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Sammanfattning 

I denna rapport ges en lägesrapport utifrån de granskningar som genomförts hittills 

under året inkl. en översiktlig granskning av styrelsens delårsrapport. Rapporten är 

en delrapportering inför den slutliga avrapporteringen och bedömning utifrån årets 

granskning i mars/april 2020.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat 

Danderyds sjukhus prognostiserar årets resultat till -150 mnkr, vilket är 156,5 (3,4 

procent) lägre än fullmäktiges resultatkrav. Avvikelser i förhållande till budget har i 

huvudsak analyserats och kommenterats på ett tillfredställande sätt i styrelsens de-

lårsrapport.  

Styrelsen bedömer att fullmäktiges mål för verksamheten kommer att uppnås, med 

undantag för indikatorer under målen Vård i rätt tid och Effektiv vård där progno-

sen är mer osäker. Måluppfyllelsen har i huvudsak analyserats och kommenterats på 

ett tillfredställande sätt i styrelsens delårsrapport.  

Revisionen bedömer styrelsens prognos för det ekonomiska resultatet som osäker. 

Prognosen för de delar av det verksamhetsmässiga resultatet som rapporteras be-

döms som rimlig   

Intern styrning och kontroll 

Styrelsen har beslutat om ett åtgärdsprogram omfattande ca 82 mnkr för 2019. Per 

augusti bedömer sjukhusledningen att ca 67 mnkr har realiserats. Revisionen konsta-

terar att det finns en risk att utfallet för helåret försämras jämfört med prognosen på 

−150 mnkr om resterande delen av åtgärderna inte kan realiseras under den senare 

delen av året.  

Styrelsen har vidare vidtagit ett antal åtgärder för att förbättra det verksamhetsmäss-

iga resultatet. Det är dock svårt att bedöma effekterna av dessa under innevarande år.  

Vid hittills genomförd granskning har inte noterats andra väsentliga avvikelser. 

Räkenskaper 

I granskningen har det inte kommit fram några omständigheter som ger anledning 

att anse att styrelsens delårsrapport inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med 

årsredovisningslagen, bokföringsnämndens allmänna råd och god redovisningssed. 
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1 Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat - 
prognos per 2019-08-31 

1.1 Ekonomi 

Styrelsen prognostiserar årets resultat till -150 mnkr, vilket är 156,5 mnkr lägre än 

fullmäktiges resultatkrav. Avvikelsen i förhållande till resultatkravet motsvarar ca 3,4 

procent av den prognostiserade omsättningen. 

Den negativa avvikelsen förklaras framför allt av att bemanningskostnaderna förvän-

tas bli 69 mnkr högre än budget. Av dessa avser 55 mnkr ökade kostnader för inhyrd 

personal, som enligt styrelsen var nödvändigt för att kunna ha öppna vårdplatser un-

der framför allt sommaren. Fr.o.m. juli 2019 tillkom även moms på vårdbemannings-

tjänster, vilket ytterligare ökar kostnaden för inhyrd personal. Prognosen för övriga 

kostnader avviker negativt med 51 mnkr jämfört med budget, vilket förklaras av dy-

rare licenser för datorer och mer krävande IT-infrastruktur i den nya vårdbyggnaden. 

Inflyttningen till ny byggnad samt ett nytt städavtal driver på lokal- och fastighets-

kostnaderna vilka förväntas bli 16 mnkr högre än budget. Vidare förväntas kostna-

derna för köpta verksamhetsknutna tjänster och materialkostnader bli 16 respektive 

11 mnkr högre än budget. Dessa förklaras av ökade inköp av laboratorietjänster re-

spektive material som är kopplade till sjukhusets utökade uppdrag inom ramen för 

framtidens hälso- och sjukvård.  

Prognosen påverkas positivt av ökade intäkter från försäljning av övriga tjänster med 

21 mnkr, vilket bland annat förklaras av tillkommande nya avtal och ökade intäkter 

från vårdvalen ortopedi, kvinnosjukvård och logopedverksamhet. I övrigt påverkas 

prognosen av flera mindre positiva och negativa avvikelser i andra delposter i resul-

taträkningen.    

