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Regionrevisorerna 

Revisionsplanen för 2019 innehåller årets planerade revisionsinsatser 
utifrån genomförd riskbedömning och en beskrivning av revisionens 
uppdrag, mål samt organisation. 

1.1  Planering av revisionsinsatser
Revisionsplanen utgår från revisorsgruppernas  
riskbedömning som har genomförts under hösten 
2018. Utifrån riskbedömningen har ett antal områden 
preciserats där särskilda granskningar behöver 
genomföras. Dessa områden är utgångspunkten för 
planeringen av dels den årliga revisionen, dels verk-
samhetsrevisionen i förstudier/projekt som planeras 
2019 för respektive revisionsområde, se avsnitt 2–4. 
Inriktning på riskområden anges övergripande även 
för åren 2020–2021. Revisionsplanen är flexibel och 
kan vid behov ändras under året för att ge utrymme 
att hantera ändrade förutsättningar utifrån genom-
förd granskning, oförutsedda händelser eller andra 
behov av omprioriteringar. Revisionsplanen omfattar 
både de förtroendevalda revisorernas och lekmanna-
revisionens granskning (se avsnitt 1.2) vilket stärker 
förutsättningarna att granska med helhetssyn.

Med årlig revision avses den granskning som genom-
förs varje år för varje nämnd och styrelse, s.k. grund-
läggande granskning, enligt ett för Regionrevisorerna 
framtaget program för basgranskning. För vissa verk-
samheter genomförs dessutom mer omfattande 
granskningsinsatser som bygger på genomförd risk-
bedömning. För varje nämnd och styrelse tas en  
särskild granskningsplan fram där det framgår vad 
som ska granskas under revisionsåret. Denna kom-
municeras med den verksamhetsansvariga tjänste-
mannaledningen i respektive förvaltning och bolag. 
Granskningarna genomförs löpande under året och 
sammanfattas i årsrapporten för respektive nämnd 
eller styrelse. Vid behov lämnas under året även en 
delrapport till vissa nämnder och styrelser. Efter 
beslut i revisorsgruppen avrapporteras den årliga 
revisionen till ansvarig nämnd eller styrelse. Vid 
behov begärs yttrande över lämnad revisionsrapport.

Inom verksamhetsrevisionen genomförs särskilda 
granskningar i form av projekt. Dessa syftar till att 
fördjupat granska och bedöma om verksamheten 
lever upp till fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer 
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten med 
inriktning på effektivitet och kvalitet men även styr-
ning och kontroll. Även verksamhetsrevisionen utgår 
från områden som definierats i genomförd riskbe-
dömning vilka preciseras i ett antal projekt. För att 
kunna identifiera inriktning och djup i ett projekt 
genomförs i allmänhet en avgränsad förstudie.  
Projekt kan även beslutas direkt i samband med  
revisionsplanen, utan föregående förstudie, inom 
områden där revisionsfrågorna kan preciseras. Detta 
gäller exempelvis områden som revisionen tidigare 
tittat på och där problembilden är klar. I samband 
med att en projektrapport behandlas beslutar respek-
tive revisorsgrupp vilka frågor de särskilt vill lyfta till 
berörda nämnder och styrelser. Om svar i vissa frågor 
är angelägna begärs yttranden. Tillsammans med 
beslutet i revisorsgruppen överlämnas projektrappor-
ten till ansvarig nämnd eller styrelse. 

Revisorerna planerar informationsinsatser, dialog 
och kommunikation med styrelser och nämnder 
enligt en kommunikationsplan där även medborgare 
och media ingår. Fullmäktige och regionens verksam-
heter informeras löpande om pågående och avslutade 
granskningar genom ett elektroniskt nyhetsbrev 
(Nyhetsbrev från Regionrevisorerna).

Regionrevisorerna är miljöcertifierade i enlighet  
med ISO 14001. Regionrevisorerna bidrar främst till 
regionens miljöarbete genom revision av riskområden 
där miljöaspekter ingår. I riskbedömning och plane-
ring inför kommande revisionsår beaktas därför  
alltid risker på miljöområdet.
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1 Benämningen revisor avser förtroendevald revisor. 
2 Avser regionstyrelsen och övriga styrelser som inte formellt är bolag.
3 STAREV är ett samarbetsorgan för förtroendevalda revisorer i kommuner och regioner med egna revisionskontor.  
 Checklistan ska uppdateras under 2019.

1.2  Revisionens uppdrag
Revisorerna1  och lekmannarevisorerna (revisionen) 
granskar på fullmäktiges uppdrag utifrån god revi-
sionssed all verksamhet som bedrivs av regionens 
nämnder och styrelser. Revisionen har en central roll 
när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen 
av all verksamhet som regionen ansvarar för. Den 
övergripande revisionsuppgiften är att granska om 
verksamheterna tar sitt ansvar och följer fullmäktiges 
beslut och uppnår de politiska målen inom givna eko-
nomiska ramar. En väsentlig uppgift för revisionen är 
även att främja arbetet med styrning och kontroll. 

Enligt kommunallagen ska revisorerna årligen, i den 
omfattning som följer av god revisionssed, granska  
all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verk-
samhetsområden. Enligt lagen ska revisorerna pröva 
om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om 
räkenskaperna är rättvisande och om den interna 
kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

När det gäller revisionen av bolagen har lekmanna - 
 r evisorerna och den auktoriserade revisorn delvis 
olika uppdrag. Lekmannarevisorns uppdrag är 
främst att granska om verksamheten sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt till-
fredsställande sätt. Den auktoriserade revisorns  
uppdrag är främst att granska räkenskaperna och  
års redovisningen. Ett delat ansvar gäller för gransk-
ningen av om den interna kontrollen är tillräcklig.

Med resultatet av årets granskningar som grund  
prövar revisorerna om nämnder och styrelser har 
fullgjort sitt uppdrag. Revisorerna bedömer om  
kritik/anmärkning ska riktas och lämnar förslag  
om ansvarsfrihet ska tillstyrkas eller avstyrkas.  
Revisorernas bedömning i ansvarsfrågan förmedlas 
till fullmäktige i form av ett särskilt uttalande i 
revisions berättelsen för respektive nämnd/styrelse2. 
För bolagen upprättar den auktoriserade revisorn en 
revisionsberättelse och lekmannarevisorerna en 
granskningsrapport. När det gäller bolagen är det 
stämman för respektive bolag som beslutar i ansvars-
frågan. Till revisionsberättelsen och gransknings-
rapporten bifogas yrkesrevisorernas årsrapport. 

1.3  Revisionens mål
Hög kvalitet i revisionsprocessen och väl under-
byggda uttalanden lägger grunden för revisionens 
trovärdighet. Med anledning av detta har revisorerna 
beslutat om nedanstående mål och därtill kopplade 
aktiviteter. 

• Regionfullmäktige ska vara insatt i revisionens 
uppdrag och vara nöjda med hur uppdraget har 
bedrivits. 

– Under det första året av mandatperioden ska  
revisorsgrupperna erbjuda särskild information till 
fullmäktiges partigrupper om revisionens roll och 
uppdrag. 

– Löpande information ska ges om revisionens arbete 
i samband med att årsbokslutet behandlas i full-
mäktige.

– Undersökning (enkät och intervjuer) genomförs 
vart 4:e år riktad till fullmäktiges ledamöter 
(genomförs 2021).

– Resultatet följs upp och analyseras. Förslag till för-
bättringar genomförs och utvärderas.

• Nämnder och styrelser ska känna till revisionens 
uppdrag och mandat och ska uppleva revisionen 
som kompetent, trovärdig och viktig att lyssna på. 

– Under det första året av mandatperioden ska  
revisorsgrupperna erbjuda särskild information  
till nämnder och styrelser om revisionens roll och 
uppdrag. 

– Därefter ges löpande information om revisionens 
uppdrag i samband med nämnd-/styrelseträffar.

– Undersökning (enkät och intervjuer) genomförs 
vart 4:e år riktad till ledamöter i nämnder och  
styrelser, men även till förvaltningschef/VD 
(genomförs 2021).

