammanfattande analys av erfarenheter
från sjukhusrevisioner

Översikt

415 I den analys som utfördes av Ungerns nationella revisionsorgan sammanfattas
erfarenheter från revisioner av sjukhus.

416 Analysen omfattade perioden 2008–2016.
Så gjordes revisionen

417 Fokus i analysen låg på
o

de styrande organens utförande av uppgifter,

o

sjukhusens internkontrollssystem,

o

sjukhusens ekonomiska förvaltning,

o

sjukhusens kapitalförvaltning,

o

förverkligandet av integritetsstrategin.

418 Bland de främsta revisionsobjekten fanns 21 sjukhus, ministeriet för mänskliga
resurser och det nationella hälso- och sjukvårdscentret.

419 Metoden inbegrep dokumentgranskningar, riktmärkning och (statistisk)
uppgiftsanalys.
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De viktigaste iakttagelserna

420 Ungerns nationella revisionsorgan gjorde följande iakttagelser:
o

De grundläggande kraven för sjukhusförvaltningen fastställdes av de styrande organen.
Det fanns oriktigheter med anknytning till det mellanliggande styrande organets
verksamheter i samband med offentlig upphandling och godkännandeförfarandena. De
styrande organens kontrollverksamheter ledde dock inte till att sjukhusen förvaltades
på lämpligt sätt.

o

Sjukhusens chefer tog inte ordentligt tag i inrättandet och driften av ett lämpligt
internkontrollssystem.

o

Oriktigheter i samband med sjukhusens ekonomiska förvaltning (kopplat till planering,
förvaltning av anslag och offentlig upphandling) äventyrade transparensen och
ansvarsskyldigheten för offentliga medel.

o

Krav avseende lagenlig och transparent förvaltning av statliga tillgångar uppfylldes inte i
samband med vare sig inköp, installation, registrering eller nedskrivning av tillgångar
eller vid inventering av tillgångar och skulder.

o

Sjukhusens integritetsstrategi stärktes, men integritetskontrollerna var inte helt
ändamålsenliga och detta ledde till oriktigheter i den ekonomiska förvaltningen.

Rekommendationer

421 Sammanlagt 441 rekommendationer lämnades, varav 16 till ministern, 21 till det
mellanliggande styrande organet och 404 till sjukhuscheferna.

422 De områden som omfattades av rekommendationerna var
o

internkontrollsystemet,

o

ekonomisk förvaltning,

o

förvaltning av tillgångar,

o

de styrande organens verksamhet.
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Offentliggörande och uppföljning

423 Analysen presenterades vid en presskonferens i april 2019 och offentliggjordes på
det ungerska nationella revisionsorganets webbplats.

Förväntad effekt

424 Analysen förväntas få effekt tack vare att riskområden har identifierats. Den kan leda
till att institutionerna tar större hänsyn till regelefterlevnad vid förvaltning och bistår andra
institutioner inom sektorn med sund förvaltning och regelbunden verksamhet.
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Förteckning över det revisionsarbete med
anknytning till folkhälsa som de
deltagande nationella revisionsorganen i
EU har utfört sedan 2014
425 Förteckningen ger en översikt över de nationella revisionsorganens

granskningsarbete som – helt eller delvis – gällde folkhälsa. För mer information om en
specifik revision, kontakta det aktuella nationella revisionsorganet.

Belgien
o

Vlaams preventief gezondheidsbeleid – Evaluatie van het uitvoeringslandschap
(flamländsk förebyggande hälsovårdspolitik – bedömning av politikens resultat).

Bulgarien
o

Ефективност на системата на психиатричното обслужване (одитът да
бъде завършен и публикуван през 2020) (hur ändamålsenligt är systemet för
psykisk vård), ska slutföras och offentliggöras 2020.

o

Електронно здравеопазване (2017) (e-hälsa), offentliggjord 2017.

o

Дейност на Центъра за асистирана репродукция (2017) (arbetet som utförs av
centrumt för assisterad befruktning), offentliggjord 2017.

o

Одит за съответствие при финансовото управление на Изпълнителна
агенция по лекарствата за периода (2016) (regelefterlevnadsrevision av den
ekonomiska förvaltningen vid Bulgariens läkemedelsmyndighet), offentliggjord 2016.

o

Одит за съответствие при финансовото управление на Министерството на
здравеопазването (2016) (regelefterlevnadsrevision av den ekonomiska
förvaltningen vid hälsovårdsministeriet), offentliggjord 2016.
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o

Ефективност на контрола върху дейностите по профилактика и
диспансеризация на задължително здравноосигурените лица в РБ на възраст
до 18 (2016) (ändamålsenlighet när det gäller övervakning av förebyggande
hälsovård och medicinsk uppföljning inom ramen för den lagstadgade
sjukförsäkringen för minderåriga i Bulgarien), offentliggjord 2016,

o

Дейност по оказване на спешна медицинска помощ (2015) (akutsjukvårdens
arbete), offentliggjord 2015.

o

Механизъм за договаряне на изпълнението на болнична помощ (2014)
(förhandlingsmekanism för tillhandahållande av sjukhusvård), offentliggjord 2014.

o

Одит на изпълнението на проекти, реализирани от Министерството на
здравеопазването по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” (2014) (effektivitetsrevision av hälsovårdsministeriets projekt inom ramen
för det operativa programmet för utveckling av mänskliga resurser), offentliggjord
2014.

