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Revisionsrapport Uppföljande granskning av fem granskningar genomförda 2019 -

2020 

Regionens revisorer har vid sitt sammanträde 2023-03-15 behandlat och godkänt bifogad 

revisionsrapport Uppföljande granskning av fem granskningar genomförda 2019 - 2020. 

Granskningens syfte har varit att bedöma om granskade nämnder och regionstyrelsen 

vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av den bedömning och de åtgärdsförslag som 

lämnats i genomförda granskningar. Vi har i vår granskning biträtts av sakkunniga från PwC. 

Uppföljningen har omfattat följande tidigare granskningar (berört revisionsobjekt inom 

parentes): 

• Standardiserade vårdförlopp cancervården (RS)  

• Kris- och katastrofberedskap (RS)  

• Astma/KOL (RS, DN HS, DN NSV))  

• Medicinskteknisk utrustning (RS)  

• Implementering av läkemedel (RS)  
 
Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att granskade nämnder och 

regionstyrelsen i allt väsentligt vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av den 

bedömning och de åtgärdsförslag som lämnats i genomförda granskningar.  

Granskningen har haft sin utgångspunkt i följande revisionsfrågor:  

• Har revisorernas synpunkter och förslag till åtgärder besvarats av respektive 
nämnd/styrelse?  

• Har synpunkterna och förslagen åtgärdats?  

 

Granskningen har således fokuserat på av revisorerna givna rekommendationer, det svar 

som respektive granskningsobjekt avgett samt det arbete och de åtgärder som gjorts utifrån 

dessa.  
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland genomfört en 
samlad uppföljande granskning av fem tidigare fördjupade granskningar från 2019-2020. 
Granskningens syfte har varit att bedöma om granskade nämnder och regionstyrelsen 
vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av den bedömning och de åtgärdsförslag 
som lämnats i genomförda granskningar. 

Granskningen har sin utgångspunkt i följande revisionsfrågor:  

● Har revisorernas synpunkter och förslag till åtgärder besvarats av respektive 
nämnd/styrelse? 

● Har synpunkterna och förslagen åtgärdats? 

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att granskade nämnder och 
regionstyrelsen i allt väsentligt vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av den 
bedömning och de åtgärdsförslag som lämnats i genomförda granskningar. 

Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga.  

Granskning Har synpunkter 
och förslag till 
åtgärder 
besvarats? 

 Har synpunkter och 
förslagen 
åtgärdats? 

 

Implementering av läkemedel Ja  
 

Ja 
 

Kris- och katastrofberedskap Ja 
 

Ja 
 

Medicinteknisk utrustning Ja 
 

Ja 
 

Standardiserade vårdförlopp i 
cancervården 

Ja 
 

Ja 
 

Astma/KOL RS Ja 
 
 
 
 
DN HS Ja 
 
 
 
DN NSV Ja 

 
 
 

 
 
 

 

RS Ja 
 
 
 
 
DN HS Ja 
 
 
 
DN NSV Delvis 
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Inledning 
Bakgrund 
Revisorerna i Region Halland granskar årligen delårsbokslut och årsredovisning, samt 
genomför fördjupade granskningar utifrån en risk- och väsentlighetsanalys. De 
granskningar som revisionen genomför innehåller ofta förslag på åtgärder som bör 
genomföras. Dessa åtgärder varierar i omfattning och därmed också i tid för 
genomförande. En viktig del av revisionens arbete är därför att följa upp tidigare 
genomförda granskningar för att se om åtgärder vidtagits med anledning av dessa och 
om den granskade organisationen beaktat noterade brister, synpunkter och förslag.  

Enligt SKR:s styrdokument God revisionssed i kommunal verksamhet 2022 påtalas 
även vikten av att följa upp de granskningar revisorerna gjort under året. Genom att 
regelbundet följa upp genomförda granskningar ges svar på om åtgärder med anledning 
av revisorernas kritik och rekommendationer har tagits i beaktande. SKR skriver vidare 
att uppföljningen kan genomföras som en särskild granskningsinsats med skriftlig 
rapport. Uppföljningen ger också underlag för att bedöma om det finns anledning till 
förnyad granskning, och blir därmed en grund för riskanalysen inför kommande års 
revisionsplanering. 

Vid genomgång av de granskningar som genomfördes under revisionsår 2019 och 2020 
har revisorerna identifierat fem fördjupade granskningar där det föreligger behov av en 
samlad uppföljning.  

Syfte och revisionsfrågor 
Syftet med granskningen är att bedöma om granskade nämnder och regionstyrelsen 
vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av den bedömning och de åtgärdsförslag 
som lämnats i genomförda granskningar. 

Granskningen har sin utgångspunkt i följande revisionsfrågor:  

● Har revisorernas synpunkter och förslag till åtgärder besvarats av respektive 
nämnd/styrelse? 

● Har synpunkterna och förslagen åtgärdats? 

Avgränsning 
Granskningen avser uppföljning av ett urval av granskningar genomförda åren 2019–
2020. Totalt genomförs en uppföljning av fem granskningar (berört revisionsobjekt inom 
parentes): 

● Standardiserade vårdförlopp cancervården (RS) 
● Kris- och katastrofberedskap (RS) 
● Astma/KOL (RS, DN HS, DN NSV)) 
● Medicinskteknisk utrustning (RS) 
● Implementering av läkemedel (RS) 
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Metod 
Genomgång av revisorernas synpunkter och förslag till åtgärder som angetts i lämnade 
revisionsrapporter och tillhörande missivbrev, samt genomgång och granskning av 
yttranden som revisorerna erhållit. 

Inhämtande av lägesbeskrivningar för respektive granskning genom skriftlig dialog med 
berörda tjänstemän och/eller politiker. Inhämtande av kompletterande underlag för 
granskning och verifiering av genomförda åtgärder och utveckling samt övrig 
materialinsamling nödvändig för att fånga statusen för respektive granskning.  

Granskningen har genomförts genom: 

● Introduktion till hälso-och sjukvårdsdirektör och regiondirektör samt 
funktionsbrevlådeadress till regionkontoret. 

● Utskick av skriftliga frågor till funktionsbrevlådeadress till regionkontoret. 
● Regionkontoret har därefter via utsedd strateg kommunicerat PwC:s frågor till 

verksamheterna. Det är förvaltningarna och processerna som svarat 
Regionkontoret.  

● PwC har efter genomgång av svar ställt kompletterande frågor och begärt in 
verifieringar av dessa. 

● Dokumentstudier och genomgång av relevanta protokoll, beslut och handlingar. 
● Sakavstämning via funktionsbrevlådeadress till regionkontoret. Regionkontoret har 

därefter skickat ut rapporten för sakavstämning till berörda förvaltningar.  

Rapporten har kvalitetssäkrats av Marie Lindblad, certifierad kommunal revisor, i 
enlighet med PwCs rutiner för kvalitetssäkring.  
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Granskningsresultat 
Implementering av läkemedel (RS) 
Revisionsfråga 1: Har revisorernas synpunkter och förslag till åtgärder besvarats av 
respektive nämnd/styrelse? 