– Resultatet följs upp och analyseras. Förslag till  
förbättringar genomförs och utvärderas.

• Revisionsprocessen håller hög kvalitet och uttalan-
den i revisionsberättelser respektive gransknings-
rapporter är väl underbyggda.

– Revisorsgrupperna följer Kvalitetssäkring för  
revisorer inkl. STAREV:s3 checklista. (Se även 
avsnitt 1.5 Revisionens kvalitetssäkring)

– Kvaliteten i revisionsprocessen följs upp årligen 
(efter slutrevisionen) utifrån riktlinjerna.
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1.4  Revisionens organisation
Regionfullmäktige har beslutat om indelning av  
revisionsuppdraget i tre revisionsområden, vilket 
framgår i regionens revisionsreglemente. Fördel-
ningen av regionens styrelser och nämnder på de 
olika revisionsområdena framgår av bilaga 1.  
Regionen har 21 revisorer valda av regionfullmäktige 
indelade i tre revisorsgrupper: revisorsgrupp I,  
revisorsgrupp II och revisorsgrupp III. Vid ändringar 
av nämndorganisation eller bolagsorganisation  
görs konsekvensändringar i regionens revisions-
reglemente. 

Revisionskontoret biträder revisorerna och lekman-
narevisorerna i deras arbete. Revisionskontoret 
ansvarar för ledning och avrapportering av den sam-
lade yrkesrevisionen i regionen enligt vad som följer 
av kommunallagen, god sed för revision i kommunal 
verksamhet och regionens revisionsreglemente.  
I arbetet samverkar kontorets yrkesrevisorer med  
auktoriserade revisorer och extern expertis. 

Revisorerna försäkrar sig om att de sakkunniga har 
en kvalitetssäkrad arbetsprocess och att de slutförda 
granskningarna är kvalitetssäkrade. Revisionskonto-
ret har såväl intern kvalitetssäkring som extern kvali-
tetskontroll av granskningsuppdraget. Den externa 
kvalitetskontrollen genomförs genom kollegial sak-
kunniggranskning av yrkesrevisorer från andra  
revisionskontor inom STAREV-kretsen. Revisions-
kontorets egen förvaltning granskas även av en  
upphandlad certifierad/auktoriserad revisor.
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Revisionsområde I

2.1 Granskningar inom årlig revision 2019  
Den årliga revisionen omfattar en betydande del av 
granskningsarbetet under revisionsåret. Inom den 
årliga revisionen planeras ett antal granskningar för 
varje nämnd och styrelse utifrån genomförd risk-
bedömning, se avsnitt 1.1. Uppföljningar av tidigare 
revisionsprojekt kommer också att genomföras. 
Bland annat kommer nedanstående riskområden att 
granskas under 2019: 

• Region Stockholm är inne i en period med stora 
ekonomiska och verksamhetsmässiga utmaningar 
inom hälso- och sjukvården de närmaste åren. 
Revisionen ser en risk för otydliga regionöver-
gripande styrsignaler och svaga incitamenten för 
vårdverksamheterna att bedriva en aktiv ekonomi-
styrning. I fullmäktiges budget 2018 framgår att 
den under 2015 beslutade hyresrabatten för vård-
givarna avseende de strategiska vårdinvesteringar 
ska avvecklas. Dessutom upphör akutsjukhusens 
omställningsavtal i och med utgången av 2019 och 
nya avtal är ännu inte framtagna. Det finns en risk 
att nya vårdavtal inte blir klara i tid för att ge verk-
samheterna en stabil grund för att långsiktigt pla-
nera för en hållbar vårdverksamhet. Granskningen 
samordnas med revisionsområde II. 

• I december 2017 fattade fullmäktige genomföran-
debeslut på 2,2 mdkr för investeringsobjektet 
Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM).  
Revisionens granskning har hittills visat att ett 
antal risker behöver hanteras, exempelvis tydlighet 
i roller och ansvar, förändrade arbetssätt för att 
uppnå tänkta effektiviseringar, ersättning av exis-
terande IT-system, standardisering av processer, 
termer och begrepp samt organisation av den fram-
tida förvaltningen av den nya vårdinformations-
miljön. Revisionen bör därför fortsatt granska att 
regionstyrelsen säkerställer att förutsättningar 
finns för att nå målen med FVM. Ytterst är FVM en 

viktig förutsättning för att framtidsplanens inten-
tioner om nätverkssjukvård och nya arbetssätt ska 
kunna realiseras. Regionstyrelsen har det över-
gripande ansvaret för FVM:s genomförande. Även 
hälso- och sjukvårdsnämndens ansvar inom  
revisionsområde II kan komma att beröras.

• Den 1 januari 2019 förändrades regionens politiska 
organisation. Tre nya nämnder har tillkommit; 
färdtjänstnämnden, kunskapsstyrningsnämnden 
samt fastighets- och servicenämnden. Verksamhet 
som regionstyrelsen tidigare ansvarade för flyttas 
också till andra nämnder. Revisionen har i tidigare 
granskningar påtalat att ansvar och befogenheter i 
den politiska organisationen kan tydliggöras, till 
exempel behöver regionstyrelsen säkerställa att 
nämnderna följer kommunallagens regler för dele-
gation. Den nya organisationen ger upphov till nya 
gränsdragningsfrågor till exempel när det gäller 
ansvar för fastigheter, investeringar, kompetens-
försörjning och regional utveckling. Revisionen bör 
därför fortsatt granska om ansvar och befogenhe-
ter i den nya organisationen är tillräckligt tydliga  
så att lagstiftning efterlevs och fullmäktiges mål-
sättningar kan uppnås. 

• Regionen upphandlar årligen varor och tjänster för 
betydande belopp. Revisionen har i flera tidigare 
granskningar konstaterat att regionen inte i till-
räcklig omfattning drar nytta av konkurrensen och 
de möjligheter som en stor beställare bör ge, vilket 
indikerar att affärsmässigheten behöver stärkas. 
Tidigare granskningar har också visat att det finns 
risk för att upphandlingsprocesser inte utvärderas 
och brister därför fortsätter att upprepas. Revi-
sionen bör därför fortsatt granska hur regionstyrel-
sen och övriga nämnder/styrelser arbetar för att 
uppnå fullmäktiges mål att bli Sveriges bästa 
offentliga upphandlare. 

2

Nedan beskrivs granskningar som planeras inom den årliga revisionen samt förstudier 
och projekt inom verksamhetsrevisionen för revisionsområde I som beslutas av 
revisorsgrupp I. Ett väsentligt uppdrag för revisorsgrupp I är att bedöma hur region
styrelsen leder och samordnar förvaltningen av regionens angelägenheter och har 
uppsikt över övriga nämnders och bolags verksamhet. 



REGIONREVISORERNA      7

• Fullmäktige slår i budget 2019 fast att målstyrning 
av nämnder, bolag och externa aktörer ska öka och 
detaljstyrningen minska. Nämnder och styrelser 
kan också ges särskilda uppdrag och fullmäktige 
kan slå fast långsiktiga ambitioner i olika typer av 
policyer. Revisionen har under ett antal år fram-
hållit brister i modellen för målstyrningen. Det 
finns en risk att regionstyrelsen inte tydliggör full-
mäktiges målstyrning och inte har en tillräckligt 
transparent vilket kan leda till att fullmäktige får 
ett bristande underlag för beslut om mål och upp-
drag. Det kan även innebära att kraven på nämn-
derna/styrelserna inte blir tillräckligt tydliga.  
Det finns risk att regionens målstyrning även i fort-
sättningen är ineffektiv och att bedömningarna av 
nämnderna och styrelsernas måluppfyllelse inte 
blir tillförlitlig. Revisionen bör därför granska hur 
regionstyrelsens utveckling av målstyrningen sam-
ordnas, styrs och följs upp för att säkerställa att 
fullmäktiges mål uppnås. 

• Regionerna kan årligen söka olika riktade (special-
destinerade) statsbidrag, främst för verksamheter 
inom hälso- och sjukvården. De riktade statsbidra-
gen betalas inte ut med automatik utan måste 
sökas. Oftast krävs att regionerna utarbetar en 
handlingsplan som ska godkännas innan utbetal-
ning sker. Revisionen bör därför granska om regio-
nen säkerställer att de tillgängliga riktade stats-
bidragen utnyttjas på ett tillfredsställande sätt. 