I samband med mål och budget 2019 har regionfullmäktige beslutat om en ändrad 

modell för beräkning av bolagens resultatkrav. Bolagen ska från 2019 bära de verk-

samhetsrelaterade kostnaderna i sin helhet. Ökade/minskade pensionskostnader till 

följd av förändringar i diskonteringsräntan kommer därmed att påverka det utfall 

som jämförs med resultatkravet. Tidigare har dessa ökningar/minskningar av pens-

ionskostnaderna reglerats på koncernnivå via moderbolaget LISAB. Finansinspekt-

ionen beslutar om diskonteringsräntan sent på året vilket innebär en osäkerhet i pro-

gnosen för bolagets resultat. Styrelsen kommenterar inte detta i sin delårsrapport. 

Periodens investeringar uppgår till 68,4 mnkr. För helåret 2019 är prognosen 75 

mnkr, vilket överstiger budget med 5 mnkr. Avvikelsen mellan prognos och budget 

beror på tidsförskjutning i ett patientmonitoreringssystem som budgeterades 2018. 

De strategiska investeringarna, vars budget finns centralt på regionstyrelsen, uppgår 

till 260,1 mnkr.   

Avvikelser i förhållande till budget har i huvudsak analyserats och kommenterats på 

ett tillfredställande sätt i styrelsens delårsrapport.  

Sjukhuset har i likhet med tidigare år arbetat med åtgärdsprogram för att uppnå en 

ekonomi i balans. Det åtgärdsprogram som antogs av styrelsen i samband med 
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verksamhetsplanen1 2019 uppgår till ca 82 mnkr. T.o.m. augusti har sjukhuset reali-

serat åtgärdseffekter motsvarande ca 47 mnkr. Styrelsens prognostiserar i delårsrap-

porten att åtgärdsprogrammet realiseras i sin helhet och detta ingår i prognosen för 

ekonomiskt resultat. (Se avsnitt 2.1 Ekonomi- och verksamhetsstyrning.)  

Bedömning 

Revisionen bedömer styrelsens prognos för det ekonomiska resultatet som osäker då 

den förutsätter att effekterna av återstående åtgärder i beslutat besparingsprogram 

på ca 35 mnkr realiseras (se avsnitt 2.1).  

1.2 Verksamhet 

Måluppfyllelse 

I enlighet med regionledningskontorets (RLK) anvisningar lämnar styrelsen progno-

ser bara för de indikatorer som ska följas upp i samband med delårsbokslutet. nedan 

kommenteras de mål/indikatorer vars prognos är icke/delvis måluppfyllelse. 

Styrelsen prognostiserar icke måluppfyllelse för en av de tre indikatorerna som mäter 

målet Vård i rätt tid, nämligen andel patienter som vistas högst fyra timmar på 

akutmottagningen där även utfallet för perioden är 45,4 procent jämfört med full-

mäktiges målvärde ≥78 procent. Bidragande orsaker till prognosen är den höga be-

lastningen på akuten sedan omdirigering av både ambulanser och gående akutsjuka 

patienter från Karolinska till Danderyds sjukhus. Detta tillsammans med bristen på 

vårdplatser pga. av brist på framför allt sjuksköterskor påverkar måluppfyllelsen.  

För indikatorn andel patienter som får tid för behandling inom 90 dagar anger sty-

relsens att prognosen för måluppfyllelse är osäker. Detta på grund av att det finns 

risk för minskad produktion i samband med inflyttning till ny byggnad under hösten. 

Dessutom innebär vissa perioder under året en ansträngd akutverksamhet där sjuk-

huset väljer att dra ner på den planerade vården för att istället kunna försörja akuten 

med personal.  

Styrelsens prognos för uppfyllelse av indikatorn antal dagar medicinskt färdigbe-

handlade patienter är kvar på sjukhus, som mäter delmålet effektiv vård är också 

osäker. Utfallet t.o.m. augusti ligger i linje med både styrelsens egna och fullmäktiges 

mål, men eftersom indikatorn är ny för 2019 finns det en osäkerhet i registreringen 

och insamlingen av data.   

Ett antal aktiviteter pågår inom sjukhuset för att uppnå framför allt målet om vård i 

rätt tid, se vidare under avsnitt 2.1 Ekonomi- och verksamhetsstyrning. 

Uppdrag och anmodan 

Sjukhuset har totalt fem av fullmäktige givna uppdrag, varav det ena är ett löpande 

uppdrag från 2018, ett uppdrag från budget 2015 om framtidens hälso- och sjukvård 
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och tre av dem är nya för 2019 och har koppling till de övergripande indikatorerna, 

skattepengar ska frigöras till kärnverksamhet, vård på rätt plats och säker vård. 