Danmark
o

Beretning om lægemiddelanbefalinger (2019) (rapport om
läkemedelsrekommendationer), offentliggjord 2019.

o

Beretning om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene (2019) (rapport om
skillnader i vårdkvalitet mellan danska sjukhus), offentliggjord 2019.

o

Beretning om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter (2018) (rapport om
cancerpatienters tillgång till cancerbehandling), offentliggjord 2018.

o

Beretning om forløbet for flygtninge med traumer (2018) (rapport om
behandlingsvägar för flyktingar med trauma), offentliggjord 2018.

o

Beretning om udredningsretten (2018) (rapport om patienters rätt till snabb
utredning), offentliggjord 2018.

o

Beretning om Sundhedsplatformen (2018) (rapport om hälsoplattformar),
offentliggjord 2018.
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o

Beretning om salget af Statens Serum Instituts vaccineproduktion (2018) (rapport om
försäljningen av Statens Serum Instituts vaccinproduktion), offentliggjord 2018.

o

Beretning om forebyggelse af hospitalsinfektioner (2017) (rapport om förebyggande
av vårdrelaterade infektioner), offentliggjord 2017.

o

Beretning om 3 regioners beskyttelse af adgangen til it-systemer og sundhedsdata
(2017) (rapport om skyddet av it-system och hälsouppgifter i tre danska regioner),
offentliggjord 2017.

o

Beretning om Region Hovedstadens akuttelefon 1813 (2017) (rapport om vårdguiden
1813 som inrättats av region Hovedstaden), offentliggjord 2017.

o

Beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb (2017) (rapport om
arbetsmarknadsministeriets uppgifter om resursprogram), offentliggjord 2017.

o

Beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade (2016) (rapport om
insatser riktade till patienter med förvärvad hjärnskada), offentliggjord 2016.

o

Beretning om hospitalslægers bibeskæftigelse (2016) (rapport om sjukhusläkares
bisyssla), offentliggjord 2016.

o

Beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med
psykiske lidelser (2016) (rapport om de danska regionernas förvaltning av
öppenvårdsbehandling av vuxna patienter med psykisk sjukdom), offentliggjord 2016.

o

Beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser (2015) (rapport
om patientombudsmannens arbete med patientsäkerhetsincidenter), offentliggjord
2015.

o

Beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-MRSA (2015) (rapport om
livsmedelsministeriets insats för att bekämpa MRSA hos djur), offentliggjord 2015.

o

Beretning om hospitalernes brug af personaleresurser (2015) (rapport om danska
sjukhus användning av personalresurser), offentliggjord 2015.

o

Beretning om forskningsmidler på hospitalerne (2015) (rapport om externa
forskningsmedel vid danska sjukhus), offentliggjord 2015.
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o

Beretning om second opinion-ordningen (2014) (rapport om programmet för second
opinion), offentliggjord 2014.

o

Beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort
(2014) (rapport om problem med anknytning till utveckling och införande av det
digitalt baserade elektroniska läkemedelskortet), offentliggjord 2014.

o

Beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde (2014) (rapport om de
insatser som gjorts för att hjälpa sjukskrivna personer att återgå till arbetet),
offentliggjord 2014.

o

Beretning om kvindekrisecentre (2014) (rapport om kvinnojourer), offentliggjord
2014.

o

Beretning om regionernes præhospitale indsats (2014) (rapport om regionernas
prehospitala vård), offentliggjord 2014.

Estland
o

E-tervise ülevaade (2019) (granskning av e-hälsa), offentliggjord 2019.

o

Erakorraline meditsiin (2018) (akutmedicin), offentliggjord 2018.

o

Riigi tegevus laste tervise hoidmisel ja ravimisel (2016) (statliga åtgärder på området
för barnhälsa och medicinsk behandling), offentliggjord 2016.

o

Riigi tegevus tervishoiu järelevalve korraldamisel ja kvaliteedi hindamisel (lõppes
märgukirjaga) (2015) (statliga verksamheter för att organisera tillsyn och
kvalitetsbedömning av hälso- och sjukvård [avslutades med en formell
underrättelse]), offentliggjord 2015.

o

Riigi tegevus iseseisva õendusabi korraldamisel (2015) (statliga åtgärder för att
organisera oberoende sjuksköterskevård), offentliggjord 2015.

o

Riigi tegevus e-tervise rakendamisel (2014) (statliga åtgärder för att genomföra ehälsa), offentliggjord 2014.
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Finland
o

Styrningens inverkan på hur den prehospitala akutsjukvården fungerar,
effektivitetsrevision 2019.

o

Beaktande av klientens barn inom mentalvårdstjänster för vuxna, effektivitetsrevision
2018.

o

Utredning uppskattningar av utvecklingen av sociala utgifter, granskning 2017.

o

Skolhälsovårdens förebyggande arbete mot psykisk ohälsa hos barn och insatser för
barns välmående, granskning 2017.

o

Högbehövande och höganvändande kunder inom primärvården, effektivitetsrevision
2017.

o

Utveckling av arbetsfördelningen inom social- och hälsovården, effektivitetsrevision
2016.

o

Användning av tekniska hjälpmedel vid servicen till äldre i hemmet,
effektivitetsrevision 2015.

o

Hänsynstagande till hälso- och kostnadskonsekvenserna av mikropartiklar under
beredningen av strategier, effektivitetsrevision 2015.

Frankrike
o

Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale (2019) (rapport
om genomförandet av lagstiftningen om finansieringen av social trygghet),
offentliggjord 2019.

o

La politique de prévention des infections associées aux soins: une nouvelle étape à
franchir (2019) (politik för att förebygga vårdrelaterade infektioner: ett steg framåt),
offentliggjord 2019.

o

La politique de prévention et de prise en charge du VIH en France depuis 2010 (2019)
(strategin för att förebygga och behandla hiv i Frankrike sedan 2010), offentliggjord
2019.