Granskningsresultat 
Revisorerna har i samband med upprättad revisionsplan 2020 sett behov av att granska 
regionens implementering av nya läkemedel inom ramen för ordnat införande. Efter 
genomförd granskning var revisionens samlade bedömning att processen för 
introduktion av nya läkemedel delvis var ändamålsenlig och med en tillräcklig intern 
kontroll.  

I granskningen framkom att det fanns en ändamålsenlig process för ordnat införande 
med en koppling till den nationella processen. Revisionen såg dock brister i att nya 
läkemedel som inte var implementerade inom ramen för ordnat införande inte 
omfattades av samma kontroll. Av granskningsrapporten framgick att det också fanns 
ett behov av en kontinuerlig uppföljning av läkemedel både med koppling till ordnat 
införande och huruvida regionen avviker i förhållande till andra, men även läkemedel 
som introduceras utanför ordnat införande. 

Revisionen lämnade följande rekommendationer: 

● Upprätta och implementera dokumenterade rutiner och redogörelser över ansvar 
och roller för att introducera läkemedel 

● Förtydliga ansvaret till verksamhetscheferna samt fortsätta det kontinuerliga arbetet 
med övergång till kostnadseffektiva läkemedel 

● Förstärka stödet till verksamheterna i uppföljningsarbetet 

Yttrande från regionstyrelsen 
Regionstyrelsen inkom med ett yttrande 2021-03-23. Regionstyrelsen delar revisionens 
bedömning och instämmer i rekommendationerna. I yttrandet har regionstyrelsen gett 
regionkontoret och ansvariga uppdrag kopplat till revisorernas bedömningar och 
rekommendationer. Av yttrandet framgick följande åtgärder:  

● Regionstyrelsen avser att uppdra åt Regionkontoret att skapa ett ramverk för 
införande av de läkemedel som inte hanteras inom ramen för nationellt ordnat 
införande. 

● För att verksamhetschefens ansvar ska tydliggöras avser Regionstyrelsen att 
uppdra åt Driftnämnd Hallands sjukhus, Driftnämnd Närsjukvård, Driftnämnd 
Psykiatri respektive Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa att skapa rutiner 
som redogör för ansvar och roller för introduktion av läkemedel som inte har 
koppling till den nationella processen för ordnat införande. 

● För att fortsätta övergången till kostnadseffektiva läkemedel uppdrar 
Regionstyrelsen åt Regionkontoret att ta fram uppföljningsrapporter för de läkemedel 
där beslut gällande ordnat införande fattas. 

● För att förstärka stödet till verksamheterna i uppföljningsarbetet avser 
Regionstyrelsen att uppdra åt Regionkontoret att ta fram ett ”baspaket” för 
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uppföljning av verksamhetens läkemedelsanvändning som inkluderar uppföljning av 
läkemedel via ordnat införande. 

● I tillägg uppdrar Regionstyrelsen åt Driftnämnd Hallands sjukhus, Driftnämnd 
Närsjukvård, Driftnämnd Psykiatri respektive Driftnämnd Ambulans, diagnostik och 
Hälsa att följa upp sin förvaltnings läkemedelsanvändning. 

 

Revisionsfråga 2: Har synpunkterna och förslagen åtgärdats? 

Iakttagelser 
Som ett led i granskningen har vi bett Region Halland redogöra för hur arbetet med 
ovanstående åtgärder fortskrider. Regionkontoret har inkommit med ett yttrande där det 
framgår att regionala och lokala processer och rutiner för implementeringen av nya 
läkemedel har uppdaterats och kompletterats i enlighet med revisionsrapporten.  
 
Av yttrandet framgår att arbetet med att skapa en robust uppföljning av läkemedel pågår 
på regionövergripande nivå såväl som inom verksamheterna. Som exempel lyfts det 
pågående uppdraget till Regionkontoret att ta fram ett baspaket för uppföljning av 
verksamheternas läkemedelsanvändning via ordnat införande.  
 
Vi har även ställt några kompletterande frågor kring vidtagna åtgärder varigenom det 
framkommit att Region Halland har skapat ett ramverk för införandet av läkemedel som 
inte hanteras inom ramen för nationell kunskapsstyrning, utan via styrande dokument. 
Ramverket framgår av rutinen “Ordnat införande - ny kunskap, läkemedel och 
medicinteknik” som även redogör för vem som är ansvarig för införandet. Rutinen 
fastställdes senast 2022-10-04 av regional samordnande chefläkare.   

Det finns även en framtagen rutin för “Ordnat införande - ny kunskap, läkemedel och 
medicinteknik inom Hallands sjukhus” som bygger på ovan nämnda rutin och som ska 
tillämpas av verksamhetschefer vid “ickekunskapsstyrnings-stipulerade” förändringar i 
sin verksamhet. Rutinen är fastställd av förvaltningschef och daterad 2023-01-04.  

Regionstyrelsen har behandlat åtgärderna enligt nedanstående tabell. 

 

Sammanträdesdatum Yttrande/beslut/information 

2021-05-12 §53 
Regionstyrelsen beslutar att avge yttrande, 
gällande granskning av implementering av 
nya läkemedel, i enlighet med 
Regionkontorets förslag. Regionstyrelsen 
uppdrar Regionkontoret att skapa  
ramverk för införande av läkemedel som 
inte hanterats via nationellt ordnat införande, 
att tillsammans med berörda verksamheter ta 
fram uppföljningsrapporter för läkemedel som 
hanteras via ordnat införande samt att ta fram 
ett baspaket för uppföljning av läkemedel 
som inkluderar uppföljning av läkemedel via 
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ordnat införande.  
 
Regionstyrelsen uppdrar   
Driftnämnd Hallands sjukhus, Driftnämnd 
Psykiatri, Driftnämnd Närsjukvård och 
Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa 
att skapa rutin som beskriver ansvar och 
roller för introduktion av läkemedel som inte 
har koppling till nationellt ordnat införande.  
Driftnämnd Hallands sjukhus, Driftnämnd 
Psykiatri, Driftnämnd Närsjukvård och 
Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa 
får även i uppdrag att följa upp 
verksamhetens läkemedelsanvändning. 
Finansieringen ska ske inom respektive 
förvaltnings budgetram.  

 
 
Bedömning 

 
Revisionsfråga Bedömning 

Har revisorernas synpunkter och förslag till 
åtgärder besvarats av respektive 
nämnd/styrelse? 

Ja. 
Vi bedömer att regionstyrelsen via sitt 
yttrande som inkom 2021-03-23 har besvarat 
revisorernas synpunkter och förslag till 
åtgärder. 