Totalt är två uppdrag genomförda och tre har statuset pågående enligt plan.  

Regionstyrelsen har i samband med SLL Årsredovisning 2018 lämnat sex anmodan 

till styrelsen för Danderyds sjukhus. Fem av dem har statuset pågående enligt plan 

och en av dem pågående med avvikelse. Det sistnämnda handlar om anmodan att sä-

kerställa åtgärder för en ekonomi i balans. 

Vårdproduktion  

Styrelsen prognostiserar 18 655 (4,3 procent) öppenvårdsbesök färre än budget. Den 

planerade öppenvården står för 46 procent av denna avvikelse och de akuta besöken 

står för 54 procent. Sjukhuset producerar mindre öppenvård, både akut och planerat 

jämfört med målvolymerna som hälso- och sjukvårdsnämnden beräknade för 2019. 

Andra viktiga faktorer som leder till färre öppenvårdsbesök är nya effektivare läke-

medel, digitalisering av möten med patienten som i sig inte får registreras som ett be-

sök enligt gällande regelverk.  

Slutenvårdstillfällen prognostiseras bli 2 586 (5,3 procent)  antal färre än budget och 

de akuta slutenvårdstillfällena står för 67 procent av denna negativa avvikelse. Styrel-

sen anger att bidragande orsaker till avvikelsen är bristen på personal för att kunna 

hålla vårdplatser öppna, ökad poliklinisering samt att fler patienter vårdas färdigt på 

akutavdelningen och då registreras som öppenvårdsbesök istället för slutenvårdstill-

fälle.  

Sjukhuset prognostiserar en måluppfyllelse på mellan 95-97 procent av volymen mätt 

i DRG-poäng (att jämföra med beställarens mål på 95 procent).  

Bedömning  

Styrelsen har i sin delårsrapport analyserat och kommenterat måluppfyllelsen, status 

på genomförandet av uppdrag och anmodan samt vårdproduktionen på ett i huvud-

sak tillfredsställande sätt.  

Revisionen bedömer styrelsens prognos för den delen av det verksamhetsmässiga re-

sultatet som rapporteras i delårsrapporten i allt väsentligt som rimlig.  

 

2 Intern styrning och kontroll 

2.1 Ekonomi- och verksamhetsstyrning  

Revisionen konstaterar att styrelsen i sin verksamhetsplan i huvudsak har brutit ner 

de av fullmäktiges mål som berör verksamheten till egna uppföljningsbara strategier, 

mål och indikatorer. Vid styrelse- och ledningsgruppsmöten har bolagets ekonomi 

och prestationer samt övriga verksamhetsförändringar behandlats. Styrelsen har in-

formerats om det ekonomiska utfallet i relation till budget samt prognoser för fort-

sättningen av året.  
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I samband med verksamhetsplanen för 2019 beslutade styrelsen ett kostnadsreduce-

rande åtgärdsprogram som uppgick till totalt 81,6 mnkr. I stort handlar åtgärderna 

om att inte ersätta vakanta administrativa tjänster, hålla ner på utnyttjandet av ex-

terna konsulter och kostnaden för material, men även senareläggning av öppning av 

nya verksamheter. Per sista augusti uppskattar ledningen att åtgärder i storleksord-

ningen ca 47 mnkr realiserats, vilket motsvarar 57 procent av prognostiserade åtgär-

der. Styrelsen räknar med att realisera hela åtgärdsprogrammet vid årets slut, trots 

att styrelsen i delårsrapporten anger att åtgärderna har försenats. Inga övriga åtgär-

der har beslutats av styrelsen under året. Av styrelseprotokollen från årets styrelse-

sammanträden framgår att styrelsen har löpande kontakt med både ägare och bestäl-

lare. 

Styrelsen och sjukhusledningen arbetar med ett antal olika aktiviteter för att öka 

uppfyllelsen av verksamhetsmässiga mål. Avsaknaden av kompetens i vissa områden 

har en stor påverkan på både produktion och ekonomi. Inom personalområdet forts-

ätter t.ex. införandet av en kompetensmodell och utveckling av tjänstestruktur, infö-

randet av konceptet med rotationstjänster mellan avdelningar och mottagningar för 

att internt inom sjukhuset öka kunskap och kompetens inom olika vårdområden. 