Förteckning över det revisionsarbete med anknytning till
folkhälsa som de deltagande nationella revisionsorganen i
EU har utfört sedan 2014

152

o

Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, octobre 2018,
chapitre VI La lutte contre les maladies cardio-neurovasculaires: une priorité à donner
à la prévention et à la qualité des soins (2018) (rapport om genomförandet av
lagstiftningen om finansieringen av social trygghet, oktober 2018, kapitel VI, kampen
mot kardiovaskulära och neurovaskulära sjukdomar: förebyggande insatser och
vårdens kvalitet bör prioriteras), offentliggjord 2018.

o

Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, octobre 2018,
chapitre VII Les soins visuels: une prise en charge à réorganiser (2018) (rapport om
genomförandet av lagstiftningen om finansieringen av social trygghet, oktober 2018,
kapitel VII, ögonvård: omstrukturering krävs), offentliggjord 2018.

o

Le rôle des centres hospitaliers universitaires (CHU) dans le système de santé (2018)
(universitetssjukhusens roll i den franska hälso- och sjukvården), offentliggjord 2018.

o

L’avenir de l’assurance maladie (2017) (sjukförsäkringens framtid), offentliggjord
2017.

o

Les politiques de lutte contre les consommations nocives d’alcool (2016) (strategier
för att bekämpa skadlig alkoholkonsumtion), offentliggjord 2016.

Grekland
o

Οριζόντιος θεματικός έλεγχος στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Κράτους και
ειδικότερα, μεταξύ άλλων, έξι νοσοκομείων, του Εθνικού Οργανισμού Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ) και μίας περιφερειακής διοίκησης υγείας (1η
Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής). (övergripande tematisk revision av statens
utestående fordringar när det gäller sjukhus, den nationella hälso- och
sjukvårdsorganisationen [EOPYY] och ett regionalt direktorat för hälso- och sjukvård),
2018.

Irland
o

Managing elective day surgery (förvaltning av elektiv dagkirurgi), 2014.
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Italien
o

L’attuazione del programma straordinario di ristrutturazione edilizia e
ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico (genomförande av
det särskilda programmet för byggnadsrenovering och teknisk modernisering av
fastigheter som tillhör offentliga hälso- och sjukvårdsinrättningar), 2018.

Lettland
o

Cilvēkresursi veselības aprūpē (2019) (mänskliga resurser inom hälso- och
sjukvården), offentliggjord 2019.

o

Vai rehabilitācija ir pilnvērtīga veselības aprūpes pakalpojumu sastāvdaļa? (2019) (är
rehabilitering till fullo en del av hälso- och sjukvården?), offentliggjord 2019.

o

Vai ambulatorā veselības aprūpes sistēma Latvijā ir pilnveidojama? (2017) (kan
systemet för öppenvård i Lettland förbättras?), offentliggjord 2017.

o

Vai ievēroti rezidentūras finansēšanas noteikumi? (2016) (iakttas reglerna för
finansiering av AT-tjänstgöring på sjukhus?), offentliggjord 2016.

o

Vai projekts ”E-veselība Latvijā” ir solis pareizajā virzienā? (2015) (är projektet för ehälsa i Lettland ett steg i rätt riktning?), offentliggjord 2015.

Litauen
o

Kaip vykdoma onkologinė sveikatos priežiūra (2014) (hälso- och sjukvård inom
onkologi), offentliggjord 2014.

o

Visuomenės sveikatos stiprinimo organizavimas savivaldybėse (2015) (organisering av
främjandet av folkhälsan i kommunerna), offentliggjord 2015.

o

Ar užtikrinamas kompensuojamųjų generinių vaistų prieinamumas (2016)
(säkerställande av att generiska läkemedel finns tillgängliga), offentliggjord 2016.

o

Viešosioms sveikatos priežiūros įstaigoms perduoto valstybės turto valdymas (2017)
(förvaltning av innehav av statliga tillgångar som överförts till offentliga
vårdinrättningar), offentliggjord 2017.
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o

Elektroninės sveikatos sistemos kūrimas (2017) (utveckling av ett elektroniskt hälsooch sjukvårdssystem), offentliggjord 2017.

o

Savižudybių prevencija ir postvencija (2017) (suicidprevention och stöd till dem som
mist någon på grund av självmord), offentliggjord 2017.

o

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas (2018)
(kvalitet på individuell hälso- och sjukvård: säkerhet och effektivitet), offentliggjord
2018.

o

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir orientacija į pacientą (2018)
(hälso- och sjukvårdens tillgänglighet och patientorientering), offentliggjord 2018.

o

Sveikatos priežiūros sistemos vertinimas (2019) (bedömning av hälso- och
sjukvårdssystemet [översiktlig analys]), offentliggjord 2019.

Luxemburg
o

Rapport spécial sur le financement public des investissements hospitaliers (offentlig
finansiering av sjukhusinvesteringar), 2019.

Malta
o

Follow-up Audit: Follow-up Reports by the National Audit Office (uppföljningsrevision:
uppföljningsrapporter från det nationella revisionsorganet), 2018 – oktober 2018.


General Practitioner Function – The Core of Primary Health Care (allmänläkares
funktion – kärnan i primärvården), s. 46–52 i rapporten.



An Analysis of the Pharmacy of Your Choice Scheme (analys av systemet
”Pharmacy of Your Choice”), s. 71–81 i rapporten.

o

Performance Audit: A Strategic Overview of Mount Carmel Hospital
(effektivitetsrevision – en strategisk översikt över sjukhuset Mount Carmel), juli 2018.

o

An Investigation of the Mater Dei Hospital Project (en undersökning av Mater Dei
Hospital-projektet), maj 2018.
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o

Performance Audit: Outpatient Waiting at Mater Dei Hospital (effektivitetsrevision:
väntetider för öppenvård på sjukhuset Mater Dei), november 2017.

o

Follow-up Audit: Follow-up Reports by the National Audit Office (uppföljningsrevision:
uppföljningsrapporter från det nationella revisionsorganet), 2017 – november 2017.


The Management of Elective Surgery Waiting Lists (förvaltning av väntelistor för
elektiv kirurgi), s. 69–77 i rapporten.



