Landstingsrevisionen
Rapportsammandrag 3/ 2007

Revisionsberättelse för år 2006
Landstingets revisorer överlämnar nu revisionsberättelsen med resultatet av revisionen för det
gångna året som underlag för landstingsfullmäktiges ansvarsprövning och godkännande av årsredovisningen för år 2006.
För att ta del av resultatet av enskilda granskningar under året hänvisar vi till de rapporter
som fortlöpande har lämnats från granskningsarbetet.

Ansvarsfrihet tillstyrks
Vi tillstyrker att samtliga granskade beredningar,
nämnder och landstingsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet. Inte heller riktas anmärkning mot något av
de nämnda organen eller enskilda förtroendevalda
i dessa.

Landstingsstyrelsen
Till landstingsstyrelsen, som har det ojämförbart
största ansvarsområdet av de granskade organen,
delar vi ut både ris och ros i revisionsberättelsen.
Utöver att vara driftnämnd för hela landstingsverksamheten har landstingsstyrelsen ett övergripande ansvar för landstingets angelägenheter,
en uppsiktsplikt mot övriga nämnder, landstingets företag och de kommunalförbund m fl som
landstinget är medlem i. Naturligtvis finns det
inom ett så stort ansvarsområde sådant som är
bra men också sådant som kan förbättras.
Uppsiktsplikten
Det krävs att styrelsen aktivt följer verksamheten
i de organ som omfattas av uppsiktsplikten. Även
om vi kan notera att styrelsen förbättrat sig i detta avseende, så krävs enligt vår mening mera systematiskt organiserade åtgärder för att uppfylla
uppsiktsplikten - inte minst mot bakgrund av att
antalet organ som omfattas av uppsiktsplikten
kraftigt har ökat.

Styrning och uppföljning av verksamhet och
ekonomi
Vi noterar att styrelsen mera aktivt försökt bringa
verksamhet och ekonomi i balans. Styrelsen
tvingades själv under året konstatera att verksamheten i ringa omfattning verkställt beslut som
fullmäktige fattat samt att tillskjuta ytterligare
medel till verksamheten.
Det inträffade ger oss anledning att erinra om
våra tidigare förslag om att utveckla och konkretisera landstingsplanens uppdrag samt organisera
ärendeberedning och dialog om uppdragen på ett
bättre sätt. Även styrelsens löpande uppföljning
av verksamheten kan behöva förbättras. De tvådagarssammanträden som styrelsen nu infört ser
vi som en positiv och betydelsefull åtgärd i sammanhanget.
Landstingsstyrelsen har under året fokuserat på
åtgärder för att minska vårdskador och förbättra
patientsäkerheten. Det är ett, även enlig vår mening, mycket angeläget förbättringsområde som
också vi uppmärksammade i vår granskning Vajsing i vården i början av 2006.
Vi ser med tillfredsställelse på den omprövning av
organisationen av administration, stöd och service som landstingsstyrelsen nu påbörjat.
forts

Resultatet av den utvärdering som ligger till
grund för omprövningen stämmer väl med de
indikationer om missförhållanden som vi har fått
under vårt granskningsarbete. Det finns emellertid flera områden där arbetssättet bör omprövas.
Dit hör primärvården där arbetssättet enligt vår
mening skiljer sig omotiverat åt och i alltför stor
grad mellan hälsocentralerna. Vidare anser vi att
patientnyttan och effektiviteten i verksamheten
kan ökas genom att utveckla användingen av ny
teknik som till exempel telemedicin och patientnära analysverksamhet inom laboratoriemedicin.
Verksamhetsmål - vårdgarantin
Ett av de väsentligaste målen för hälso- och sjukvårdsverksamheten är enligt vår mening att leva
upp till vårdgarantin. Av årsredovisningen framgår att så inte är fallet på flera områden även om
väsentliga förbättringar också kan avläsas. I vår
granskning av hur vårdgarantin uppfylls inom
primärvården kan vi konstatera att verksamhetens
egna mätningar och återrapportering ger en missvisande bild av hur garantin klaras.

Årsredovisningen kan godkännas
Vi tillstyrker också att årsredovisningen med våra
kompletterande upplysningar kan godkännas av
fullmäktige. Här efterlyser vi dock framdeles en
översikt över utvecklingen och förväntad utveckling av landstingets verksamhet och ekonomi.
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