Inom ramen för målet vård i rätt tid har sjukhuset bland annat arbetat med att se 

över processen för patientflöden. Sjukhuset har haft stora problem med utskrivning 

av färdigbehandlade patienter från akuten. Styrelsen bedömer att de kommer att 

kunna ha en bättre styrning av flödet av geriatrikpatienter när sjukhuset tar över ge-

riatriska kliniken från Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) under 2020. Vidare 

har sjukhuset arbetat med t.ex. inläggningsprocessen för akutpatienter och sett över 

rutiner för registrering av vårdplatser på TakeCare-systemet.  

Bedömning 

Revisionen bedömer att beslutade åtgärder inte är tillräckligt omfattande för att 

uppnå fullmäktiges resultatkrav. Styrelsens prognos inklusive åtgärder på ca 82 

mnkr innebär en avvikelse mot resultatkravet på -156,5. Det är dessutom osäkert om 

åtgärderna kommer att kunna realiseras i sin helhet. 

Styrelsen har vidare vidtagit ett antal åtgärder för att förbättra det verksamhetsmäss-

iga resultatet. Det är dock svårt att bedöma deras effekter under innevarande år. 

2.2 Granskning av behörighetshantering i journalsystemet TakeCare  

Revisionen har granskat behörighetshantering i journalsystemet TakeCare. Gransk-

ningen har bestått av intervjuer och analys av riktlinjer, instruktioner och beställ-

ningsblanketter. Behörighetshanteringsprocessen består i tilldelning, borttagning, 

ändring och regelbunden kontroll av behörigheter.  

Det är respektive verksamhetschef som beslutar om tilldelning och ändring av behö-

righeter och det är IT-samordnare som utför den. Ändring av behörigheter för en 

specifik person sker via pappersblankett. Däremot sker ändringen av en hel kategori 

medarbetare mer ad-hoc. Rutinen för tilldelning av behörigheter är dokumenterad 

men det råder viss oklarhet i hur länge underlagen ska sparas. 
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IT-samordnarna sköter borttagning av behörigheter och stämmer av status mot lista 

om anställningsförhållanden som hålls uppdaterad av HR.  Även den anställde själv 

kan flagga på att t.ex. mängden tillval i systemet blir störande i arbetet. Däremot kan 

inte den anställdes behörighet ändras på flera enheter för samma anställd, i fall den 

anställde arbetar på flera enheter inom sjukhuset. Samtliga ändringar i behörigheter 

dokumenteras i journalsystemets inbyggda loggnings- och versionshantering.  

Regelbundna kontroller görs vid förändringar av anställning. Även medarbetarna 

uppmärksammar IT-samordnarna när de har för höga behörigheter, vilket händer 

ofta då personal flyttar mellan avdelningarna. Sjukhuset överväger att sätta en tids-

begränsning på behörigheter för att lösa problemet med behörighetshantering för 

korttidsanställda. Verksamheterna ska i regel utföra egen uppföljning minst en gång 

per år. Vid upptäckt av brist rapporteras avvikelsen via systemet Händelsevis. 

Det finns riktlinjer för behörighetstilldelning i TakeCare som innehåller fem specifi-

cerade personalkategorier som behörighetstilldelning kan baseras på. Det finns även 

beskrivet hur personal som inte omfattas av dessa kategorier ska hanteras, hur spärr 

av behörighet ska ske och hur olika sorters användare i TakeCare ska hanteras vid av-

slut. Blanketter för beställning av utökade behörigheter innehåller relevant stödtext 

och tydliga krav på godkännande. Riktlinjer för informationsåtkomst innehåller be-

skrivningar med syftet att upprätthålla informationssäkerhet genom åtkomsthante-

ring, dokumentation samt loggning och övervakning. 

Bedömning 

Revisionen bedömer att processen för beslut och tilldelning av behörigheter inte ger 

förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll.  

De roller som finns angående beslut och tilldelning av behörigheter verkar vara väl 

förankrade och processerna är tydliga. Men mycket av arbetet med borttagning av 

behörigheter sker manuellt och någon kontroll av överflödiga behörigheter sker inte, 

utan man förväntar sig att de anställda själva ska flagga för när de inte längre behö-

ver en viss behörighet. Vid en större mängd sammanhängande förändringar finns det 

idag inga rutiner. 