Har synpunkterna och förslagen åtgärdats? Ja 
Av yttrandet framgår att ett ramverk har tagits 
fram som beskriver processen för 
implementering av nya läkemedel som inte 
har koppling till den nationella processen. 
Berörd verksamhetschef ansvarar för 
införande och implementering av ny 
kunskap, läkemedel och medicinteknik, samt 
för att det finns rutin/-er för 
detta.  Hallands sjukhus och Ambulans, 
diagnostik och hälsa följer upp 
läkemedelskostnader.  

 

 

Kris- och katastrofberedskap (RS) 
Revisionsfråga 1: Har revisorernas synpunkter och förslag till åtgärder besvarats av 
respektive nämnd/styrelse? 

Granskningsresultat 
Granskningen av kris- och katastrofberedskap visade att regionstyrelsen delvis har 
säkerställt att arbetet med kris- och katastrofberedskap sker i enlighet med lagstiftning 
och myndigheters riktlinjer. Det finns en ändamålsenlig organisation för kris- och 
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katastrofledning/beredskap och regionen arbetar med samverkan på ett ändamålsenligt 
sätt. Revisionen fann däremot brister gällande regionens viktiga styrande dokument, 
övning och utbildning, samt gällande sjukhusets robusthet.  

Utifrån de brister som granskningsrapporten uppmärksammat fanns det ett behov av en 
kontinuerlig uppföljning av regionens arbete med dokumentation, risk- och 
sårbarhetsanalys, övning och utbildning samt vad gäller robustheten inom sjukhusets 
försörjningssystem.  

Följande rekommendationer lämnades av revisionen: 

Dokumentation:  
● Säkerställ att regionens dokumentation för kris- och katastrofberedskap är 

uppdaterad, reviderad och beslutad. Säkerställ särskilt att det framgår vilka personer 
och ersättare som ingår i Krisledningsnämnden, utan att annan dokumentation 
behöver tillfrågas.  

● Färdigställ den katastrofmedicinska beredskapsplanen. Vidare, säkerställ särskilt att 
den harmonierar med den risk- och sårbarhetsanalys som parallellt är under 
framtagande, så att dokumenten inte blir autonoma.  

● Överväg att uppdatera kriskommunikationsplanen, samt säkerställ att denna är känd 
i verksamheten.   

● Överväg att sammanställa information om regionens kris- och katastrofberedskap i 
ett övergripande dokument. Detta för att skapa en översikt och tydlighet.  

● Överväg att ta bort uppdelningen mellan “planering” och “ledning” i 
krisorganisationen.  

                  Risk- och sårbarhetsanalys:   
● Förtydliga arbetsprocessen med RSA och identifierade åtgärdsförslag. Mer specifikt 

bör valet av risker som djupanalyserats förtydligas i RSA, samt att arbetsprocessen 
förtydligas och dokumenteras för hur arbetet sker med att genomföra de 
identifierade åtgärdsförslagen. Arbetsprocessen bör innefatta tydliga roller och 
ansvar för genomförande och uppföljning, samt tydliga tidsgränser för 
genomförande.  

Övning och utbildning:   
● Ta fram en plan för övnings- och utbildningsaktiviteter på en övergripande nivå och 

efter önskad ambitionsnivå. Övnings- och utbildningsverksamheten bör anpassas 
efter organisationens nuvarande krishanteringsförmåga, behov samt framtida 
målsättningar avseende förmåga. 

● Vidare bör rutiner tas fram för att dokumentera och utvärdera genomförda aktiviteter, 
samt för att säkerställa att samtliga relevanta roller genomför lämpliga aktiviteter.  

Robusthet i sjukhusets försörjningssystem:   
● Färdigställ kontinuitetsplaner för att säkerställa sjukhusens drift i kritiska 

försörjningssystem. Som en del i arbetet bör förteckning över prioriterade enheter 
inom sjukhusen upprättas, vilken kan användas som underlag till utvecklande av 
kontinuitetsplaner för kritiska försörjningssystem.  
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● Avseende vattenförsörjning bör detaljerade nödplaner från respektive 
vattenleverantör begäras in och integreras med kontinuitetsplaner. Exempelvis hur 
leverantören förväntas bidra med transport av vatten vid en krissituation.  

● Säkerställ att identifierade åtgärdsförslag i risk- och sårbarhetsanalysen 
omhändertas kopplat till att säkerställa sjukhusens drift i olika försörjningssystem. 

Yttrande från regionstyrelsen 
Regionstyrelsen svarade på rapporten den 2020-03-18. Av yttrandet framgick följande 
åtgärder: 

● En revidering pågår av den kris- och katastrofmedicinska planen som förväntas bli 
antagen Q2 2020. I samband med detta planeras även en gallring bland styrande 
dokument. Säkerhetsavdelningen är ansvarig för upprättandet av den kris- och 
katastrofmedicinska planen och arbetet sker i samverkan med förvaltningarna.  

● Kriskommunikationsplanen planeras att uppdateras under våren 2020. 
Kommunikationsavdelningen är ansvarig för uppdateringen.   

● Identifierade brister i RSA, Risk- och sårbarhetsanalysen, 2019–2022, samt 
återstående brister från RSA 2015–2018 omhändertas i en handlingsplan som 
upprättas och följs upp av säkerhetsavdelningen. Berörda förvaltningar ansvarar för 
sina delar av planen.  

● En övnings- och utbildningsplan har upprättats för nyckelpersoner inom regionens 
krisledning år 2020 samt med plan för 2021–2024. 

● Samtliga aktiviteter i övnings- och utbildningsplanen ska administreras via 
Kompetensportalen för att möjliggöra för bland annat utvärdering och 
närvarokontroll. Säkerhetsavdelningen är ansvarig för att upprätta och följa upp 
övnings- och utbildningsplanen. Berörda förvaltningar är ansvariga för att se till att 
sin krisledning har medarbetare som har deltagit i övningar och utbildningar.  

● Handlingsplanen till RSA ska bland annat innehålla kontinuitetsplanering för 
dricksvattenförsörjning. 

 

Revisionsfråga 2: Har synpunkterna och förslagen åtgärdats? 

Iakttagelser 
Som ett led i granskningen har vi bett Region Halland redogöra för hur arbetet med 
ovanstående åtgärder fortskrider. Regionkontoret har inkommit med ett yttrande. Enligt   
yttrandet har Region Halland reviderat och beslutat om den kris- och 
katastrofmedicinska planen. Planen antogs däremot inte under Q2 2020 som angetts i 
svaret till revisionsrapporten, utan vid regionstyrelsens sammanträde 2022-06-08 § 96.  

Enligt yttrandet så har även regionen i linje med rekommendationerna uppdaterat 
kriskommunikationsplanen samt infört arbetet med risk- och sårbarhetsanalys i den kris- 
och katastrofmedicinska planen. Region Halland aktivt arbetar med nästa risk- och 
sårbarhetsanalys (RSA) som rapporteras vart fjärde år med nästa inlämning i oktober 
2023.  