• Region Stockholm hanterar stora mängder känslig 
information och verksamheternas arbete med 
informationssäkerhet är därför avgörande för en 
säker hantering av personuppgifter och verksam-
hetskritisk information. Brister i arbetet med infor-
mationssäkerhet kan bland annat öka riskerna för 
förlust av information, att information kommer i 
orätta händer, att verksamhetskritisk information 
inte finns tillgänglig för personal och patienter och 
att informationens korrekthet inte kan garanteras. 
Revisionen bör därför granska hur informations-
säkerhetsfrågor omhändertas i regionen. Gransk-
ningen samordnas med revisionsområde II och III.

Inom ramen för årlig revision kommer även iaktta-
gelser och rekommendationer från tidigare år att  
följas upp.

2.2  Förstudier och projekt 2019
Inom verksamhetsrevisionen planeras ett antal 
granskningar i form av projekt som syftar till att  
fördjupat granska och bedöma om nämnder och  
styrelser lever upp till fullmäktiges mål, beslut och 
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksam-
heten vad gäller effektivitet och kvalitet samt styrning 
och kontroll. Vissa projekt inleds med en förstudie.

Förstudier och projekt 2019 Förstudie Projekt

1.1 Investeringsprocessen X

1.2 Avtalsuppföljning X

1.3 Strategisk fastighets-
planering 

X

1.4 Extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap

X

1.5 Hållbart byggande X

1.6 Utökat regionuppdrag X

Investeringsprocessen (1.1)

I fullmäktiges budget för 2018 beräknas investerings-
utrymmet under den kommande tioårsperioden 
uppgå till 119,5 mdkr. Regionens investeringar har 
successivt ökat. Utifrån revisionens granskningar hit-
tills framgår det att såväl tillkommande nyinveste-
ringar, som omfattande underhållsåtgärder inom 
både trafik- och vårdområdet kommer att innebära 
fortsatt ökade investeringsvolymer. De framtida 
investeringsrelaterade kostnaderna kommer därmed 
att minska det ekonomiska utrymmet för vårdens och 
trafikens kärnuppdrag. Revisionen har i tidigare 
granskningar också kommenterat att styrningen av 
större investeringsprojekt varit svag och att affärs-
mässighet, god ekonomi och effektivitet inte har kun-
nat säkerställas. Eftersom översynen av investerings-
strategin ännu inte är färdigställd ser revisionen en 
risk för en fortsatt svag investeringsstyrning. I full-
mäktiges budget 2019 har styrande principer för  
regionens investeringar beslutats. Regionstyrelsen 
ska enligt beslutet, utifrån dessa styrande principer, 
ta fram och besluta om riktlinjer. Mot bakgrund av 
regionens framtida investeringsvolymer behöver 
revisionen fortsatt granska regionstyrelsens över-
gripande styrning och samordning av investeringar.

Granskningen genomförs som ett projekt och syftar 
till att bedöma om investeringsprocessen ger tillräck-
liga förutsättningar för styrning och samordning av 
regionens investeringsverksamhet för att säkerställa 
en god ekonomisk hushållning på sikt.
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Avtalsuppföljning (1.2) 

Regionen är organiserad i beställare- och utförare för 
vård respektive trafik. Kollektivtrafikens beställare, 
trafiknämnden och färdtjänstnämnden, beställer 
verksamhet av externa utförare medan vårdens 
beställare, hälso- och sjukvårdsnämnden, beställer 
verksamhet av både interna och externa utförare.  
Mot bakgrund av omfattningen av de avtal som 
beställarnämnderna sluter med utförare ställer detta 
betydande krav på de beställande organisationernas 
avtalsuppföljning. Risk finns att avtalsuppföljningen, 
både planering inför och genomförandet under 
avtalsperioden, inte är tillräckligt för att kunna säker-
ställa att varor och tjänster levereras till den kvalitet 
och de villkor som har avtalats. Det finns även risk att 
beställarorganisationerna inte har en tydlig strategi 
för hur påföljder ska användas (viten, uppsägning 
etc.) eller att dessa inte används på ett konsekvent 
sätt. Vidare finns risk att organisationerna inte har 
rätt kompetens respektive tillgång till relevant data 
för att genomföra en effektiv avtalsuppföljning. Det 
finns även risk för oegentligheter och att förtroen-
deskador uppstår. Revisionen bör därför granska om 
regionstyrelsen och beställarnämnderna säkerställer 
en tillräcklig avtalsuppföljning så att regionen får 
avtalade varor och tjänster. Granskningen samordnas 
med revisionsområde II och III.

Granskningen inleds med en förstudie. 

Strategisk fastighetsplanering (1.3) 

Fullmäktige fattade 2016 beslut om principer för 
ägande av landstingets vårdfastigheter och i januari 
2017 beslutade landstingsstyrelsen om en översyn av 
fastighetsstrategin, en översyn som ännu inte är fär-
dig. Under sommaren 2018 avbröts en försäljning av 
huvuddelen av Karolinska Solna området. Mot den 
bakgrunden ser revisionen en risk för att regionen 
saknar en långsiktig och sammanhållen strategi kring 
ägande, försäljning och planering av vårdfastigheter.  
I och med inrättandet av den nya fastighets- och  
servicenämnden från och med 2019 förändras ansva-
ret och rollfördelningen inom regionen avseende  
vårdens fastigheter. Det finns risk för otydlighet i 
ansvar och roller eftersom operativa frågor fortfa-
rande kommer att hanteras av regionens fastighets-
förvaltande bolag (Locum AB). Det finns också risk 
att tillräcklig samverkan inte sker mellan vård-
givarna, vårdbeställaren och ägaren när det gäller 
lokalernas utformning. Revisionen bör därför gran-
ska hur regionstyrelsen säkerställer effektivitet i 
användningen och förvaltningen av lokaler och att de 

hälso- och sjukvårdproducerande nämnderna och 
bolagen har ändamålsenliga lokaler. Granskningen 
samordnas med revisionsområde III.

Granskningen inleds med en förstudie. 

Extraordinära händelser i fredstid  
och höjd beredskap (1.4) 

Extraordinära händelser, till exempel attentat, 
påfrestningar av klimat och väder, it-haveri kan få  
allvarliga följder för en stor mängd människor i 
Region Stockholm. Regionen har dessutom många 
viktiga samhällsfunktioner för hela landet vilket 
skärper betydelsen av att vara förberedd på oväntade 
händelser. Det finns idag en plan för krisberedskap 
respektive en plan för kriskommunikation. Ännu 
finns ingen klimatanpassningsplan eller strategi för 
varuförsörjning under och efter extraordinär hän-
delse. Region Stockholm arbetar tillsammans med 
andra aktörer och organisationer i regionen för att 
samordna strukturer, arbetsprocesser och kontakt-
vägar. För att arbetet vid extraordinära händelser ska 
löpa så smidigt som möjligt behöver beredskap finnas 
för olika typer av scenarier, ledningen vara samord-
nad och effektiv, ansvarsfördelningen och samarbetet 
tydligt mellan olika beställare och entreprenörer samt 
mellan olika entreprenörer. Risk finns annars att 
olika aktörer inte vet vad de ska göra och vilket ansvar 
de faktiskt har liksom att varor och tjänster inte kan 
levereras vid extraordinär händelse vilket kan 
påverka regionens kärnuppdrag under och efter en 
extraordinär händelse. Det innebär att nödvändig 
vård eller kollektivtrafik inte kan utföras och i för-
längningen att skador på liv och egendom uppkom-
mer. Revisionen bör därför granska hur regionstyrel-
sen styr arbetet så att lagens syften att minska 
regionens sårbarhet, ha en god förmåga att hantera 
krissituationer i fred samt en grundläggande förmåga 
till civilt försvar uppnås.

Granskningen inleds med en förstudie. 