Rekommendationer 

• Sjukhusledningen bör säkerställa att rutin för kontroll och borttagning av behörig-

heter i TakeCare följs, bl.a. genom att anställda som inte längre behöver en behö-

righet i TakeCare meddelar verksamhetschefen.  

• Sjukhusledningen bör säkerställa att anställda med känsliga behörigheter i 

TakeCare inte behåller dessa längre än det är nödvändigt för deras yrkesutövning.  

2.3 Granskningar utan väsentliga iakttagelser  

Den auktoriserade revisorn har granskat ledningsnära kostnader utan väsentliga 

iakttagelser.  
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3 Räkenskaper 

Granskningen av räkenskaperna har genomförts av auktoriserad revisor. 

3.1 Delårsrapport 2019-08-31 

Revisionen av den finansiella rapporteringen har utförts i enlighet med International 

Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell de-

lårsinformation.  

I granskningen har det inte kommit fram några omständigheter som ger anledning 

att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med årsre-

dovisningslagen, bokföringsnämndens allmänna råd och god redovisningssed.    

 

4  Yttrande över Årsrapport 2018 

Styrelsen har 2019-06-13 lämnat yttrande över revisionens årsrapport för 2018. Sty-

relsen har inte i sitt yttrande framhållit synpunkter som avviker från revisionens syn-

punkter i rapporten. 



 

 

Postadress: Box 22230, 104 22 Stockholm 

Besöksadress: Hantverkargatan 25 b (T-bana Rådhuset) 

Telefon: 08-737 25 00 

E-post: landstingsrevisorerna.rev@sll.se 

Hemsida: www.sll.se 

Org.nr: 232100-0016 

 

Vad gör regionrevisorerna? 

Regionrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av  

regionens nämnder och bolagsstyrelser. Revisionsuppdraget är det  

största inom kommunal verksamhet. 

Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende,  

saklighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten. Den  

övergripande uppgiften för revisorerna är att granska hur nämnder och  

styrelser tar sitt ansvar. De förtroendevalda revisorerna är fullmäktiges  

och ytterst medborgarnas instrument för den demokratiska kontrollen.  

De har därmed en viktig funktion i den lokala självstyrelsen. 

Ledamöter i nämnder och styrelser ansvarar inför fullmäktige för hur de  

själva, anställda och uppdragstagare genomför verksamheten. I ansvaret  

ingår att genomföra en ändamålsenlig verksamhet utifrån fullmäktiges mål,  

beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten, på ett 

ekonomiskt tillfredsställande sätt och med en tillräcklig intern kontroll samt  

att upprätta rättvisande räkenskaper. 

I årsrapporter för nämnder och styrelser sammanfattar revisionskontoret  

den granskning som genomförts under det gångna året. Verksamhets- 

revisionen redovisas löpande i projektrapporter. Publikationerna finns på  

www.sll.se. Det går även att prenumerera på regionrevisorernas nyhetsbrev ge-

nom att anmäla intresse via e-postmeddelande till landstingsreviso-

rerna.rev@sll.se. 

http://www.sll/


BILAGA 1 
1(4)

Gransk-
ningsår

Åtgärdat KommentarRekommendation

Del-
vis

Ja Nej

Sammanställning och uppföljning av lämnade rekommendationer avseende 

tidigare år och innevarande år: Danderyd sjukhus AB, Delår 2019

REGION STOCKHOLM

REGIONREVISORERNA

2015 
(Projekt 
8/2015)  
ID: 744

Styrelsen bör aktivt medverka till utveckling 
av samordnade/ gemensamma 
vårdprocesser, i första hand för de mest 
angelägna vårdprocesserna utifrån FHS.

För att få ett optimalt avflöde av de 
patienter som inte längre behöver 
akutsjukhusets resurser, krävs ett 
regelbundet samarbete med de geriatriska 
enheterna, palliativa vården, kommunen 
samt ASIH. Sjukhuset arbetar löpande med 
frågan, men problemet är att externa 
vårdgivare inte alltid har tillräckliga 
resurser eller incitament att vara snabbare 
att ta emot patienter. Revisionen fortsätter 
att följa upp om det har skett några 
ändringar i frågan. Följs upp i samband 
med årsgranskningen 2019.