The Provision of Residential Long-Term Care for the Elderly through Contractual
Arrangements with the Private Sector (tillhandahållande av vård- och
omsorgsboende för äldre genom kontraktsmässiga arrangemang med den
privata sektorn), s. 78–87 i rapporten.

o

Performance Audit: Service Agreements between Government and Richmond
Foundation Malta (effektivitetsrevision: tjänsteavtal mellan regeringen och Richmond
Foundation Malta), september 2016.

o

Performance Audit: The General Practitioner Function – The core of primary health
care (allmänläkares funktion – kärnan i primärvården), juni 2016.

o

Information Technology Audit: Mater Dei Hospital (revision av informationsteknik:
Mater Dei-sjukhuset), maj 2016.

o

Performance Audit: Service Agreements between Government and Richmond
Foundation Malta (effektivitetsrevision: tjänsteavtal mellan regeringen och INSPIRE
Foundation), februari 2016.

o

Performance Audit: Provision of residential long-term care for the elderly through
contractual arrangements with the private sector (tillhandahållande av vård- och
omsorgsboende för äldre genom kontraktsmässiga arrangemang med den privata
sektorn), april 2015.

Polen
o

System ochrony zdrowia w Polsce – stan obecny i pożądane kierunki zmian
(megainformacja) (Polens hälso- och sjukvårdssystem – nuläget och hur det bör
förändras [sammanfattande rapport]), 2019.
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o

Dostępność refundowanych wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie i
bezpieczeństwo ich stosowania (tillgänglighet och säkerhet när det gäller
ersättningsgilla medicintekniska produkter som lånas ut), 2019.

o

Funkcjonowanie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki
zdrowotnej (hur fungerar den primära sjukhusvården), 2019.

o

Bezpieczeństwo pacjentów przy stosowaniu antybiotykoterapii w szpitalach
(säkerställande av patientsäkerheten i samband med antibiotikabehandlingar på
sjukhus), 2019.

o

Wsparcie osób z autyzmem i zespołem Aspergera w przygotowaniu do samodzielnego
funkcjonowania (stöd till personer med autism och Aspergers syndrom som
förbereder sig inför ett självständigt liv), 2019.

o

Zapewnienie opieki paliatywnej i hospicyjnej (tillhandahållande av palliativ vård och
hospis), 2019.

o

Pomoc państwa realizowana w formie środowiskowych domów samopomocy
udzielana osobom z zaburzeniami psychicznymi (statligt finansierade
självhjälpscentrum för personer med psykisk sjukdom), 2019.

o

Wdrożenie przez podmioty lecznicze regulacji dotyczących ochrony danych osobowych
(medicinska inrättningars tillämpning av bestämmelser om uppgiftsskydd), 2019.

o

Profilaktyka uzależnień od alkoholu i narkotyków (förebyggande av alkohol- och
narkotikaberoende), 2019.

o

Dostępność leczenia psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży (den psykiatriska vårdens
tillgänglighet för barn och unga), 2019.

o

Działania podejmowane przez wojewodę wobec placówek udzielających całodobowej
opieki bez wymaganego zezwolenia (åtgärder från provinsens guvernörs sida mot
inrättningar som tillhandahåller vård dygnet runt utan nödvändigt godkännande),
2019.

o

Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie (provinsen Podlasiens informationssystem
för e-hälsa), 2018.
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o

Profilaktyka i leczenie cukrzycy typu 2 (förebyggande och behandling av typ 2diabetes), 2018.

o

Tworzenie map potrzeb zdrowotnych (kartläggning av hälso- och sjukvårdsbehov),
2018.

o

Żywienie pacjentów w szpitalach (näring för patienter på sjukhus), 2018.

o

Funkcjonowanie aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej (hur väl fungerar
sjukhusapotek och apoteksenheter på sjukhus), 2018.

o

Dostępność świadczeń ginekologiczno-położniczych finansowanych ze środków
publicznych na terenach wiejskich (tillgänglighet när det gäller offentligt finansierad
gynekologisk vård och förlossningsvård i landsbygdsområden), 2018.

o

Zapobieganie i leczenie depresji (förebyggande och behandling av depression), 2018.

o

Opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym (hälso- och sjukvård för
skolbarn och ungdomar), 2018.

o

Zakażenia w podmiotach leczniczych (infektioner på medicinska inrättningar), 2018.

o

Ochrona intymności i godności pacjentów w szpitalach (skydd av patienters integritet
och värdighet på sjukhus), 2018.

o

Bezpieczeństwo badań genetycznych (säkerhet när det gäller genetiska tester), 2018.

o

Działalność organów państwa na rzecz zapewnienia dostępności produktów
leczniczych (åtgärder från nationella myndigheters sida för att säkerställa tillgång till
läkemedel), 2018.

o

Realizacja strategicznego programu badań naukowych „Profilaktyka i leczenie chorób
cywilizacyjnych” – STRATEGMED (genomförande av det strategiska
forskningsprogrammet för förebyggande och behandling av välfärdssjukdomar –
STRATEGMED), 2018.

o

Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2017 roku (den nationella
sjukförsäkringskassans resultat 2017), 2018.

Förteckning över det revisionsarbete med anknytning till
folkhälsa som de deltagande nationella revisionsorganen i
EU har utfört sedan 2014

158

o

Pozasądowe dochodzenie roszczeń przez pacjentów (tvistlösning utanför domstol för
patienter), 2018.

o

Finansowanie i realizacja „Programu inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych w
szpitalach wojewódzkich na lata 2009–2016” w województwie kujawsko-pomorskim
(finansiering och genomförande av investeringsprogrammet för utveckling och
modernisering av sjukhus 2009–2016 i provinsen Kujavien-Pommern), 2018.

o

Nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów zawierających substancje
anaboliczne, hormonalne, odurzające i psychotropowe w leczeniu zwierząt, w tym
towarzyszących (övervakning av saluföring och användning av produkter som
innehåller anabola steroider, hormonsubstanser, narkotiska substanser, psykotropa
ämnen, samt av tillhörande produkter, vid behandling av djur), 2018.

o

Wykorzystywanie naturalnych surowców leczniczych w lecznictwie uzdrowiskowym
(användning av naturliga farmaceutiska råmaterial i samband med spabehandling),
2018.

o

Dostępność i efekty leczenia nowotworów (cancerbehandlingens tillgänglighet och
resultat), 2017.

