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Arbetslivsinriktad
rehabilitering för
medarbetare i Region
Sörmland
En fördjupad granskning har genomförts i syfte att granska om
regionstyrelsen och nämnderna säkerställer arbetsgivaransvaret för
arbetslivsinriktad rehabilitering för medarbetare i Region Sörmland.
Den sammanfattande bedömningen är att regionstyrelsen och nämnderna i stort
säkerställer arbetsgivaransvaret och att arbetet sker systematiskt. Granskningen visar att
HR-specialister finns som professionellt stöd till cheferna. Det finns styrande dokument,
arbetssätt, IT-stöd och utbildningar på området. Samarbete finns med
företagshälsovården och Försäkringskassan.
Bedömningen är att den interna styrningen och kontrollen kan utvecklas då granskningen
visar att det saknas systematisk uppföljning om rehabiliteringsarbetet påbörjats och om
dokumentationen görs i IT-stödet på det sätt som det styrande dokumentet anger.
Det är positivt att utvecklingsarbete pågår med att utveckla statistiken och att planer finns
som handlar om att utveckla uppföljningen av sjukfrånvaron, rehabiliteringsprocessen
och det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Revisorerna har begärt svar från regionstyrelsen senast den 10 juni 2022. Nämnderna
för sin del har fått rapporten för kännedom och rekommenderas att följa upp att
rehabiliteringsarbete påbörjas och dokumenteras.
Du kan ta del av rapporten i sin helhet på Revisionens hemsida.

Hållbara upphandlingar
och inköp

En granskning har genomförts i syfte att ge underlag för att bedöma
om inköpsnämnden säkerställer kravställning vid upphandling på ett
ändamålsenligt sätt. Granskningen omfattar också om uppföljning
sker av ställda hållbarhetskrav med en tillräcklig intern kontroll.
Den sammanfattande bedömning är att kravställning vid upphandling i allt väsentligt sker
på ett ändamålsenligt sätt men att uppföljning av ställda hållbarhetskrav inte helt
genomförs med en tillräcklig intern kontroll.

Av granskningen framgår att det finns en dokumenterad roll- och ansvarsfördelning för
inköp och upphandling vad gäller hållbarhetskrav. Däremot så föreligger det otydligheter
när det kommer till inköpsverksamhetens mandat att kunna ställa krav på hållbarhet i
upphandlingarna.
Uppföljning av att inköp sker i enlighet med de hållbarhetskrav som ställt vid upphandling
bör ske med större systematik och spårbarhet för att stärka den interna kontrollen.
Revisorerna begär svar från inköpsnämnden på rapporten senast den 23 juni 2022.
Du kan ta del av rapporten i sin helhet på Revisionens hemsida.

Styrning och uppföljning
FoUiS

En granskning har genomförts av om NSV-nämnden har tillräcklig
styrning och uppföljning av den verksamhet som bedrivs inom
enheten för Forskning och Utveckling i Sörmland, FoUiS.
Den samlade bedömningen är att NSV-nämnden (nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård), som är gemensam med länets kommuner, delvis har en tillräcklig
styrning och uppföljning av verksamheten. Styrnings- och uppföljningsstrukturer finns i
allt väsentligt men en ökad mätbarhet bör eftersträvas för tydliggörande av
verksamhetsresultat.
Arbetet med riskbedömningar inför arbetet med interna kontrollplaner kan utvecklas och
vad vi erfar pågår också ett regionövergripande arbete på området.
Av granskningen framgår att den framtida finansieringen inte är löst för FoUiS
verksamhet och för år 2022 kommer tidigare balanserade överskott att användas. Vi
förstår att förankring avseende verksamhet med flera huvudmän kan ta tid. Att beslut om
framtida uppdrag och finansiering kommer på plats är av stor vikt.
Vi har begärt svar från NSV-nämnden senast den 30 juni 2022.
Du kan ta del av rapporten i sin helhet på Revisionens hemsida.

Patientnämndens bidrag
till vårdens
kvalitetsutveckling

En fördjupad granskning har genomförts i syfte att ge underlag för att
bedöma om den gemensamma patientnämnden tillhandahåller ett
bidrag till kvalitetsutveckling inom hälso- och sjukvården i enlighet
med lagstiftningens intentioner.
Den sammanfattande bedömningen är att nämnden, som är gemensam med länets
kommuner, tillhandahåller ett bidrag till kvalitetsutveckling. De svar som ges från
vårdenheter till följd av inkomna synpunkter innehåller i flera fall exempel på åtgärder
som bidrar till kvalitetsutveckling.
Av granskningen framgår att det främst är ärenden gällande bemötande och
kommunikation som bidrar. Ärenden kring bristande tillgänglighet bedöms inte bidra på
samma sätt.
De utvecklingsmöjligheter som anges i rapporten avser arbetet med att systematisera
återrapporteringen till hälso- och sjukvården för att kunna se mönster i om någon typ av
ärenden ökar eller minskar.
Vi ser positivt på att nämnden planera att göra en egen undersökning av om i vilken
omfattning klagomål och synpunkter används och tas i beaktande i kvalitets- och
förbättringsarbete i hälso- och sjukvården.
Rapporten har överlämnats till nämnden men vi begär inget svar.
Du kan ta del av rapporten i sin helhet på Revisionens hemsida.

Granskning pågår just nu
av regionstyrelsens, Region
Sörmlands samtliga nämnders,
fullmäktige beredningars, bolags och
stiftelsers
bokslut, verksamhetsberättelser
och årsredovisningar för år 2021.
Detta inför den revisionsberättelse
inklusive Revisorernas redogörelse som
kommer att avlämnas till
regionfullmäktige i april 2022.

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 cirka
14 miljarder kronor och drygt 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