X

2015 
(Projekt 
8/2015)  
ID: 742

Styrelsen bör säkerställa att sjukhusen har 
tillgång till ett enhetligt och effektivt 
verktyg för schemaläggning av personal.

X (Mars 2019) Det beslut som togs av SLL HR 
om införande av GAT gäller inte längre. SLL 
har avvecklat styrgruppen för projektet 
"behovstyrd planering av läkare"är 
avvecklat. Revisionen avvaktar frågan. Följs 
upp i samband med årsgranskningen 2019.

2017   
ID: 1181

Styrelsen bör säkerställa att det på 
övergripande nivå samt för olika 
verksamheter arbetas fram 
kontinuitetsplaner för kritiska verksamheter 
och processer enligt ISO 22301:2014.

X En Risk och Sårbarhetsanalys, RSA, var 
planerad att utföras Q1 2019.
Upphandlingen har dock försenats och 
analysen kommer därför att genomföras 
under Q2 2019. Resultatet av analysen och 
förslag på åtgärder och beslut kommer att 
redovisas för styrelsen. Revisionen avvaktar 
styrelsens beslut. Följs upp i samband med 
årsgranskningen 2019.

2017   
ID: 1180

Styrelsen bör i enlighet med krav ställda i 
SLL:s krisberedskapsplan upprätta en risk- 
och sårbarhetsanalys som grund för 
sjukhusets kris- och 
katastrofberedskapsarbete.

X En Risk och Sårbarhetsanalys, RSA, var 
planerad att utföras Q1 2019.
Upphandlingen har dock försenats och 
analysen kommer därför att genomföras 
under Q2 2019. Revisionen avvaktar 
upphandlingen. Följs upp i samband med 
årsgranskningen 2019.

2017 
Årsrapp  
ID: 1178

Styrelsen bör säkerställa att 
schemaläggningen av läkare mellan kl. 
07.00-21.00 genomförs i enlighet med 
fullmäktiges beslut.

X (Mars 2019)SLL har avvecklat styrgruppen 
för projektet behovsstyrd planering av 
läkare, vilket innebär att Danderyds 
sjukhus har fortsatt diskussionen med 
landstingsdirektören och planerar nu att 
införa av schemaläggning mellan 07:00 – 
19.00. Danderyds sjukhus avvaktar fortsatt 
arbete med frågan utifrån ny politisk 
majoritet och eventuell ny inriktning från 
regionen. Följs upp i samband med 
årsgranskningen 2019.
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REGIONREVISORERNA

2017 
Årsrapp  
ID: 1149

Styrelsen bör i VD-instruktion ange vilken 
rapportering av delegerade beslut den vill 
ha för att fortlöpande kunna kontrollera om 
delegationen kan upprätthållas.

Utifrån gällande vd-instruktion har 
revisionen inte kunnat se att det framgår 
explicit vilken rapportering av delegerade 
beslut styrelsen kräver. Med det sagt 
framgår att vd ska tillse att styrelsen 
erhåller all löpande information om bolagets 
förhållanden som styrelsen behöver för att 
på ett effektivt och ansvarskännande sätt 
kunna utöva sina styr- och 
kontrollfunktioner samt fullgöra sina 
åligganden i övrigt. Rapporteringen ska 
vara så rättvisande och upplysande att 
styrelsen ges möjlighet att göra en 
välgrundad bedömning av alla viktigare 
företagsledningsfrågor. Denna reglering 
måste anses utgöra ett generellt krav på 
vd:s rapportering och är i flera avseende 
ändamålsenlig. Däremot ska framhållas att 
utan särskilda instruktioner från styrelsen 
så torde inte kunna krävas av vd att 
rapportering om delegerade beslut 
genomförs. Av den anledningen är vår 
bedömning att styrelsen inte inrättat sig 
efter revisionskontorets rekommendation. 
Rekommendationen bedöms därför som 
delvis uppfylld. Följs upp i samband med 
årsgranskningen 2019.

X

2017 
Årsrapp  
ID: 1147

Styrelsen bör säkerställa att protokollen, för 
att uppfylla kraven i landstingets 
ägarpolicy, konsekvent och tydligt anger 
vilka underlag som funnits för respektive 
ärende.