o

Przeciwdziałanie sprzedaży dopalaczy (åtgärd för att bekämpa försäljning av nya
psykoaktiva substanser [lagliga droger]), 2017.

o

Realizacja programów wczesnego wykrywania raka piersi oraz raka szyjki macicy w
województwie lubelskim (genomförande av program för tidig upptäckt av bröst- och
livmoderhalscancer i provinsen Lublin), 2017.

o

Profilaktyka zdrowotna w systemie ochrony zdrowia (förebyggande behandling inom
hälso- och sjukvårdssystemet), 2017.

o

Realizacja zadań Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (resultat när
det gäller det nationella programmet för skydd av psykisk hälsa), 2017.

o

Dostępność i finansowanie diagnostyki laboratoryjnej (tillgänglighet och finansiering
av laboratoriediagnostik), 2017.
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o

Przygotowanie i wdrażanie pakietu onkologicznego (förberedelse och genomförande
av onkologipaketet), 2017.

o

Opieka nad osobami chorymi na chorobę Alzheimera oraz wsparcie dla ich rodzin
(vård av patienter med Alzheimers sjukdom och stöd till deras familjer), 2017.

o

Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży w województwie lubelskim
(förebyggande tandvård för barn och unga i provinsen Lublin), 2017.

o

Respektowanie praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (respekt för
patienters rättigheter inom gränsöverskridande hälso- och sjukvård), 2017.

o

Dostępność terapii przeciwbólowej (tillgänglighet när det gäller smärtlindrande
behandling), 2017.

o

Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2016 roku (den nationella
sjukförsäkringskassans resultat 2016), 2017.

o

Realizacja zadań związanych z zapewnieniem pracownikom badań profilaktycznych
(fullgörande av uppgifter med anknytning till tillhandahållande av förebyggande
hälsokontroller för arbetstagare), 2017.

o

Realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii przez publiczne i niepubliczne
podmioty lecznicze (tillhandahållande av hjärtsjukvård vid offentliga och privata
vårdinrättningar), 2016.

o

Kształcenie i przygotowanie zawodowe kadr medycznych (utbildning och fortbildning
för vårdpersonal), 2016.

o

Tworzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej (upprättande och delning av
patientjournaler), 2016.

o

Dostępność profilaktyki i leczenia chorób układu oddechowego (tillgång till
förebyggande och behandling av andningssjukdomar), 2016.

o

Realizacja programów polityki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego
(lokala myndighetsorgans genomförande av hälso- och sjukvårdsprogram), 2016.
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o

Opieka okołoporodowa na oddziałach położniczych (perinatal vård på
förlossningsavdelningar), 2016.

o

Korzystanie z usług zewnętrznych przez szpitale publiczne (offentliga sjukhus
användning av externa tjänster), 2016.

o

Przygotowanie szpitali do leczenia pacjentów z udarem mózgu (sjukhus beredskap för
att behandla strokepatienter), 2016.

o

Badania prenatalne w Polsce (prenatala undersökningar i Polen), 2016.

o

System szczepień ochronnych dzieci (systemet för barnvaccinationer), 2016.

o

Restrukturyzacja wybranych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
korzystających z pomocy ze środków publicznych (omstrukturering av utvalda
oberoende offentligt finansierade hälso- och sjukvårdsinrättningar), 2016.

o

Wykonywanie przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną zadań określonych w
ustawie Prawo farmaceutyczne (den nationella läkemedelsinspektionens fullgörande
av sin lagstadgade roll i enlighet med läkemedelslagen), 2016.

o

Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2015 r (den nationella
sjukförsäkringskassans resultat 2015), 2016.

Portugal
o

Auditoria orientada às dívidas ao Instituto Português do Sangue e da Transplantação,
I.P. [revision av skulder till det portugisiska blod- och transplantationsinstitutet],
2018.

o

Auditoria às práticas de gestão no Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE, e no Centro
Hospitalar de São João, EPE [revision av förvaltningspraxis på sjukhusen Centro
Hospitalar Lisboa Norte, EPE, och Centro Hospitalar de São João, EPE], 2018.

o

Auditoria à Conta Consolidada do Ministério da Saúde – Exercícios de 2015 e 2016
[revision av hälsovårdsministeriets konsoliderade årsredovisning — budgetåren 2015
och 2016], 2017.
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o

Auditoria orientada à situação financeira da SPMS – Serviços Partilhados do
Ministério da Saúde, EPE [revision av den finansiella situationen för SPMS, EPE], 2017.

o

Auditoria ao Acesso a Cuidados de Saúde no Serviço Nacional de Saúde [revision av
tillgången till hälso- och sjukvård inom det nationella hälso- och sjukvårdssystemet],
2017.

o

Auditoria aos acordos celebrados entre a Administração Regional de Saúde do Norte,
IP, e a Santa Casa da Misericórdia do Porto [revision av avtalen mellan Norra
Portugals regionala hälsovårdsmyndighet och Santa Casa da Misericórdia do Porto],
2017.

o

Auditoria à prestação de contas por entidades do Ministério da Saúde [revision av
redovisningsskyldigheten för hälsovårdsministeriets enheter], 2017.

o

Auditoria Financeira ao Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE – Exercício de 2014
[finansiell revision av sjukhuset Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE
— budgetåret 2014], 2017.

o

Auditoria à execução do Contrato de Gestão do Hospital de Braga em Parceria
Público-Privada (PPP). [revision av genomförandet av förvaltningskontraktet för
sjukhuset i Braga inom ramen för det offentlig-privata partnerskapet], 2016.

o

Auditoria orientada a procedimentos de contratação pública das unidades de saúde
do setor empresarial do Estado. [revision av förfaranden för offentlig upphandling
inom hälso- och sjukvårdsenheter i den statliga företagssektorn], 2016.

o

Auditoria de Seguimento de Recomendações Formuladas no Relatório de Auditoria ao
Desempenho de Unidades Funcionais de Cuidados de Saúde Primários
[uppföljningsrevision av rekommendationerna i granskningsrapporten om
primärvårdsenheters prestation], 2016.

o

Auditoria de resultados ao Serviço de Urgência do Centro Hospitalar do Algarve, EPE
[effektivitetsrevision av akutmottagningen vid sjukhuset i Algarve], 2016.

o

Auditoria de Seguimento das Recomendações formuladas no Relatório de Auditoria
ao Sistema de Proteção Social aos Trabalhadores em Funções Públicas (Relatório
n.º 12/2015 – 2ª Secção) [revision av uppföljningen av rekommendationerna i
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granskningsrapporten om det sociala skyddssystemet för offentliganställda (rapport
nr 12/2015 – avsnitt 2)], 2016.