Gällande rekommendationerna kopplat till robustheten i sjukhusets försörjningssystem 
så framgår det av yttrandet att det finns både pågående och avslutade arbeten, 
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ytterligare specifikationer framgår inte av yttrandet. I Region Halland pågår även en 
ambitionsökning i sjukhusens robusthet. Det pågår också ett arbete med att stärka 
försörjningsberedskap. På kort sikt ska det finnas en materiell grunduthållighet om minst 
en månad avseende försörjning av medicintekniska produkter och personlig 
skyddsutrustning på kort sikt. På längre sikt är ambitionen att denna period istället 
utökas till tre månader. 

Vi har även ställt ett antal kompletterande frågor varpå det framkommit att en 
handlingsplan för Risk- och sårbarhetsanalys är fastställd av säkerhetsledningen för år 
2023. Som ett led i detta har vi även tagit del av en presentation som redogör för 
processen framåt för arbetet med RSA. Det framgår vidare av svaret att den 
katastrofmedicinska planen utgör beslutsdokumentet för RSA. Planen beskrivs som en 
risk- och sårbarhetsanalys med tillhörande åtgärdsplan som inrapporteras under 
mandatperiodens första år till Socialstyrelsen, Länsstyrelsen och MSB.  

I svaret till de kompletterande frågorna uppges även att styrande dokument hanteras i 
enlighet med dokumentet “104 Dokumenthantering och styrande dokument” varvid de 
har ersatts, reviderats eller avpublicerats. Beslut om gallring finns i 
dokumenthanteringsplanen. Vem som har rätt att fatta beslut om gallring framgår ur 
arkivreglementet. 

Det framgår vidare av svaret på de kompletterande frågorna att Region Halland har 
infört en process för utbildning och övning inom säkerhet, vilket innefattar uppföljning av 
planerade utbildningar och övningar inom krisberedskap såväl som civilt försvar. En 
utbildnings- och övningsplan för krisberedskap och civilt försvar finns framtagen i Excel 
format för åren 2020-2024. I denna ingår en kontinuerlig uppföljning av deltagande. 
Detta sker i samband med genomgång av kursutvärderingar. 

Regionstyrelsen har enligt genomförd protokollgenomgång behandlat synpunkterna och 
förslagen enligt följande tabell.  

Sammanträdesdatum Yttrande/beslut/information 

2020-04-08 §44 Regionstyrelsen beslutar att avge 
yttrande enligt förslag avseende 
revisionsrapport kris- och katastrofberedskap 

2022-06-08 § 96 Regionstyrelsen beslutar att fastställa 
Region Hallands kris- och 
katastrofmedicinska plan. 

 
Bedömning 

 
Revisionsfråga Bedömning 

Har revisorernas synpunkter och förslag till 
åtgärder besvarats av respektive 
nämnd/styrelse? 

Ja. 
Vi bedömer att regionstyrelsen har inkommit 
med ett yttrande 2020-03-18 som i stora drag 
besvarar revisorernas synpunkter.  
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Har synpunkterna och förslagen åtgärdats? Ja 
Utifrån inkommen dokumentation bedömer vi 
att synpunkterna och förslagen i huvudsak 
har åtgärdats.  
 

 

Medicinteknisk utrustning (RS) 
Revisionsfråga 1: Har revisorernas synpunkter och förslag till åtgärder besvarats av 
respektive nämnd/styrelse? 

Granskningsresultat 
Revisionens samlade bedömning var att regionstyrelsen inte helt hade en 
ändamålsenlig styrning och uppföljning av anskaffning, användning och förvaltning av 
medicinteknisk utrustning. Det fanns styrande dokument gällande anskaffning av 
medicinteknisk utrustning och ny teknik i form av budgetdokument, verksamhetsplaner 
och processbeskrivningar, som hade kommunicerats till verksamheten, men det 
saknades en tydlig och gemensam investeringsprocess för medicinteknisk utrustning. 
Revisionen fann vidare att en del av inköpen skett utanför ramavtal.  

Granskningen noterade att det fanns ett behov av en kontinuerlig uppföljning av 
medicinskteknisk utrustning, både gällande investeringsprocessen såväl som 
uppföljningen av avtalstrohet.  

Revisionen lämnade följande rekommendationer: 

● ta fram samlade och regionövergripande dokument för samtliga investeringar i 
regionen 

● tillse att det finns någon funktion i regionen som har en övergripande helhetsbild 
över när det är dags att göra reinvesteringar 

● koppla in såväl Medicinsk Teknik som Regionfastigheter tidigare i 
investeringsprocessen 

● tillse att samtliga verksamheter i regionen har ett gemensamt investeringsverktyg för 
att på så vis öka möjligheten att få en tydlig och samlad överblick över hela Region 
Hallands investeringar 

● överflyttade upphandlingar från ett år till ett annat föregås av risk- och 
konsekvensanalys 

● i den mån det är möjligt att säkerställa att det förbrukningsmaterial av 
engångskaraktär som kommer att användas tillsammans med den medicintekniska 
utrustningen upphandlas tillsammans 

● genomföra regionövergripande behovsanalyser med inblandning från MTH såväl 
som från verksamheterna  

● genomföra hälsoekonomiska analyser i samband med anskaffning av 
medicinteknisk utrustning 

● tillse att uppföljning av avtalstrohet genomförs 

Regionstyrelsen svarade på rapporten 2020-03-18. Av yttrandet framgick följande: 
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● Regionstyrelsen beslutade 2020-06-03 om en ny riktlinje för investeringar som vid 
tidpunkten för yttrandet inte implementerats. Riktlinjen förväntas tydliggöra 
investeringsprocessen, från planering till genomförande, liksom uppföljningen. 

● Regionkontoret ska utifrån beslutad riktlinje ta fram ett regionövergripande dokument 
som beskriver hela investeringsprocessen, ansvarsfördelningen mellan 
verksamheterna och Regionkontoret, när verksamheterna och berörda parter bör 
involveras samt ett årshjul med de olika arbetsmomenten.  

● En arbetsgrupp ska tillsättas som utöver det regionövergripande dokumentet även 
ska ta fram rutiner för att skapa en helhetsbild över när det är dags att reinvestera.  

● Finns en plan för implementering av Permit på Driftnämnden Ambulans, diagnostik 
och hälsa (ADH), även om ADH anser att det finns fördelar med befintlig rutin. 
Regionfastigheter använder ett separat fastighetssystem men det finns möjlighet att 
få en bättre bild av regionens samlade investeringar via ett gemensamt system. 
Implementeringen av ett sådant system kräver dock mycket tid och resurser men det 
skulle öka den interna styrningen, uppföljningen och kontrollen. Genom att använda 
Permit skapas även bättre förutsättningar för att se till att både Medicinsk Teknik 
Halland och Regionfastigheter kopplas in tidigare i investeringsprocessen 

● Försenade och överflyttade upphandlingar mellan åren riskerar att påverka 
investeringsplanen. Risken kan minskas genom fortsatt tillämpning av 
ombudgetering av investeringsplanen i årsbokslutet, varvid ej nyttjade medel i 
fleråriga projekt flyttas över till kommande års investeringsplan genom 
fullmäktigebeslut 

● Gränssnitt och ansvar mellan verksamheterna och Regionupphandling kan 
förtydligas i en utvecklad och förtydligad process  

● Tydliggöra uppföljningen av efterlevnaden till investeringsprocessen i arbetet med 
den systematiska internkontrollen  

● Genom utvecklad användning av Permit kan stöd erhållas för livscykelanalyser 
(nytta och kostnader) vilket bör ske i samband med anskaffning av medicinteknisk 
utrustning. Detta kräver dock att metodiken utvecklas.  