Efter genomgång av styrelsen protokoll kan 
konstateras att det vid flertalet 
beslutspunkter hänvisas till relevant 
underlag genom bilagor. Där sådan 
hänvisning görs är vår bedömning också att 
det är tydligt vilket underlag som funnits i 
ärendet. Framhållas ska emellertid att 
hänvisning till underlaget inte är 
konsekvent för alla ärenden. Det finns 
således förbättringspotential innan det kan 
anses att styrelsen inrättat sig efter 
revisionskontorets rekommendation. 
Rekommendationen bedöms därför som 
delvis uppfylld. Följs upp i samband med 
årsgranskningen 2019.

X
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2017 
Årsrapp  
ID: 1146

Styrelsen bör uppdatera arbetsordningen så 
att där inte anges att styrelsen ansvarar för 
beslut i principiella frågor. Sådana ska 
enligt ägardirektiven hänskjutas till 
landstingsfullmäktige.

Styrelsens arbetsordning reviderades 2018-
04-18 vari denna formulering reviderades. I 
nuvarande arbetsordning fastställs 
emellertid att “Styrelsen ska i första hand 
ägna sig åt övergripande och långsiktiga 
frågor samt frågor av ovanlig beskaffenhet 
eller av stor betydelse för bolaget.” 
Framhållas ska att nuvarande lydelse på ett 
tydligare sätt särskiljer sådana frågor som 
styrelsen ska handha med sådan frågor 
som ska hänskjutas till regionfullmäktige. 
Med det sagt finns det fortfarande en risk 
att styrelsen med nyssnämnda formulering 
inte hänskjuter frågor av principiell 
beskaffenhet. Detta då skillnaden mellan 
“ovanlig” och “principiell” kan tolkas olika. 
För att klargöra detta skulle det i anslutning 
till nuvarande formulering kunnat fastställas 
att styrelsen inte har rätt att besluta i 
frågor av principiell beskaffenhet enligt 
ägardirektivet och 5 kap 1 § 
Kommunallagen. Rekommendationen 
bedöms därför som delvis uppfylld. Följs 
upp i samband med årsgranskningen 2019.

X

2017 
Årsrapp  
ID: 1144

Styrelsen bör, i enlighet med ägarpolicyn, 
dokumentera hur den säkerställer 
kvaliteten i rapportering om verksamhet, 
ekonomi och intern kontroll.

X Utifrån det material vi mottagit har vi inte 
kunnat se att styrelsen dokumenterat hur 
den säkerställer kvaliteten i rapportering 
om verksamhet, ekonomi och intern 
kontroll. Däremot framgår det av 
Bolagsstyrningsrapport att bolagsledningen 
rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån 
fastställda rutiner. Om dessa rutiner är 
formaliserade så skulle detta kunna vara ett 
sätt för styrelsen att säkerställa kvaliteten i 
rapporteringen. Vi har emellertid inte tagit 
del av sådana rutiner och kan därför inte 
bedöma ändamålsenligheten. Vidare ska 
nämnas att det i vd-instruktionen framgår 
ett långtgående krav på vd:s rapportering 
genom att det regleras att vd ska tillse att 
styrelsen erhåller all löpande information 
om bolagets förhållanden som styrelsen 
behöver för att på ett effektivt och 
ansvarskännande sätt kunna utöva sina 
styr- och kontrollfunktioner samt fullgöra 
sina åligganden i övrigt. Rapporteringen ska 
vara så rättvisande och upplysande att 
styrelsen ges möjlighet att göra en 
välgrundad bedömning av alla viktigare 
företagsledningsfrågor. 

Sammanfattningsvis kan sägas att styrelsen 
ställt krav på att rapporteringen ska ha hög 
kvalitet men utifrån tillhandahållna 
handlingar kan vi inte bedöma huruvida 
styrelsens följer upp kvaliteten. Av den 
anledningen kan vi inte anse att styrelsen 
inrättat sig efter revisionskontorets 
rekommendation. Rekommendationen 
bedöms därför som inte uppfylld. Följs upp i 
samband med årsgranskningen 2019.
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2018 
Årsrapp  
ID: 1477

	Styrelsen bör säkerställa att samtliga 
anställda genomgår regionens utbildning för 
informationssäkerhet.

Följs upp i samband med årsgranskningen 
2019.

2018 
Årsrapp  
ID: 1476

	Styrelsen bör säkerställa att det 
grundläggande systematiska 
informationssäkerhetsarbetet omfattar 
samtliga verksamheter på alla nivåer.

Följs upp i samband med årsgranskningen 
2019.