Hållbart byggande (1.5) 

Region Stockholm är inne i en period med omfattande 
investeringar i både kollektivtrafik och vårdfastig-
heter. Miljö- och klimatpåverkan från beslutade 
investeringar beräknas överstiga Region Stockholms 
övriga klimatpåverkan under perioden 2017–2021.  
I fullmäktiges miljöprogram 2017–2021 framgår  
det att en regionövergripande plan för att begränsa 
klimatpåverkan vid bygg- och anläggningsprojekt ska 
tas fram, att materialåtervinningen ska öka, att avfall 
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i bygg- och anläggningsprojekt ska tas om hand så att 
miljöpåverkan minimeras och att material och pro-
dukter vid ny- och ombyggnationer ska bedömas mot 
Byggvarubedömnings kriterier. Det finns risk för att 
det är otydligt hur miljö- och klimatpåverkan ska 
beräknas och analyseras inför genomförandebeslut av 
nya investeringar vilket kan leda till att det inte finns 
tillräckligt underlag för att säkerställa att regionen 
arbetar mot målen. Det finns också risk för felaktig 
statistik eftersom det är otydligt om transporternas 
miljöpåverkan till och från bygg- och anläggnings-
projekten ska innefattas i beräkningen och hur upp-
gifterna som rapporteras in från de externa utförarna 
kvalitetssäkras. Ytterligare risk är otydliga roller och 
ansvar för hur målen för att begränsa klimatpåverkan 
vid bygg-och anläggningsprojekt ska följas upp.  
Revisonen bör därför granska hur regionen säker-
ställer att pågående och kommande bygg- och anlägg-
ningsprojekt ger minskad miljö- och klimatpåverkan i 
enlighet med fullmäktiges beslutade miljöprogram. 

Granskningen inleds med en förstudie. 

Utökat regionuppdrag (1.6)

Regionen har från och med 2019 ett utökat uppdrag 
för frågor kopplade till regionens utveckling som hel-
het. Bland annat ingår att stärka det regionala tillväx-
tarbetet och samordna flera av de viktiga frågor som 
rör länet, t.ex. den regionala utvecklingsstrategin och 
länsplanen för transportinfrastruktur. Region Stock-
holm ska, tillsammans med andra regionala aktörer, 
driva strategiskt viktiga utvecklingsfrågor för stock-
holmsregionen och vara aktör gentemot staten kring 
krav, förväntningar och syn på hinder för tillväxt och 
utveckling. Region Stockholms nya roll handlar också 
om att vara en partner gentemot kommunerna i frågor 
om regional utveckling. Det finns risk för att regio-
nens organisation inte har kompetens för eller anpas-
sas till det utökade regionuppdraget och att imple-
menteringen av det nya ansvarsområdet ta för lång 
tid. Vidare finns risk att regionen inte klarar att vara 
en samlande partner gentemot kommunerna och 
andra aktörer i frågor om regional utveckling. Revi-
sionen bör därför granska om regionen hanterar det 
utökade ansvaret för regional utveckling så att inten-
tionerna i lagen och fullmäktiges beslut uppfylls. 
Granskningen samordnas med RGII och RGIII.

Granskningen inleds med en förstudie. 

2.3 Inriktning 2020 – 2021
Inom revisionsområde I finns ett antal riskområden 
där det kan bli aktuellt att genomföra gransknings-
insatser under 2020–2021. Det gäller bland annat 
medicinskteknisk utrustning, extern samverkan samt 
beredningarnas och utskottens roll i den politiska 
organisationen. Dessutom kommer flera riskområden 
kräva fortsatt granskning, exempelvis god ekonomisk 
hushållning, investeringar, kompetensförsörjning, 
framtidens vårdinformationsmiljö och upphandling. 
En översyn av riskområdena kommer att göras inför 
fastställandet av revisionsplanen för respektive år. 
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Revisionsområde II

Hälso- och sjukvården genomgår sedan flera år till-
baka stora förändringar och det är av fortsatt stor 
betydelse för revisionen att även under 2019 fortsatt 
granska olika aspekter på omställningsarbetet. Sedan 
Framtidsplanen för hälso- och sjukvården beslutades 
2012 har förändringar i förutsättningarna skett under 
vägen.  Revisionens fokus bör därför allt mer riktas på 
vårdens effektivitet ur olika aspekter. Flera av 2019 
års granskningar har därför en inriktning mot detta. 
Inom revisionsområde II gäller det i första hand 
granskningsprojekten 2.1, 2.2 och 2.4 och 2.5 nedan. 
Även i projekt 1.1 God ekonomisk hushållning inom 
vårdområdet (revisionsområde I) och 3.3 Långsiktig 
strategisk planering/styrning (revisionsområde III) 
kommer granskningen att beröra frågor om effektivi-
tet inom vårdområdet. En samordning kommer att 
ske mellan dessa granskningar.

3.1  Granskningar inom årlig revision 2019
Den årliga revisionen omfattar en betydande del av 
granskningsarbetet under revisionsåret. Inom den 
årliga revisionen planeras ett antal granskningar för 
varje nämnd och styrelse utifrån genomförd riskbe-
dömning, se avsnitt 1.1. Uppföljningar av tidigare 
revisionsprojekt kommer också att genomföras. 
Bland annat kommer nedanstående riskområden att 
granskas under 2019: 

• Enligt fullmäktiges miljöprogram 2017–2021 ska 
miljömålen där så är relevant införas när nya avtal 
tecknas med privata utförare. Revisionen har tidi-
gare noterat att det inte finns några gemensamma 
kriterier för detta, utan varje verksamhet avgör när 
det är relevant att införa miljömålen i avtal. Revi-
sionen menar att det därför finns risk för att det 
görs olika bedömningar av när utförare inom vår-
den ska omfattas av de olika miljömålen. Hälso- 
och sjukvårdsnämnden (HSN) samlar in uppgifter 
från närmare 600 aktörer. Revisionen menar att 
det därför finns en risk att nämnden inte har  
möjlighet att säkerställa tillförlitligheten i redo-
visningen och kvalitetssäkra den inrapporterade 

informationen från de externa leverantörerna. 
Revisionen bör därför granska hur HSN säker-
ställer att externa utförare arbetar i enlighet med 
regionens miljömål. 

• Enligt fullmäktige ska regionen år 2021 ha effekti-
viserat textilhanteringen samt minskat miljö-
påverkan från användningen av engångs- och fler-
gångstextiler. Inom vården hanteras en stor mängd 
textilier. Hur hanteringen sker är viktigt ur flera 
aspekter, exempelvis patientsäkerhet och kostna-
der. Men samtidigt påverkar hanteringen av texti-
lier miljön negativt, allt från tillverkning, trans-
porter, tvätt till avfallshantering. Revisionen bör 
därför granska hur akutsjukhusen och SLSO  
arbetar för att kunna uppfylla målet att minskat 
miljöpåverkan från användningen av engångs- och 
flergångstextiler.

• Den 1 januari 2019 förändrades regionens politiska 
organisation. Tre nya nämnder bildades varav en 
finns inom revisionsområde II:s ansvarsområde; 
kunskapsstyrningsnämnden. Kunskapsstyrnings-
nämnden köper förvaltningsstöd av hälso- och 
sjukvårdsnämnden. Att nämnder delar personal 
innebär risk för otydlighet när det gäller frågor som 
rör intern kontroll, arbetsmiljöansvar, verksam-
hetsansvar, möjlighet att delegera, prioriterings-
frågor m.m. Revisonen bör därför granska att det 
finns strukturer som möjliggör för kunskaps-
styrningsnämnden att ansvara och styra sin verk-
samhet i enlighet med kommunallagen.