● Identifierat behovet av utredning gällande regionens gemensamma arbete med 
bland annat kategoristyrning samt gällande olika typer av analyser inför 
upphandlingar, inom delprocessen för inköps- och upphandlingsanalys. 
Arbetsformerna behöver även fastställas och etableras.  

● Utveckla metod och rutiner för en mer regionövergripande uppföljning av 
avtalstrohet. Genom stickprov i den interna kontrollen kan en bättre uppföljning även 
uppnås. I verksamheten genomförs regelbundet och vid behov uppföljningar 
avseende funktionalitet och kvalitet, pris, resursåtgång och driftsäkerhet tillsammans 
med leverantörerna.  

Revisionsfråga 2: Har synpunkterna och förslagen åtgärdats?  

Iakttagelser 
Som ett led i granskningen har vi bett Region Halland redogöra för hur arbetet med 
ovanstående åtgärder fortskrider. Regionkontoret har inkommit med ett yttrande. Av 
yttrandet som vi tagit del av gällande hur Region Halland och dess verksamheter arbetat 
med föreslagna åtgärder framgår att ett regionövergripande arbetssätt upprättats för att 
prioritera och hålla ihop investeringsprocesserna. För att tydliggöra planering och analys 
av sammanhållet investeringsbehov har även årshjul och delprocesser utvecklats.   
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Genom styrdokument i ledningssystemet har processen för inköp enligt yttrandet 
förtydligats. Detta som ett led i att tydliggöra ansvarsfördelning och befogenheter men 
även för att skapa en vägledning i processen. Dokumentet ska ha tagits fram för att 
åstadkomma en ändamålsenlig, sammanhållen och väl fungerande inköp och 
upphandlingsverksamhet med ekonomisk balans och goda förutsättningar för hållbar 
utveckling. I dokumentet “305 - Inköp och upphandling” beskrivs beslutsgången för 
inköpsprocessen samt ansvar och befogenhet för olika roller. Dokumentet är fastställd 
av ekonomidirektör och daterad 2020-09-15.  

Enligt yttrandet har en processorganisation med flertalet processteam startat för att 
utveckla den regionala stödprocessen för inköp. Tillsammans med upphandlingschef 
leder även processledarna ett strategiskt inköpsforum för att stödja den 
regiongemensamma utvecklingen av inköpsverksamhet, i linje med beslutad 
inköpspolicy. Det ska även finnas en framtagen rutin för avtalsuppföljning vilket 
bekräftas av blanketten “Avtalsuppföljning” som beskriver aktiviteter kopplat till 
uppföljningen samt redogör för uppföljningens frekvens. Blanketten är fastställd av 
ekonomidirektör och daterad 2018-01-30.    

Vi har även ställt ett antal kompletterande frågor varpå det framkommit att det finns 
rutiner för reinvestering i form av investeringsplaner som sträcker sig 10 år fram i tid. 
Planerna anger dels när investeringar väntas genomföras, dels till vilket totalbelopp. Vi 
har inte tagit del av investeringsplanerna inom ramen för granskningen. 

Det framgår vidare av svaret på de kompletterande frågorna att Driftnämnd Ambulans, 
diagnostik och hälsa använder Permit från och med 2023. Region Halland planerar även 
att under 2023 stärka inköps- och upphandlingsavdelningens arbete genom att utöka 
med en avtalscontroller. Detta för att stärka det regionövergripande arbetet med 
uppföljning av avtalstrohet men även uppföljning av leverantörer.  

Vi har därutöver tagit del av ett årshjul som redogör för hållpunkterna i arbetet med 
planering och uppföljning samt en processkarta över investeringsprocessen. 

I Regionstyrelsens internkontrollplan för år 2022 har risken för större avvikelser kopplat 
till investeringar lyfts. Som kontrollmoment har man valt att vid uppföljningsrapport (UR) 
1 2022 kontrollera större projekt i dels UR2 2021 gällande prognos i förhållande till 
budget, dels i årsbokslutet för 2021 gällande utfall i förhållande till budget.   

Regionstyrelsen har behandlat åtgärderna enligt nedan tabell.   

 

Sammanträdesdatum Yttrande/beslut/information 

2020-10-14 §146 Regionstyrelsen beslutar att anta förslag 
till yttrande gällande svar på revisionsrapport - 
Anskaffning av medicinteknisk utrustning 
§ 153 Regionstyrelsen beslutar att ge 
regiondirektören i uppdrag att inrätta en 
central upphandlingsfunktion med placering på 
regionkontorets ekonomiavdelning. Uppdraget 
innebär en överflyttning av 
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upphandlingsorganisation från Driftnämnden 
Regionservice till regionstyrelsen. 
Regionstyrelsen beslutar vidare att uppdra 
regionkontoret att lägga förslag till justeringar 
av berörda nämnders reglementen och 
delegationsordning för styrelsen som följer på 
ändringen. Styrelsen beslutar även att 
anteckna att förändringen kommer att ske i 
samverkan mellan berörda parter och i nära 
dialog med de fackliga organisationerna. 
Organisationsförändringen ska träda ikraft i 
anslutning till årsskiftet 2020/2021 

2020-11-25 § 178 Regionstyrelsen beslutar att föreslå 
regionfullmäktige att besluta att införa följande 
tillägg i regionstyrelsens reglemente § 
Upphandling 
- Regionstyrelsen ansvarar för att leda och 
samordna den regionala inköps- och 
upphandlingsverksamheten och för den 
samlade inköpsprocessen. 
- Regionstyrelsen ansvarar för att lämna 
förslag till policyer och besluta om 
riktlinjer inom inköps- och 
upphandlingsområdet, samt genomföra och 
följa upp upphandlingar 

 
Bedömning 

 
Revisionsfråga Bedömning 

Har revisorernas synpunkter och förslag till 
åtgärder besvarats av respektive 
nämnd/styrelse? 

Ja. Vi bedömer att regionstyrelsen via sitt 
yttrande som inkom 2020-10-08 har besvarat 
majoriteten av revisionens synpunkter och 
förslag. 