Rumänien
o

Dezvoltarea infrastructurii de sănătate la nivel naţional, regional şi local în vederea
creşterii accesibilităţii la serviciile de sănătate (utveckling av hälso- och
sjukvårdsinfrastruktur på nationell, regional och lokal nivå för att öka tillgången till
hälso- och sjukvård), 2017.

Slovakien
o

Verejné financie a majetok zdravotníckych zariadení (hälso- och
sjukvårdsinrättningars offentliga finanser och kapital), 2017.

Slovenien
o

Obvladovanje debelosti otrok (bekämpa barnfetma), 2018.

Spanien
o

1231.- Fiscalización sobre la gestión y control de las prestaciones farmacéuticas a
cargo de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, ejercicio 2015
(28.9.2017) (revision av förvaltningen och kontrollen av läkemedelsförmåner vid den
spanska sjukförsäkringskassan för offentliganställda [Muface], räkenskapsåret 2015),
offentliggjord 2017.

o

1213.- Fiscalización sobre la gestión del buque sanitario y de apoyo logístico
”Esperanza del Mar”, ejercicio 2015 (29.3.2017) (revision av förvaltningen av
”Esperanza del Mar”, fartyget för medicinsk och logistisk hjälp, räkenskapsåret 2015),
offentliggjord 2017.

o

1205.- Fiscalización sobre la gestión y control de las prestaciones farmacéuticas a
cargo del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, ejercicio 2015 (23.2.2017) (revision
av förvaltningen och kontrollen av försvarets socialförsäkringsorgans
tillhandahållande av läkemedel, räkenskapsåret 2015), offentliggjord 2017.
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o

1200.- Fiscalización de la Fundación Centro Nacional de Investigaciones
Cardiovasculares Carlos III, ejercicio 2014 (26.1.2017) (revision av Carlos III:s stiftelse
för det nationella centrumet för forskning om hjärt-kärlsjukdomar, räkenskapsåret
2014), offentliggjord 2017.

o

1199.- Fiscalización sobre la gestión del buque sanitario y de apoyo logístico ”Juan de
la Cosa”, ejercicio 2015 (26.1.2017) (revision av förvaltningen av ”Juan de la Cosa”,
fartyget för medicinsk och logistisk hjälp, räkenskapsåret 2015), offentliggjord 2017.

o

1185.- Fiscalización de la actividad económica desarrollada por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en relación con el área farmacéutica, ejercicios
2014 y 2015 (19.12.2016) (revision av den ekonomiska verksamheten vid ministeriet
för hälsovård, social välfärd och jämlikhet när det gäller läkemedel, räkenskapsåren
2014 och 2015), offentliggjord 2016.

o

1167.- Fiscalización sobre la gestión y control de las prestaciones farmacéuticas a
cargo de la Mutualidad General Judicial (22.7.2016) (revision av förvaltning och
kontroll av tillhandahållande av läkemedel från domstolsväsendets allmänna
försäkringskassa), offentliggjord 2016.

o

1119.- Fiscalización sobre la gestión y el control efectuados por las Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en
materia de asistencia sanitaria concertada con medios ajenos (26.11.2015) (revision
av förvaltnings- och kontrollverksamheterna vid den nationella försäkringskassans
ömsesidiga försäkringsbolag för arbetsolyckor och arbetssjukdomar med avseende på
läkarvård som arrangeras med externa resurser), offentliggjord 2015.

Tjeckien
o

Nr 18/14 – Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Vojenské zdravotní
pojišťovny České republiky (medel som samlats in i enlighet med lagen till förmån för
Tjeckiens militära sjukförsäkringsföretag).

o

Nr 18/13 – Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zdravotnictví za
rok 2017, účetní závěrka Ministerstva zdravotnictví za rok 2017 a údaje předkládané
Ministerstvem zdravotnictví pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2017
(räkenskapsavslut för kapitlen i den statliga budgeten som gäller
hälsovårdsministeriet 2017, årsredovisning för hälsovårdsministeriet 2017 och
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uppgifter som lämnats av hälsovårdsministeriet för att utvärdera den statliga
budgetefterlevnaden 2017).
o

Nr 18/11 – Peněžní prostředky státu určené na podporu rozvoje a obnovy materiálně
technické základny regionálního zdravotnictví (statliga medel avsedda för att stödja
utveckling och förnyelse av den regionala hälso- och sjukvårdens materialtekniska
bas).

o

Nr 17/19 – Peněžní prostředky vynakládané vybranými fakultními nemocnicemi na
úhradu nákladů z činnosti (medel som använts av utvalda sjukhus för att ersätta
kostnader).

o

Nr 17/14 – Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit
příspěvková organizace Národní ústav duševního zdraví (statlig egendom och statliga
medel som förvaltas av den bidragsfinansierade organisationen nationella institutet
för psykisk hälsa).

o

Nr 17/13 – Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit
příspěvková organizace Státní zdravotní ústav (statlig egendom och statliga medel
som förvaltas av den bidragsfinansierade organisationen nationella hälso- och
sjukvårdsinstitutet).

o

Nr 17/03 – Zdravotnické informační systémy ve správě organizačních složek resortu
zdravotnictví (informationssystem för hälso- och sjukvård inom förvaltningen av
organisatoriska enheter vid hälsovårdsministeriet).

o

Nr 16/28 – Peněžní prostředky vynakládané vybranými nemocnicemi na úhradu
nákladů z činnosti (medel som använts av utvalda sjukhus för att täcka kostnaderna
för verksamheterna).

o

Nr 16/18 – Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit
Státní ústav pro kontrolu léčiv (statlig egendom och statliga medel som förvaltas av
det statliga institutet för narkotikakontroll).

