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Vi har genomfört en fördjupad granskning av området köpt vård. Detta
för att ge underlag för att bedöma om regionstyrelsen har säkerställt
en tillräcklig intern kontroll inom området. Granskningen har också
omfattat om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, med
utgångspunkt i analyser av vilken vård som ska köpas.
Bakgrund
Köpt vård medför krav på korrekt remisshantering och effektiv fakturahantering mellan
vårdutförare och hemregioner. Likaså att området planeras, budgeteras och följs upp så
att hanteringen av köpt vård sammantaget är ändamålsenlig och att en god intern kontroll
säkerställs.
Regionen köpte vård för drygt en miljard kronor under 2019. Budget uppgick till 830 tkr
vilket medförde en negativ avvikelse med 190 mnkr. Regionen har i flera år haft höga
kostnader för köpt vård. Detta har angetts som en av orsakerna till hälso- och
sjukvårdens underskott.

Sammanfattning och rekommendationer
Den sammanfattande bedömningen är att regionstyrelsen säkerställt en tillräcklig intern
kontroll för området köpt vård men i begränsad omfattning bedriver en ändamålsenlig
verksamhet med utgångspunkt i analyser av vilken vård som ska köpas ur ett
kvalitetsperspektiv och av andra skäl.
Vi ser positivt på det påbörjade strategiska arbetet med den interna vårdkartan. Ett av
målen är att det ska finnas en tydlig strategi för den vård som ska erbjudas inom länet
och vilken vård regionen ska köpa och i vilken omfattning. Bedömningen är att den
interna vårdkartan kommer att ge möjlighet till en ökad styrning.
Faktorer som tyder på god intern kontroll är bland annat att analyser görs mot budget och
att regionstyrelsen löpande under året delges resultatet och utvecklingen på området.
Det finns en skevhet i budgeteringen då budget för köpt vård innevarande år är lägre än
utfallet föregående år. Så har det varit i många år. Av granskningen framgår att
budgetprocessen har utvecklats de senaste åren, vilket är positivt. Vår bedömning är att
det fortsatt finns behov av ett utvecklingsarbete inom området för att få mer realistiska
budgetar.

I rapporten lämnas ett antal rekommendationer för att ytterligare stärka den interna
kontrollen och säkerställa en ändamålsenlig verksamhet. Rekommendationerna omfattar,
förutom att fortsatt utveckla budgetprocessen, bland annat översyn av styrande
dokument och verksamhetsspecifika rutiner för remisser och fakturor.
Svar är begärt från regionstyrelsen senast den 26 mars 2021.
På Revisionens hemsida kan du ta del av granskningsrapporten i sin helhet.

Revisionsdialoger
Trots den rådande pandemin har vi
kunnat genomföra årets dialoger enligt
plan. Detta tack vare digitala lösningar.
Vi har träffat samtliga nämnders och
regionstyrelsens presidier. Vid dialogen
med den gemensamma patientnämnden
och inköpsnämnden deltog samtliga
ledamöter.

Regionens helägda
bolag
Under november sker också gemensam
planering, av oss lekmannarevisorer och
auktoriserade revisorer, för revisionen av
de aktiebolag som ingår i regionens
helägda koncern.
Det vill säga moderbolaget Vita Huset i
Nyköping AB och dotterbolagen
Folktandvården Sörmland AB och
Länstrafiken Sörmland AB.
I samband med denna planering har
lekmannarevisorerna och den
auktoriserade revisorn träffar med
respektive bolagsledning.

Regionrevisorerna
Vi förtroendevalda revisorer i regionen är fullmäktiges och ytterst medborgarens
instrument för den demokratiska kontrollen. Vi granskar, i enlighet med god revisionssed,
all verksamhet i Region Sörmland.
Uppdraget omfattar verksamheter som sammantaget har en bugdetomslutning på knappt
12 miljarder kronor och ca 8 000 anställda. Revision av de bolag som regionen äger
genomförs av lekmannarevisorer och auktoriserade revisorer.
På våra sidor på regionens webbplats kan du läsa mer om vårt uppdrag, ta del av
revisionsplanen, rapporter, inkomna svar och tidigare Nyhetsbrev. Du hittar informationen
på

www.regionsormland.se/revisionen

