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Revisionsrapport "Granskning av intern kontroll inom
divisionerna; Närsjukvård, Länssjukvård, Service och
Läns teknik"
PwC har på vårt uppdrag granskat regionstyrelsens interna kontroll inom fyra av
regionens divisioner.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsens interna kontroll
inom divisionerna närsjukvård, länssjukvård, service och länsteknik är tillräcklig.

Vår sammanfattade revisionella bedömning är att regionstyrelsens interna
kontroll inom respektive granskad division är delvis tillräcklig.
Vår bedömning baseras på följande:
•

Kontrollmiljön inom de granskade divisionerna är delvis tillräcklig. Inom
regionen finns brister i dokumenthanteringssystemet VIS. Detta påverkar även
vår bedömning av kontrollmålet. I sammanhanget noterar vi dock att
regionstyrelsen gett regiondirektören i uppdrag att utreda och åtgärda
identifierade problem relaterade till VIS. Vi ser positivt på denna åtgärd och
bedömer att VIS, i ett läge där bristerna avhjälps, lämnar goda förutsättningar
att stärka kontrollmiljön inom regionens verksamheter.

•

Vi har i vår granskning inte erhållit några revisionsbevis som kan styrka att
det finns någon dokumenterad, eller på annat sätt tydliggjord, riskbedömning
som ligger till grund för intemkontrollplanens kontrollaktiviteter. Detta
bedömer vi som otillräckligt. I sammanhanget noterar vi dock att
regionstyrelsen fattat beslut för att utveckla området riskbedömning. Vi ser
positivt på denna åtgärd.

•

Inom division service är kontrollmomenten i internkontrollplanen
inrapporterade och väl förankrade i verksamheterna. Vår bedömning är att
kontrollmomentens status således är tillräcklig inom division service. Övriga
tre divisioner har inrapporterat kontrollmomenten på ett korrekt sätt. Däremot
bedömer vi att kontrollmomenten inte är fullt ut förankrade inom divisionerna
närsjukvård, länssjukvård och länsteknik. Inom dessa tre divisioner bedöms
kontrollmomenten vara delvis tillräckliga.

•

Divisionerna närsjukvård, länssjukvård och länsteknik har strukturerade och
väl fungerande former för information och kommunikation. Vår bedömning är
att området information och kommunikation är tillräckligt inom dessa tre
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divisioner. Division service uppvisar vissa brister inom området, vilket gör att
vi bedömer att området information och kommunikation vara delvis
tillräckligt inom divisionen. De brister vi uppmärksammat inom division
service bedöms delvis bero på divisionens organisationsstruktur, som idag är
under revidering. Avhjälps de organisatoriska bristerna bedömer vi att det kan
stärka området information och kommunikation.
•

Divisionerna närsjukvård, länssjukvård och service har en delvis tillräcklig
uppföljning och utvärdering. De främsta bristerna finns inom enskilda chefers
kunskaper inom ekonomi, vilket påverkar möjligheten till att använda erhållen
uppföljningsdata som utvärderingsmaterial. Vår bedömning är däremot att
uppföljningen och utvärderingen är tillräcklig inom division länsteknik.

Nedan sammanfattas respektive divisions uppfyllelse av kontrollkomponent utifrån
och otillräcklig.
den färgmässiga bedömningsskalan tillräcklig,
Division Närsjnkvå1'<l

Division Länssjnkvård

Division Service

Division Länstelmik

Revisorerna överlämnar härmed denna särskilda skrivelse för kännedom och yttrande.
Yttrande från regionstyrelsen önskas senast den 15 november 2017.
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