• Socialstyrelsen beräknar att 100 000 patienter på 
svenska sjukhus varje år drabbas av undvikbara 
vårdskador av varierande allvarlighetsgrad vilket 
innebär att nära 8 procent av alla vårdtillfällen 
leder till en vårdskada. Förutom det personliga 
lidandet beräknas kostnaden för den extra vårdtid 
på sjukhus som beror på vårdskador till ungefär  
7 mdkr årligen. Vårdens kunskapsstyrningsnämnd 
ska under 2019 utarbeta förslag till plan för hur 

3

Nedan beskrivs granskningar som planeras inom den årliga revisionen samt  
förstudier och projekt inom verksamhetsrevisionen för revisionsområde II  
som beslutas av revisorsgrupp II. 
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patientsäkerhetsarbetet i hälso- och sjukvården 
kan förbättras under mandatperioden. Kvalificerad 
informationsinsamling och analys av vårdskador 
och nuvarande säkerhetsarbete ska ingå i arbetet. 
Framtagande av planen ska ske i samverkan med 
hälso- och sjukvårdsnämnden och patientnämn-
den. Revisionen bör granska hur arbetet och sam-
ordningen sker inom berörda nämnder för att 
minska vårdskador.

• Enligt hälso- och sjukvårdslagen har varje region 
en skyldighet att erbjuda akut vård åt den som till-
fälligt vistas i området. Regionerna kan också sluta 
avtal med andra regioner om att köpa vårdtjänster, 
så kallad utomlänsvård. Enligt patientlagen har 
patienter också möjlighet att själv välja öppenvård i 
en annan region. Hälso- och sjukvårdsnämnden 
redovisade 2017 ett relativt stort underskott för 
utomlänsvård inom flera områden. Revisionen bör 
därför granska om hälso- och sjukvårdsnämnden 
säkerställt en tillräcklig intern kontroll och styr-
ning av utomlänsvården.

• Regionens upphandlingar omfattar betydande  
värden. Regionledningskontorets centralt upp-
handlade ramavtal täcker inte alla områden och 
behov finns för verksamheterna att själv upphandla 
de varor och tjänster som de behöver. Lagstift-
ningen inom upphandlingsområdet är komplex vil-
ket medför risk för brister i regelefterlevnad. Revi-
sionen har i tidigare granskningar bl.a. pekat på att 
otillåtna direktupphandlingar kan leda till konse-
kvenser i form av bristande intern kontroll, upp-
handlingsskadeavgift, bristande avtalstrohet och 
att konkurrens inte utnyttjas i tillräcklig omfatt-
ning. Granskning av otillåtna direktupphandlingar 
på Karolinska universitetssjukhuset under 2017 
och 2018 och har bl.a. visat på flera avsteg från 
annonserings- och konkurrenskravet i LOU. Avste-
gen uppgår till stora belopp och avser tjänster som 
Karolinska regelmässigt har stort behov av. Revi-
sionen bedömer att det finns risk att flera fall skulle 
bedömas som otillåtna direktupphandlingar vid en 
domstolsprövning. Revisionen bör under 2019 
granska direktupphandlingarna även på övriga 
akutsjukhus.

• Inom primärvården finns många IT-system av 
olika slag och med olika ålder. Äldre IT-system kan 
vara svåra både att uppdatera och att upprätthålla 
med risk för intrång och att information kan 
komma i orätta händer. Det finns också risk att  

systemen inte fungerar i nyare tekniska miljöer och 
vid integration med andra system vilket kan leda 
till problem i verksamheten. Inte minst är detta 
viktigt att upprätthålla i avvaktan på utvecklings-
arbetet inom ramen för framtidens vårdinforma-
tionsmiljö. Revisionen bör därför granska om 
SLSO har säkerställt styrning och kontroll över hur 
IT-system ska avvecklas och vid behov ersättas. 
Granskningen samordnas med revisionsområden III.

3.2  Förstudier och projekt 2019
Inom verksamhetsrevisionen planeras ett antal 
granskningar i form av projekt som syftar till att  
fördjupat granska och bedöma om nämnder och  
styrelser lever upp till fullmäktiges mål, beslut och 
rikt linjer samt de föreskrifter som gäller för verksam-
heten vad gäller effektivitet och kvalitet samt styrning 
och kontroll. Vissa projekt inleds med en förstudie.

Förstudier och projekt 2019 Förstudie Projekt

2.1 Effektiv vård X

2.2 Uppföljning av produktivi-
tet och effektivitet i vården 

X

2.3 Patientflöden i en  
förändrad vårdorganisation

X

2.4 Geriatriken X

2.5 Psykiatrisk slutenvård X

2.6 Psykiatrisk öppenvård X

2.7 Följsamhet till nationella 
riktlinjer

X

2.8 Kompetensförsörjning inom 
hälso- och sjukvården

X

2.9 Läkemedelsgenomgångar i 
primärvården

X

2.10 LUS-samverkan mellan 
regioner och andra aktörer

X

Effektiv vård (2.1) 

Genomförandet av framtidsplanen har inneburit 
stora omstruktureringar av vården men även bety-
dande investeringar. I och med de omfattande föränd-
ringar som hälso- och sjukvården genomgår finns det 
en risk för minskad effektivitet i sjukvårdssystemet 
bl.a. genom att vården för en och samma patient delas 
upp mellan flera olika vårdgivare där ansvar, gräns-
snitt och roller inte är tydliga. Detta kan leda till att 
vårdkapacitet saknas för en fungerande sammanhål-
len vård men också att vårdproduktion med bibehål-
len patientsäkerhet inte kan upprätthållas. Samtidigt 
innebär de omfattande investeringarna att kostna-
derna för vården ökar, vilket medför ökade krav på 
effektivisering av vården. För att styra vården mot 
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ökad effektivitet behövs sätt att mäta och följa upp 
effektivitet i vården, både på systemövergripande nivå 
och för enskilda vårdgivare. Vidare behöver vårdavta-
len styra mot effektiv vård, vilket i sin tur förutsätter 
kunskap om hur olika avtalskonstruktioner påverkar 
effektivitet och produktivitet.

Granskningen hanteras som ett metaprojekt, dvs.  
ett ”paraply” för avstämning av iakttagelser och  
slutsatser som kommer fram i flera projekt. 
 
Uppföljning av produktivitet och  
effektivitet i vården (2.2)

Inom ramen för framtidsplanen genomförs omfat-
tande investeringar som kommer att leda till ökade 
investeringsrelaterade kostnader, vilket enligt full-
mäktiges budget ska klaras genom att vården effekti-
viseras. För att klara detta behöver vårdavtalen styra 
mot ökad effektivitet. Det behöver även finnas utveck-
lade sätt att mäta och följa upp effektivitet i vården. 
Detta gäller på systemnivå men är minst lika viktigt 
för enskilda vårdgivare. Revisionen konstaterar att 
det ännu inte finns något överenskommet sätt att 
mäta för att kunna följa upp utvecklingen av produk-
tivitet och effektivitet i sjukvården, ett problem som 
revisionen påtalade redan 2011. Arbete med att 
utveckla mått har enligt uppgift pågått internt inom 
landstingsstyrelsens förvaltning under 2018 och pla-
neras att färdigställas under 2019. Även hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen har under 2018 påbörjat ett 
arbete med att se över vilka data förvaltningen har 
tillgång till som skulle kunna utgöra grunden för att 
mäta effektivitet och produktivitet i sjukvården.  
Regionstyrelsens samt hälso- och sjukvårdsnämn-
dens utvecklingsarbete hänger delvis ihop och  
behöver samordnas mellan förvaltningarna för att 
säkerställa att parallella och/eller motstridiga utveck-
lingsinsatser inte sker. Revisionen bör därför granska 
hur utvecklingsarbetet sker för att kunna mäta och 
följa effektivisering och ökad produktivitet i vården.

Granskningen genomförs som ett projekt och syftar 
till att bedöma om regionstyrelsen respektive hälso- 
och sjukvårdsförvaltningen skapat förutsättningar 
för att följa upp produktivitet och effektivitet inom 
vården.

