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Revisionskontoret  

Sammanfattning av granskningsrapport 
Uppföljning av fördjupade granskningar 2018 - 2020 
 

              Rapporten finns tillgänglig på www.skane.se/revisionen 

Uppdrag och syfte 
Revisorerna har genomfört en uppföljning 
av nio fördjupade granskningar som har 
genomförts av revisionen i Region Skåne 
under perioden 2018 – 2020. Syftet med 
granskningen är att bedöma om nämnder 
och styrelser har vidtagit tillräckliga 
åtgärder när genomförda fördjupade 
granskningar visat på förbättringsområden 
och brister. Granskningen som ägt rum 
under perioden mars – oktober 2022 har 
utförts av yrkesrevisorer vid Region Skånes 
revisionskontor. 

Resultat av granskningen 
Den övergripande bild som framträder i 
granskningen är att en huvuddel av de 
rekommendationer som har lämnats av 
revisionen och som nämnder och styrelser 
har yttrat sig om har åtgärdats. I vissa fall 
pågår åtgärder. Inom ett mindre antal 
områden bedömer vi att tillräckliga åtgärder 
inte har genomförts och att tidigare 
påtalade brister fortfarande föreligger. 

Uppföljningen har visat att kulturnämnden 
primärvårdsnämnden, regionala utveck-
lings nämnden, servicenämnden och sjuk-
husstyrelserna Hässleholm, Kristianstad, 
Landskrona, Sus, Trelleborg samt Ystad i 
huvudsak vidtagit åtgärder i enlighet med 
sina yttranden över de rekommendationer 
som angavs i revisorernas granskningar. 

Med anledning av uppföljningen har 
följande rekommendationer lämnats: 

Till regionstyrelsen och hälso- och sjuk-
vårdsnämnden: 

• Tillförsäkra en samlad styrning och 
uppföljning av den prehospitala vården, 
att verkställa beslutad översyn av verk-
samheten samt tillse att en strukturerad 
samverkan upprättas mellan primär-
vården och 1177 Vårdguiden på 
telefon. 

Till kollektivtrafiknämnden: 

• Tydligare tillskapa rutiner för att 
säkerställa att behörig attest för inköp 
tydliggörs och att dessa harmoniserar 
med nämndens delegationsordning. 

Till psykiatri-, habilitering- och hjälpme-
delsnämnden: 

• Vidta åtgärder för att säkerställa följ-
samheten till regionala och lokala 
rutiner för läkemedelsordination och 
hantering samt säkerställa att det finns 
strukturer och rutiner för uppföljning av 
medarbetares medverkan i kompe-
tensutveckling och obligatoriska läke-
medelsutbildningar.  

• Ytterligare förtydliga gällande riktlinjer 
för bidragshantering. 

Till regionstyrelsen:  

• Vidta åtgärder för att utöka uppsikten 
över Region Skånes bolag och 
stiftelser.  

• Färdigställa den antikorruptionspolicy 
som tidigare har förutskickats. 

Till sjukhusstyrelse Helsingborg:  

• Ta initiativ till att förmedla kunskap om 
läkemedelsrelaterade frågor till 
styrelsens ledamöter. 

• Tillförsäkra en systematisk uppföljning 
och kontroll av vårdhygien 

Till sjukhusstyrelse Ängelholm:  

• Slutföra anpassning av den regionala 
läkemedelsrutinen lokalt för sin verk-
samhet samt att säkerställa följsam-
heten till lokala läkemedelsrutiner. 

• Tillförsäkra en systematisk uppföljning 
och kontroll av vårdhygien 