Har synpunkterna och förslagen åtgärdats? Ja. Av både yttrandet och svaret på de 
kompletterande frågorna som regionen 
inkommit med framgår att flertalet av de 
föreslagna åtgärderna har vidtagits. Vi ser 
positivt på det arbete som regionen genomför 
inom granskningsområdet. Det pågår en 
implementering av Permit inom Driftnämnd 
Ambulans, diagnostik och hälsa.  
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Standardiserade vårdförlopp i cancervården (RS) 
Revisionsfråga 1: Har revisorernas synpunkter och förslag till åtgärder besvarats av 
respektive nämnd/styrelse? 

Granskningsresultat 
Granskningen visade att regionstyrelsen i allt väsentligt säkerställer att cancervården 
sker i enlighet med standardiserade vårdförlopp (SVF). Det fanns en ändamålsenlig 
organisation för implementering och utveckling av SVF, samt en tydlig ansvarsfördelning 
och samverkan mellan specialiserad vård och primärvård. Granskningen visade också 
att det fanns en utarbetad och strukturerad process för hur stimulansmedel för arbetet 
med SVF skulle fördelas, dock har det förekommit fall då medlen inte fördelats i linje 
med dessa. Vidare noterade revisionen att ledtiderna för flera av de SVF:erna som 
införts har kortats ner, men att den totala ledtiden för samtliga SVF:erna har sett ut att 
öka av oklar anledning. Granskningen noterade inga undanträngningseffekter men 
betonade vikten av ett fortsatt arbete med kapacitetsbrister.  

Av granskningsrapporten framgår att det finns ett behov av en kontinuerlig uppföljning 
av standardiserade vårdförlopp i cancervården, både gällande ledtiderna för SVF: er, 
och statistiken över antalet patienter i standardiserade vårdförlopp, men även gällande 
arbetet med kompetens- och kapacitetsbrister. 

Revisionen lämnade följande rekommendationer: 

● Säkerställa en löpande analys av ledtider inom SVF för att utifrån identifierade 
brister i analysen kunna vidta adekvata åtgärder. 

● Säkerställa en korrekt registrering av patienter i standardiserade vårdförlopp för att 
statistiken ska utgöra ett rättvisande underlag för utvärdering och vidareutveckling 
av arbetet med standardiserade vårdförlopp. 

Yttrande 
Regionstyrelsen svarade på rapporten 2019-11-20. Av yttrandet framgick följande 
åtgärder: 

● Det finns arbetssätt för att säkerställa att uppföljning och analys av delledtider inom 
SVF sker på ett strukturerat sätt i berörda förvaltningar. Utifrån vad dessa visar ska 
åtgärder vidtas för att förbättra och bibehålla ledtider. Uppdragen kommer att 
förtydligas till berörda förvaltningars driftsnämnder. 

● Regionkontoret har en pågående dialog med RCC Syd och RCC Väst för att påtala 
brister i registrering/kodning på regionsjukhusen. Uppdraget till Regionkontoret 
behöver förtydligas.  

● Det bedrivs ett kontinuerligt arbete med att säkerställa kompetens och kapacitet hos 
SVF-koordinatorerna på förvaltningarna. Uppdraget till Driftnämnd Hallands Sjukhus 
behöver förtydligas.  

Revisionsfråga 2: Har synpunkterna och förslagen åtgärdats?  

Iakttagelser 
Som ett led i granskningen har vi bett Region Halland redogöra för hur arbetet med 
ovanstående åtgärder fortskrider. Regionkontoret har inkommit med ett yttrande. Av 
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yttrandet som vi tagit del av gällande hur Region Halland arbetar med synpunkter och 
rekommendationer från tidigare granskningar framgår att de arbetssätt som nämnts i 
revisionsrapporten utvecklats med aktiviteter inom förvaltningarna. Pandemin har 
däremot lett till att arbetet inte har kunnat pågå i den takt som planerats trots att arbetet 
med vårdförloppen varit i fokus under hela pandemin.  

Enligt yttrandet har uppföljningar av delledtider inom cancervården genomförts och 
analyser har delgetts Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott i november 2020. 
Som ett resultat av detta har ett sjukhusövergripande processtöd för linjechefer och 
processledare tagits fram, ett arbete har påbörjats tillsammans med processledare för 
att förbättra ledtider inom förvaltningarna samt med effektivare handläggning och 
remisshantering.   

Utifrån revisionens förslag har Region Halland fört en dialog med RCC Syd och RCC 
Väst om kodning. Rutinen för överföring av information till annan region har påtalats och 
kontaktvägar har tagits fram för att direkt kunna handlägga problem som berör kodning.  

Vi har även ställt några kompletterande frågor varpå det framkommit att Driftnämnd HS 
formulerat uppdrag kopplat till SVF i sin verksamhetsplan. Av verksamhetsplanen för 
2022 (antagen 2021-12-01 § 79) framgår att nämnden som utvecklingsområde har att 
“Säkerställa följsamhet till de regionala vårdprocesserna inom hjärtsjukvård och de 
standardiserade vårdförloppen för cancer”.  

Det framgår även av svaret att ansvaret för SVF:erna och kodningen övergick till 
förvaltningarna i samband med att den nationella satsningen på kortare väntetider inom 
cancervården avslutades 2019. Detta verifieras av den tjänsteskrivelse som vi tagit del 
av från Regionkontoret, daterad 2019-10-09.  

Vidare framgår av svaret på de kompletterande frågorna att Regionkontoret ser till att 
nationella koder finns tillgängliga på vårdgivarwebben med länkar till hemsidan för 
Regionalt cancercentrum, samt att berörda verksamheter följer upp arbetet. 
Regionkontoret genomför två regionala nätverksmöten per år med koordinatorerna vilket 
innefattar diskussioner om kodning, samt framställer månadsrapporter avseende SVF till 
förvaltningarna för att stödja arbetet med delledtider. Det finns dessutom en framtagen 
rutin för dokumentation och kodning kopplat till SVF inom cancersjukvården som är 
fastställd av hälso- och sjukvårdsdirektör och senast publicerad 2021-09-27.  

Utöver detta efterfrågar Driftsnämnden och får uppföljning på målstyrning och 
kvalitetsstyrning genom uppföljningsrapporterna 1 och 2 samt via årsredovisningen. I 
Region Hallands andra uppföljningsrapport för 2019 (godkänd av regionfullmäktige 
2019-10-23 § 78) nämns det pågående arbetet inom Hallands sjukhus med att koppla 
uppföljningen av SVF-processerna till ordinarie uppföljning. Enligt uppföljningsrapport 1 
för år 2021 (godkänd av regionfullmäktige 2021-06-23 § 70) startade Hallands sjukhus 
uppföljning av vårdprocesser enligt ny rutin hösten 2020, med rapportering och 
avstämning två gånger per år på samtliga verksamhetsnivåer. I uppföljningsrapporterna 
följs SVF upp utifrån utfall och målvärde.  