Patientflöden i en förändrad  
vårdorganisation (2.3) 

Stora omflyttningar och omstruktureringar av vården 
har enligt Framtidsplanen genomförts de senaste 
åren. Revisionen har i tidigare granskning konstate-
rat att slutenvården utanför akutsjukhusen inte har 

byggts ut enligt planen. Överbeläggningar och utloka-
liseringar har ökat på akutsjukhusen under senare år. 
För att nå effektivitet i vården är ett fungerande 
patientflöde med korta ledtider såväl inom den egna 
organisationen som mellan vårdgivare avgörande för 
kvalitet, patientsäkerhet, ekonomi och arbetsmiljö. 
Omstruktureringen av vården har även inneburit att 
fler gränssnitt skapats mellan vårdgivare. Mot bak-
grund av detta bör revisionen granska om akutsjuk-
husens patientflöden med avseende på inflödet till 
sjukhusen, flödena mellan akuten och vårdavdelning-
arna och utflödet till andra vård- eller omsorgsgivare. 
Eftersom patientflödena i akutsjukhusens slutenvård 
till stor del är systemberoende bör även hälso- och 
sjukvårdsnämndens ansvar för att produktionen av 
hälso- och sjukvård styrs och samordnas på ett effek-
tivt sätt granskas. 

Granskningen genomförs som ett projekt i syfte att 
granska akutsjukhusens hantering av patientflöden 
inom den egna organisationen samt gränssnitt mellan 
vård- och omsorgsgivare. Även hälso- och sjukvårds-
nämndens styrning ur ett övergripande produktions-
perspektiv bör ingå. 

Geriatriken (2.4) 

Inom ramen för Framtidsplanen har vården inom 
Stockholms läns landsting genomgått stora föränd-
ringar sedan 2012. Bärande tankar i planen är bl.a. att 
vård som inte behöver akutsjukhusens resurser ska 
flyttas till andra vårdnivåer. En del i utflyttningen rör 
den geriatriska vården som, genom ökade direktin-
läggningar och ett samarbete med andra vårdgivare 
är en viktig aktör för att avlasta akutsjukhusen. Revi-
sionen har i samband med olika granskningar fått 
indikationer om att det finns problem i gränssnittet 
mellan den geriatriska vården och andra vårdformer, 
särskilt vårdövergångar mellan akutsjukhus och geri-
atrik. Tidigare granskning har även visat att näraku-
terna inte har tillräckliga förutsättningar att ta 
omhand geriatriska patienter och på så sätt bidra till 
ökad direktinläggning. Hur den geriatriska vården i 
Region Stockholms är organiserad och de föränd-
ringar som pågår i och med att vårdval håller på att 
införas är viktigt att granska mot bakgrund av att 
geriatrisk vård både bedrivs i regionens egen regi och 
upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling. 
Revisionen bör därför granska hur gränssnitten i den 
geriatriska vården hanteras och hur vårdvalet kan 
komma att påverka utflyttningen av vård. 

Granskningen inleds med en förstudie.
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Psykiatrisk slutenvård (2.5) 

Sluten psykiatrisk vård aktualiseras när akut psykia-
trisk vård behövs dygnet runt, antingen frivilligt eller 
med stöd av lag om psykiatrisk tvångsvård eller lag 
om rättspsykiatrisk vård. Revisionen genomförde 
under våren 2018 en förstudie kring den psykiatriska 
slutenvården. Förstudien visade att kapaciteten är 
ansträngd inom regionens slutenvårdspsykiatri. 
Platsbrist råder inom psykiatrins samtliga områden. 
Överbeläggningar förekom vid de stora psykiatriska 
slutenvårdsenheterna under huvuddelen av årets 
månader. För den rättspsykiatriska slutenvården 
innebär platsbristen att regionen köper vårdplatser i 
andra län, med risk för sämre kontroll över utförd 
vård och kostnader. Det har även inneburit att vissa 
av rättspsykiatrins patienter har tagits om hand inom 
andra delar av vuxenpsykiatrin. Risk finns att mot-
tagande verksamheter inte kan hantera det speciella 
regelverk som gäller för dem. Tillgången till vård-
platser i slutenvårdspsykiatrin påverkas av såväl 
svårigheter att bemanna verksamheten, som fysisk 
brist på lokaler och det finns en risk att behovet av 
psykiatriska slutenvårdsplatser inte tillgodoses i  
regionens planering och utbyggnad av kapacitet.

Granskningen bedrivs som ett projekt som syftar till 
att granska om hälso- och sjukvårdsnämnden och 
SLSO har skapat förutsättningar för att tillhandahålla 
en god, tillgänglig och sammanhållen psykiatrisk 
vård.

Psykiatrisk öppenvård (2.6) 

Den psykiska ohälsan i samhället ökar och framfö-
rallt har ökningen skett inom den öppna psykiatriska 
vården, där huvuddelen av patienterna omhändertas, 
men ökningen finns även inom den psykiatriska slu-
tenvården. Stockholms län har den högsta konsumtio-
nen av psykiatrisk vård i landet räknat per capita. 
Revisionen har tidigare noterat ett antal riskområden 
kring den psykiatriska vården. Bemannings- och 
kapacitetsproblemen är påtagliga inom psykiatrin  
vilket riskerar att påverka såväl tillgängligheten till 
psykiatrisk vård som kontinuiteten i vårdkontakterna 
med patienten. I tidigare granskning har revisionen 
även uppmärksammat att det finns risk att patienter 
med samtidig beroendeproblematik och psykiatrisk 
sjukdom inte får den vård de behöver. Vidare påverkas 
psykiatrin av den nya utskrivningslagen (LUS) med 
nya krav på vårdgivarna gällande samordning och 
planering av vården efter utskrivning från sluten 
vård. Dessa problem riskerar att förvärras i och med 
att ansvarsfördelning, gränssnitt och roller mellan 

vårdgivare inte är tydliga. Revisionen bör därför 
granska om hälso- och sjukvårdsnämnden avtals-
styrning samt SLSO:s styrning och planering som 
vårdgivare är tillräcklig för att säkerställa tillgänglig-
het och patientsäkerhet i den öppna psykiatriska  
vården.

Granskningen inleds med en förstudie.

Följsamhet till nationella riktlinjer (2.7) 

Socialstyrelsen tar fram nationella riktlinjer för sjuk-
domar och tillstånd som drabbar många människor 
och kräver mycket resurser. Det finns idag ett femton-
tal beslutade riktlinjer inom bland annat psykisk 
ohälsa, diabetes, cancer, astma och KOL samt hjärt- 
och kärlsjukdom. De nationella riktlinjerna ska vara 
ett stöd för att prioritera rätt åtgärder till dem med 
störst behov. Socialstyrelsen utvärderar regelbundet 
regionernas följsamhet till riktlinjerna på en nationell 
nivå. Resultatet varierar beroende på vilket område 
som utvärderats, men generellt behöver regionerna 
vidta åtgärder för att underlätta implementeringen av 
riktlinjernas rekommendationer. Fullmäktiges bud-
get slår fast att kunskapsstyrningen (bl.a. via natio-
nella riktlinjer) ska säkra att regionens begränsade 
resurser används på ett sådant sätt att de gör störst 
nytta. Fullmäktige pekar ut vården för individer med 
diabetes som ett område som behöver förbättras för 
att säkerställa följsamhet till nationella riktlinjer. 
Revisionen bör därför granska om kunskapsstyr-
ningsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden har 
en tillräcklig styrning, uppföljning och intern kontroll 
för att säkerställa att vården bedrivs i enlighet med de 
nationella riktlinjerna.

Granskningen inleds med en förstudie.

Kompetensförsörjning inom vården (2.8)

Att rekrytera och behålla personal betraktas idag som 
en av de största övergripande riskerna i regionen. 
Risk finns t.ex. att svårigheterna att bemanna kan 
leda till försämrad tillgänglighet i vården och ökade 
kostnader för bemanning via externa företag. Vidare 
kan arbetsmiljön och även patientsäkerhet och kund-
nöjdhet påverkas negativt. En utmaning är också 
kompetensförsörjning som samtidigt stödjer omställ-
ningen mot nätverkssjukvården och principen att  
vården ska ges på lägsta effektiva omhändertagande-
nivå. Redan idag är det brist på allmänläkare och  
specialistsjuksköterskor på många husläkarmottag-
ningar i regionen. Tillgången på vårdplatsförlagd 
utbildning är en viktig faktor för att säkerställa den 
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framtida kompetensförsörjningen. Region Stockholm 
ska enligt fullmäktiges budget för 2019 fortsätta  
satsningen på AT- och ST-utbildningar och erbjuda 
såväl undersköterskor som sjuksköterskor specia-
listutbildning. Beroendet av hyrpersonal måste också 
minska. Revisionen bör granska hur regionstyrelsen, 
hälso- och sjukvårdsnämnden och vårdgivare, bland 
annat husläkarmottagningar, arbetar med kompe-
tensförsörjningsfrågorna för att uppnå fullmäktiges 
mål att vara en attraktiv arbetsgivare. Granskningen 
samordnas med revisionsområde I.