Tyskland
o

Prüfung der Krankenhausabrechnungen durch die Krankenkassen der gesetzlichen
Krankenversicherung – Bericht an den Rechnungsprüfungsausschuss des
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Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages nach § 88 Abs. 2 BHO (6. Mai
2019) (revision av fakturering av sjukhusvård vid de lagstadgade
sjukförsäkringsbolagen – rapport till budgetutskottets revisionsutskott vid den tyska
förbundsdagen i enlighet med artikel 88.2 i den tyska federala budgetlagstiftningen),
6 maj 2019.
o

Einführung der elektronischen Gesundheitskarte und der Telematikinfrastruktur –
Bericht an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages nach § 88 Abs. 2 BHO
(18. Januar 2019) (införande av kortet för e-hälsa och telematikinfrastruktur –
rapport till budgetutskottet vid den tyska förbundsdagen i enlighet med artikel 88.2 i
den tyska federala budgetlagstiftningen), 18 januari 2019.

o

Finanzierung der Versorgung mit Rettungsfahrten und Flugrettungstransporten –
Bericht an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages nach § 88 Abs. 2 BHO
(20. August 2018) (finansiering för att tillhandahålla utryckningsfordon och
utryckningsluftfartyg – rapport till budgetutskottet i den tyska förbundsdagen i
enlighet med artikel 88.2 i den tyska federala budgetlagstiftningen), 20 augusti 2018.

o

Krankenkassen und Krankenhäuser vereinbaren unzulässige pauschale
Rechnungskürzungen in Millionenhöhe und umgehen Abrechnungsprüfungen –
Bemerkungen 2018 (sjukförsäkringsbolag och sjukhus erkänner miljoner i olagliga
schablonmässiga nedskrivningar av fakturor och undvikande av fakturagranskning –
iakttagelser 2018).

o

Steuervorteile für Tabakindustrie abschaffen – Bemerkungen 2017 (avskaffande av
skatteförmåner för tobaksindustrin – iakttagelser 2017).

o

Nutzen kieferorthopädischer Behandlung muss endlich erforscht werden –
Bemerkungen 2017 (fördelarna med tandreglering måste slutligen undersökas –
iakttagelser 2017).

o

Haftpflichtversicherung für kassenärztliche Behandlungsfehler gesetzlich
sicherstellen – Bemerkungen 2017 (att göra ansvarsförsäkring mot felbehandling för
läkare anknutna till lagstadgade försäkringssystem till ett rättsligt krav – iakttagelser
2017).

o

Hilfsmittelversorgung durch die Krankenkassen der Gesetzlichen
Krankenversicherung – Bericht an den Haushaltsausschuss des Deutschen
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Bundestages nach § 88 Abs. 2 BHO (20. Juni 2016) (lagstadgade sjukförsäkringsbolags
tillhandahållande av medicinska hjälpmedel – rapport till budgetutskottet i den tyska
förbundsdagen i enlighet med artikel 88.2 i den tyska federala budgetlagstiftningen),
20 juni 2016.
o

Erstattung von Reiseschutzimpfungen: Rechtsgrundlage noch zeitgemäß? –
Bemerkungen 2015 (ersättning för resevaccin: måste regelverket uppdateras? –
iakttagelser 2015).

Ungern
o

A kórházak ellenőrzési tapasztalatait összegző elemzés (2019) (sammanfattande
analys av erfarenheter från sjukhusrevisioner), offentliggjord 2019.

Österrike
o

Qualitätssicherung für niedergelassene Arztinnen und Ärzte (kvalitetssäkring för
läkare) – Bund 2018/37 (2018).

Europeiska revisionsrätten
o

Särskild rapport nr 7/2019: EU:s åtgärder för gränsöverskridande hälso- och sjukvård:
ambitionerna är höga, men förvaltningen måste bli bättre, 2019.

o

Särskild rapport nr 28/2016: Att hantera allvarliga gränsöverskridande hot mot
människors hälsa i EU: viktiga steg har tagits men mer behöver göras, 2016.