Av Region Hallands uppföljningsrapport för januari- april 2022 (beslutad av fullmäktige 
2022-06-22 § 64) framgår att Hallands sjukhus under mars månad har genomfört en 
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intern revision av SVF-koordinatorernas uppdrag, arbetssätt och kompetens. Enligt 
uppföljningsrapporten noterade den interna revisionen ett behov av sjukhus- 
övergripande åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för att nå nationella mål, bland 
annat kopplat till kodning. I arbetet framöver ingår att ta fram en grundläggande digital 
utbildning för SVF-koordinatorer, förbättra nätverksträffar samt förbättra det 
övergripande stödet för att bättre kunna analysera datarapporter och resultat.  

Region Halland redovisar även arbetet med standardiserade vårdförlopp (SVF) till 
Regionala cancercentrum som sammanställer och skickar vidare till Socialstyrelsen.  

Regionstyrelsen har behandlat åtgärderna enligt nedanstående tabell.   

 

Sammanträdesdatum Yttrande/beslut/information 

2019-11-20 §205 Regionstyrelsen beslutar att avge 
yttrande, gällande granskning av 
standardiserade vårdförlopp i cancervården, 
enligt förslag efter redaktionella ändringar. 

 
Bedömning 

 
Revisionsfråga Bedömning 

Har revisorernas synpunkter och förslag till 
åtgärder besvarats av respektive 
nämnd/styrelse? 

Ja. Vi bedömer att regionstyrelsen via sitt 
yttrande som inkom 2019-11-20 har besvarat 
revisorernas synpunkter och förslag till 
åtgärder. 

Har synpunkterna och förslagen åtgärdats? Ja. Vi bedömer att det pågår ett arbete med 
att följa upp och analysera delledtiderna inom 
SVF och gällande kodning samt med att 
säkerställa kompetens och kapacitet hos 
SVF-koordinatorerna.  

 

Astma/KOL (RS, DN NSV, DN HS) 
Revisionsfråga 1: Har revisorernas synpunkter och förslag till åtgärder besvarats av 
respektive nämnd/styrelse? 

Granskningsresultat 
Granskningen visade att regionstyrelsen, Driftnämnd Hallands sjukhus och Driftnämnd 
Närsjukvård inte helt hade inrättat en ändamålsenlig styrning, uppföljning och intern 
kontroll för att säkerställa att vården bedrivs i enlighet med de nationella riktlinjerna vad 
avser vården inom astma och KOL. 

Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till regionstyrelsen, 
Driftnämnd närsjukvård och Driftnämnd Hallands sjukhus: 
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● Säkerställ att uppgifter registreras i luftvägsregistret och Primärvårds Kvalitet (gäller 
endast primärvården). Detta skapar förutsättningar för uppföljning av vården. 

● Tillse att en uppföljning av astma/KOL vården genomförs för att säkerställa att en 
jämlik vård samt att tillräckliga resurser läggs på dessa patientgrupper. 

 
Yttrande  
Regionstyrelsen inkom med ett yttrande 2021-05-04. Av yttrandet framgår att 
Regionstyrelsen delar revisionens bedömning och instämmer delvis i 
rekommendationerna. I yttrandet uppdrar regionstyrelsen: 

● Att Regionkontoret fortsätter utveckla kvalitetsuppföljning via vårdprocesser 
● Att berörda enheter inom specialistvård och närsjukvård tillser att uppföljning sker för 

att möjliggöra och främja en jämlik vård. 

 
Driftnämnd Hallands sjukhus inkom med sitt yttrande 2021-06-02 vilket inkluderade 
följande åtgärder:  
 
● Driftnämnden delar revisorernas bedömning om att skriftliga behandlingsplaner och 

interprofessionell samverkan är ett fortsatt utvecklingsområde. De beskriver att 
arbetet med detta pågår och kommer fortgå vid Hallands sjukhus. Det pågår också 
åtgärder för revisorernas rekommendation om uppföljning och analys om 
måluppfyllelse och tillgänglighet. 

● I yttrandet beskrivs vidare att det pågår ett arbete kring Hallands sjukhus samlade 
resurser ska användas så bra som möjligt för att ge invånarna jämlik vård, och att de 
vill reducera skillnader mellan utbudsorter i regionen. Arbetet innebär i stort en 
utveckling av gemensamma arbetssätt och gemensamma planeringslistor för 
utbudspunkterna i öppenvårdsverksamheten.  

● Det beskrivs också innebära att läkarresurser kopplade till de olika utbudspunkterna 
anpassar och förstärks till patientflödet för att bättre möta hallänningens behov. 

 

Driftnämnd Närsjukvård inkom med sitt yttrande 2021-06-16 vilket innehöll följande 
åtgärder: 
 
● Driftnämnden Närsjukvård instämmer i att behandlingsplaner kan användas i högre 

utsträckning än det görs idag och tar med sig frågan till kommande arbete med 
verksamhetsplan och uppföljning 2022. 

● De tar också med sig frågan om att säkerställa rapporteringen till centrala 
kvalitetsregister till kommande arbete med verksamhetsplan och uppföljning 2022. 

● Driftnämnden Närsjukvård tar med sig rapportens rekommendation till arbetet med 
verksamhetsplan och intern kontroll 2022. 

Revisionsfråga 2: Har synpunkterna och förslagen åtgärdats?  

Iakttagelser 
Som ett led i granskningen har vi bett Region Halland redogöra för hur arbetet med 
ovanstående åtgärder fortskrider. Regionkontoret har inkommit med ett yttrande. Enligt 
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yttrandet som vi tagit del av gällande hur Region Halland arbetar med ovanstående 
synpunkter och förslag så har regionen åtagit sig att säkerställa registeruppgifter, öka 
behandlingsplaner samt skapa uppföljning för jämlik vård. Dessutom har användandet 
av behandlingsplaner ökat efter revisionsrapporten. Uppföljning av nämnd sker i 
enlighet med ordinarie uppföljningsprocess där olika nivåer inom organisationen och 
driftnämnden involveras utifrån lämplig systemnivå. Inom Hallands sjukhus och 
Närsjukvården förväntas arbetssätt utvecklas kontinuerligt, vilket beskrivs ligga inom 
ramen för chefsorganisationens verkställighetsansvar. 

Det framgår vidare av yttrandet att ett löpande uppföljningsarbete pågår inom regionens 
kunskapsprocesser med stöd av kvalitetsregister för att säkerställa jämlik vård och 
resursfördelning via ett ordnat införande av personcentrerade vårdförlopp. Uppföljningen 
av vissa parametrar såsom spirometrier har påverkats av pandemin vilket försvårat 
arbetet med att utföra säkra mätningar. Processgruppen för Astma/KOL ska även 
fortsatt ha ett uppdrag.  

Vi har även inom ramen för granskningen ställt några kompletterande frågor varpå det 
framkommit att Region Halland använder sig av ett annat referensmaterial än det som 
används i kvalitetsregistret varvid siffrorna för patienter i Region Hallands inte är 
jämförbara med patienter i andra regioner. Ett arbete pågår just nu inom regionen för att 
ta fram uppföljningsverktyg för att kunna följa halländska patienter. Bland annat har 
möjligheten till en automatisk överföring från journalsystemet till det nationella 
kvalitetsregistret undersökts.  