Granskningen inleds med en förstudie. 

 
Läkemedelsgenomgångar i primärvården (2.9)

Läkemedel är en viktig behandlingsmetod i hälso- 
och sjukvården och kan bidra till bättre hälsa, funk-
tionsförmåga och livskvalitet för befolkningen. Enligt 
Socialstyrelsens föreskrifter för läkemedelshantering 
i hälso- och sjukvården ska en läkare ansvara för  
läkemedelsgenomgångar. Läkaren ska vid behov sam-
arbeta med andra läkare, apotekare, sjuksköterskor 
och annan hälso- och sjukvårdspersonal. Det över-
gripande syftet med att genomföra läkemedelsgenom-
gångar är att öka kvaliteten och säkerheten i läke-
medelsbehandlingen, särskilt hos äldre som är en 
utsatt grupp. Äldre personer har ofta en omfattande 
läkemedelsanvändning och den har ökat påtagligt 
under många år. En allvarlig konsekvens av den 
omfattande läkemedelsanvändningen hos äldre, är att 
uppemot 30 procent av akuta inläggningar av äldre på 
sjukhus idag beror på läkemedelsbiverkningar. Enligt 
Region Stockholms riktlinjer ska läkemedelsgenom-
gångar erbjudas för alla patienter över 75 år som är 
ordinerade mer än 5 läkemedel. Patienten ska vidare 
erbjudas en fördjupad läkemedelsgenomgång om de 
bland annat har tre eller fler kroniska diagnoser.  
Revisionen bör granska att det finns förutsättningar 
för att läkemedelsgenomgångar genomförs på ett 
sådant sätt att risk för patientsäkerheten minimeras.

Granskningen genomförs som ett projekt och syftar 
till att bedöma om SLSO säkerställt att läkemedels-
genomgångar sker på avsett sätt för äldre patienter i  
primärvården.

LUS- samverkan mellan regioner  
och andra aktörer (2.10)

Den 1 januari 2018 trädde lagen om samverkan vid 
utskrivning för sluten hälso- och sjukvård i kraft 
(2017:612). Lagen stipulerar bland annat att patien-

tens behov ska tillgodoses av en fast vårdkontakt och 
att en samordnad individuell plan ska göras för 
patienten. I och med detta överfördes ansvaret för att 
koordinera vården för utskrivningsklara patienter 
från akutsjukhusen till primärvården. Den nya lagen 
ger anledning att granska dels samverkan mellan 
regionen och kommunerna, dels den mellan sluten-
vården och primärvården. Det finns en risk för att inte 
primärvården i tillräcklig omfattning kan hantera 
den förändrade roll som den nya lagen kräver. I sam-
band med tidigare granskningar har det uppmärk-
sammats att regelverket inte implementerats fullt ut 
och att samverkan med andra instanser inte blir av 
vilket innebär risker för såväl patientstyrning som 
patientsäkerhet. Revisionen bör därför granska hur 
samverkan sker både inom regionen men även med 
privata respektive kommunala vård- och omsorgs-
givare. Granskningen bör ske gemensamt med någon 
eller några kommuner.

Granskningen inleds med en förstudie 2019 med 
avrapportering 2020.

3.3 Inriktning 2019–2020 
Inom revisionsområde II finns ett antal riskområden 
där det kan bli aktuellt att genomföra gransknings-
insatser under 2019–2020. Det finns flera områden 
kopplade till framtidens hälso- och sjukvård (FHS) 
som exempelvis den akuta vården och det närmare 
samarbete mellan olika vårdgivare, som sjukhus och 
vårdcentraler som behöver utvecklas för att FHS ska 
fungera. Andra övergripande riskområden som fort-
satt behöver granskas är hur regionen ska klara av 
kompetensförsörjningen inom vården. Andra områ-
den som revisionen behöver följa är kunskapsstyr-
ningen inom vården, utvecklingen av digitala tjänster 
samt den vårdinformationsmiljö som är under 
utveckling. Det finns även mer specifika områden som 
t.ex. lagerhållning i samband med kris- och bered-
skapsskäl samt ersättningssystemens utformning 
som behöver granskas. En översyn av riskområdena 
kommer att göras inför fastställandet av revisions-
planen för respektive år.
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Revisionsområde III

Nedan beskrivs granskningar som planeras inom den årliga revisionen 
samt förstudier och projekt inom verksamhetsrevisionen för revisions
område III som beslutas av revisorsgrupp III. 

4.1 Granskningar inom årlig revision 2019
Den årliga revisionen omfattar en betydande del av 
granskningsarbetet under revisionsåret. Inom den 
årliga revisionen planeras ett antal granskningar för 
varje nämnd och styrelse utifrån genomförd risk-
bedömning, se avsnitt 1.1. Uppföljningar av tidigare 
revisionsprojekt kommer också att genomföras. 
Bland annat kommer nedanstående riskområden att 
granskas under 2019:

• Revisionens tidigare granskningar pekar på att det 
finns otydligheter inom trafiknämndens verksam-
het kring gränsdragningen mellan delegations- och 
verkställighetsbeslut och hur besluten ska doku-
menteras. Att beslut hanteras korrekt i enlighet 
med kommunallag, reglemente och delegationsbe-
stämmelser är av vikt bland annat för allmänhetens 
insyn i verksamheten och möjlighet att överklaga 
beslut. Revisionen bör därför granska om trafik-
nämnden följer lagstiftning och interna styr-
dokument för dokumentation och rapportering  
av beslut.

• Trafiknämnden har många IT-system av olika slag 
och med olika ålder. Äldre IT-system kan vara 
svåra både att uppdatera och att upprätthålla till 
tillräcklig säkerhetsnivå. Det finns således risk för 
intrång och att information kan komma i orätta 
händer. Det finns också risk att systemen inte fung-
erar i nyare tekniska miljöer och vid integration 
med andra system vilket kan leda till problem i 
nämndens verksamhet. Revisionen bör därför 
granska om nämnden har säkerställt styrning och 
kontroll över hur IT-system ska avvecklas och vid 
behov ersättas. Granskningen samordnas med 
revisionsområden II.

• Den 1 januari 2019 förändrades regionens politiska 
organisation. Tre nya nämnder bildades varav  
två finns inom revisionsområde III:s ansvarsom-
råde; färdtjänstnämnden samt fastighets och  
servicenämnden. Färdtjänstnämnden köper  

förvaltningsstöd av trafiknämnden. När det gäller 
fastighetsverksamheten köper fastighets- och  
servicenämnden genomförandet av Locum AB.  
Att nämnder delar personal innebär risk för otyd-
lighet när det gäller frågor som intern kontroll, 
arbetsmiljöansvar, verksamhetsansvar, möjlighet 
att delegera, prioriteringsfrågor m.m. Revisonen 
bör därför granska att det finns strukturer som 
möjliggör för nämnderna att ansvara och styra sin 
verksamhet i enlighet med kommunallagen.

Inom ramen för årlig revision kommer även iaktta-
gelser och rekommendationer från tidigare år att  
följas upp.
 
4.2 Förstudier och projekt 2019
Inom verksamhetsrevisionen planeras ett antal 
granskningar i form av projekt som syftar till att  
fördjupat granska och bedöma om nämnder och  
styrelser lever upp till fullmäktiges mål, beslut och 
rikt linjer samt de föreskrifter som gäller för verksam-
heten vad gäller effektivitet och kvalitet samt styrning 
och kontroll. Projekten inleds med en förstudie.