Akronymer och förkortningar
BNP: bruttonationalprodukt.
Efsi: Europeiska fonden för strategiska investeringar.
EOPYY: den grekiska nationella hälso- och sjukvårdsorganisationen.
ESF+: Europeiska socialfonden+.
EUF-fördraget: fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
FN: Förenta nationerna.
GD Hälsa och livsmedelssäkerhet: kommissionens generaldirektorat för hälsa och
livsmedelssäkerhet.
HSE: Health Service Executive (Irlands hälsovårdsstyrelse).
HTA: utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården.
IKT: informations- och kommunikationsteknik.
KOL: kroniskt obstruktiv lungsjukdom.
Moms: mervärdesskatt.
Muface: Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado General (spanska
sjukförsäkringskassan för offentliganställda).
NCPHA: nationellt centrum för folkhälsa och analys (Bulgarien).
NHIF: nationell sjukförsäkringskassa (Bulgarien).
NIK: Najwyższa Izba Kontroli w Polsce (Polens högre revisionsorgan).
OECD: Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling.
OPP: offentlig-privat partnerskap.
PGEU: Pharmaceutical Group of the European Union.
PSC: Pensionsskyddscentralen i Finland.
PTD: polska diabetesföreningen.
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RKKP: danska kliniska databaser.
SOME-modellen: analysmodell för sociala utgifter.
Sote-reformen: social- och hälsovårdsreformen (Finland).
SRV: Statens revisionsverk (Finland).
WHO: Världshälsoorganisationen.
ÖQMed: Österreichische Gesellschaft für Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement in
der Medizin (österrikiska organisationen för kvalitetssäkring och kvalitetsstyrning inom
medicin).
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allmän tillgång till hälso- och sjukvård: tillgång till hälso- och sjukvård i rätt tid, på rätt plats
och till rätt pris.
Beveridge-modellen: ett offentligt skattefinansierat sjukförsäkringssystem som vanligtvis ger
ett allmänt skydd och beror på bosättning eller medborgarskap.
blandad sjukförsäkringsmodell: ett sjukförsäkringssystem som grundas på privat
finansiering från system för frivilliga försäkringar eller egenavgifter.
digital inre marknad: en marknad där fri rörlighet för personer, tjänster och kapital
garanteras och där privatpersoner och företag oberoende av nationalitet och bostadsort
obehindrat kan få åtkomst till och använda sig av nättjänster under rättvisa
konkurrensförhållanden och med ett gott konsument- och personuppgiftsskydd.
e-hälsa: alla verktyg och tjänster som använder informations- och kommunikationsteknik för
att förbättra förebyggande av sjukdomar, diagnostik och behandling samt övervakning och
förvaltning av hälso- och sjukvård.
E-recept: datorbaserad förskrivning, överföring och registrering av läkemedelsrecept.
EU:s direktiv om gränsöverskridande hälso- och sjukvård: direktiv som syftar till att
garantera säker gränsöverskridande sjukvård av hög kvalitet i EU och säkerställa ersättning
utomlands på samma villkor som hemma.
EU:s sammanhållningspolitik: politik som syftar till att stärka den ekonomiska och sociala
sammanhållningen inom Europeiska unionen och minska skillnaderna i utveckling mellan
regionerna i EU.
Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi): Efsi är ett initiativ som lanserades
gemensamt av EIB-gruppen – Europeiska investeringsbanken och Europeiska
investeringsfonden – och Europeiska kommissionen för att bidra till att komma till rätta med
det nuvarande investeringsgapet i EU; Efsi är en av de tre pelarna i investeringsplanen för
Europa som syftar till att blåsa nytt liv i investeringarna i strategiska projekt runtom på
kontinenten för att säkerställa att pengarna når realekonomin.
europeiska hälsoindikatorer: en uppsättning indikatorer för att övervaka hälsostatusen hos
EU:s medborgare och hur väl hälso- och sjukvårdssystemen fungerar.
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europeiska planeringsterminen: ramverk för att samordna den ekonomiska politiken i
Europeiska unionen som gör det möjligt för EU-länder att diskutera ekonomiska planer och
budgetplaner samt att övervaka framsteg vid specifika tidpunkter under året.
europeiska referensnätverk (ERN): virtuella nätverk som omfattar vårdgivare i hela Europa
och syftar till att främja diskussion om komplexa och sällsynta sjukdomar och
sjukdomstillstånd som kräver högspecialiserad behandling och stora kunskaper och resurser.
Europeiska socialfonden+ (ESF+)/strukturfonder: EU-fonderna Europeiska regionala
utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden (ESF); tillsammans med
Sammanhållningsfonden uppgår deras insatser under programperioden 2007–2013 till
308 miljarder euro (i 2004 års priser) för att stödja regional tillväxt och stimulera
jobbskapande.
folkhälsa: vetenskapen om och konsten att förebygga sjukdomar, förlänga liv och främja
hälsa genom organiserade samhällsinsatser.
Horisont 2020: finansiellt instrument för genomförande av innovationsunionen, ett
flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-strategin som syftar till att säkerställa Europas globala
konkurrenskraft.
hållbar utveckling: enligt Brundlandtrapporten till FN:s generalförsamling 1987 är detta en
utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers
möjligheter att tillgodose sina behov.
hälsopolitiskt åtgärdbar dödlighet: dödsfall som skulle kunna förhindras genom
folkhälsorelaterade och förebyggande åtgärder.
Logos: lokala hälso- och sjukvårdsnätverk (Belgien).
sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet: dödsfall som skulle ha kunnat förhindras genom
ändamålsenlig hälso- och sjukvård i tid.
social- och sjukförsäkringssystem (eller Bismarck-modellen): ett sjukförsäkringssystem där
hälso- och sjukvård finansieras genom obligatoriska socialförsäkringsavgifter.
utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården (HTA): en vetenskaplig metod för att
utvärdera hur ändamålsenliga medicinska metoder är.
vårdrelaterad infektion: en infektion som uppstår i samband med att en patient behandlas
av vårdpersonal, under öppenvård, på en socialvårdsinrättning eller på en hälso- och
sjukvårdsinrättning.

Kontakta EU
Besök
Det finns hundratals Europa direkt-kontor i hela EU. Hitta ditt närmaste kontor:
https://europa.eu/european-union/contact_sv
Telefon eller mejl
Tjänsten Europa direkt svarar på dina frågor om EU. Kontakta tjänsten på något av följande sätt:
— Ring det avgiftsfria telefonnumret 00 800 6 7 8 9 10 11 (en del operatörer kan ta betalt för samtalet).
— Ring telefonnumret +32 22999696.
— Mejla via webbplatsen (https://europa.eu/european-union/contact_sv).

EU-information
På nätet
På webbplatsen Europa finns det information om EU på alla officiella EU-språk
(https://europa.eu/european-union/index_sv).
EU-publikationer
Ladda ned eller beställ både gratis och avgiftsbelagda EU-publikationer (https://publications.europa.eu/sv/publications).
Om du behöver flera kopior av en gratispublikation kan du kontakta Europa direkt eller ditt lokala informationskontor
(https://europa.eu/european-union/contact_sv).
EU-lagstiftning och andra rättsliga handlingar
Rättsliga handlingar från EU, inklusive all EU-lagstiftning sedan 1952, finns på alla officiella EU-språk på EUR-Lex
(https://eur-lex.europa.eu).
Öppna data från EU
På EU:s portal för öppna data (http://data.europa.eu/euodp/sv) finns dataserier från EU. Dataserierna får laddas ned och
användas fritt för kommersiella och andra ändamål.