Förstudier och projekt 2019 Förstudie Projekt

3.1 Avtalsförvaltning för  
Nya Karolinska sjukhuset 

X

3.2 Strategisk planering av 
underhåll 

X

3.3 Långsiktig strategisk  
planering/styrning

X

Avtalsförvaltning för Nya Karolinska  
sjukhuset (3.1) 

Nya Karolinska Solna (NKS) är färdigbyggt och  
de sista verksamheterna flyttade in under 2018.  
Projektet har därmed övergått i förvaltningsfas vilket 
innebär ett betydande arbete med avtalsförvaltning. 
OPS-avtalets konstruktion lägger stort ansvar för 
uppföljning på dels den nybildade fastighets- och ser-
vicenämnden, dels Karolinska Universitetssjukhuset. 
Fastighets- och servicenämnden ansvarar för att  

4
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förvalta och följa upp OPS-avtalet medan Karolinska 
är ansvarig för att bedriva verksamhet i den nya 
anläggningen, göra felanmälningar och initiera änd-
ringar av tjänster som rör fastighet och service. Detta 
innebär utmaningar vad gäller att identifiera effektiva 
uppföljnings- och kontrollåtgärder. Det finns risk att 
avtalsförvaltningen inte blir tillräckligt samordnad 
och systematisk, exempelvis på grund av att de invol-
verade inte har tillräcklig kännedom om avtalets  
konsekvenser och sitt ansvar. Detta kan leda till att 
tjänsterna inte utförs enligt avtalet med försämrad 
kvalitet, tillgänglighet, arbetsmiljö och ökade kost-
nader som följd. En svag avtalsförvaltning innebär 
också ökad risk för oegentligheter och förtroende-
skada. Granskningen samordnas med revisions-
område II.

Projektet ingick i revisionsplanen för 2018 men  
har inte kunnat genomföras eftersom Karolinska  
Universitetssjukhuset under året har fokuserat på att 
genomföra inflyttningarna till NKS och därmed inte 
inlett avtalsförvaltningsfasen. Projektet kommer 
istället att genomföras under 2019 med revisions-
frågan: Säkerställs att förvaltning och uppföljning  
av OPS-avtalet genomförs på ett strukturerat och  
systematiskt sätt? 

Strategisk planering av underhåll (3.2) 

Regionen investerar kontinuerligt stora belopp i 
anläggningar, fordon och utrustning inom kollektiv-
trafiken. Hälso- och sjukvården är i hög grad bero-
ende av en fungerande, tillgänglig och säker medicin-
tekniks utrustning som måste uppfylla höga krav som 
ställs från ett flertal myndigheter, t.ex. gällande 
patientsäkerhet, informationssäkerhet och användar-
vänlighet. Det finns därför ett löpande behov av avan-
cerat underhåll under en lång tidsperiod både inom 
trafiken och vården. Hur underhållet ska lösas är en 
väsentlig frågeställning ur många perspektiv, ekono-
miskt samt t.ex. drift- och säkerhetsmässigt. Att 
anläggningar och utrustning dessutom i den löpande 
driften hanteras av externa utförare genom olika drif-
tavtal komplicerar i många fall situationen ytterli-
gare. Det finns en risk att frågan om hur underhåll ska 
hanteras i samband med projektering och upphand-
ling inte hanteras tillräckligt strategiskt. Exempelvis 
finns risk att framtida behov av underhåll och hur 
detta löses mest kostnadseffektivt inte vägs in i total-
kostnadskalkyler och att kompetensfrågor gällande 
underhåll inte beaktas i tillräcklig grad. Det kan också 
finnas risk att roller och ansvar mellan företrädare  
för regionen resp. för leverantörerna inte är tydliga. 

Sammantaget kan riskerna leda till ett eftersatt 
underhåll som i sin tur kan leda till bland annat drift-
störningar, kvalitetsbrister, arbetsmiljöproblem, 
ökade kostnader och ökad risk för oegentligheter. 
Revisionen bör därför granska om regionens strate-
giska planering av underhåll ger förutsättningar  
för en kostnadseffektiv och driftsäker underhålls-
verksamhet. Granskningen samordnas med  
revisionsområde II.

Granskningen inledes med en förstudie.

Långsiktig strategisk planering/styrning (3.3) 

Hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden samt 
färdtjänstnämnden är regionens största beställar-
nämnder. Nämnderna ska genom infrastruktur-
planering och driftupphandlingar säkerställa en 
fungerande hälso- och sjukvård, kollektivtrafik samt 
färdtjänst. Investeringarna har oftast ett mycket 
långt tidsperspektiv både vad gäller planering och 
genomförande men framförallt hur regionen långsik-
tigt binds upp till de investeringar som genomförs. 
Hälso- och sjukvården har en särskild utmaning 
kring styrning och planering av infrastrukturens 
utveckling där flera olika parter inom regionen är 
inblandade. Även driftavtalen binder tidsmässigt upp 
regionen till valda lösningar för den löpande driften. 
För kollektivtrafiken handlar det oftast om mycket 
långa avtalstider medan det för hälso- och sjukvården 
snarare handlar om en stor mängd avtal med något 
kortare avtalsperioder. Det finns för dessa nämnder 
en risk för att det saknas långsiktiga strategier för hur 
verksamheten ska uppnå uppställda mål och att  
studier inför avtalsupphandlingar och investeringar 
därför inte har en förankring i strategier för verksam-
heten. Det finns vidare en risk att nämndernas 
interna planering inte är tillräckligt systematisk för 
att säkerställa effektiva studier och att resultat av stu-
dier i vissa fall inte omhändertas. Riskerna kan sam-
mantaget leda till att långsiktiga utvecklingsbehov 
inte identifieras och omhändertas på ett systematiskt 
sätt och att avtal och investeringar blir ineffektiva ur 
ett helhetsperspektiv. Riskerna kan också medföra att 
utredningsresurser inte utnyttjas på optimalt sätt. 
Revisionen bör mot denna bakgrund granska regio-
nens långsiktiga strategiska styrning och dess kopp-
ling till studier inför avtal och investeringar. Gransk-
ningen samordnas med revisionsområde II.

Granskningen inleds med en förstudie 2019 med 
avrapportering 2020.



REGIONREVISORERNA      17

4.3 Inriktning 2020 – 2021
Inom revisionsområde III finns ett antal riskområden 
där det kan bli aktuellt att genomföra gransknings-
insatser under 2020–2021. Det gäller bland annat 
styrningen av sjötrafiken och konsultanvändningen, 
utbyggnaden av tunnelbanan samt portföljstyrning 
av investeringar. Dessutom kommer flera riskområ-
den kräva fortsatt granskning, exempelvis kostnads-
kontroll, avtalsuppföljning, investeringar, kompetens-
försörjning, informationssäkerhet och upphandling. 
En översyn av riskområdena kommer att göras inför 
fastställandet av revisionsplanen för respektive år.
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BILAGA
Indelning i revisionsområden 

Regionens verksamhet indelas i tre revisionsområden där revisionsuppdragen för 

samtliga regionens nämnder/styrelser och företag fördelas enligt nedan.

Indelning gäller fr.o.m. den 1 januari 2019 tills dess fullmäktige fattar annat 

beslut. 

Revisionsområde I 

Revisorsgrupp I:s granskningsområde omfattar följande nämnder och styrelser:

Regionstyrelsen

Landstingshuset i Stockholm AB

AB Stockholms läns landstings Internfinans

Tillväxt- och regionplanenämnden

Revisionsområde II

Revisorsgrupp II:s granskningsområde omfattar följande nämnder och styrelser:

Hälso- och sjukvårdsnämnden 

Kunskapsstyrningsnämden

Karolinska Universitetssjukhuset

Södertälje Sjukhus AB

Danderyds Sjukhus AB med dotterbolag

Södersjukhuset AB

S:t Eriks Ögonsjukhus AB

Stockholms läns sjukvårdsområde

Patientnämnden

Folktandvården Stockholms län AB

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB 

Stockholm Care AB

Revisionsområde III

Revisorsgrupp III:s granskningsområde omfattar följande nämnder och styrelser:

Trafiknämnden

AB Storstockholms lokaltrafik med dotterbolag

Waxholms Ångfartygs AB

Färdtjänstnämnden

Kulturnämnden

Fastighets- och servicenämnden

Locum AB med dotterbolag

MediCarrier AB
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