Det framgår vidare av svaret att det utvecklingsarbete som Driftnämnd Hallands sjukhus 
beskrivit i sitt yttrande till revisionsrapporten genomförts varvid gemensamma arbetssätt 
och ett förstärkt samarbete mellan Hallands sjukhus tre utbudsorter ska ha etablerats. 
Detta arbete ska ha lett till en ändamålsenlig följsamhet till riktlinjerna för astma och 
KOL, samt att patienterna får en vård som är individualiserad och behovsstyrd.  

Hallands sjukhus ska även vid behov genomföra uppföljningar och analys utifrån egna 
verksamhetsdata vad gäller måluppfyllelse och tillgänglighet. Dessa uppföljningar är att 
se som ett komplement till de regelbundna uppföljningarna som genomförs utifrån 
nationella kvalitetsregister där fokus är på eventuella avvikelser.  

I Driftnämnd Närsjukvårds verksamhetsplan och uppföljningar för 2022 framgår inte att 
vårdcentralerna arbetar för att förbättra registreringen till centrala register avseende 
astma och KOL. Det framgår däremot av svaret till de kompletterande frågorna att ett 
arbete pågår i Region Hallands processgrupp för Astma/KOL med att ta fram verktyg 
som kan användas till att kvalitetssäkra att patienter får en skriftlig behandlingsplan och 
att planen följs upp. Det framgår även av svaret att risken för att verksamheter inte 
registrerar uppgifter i register för Astma/KOL och luftvägsregister bedömdes som låg i 
det interna kontrollarbetet varvid risken inte tagits med i nämndens internkontrollplan.  

Regionstyrelsen har behandlat synpunkterna och förslagen enligt nedan.   

 

Sammanträdesdatum Yttrande/beslut/information 
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2021-06-09 §88 
Regionstyrelsen beslutar att avge förslag till 
yttrande, gällande granskningen av följsamhet 
till nationella riktlinjer för astma och KOL, i 
enlighet med Regionkontorets förslag daterat 
2021-05-04. Regionstyrelsen uppdrar åt 
Regionkontoret att fortsätta utveckla 
kvalitetsuppföljning via vårdprocesser. Vidare 
uppdrar styrelsen både Driftnämnd Hallands 
sjukhus och Driftnämnd Närsjukvård att tillse 
att uppföljning av astma/KOL vården sker för 
att främja en jämlik vård.  

 
Driftnämnd Hallands sjukhus har följt upp synpunkterna och förslagen enligt nedan tabell.  

Sammanträdesdatum Yttrande/beslut/information 

2021-03-31 §15 Driftnämnden beslutar att notera 
protokollen/skrivelserna till protokollet med 
tillägg av inkommande revisionsrapport- 
Granskning av följsamhet till nationella 
riktlinjer för astma och KOL. 

2021-06-02 § 25 Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar 
att notera protokollen/skrivelserna till 
protokollet däribland revisionsrapporten - 
Granskning av följsamhet till nationella 
riktlinjer för astma och KOL.  
§ 31 Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar 
att med godkännande lämna yttrande på 
revisionsrapport om granskning av följsamhet 
till nationella riktlinjer för astma och KOL i 
enlighet med föreliggande förslag. 

2021-06-30 § 38 Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar 
att notera protokollen/skrivelserna till 
protokollet, däribland protokollsutdrag 
Regionstyrelsen 2021-06-09 §88 Svar på 
revisionsrapport Granskning av följsamhet till 
nationella riktlinjer för astma och KOL.  

2022-02-16 §11 Information från sjukhuschefen vid 
Hallands sjukhus gällande pågående 
genomförandearbete att under 2022 realisera 
sjukhuschefsbeslut 
där fler av Hallands sjukhus kliniker får 
verksamhetsansvar på fler utbudsorter 
(Kungsbacka, Varberg, Halmstad) i syfte att 
stärka förutsättningar för jämlik 
vård utifrån behov, ensade 
patientvårdprocesser och ökad robusthet vad 
gäller kompetensförsörjning och 
erfarenhetsutbyte. 

2022-06-01 § 40 Information och statusuppdatering från 
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sjukhuschefen vid Hallands sjukhus har 
lämnats till nämnden gällande bland annat 
det gående arbetet kring sjukhusets 
utvecklade ledningsorganisation där fler 
kliniker får patientverksamhet på fler 
utbudsorter.  

 
 

Driftnämnd Närsjukvård har följt upp synpunkterna och förslagen enligt nedan tabell.  

 

Sammanträdesdatum Yttrande/beslut/information 

2021-06-16 §49 Driftnämnden Närsjukvård beslutar om 
att svara på revisionsrapport - Granskning av 
följsamhet till nationella riktlinjer för astma och 
KOL, enligt yttrande daterat 2021-06-03. Av 
ärendet framgår att registrering inom register 
för astma/Kol har påverkats under pandemin 
under året samt att vårdcentralerna arbetar 
för att förbättra registreringen. Detta kommer 
att tydliggöras i nämndens kommande 
verksamhetsplan och intern kontroll.  

 
 

Bedömning 

 
Revisionsfråga Bedömning 

Har revisorernas synpunkter och förslag till 
åtgärder besvarats av respektive 
nämnd/styrelse? 

Ja.  
Vi bedömer att regionstyrelsen via sitt 
yttrande som inkom 2020-05-04, Driftnämnd 
Närsjukvård via sitt yttrande 2021-06-16 samt 
Driftnämnd Hallands sjukhus yttrande 2021-
06-02 har besvarat revisorernas synpunkter 
och förslag till åtgärder. 

Har synpunkterna och förslagen åtgärdats? Ja. Vi bedömer att regionstyrelsen har 
beslutat om de uppdrag som de nämnt i 
tidigare yttrande.  
 
Ja. Driftnämnd Hallands sjukhus bedriver 
enligt protokollen ett arbete avseende 
utbudsorter. Enligt yttrandet arbetar regionen 
med att säkerställa jämlik vård och 
resursfördelning, samt att Hallands sjukhus 
vid behov uppges genomföra uppföljningar 
och analys utifrån egna verksamhetsdata vad 
gäller måluppfyllelse och tillgänglighet. 
Användandet av behandlingsplaner ska även 
ha ökat och processgruppen för astma/KOL 
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arbetar med att ta fram verktyg för 
kvalitetssäkring och uppföljning av 
behandlingsplaner. 
 
Ja/Delvis. Vi bedömer inte att Driftnämnd 
Närsjukvård har tagit med sig arbetet med 
registrering till centrala kvalitetsregister eller 
behandlingsplaner till arbetet med 
verksamhetsplan 2022 eller uppföljningar. 
Dett pågår det ett utvecklingsarbete avseende 
registrering till centrala kvalitetsregister samt 
gällande kvalitetssäkring och uppföljning av 
behandlingsplaner inom regionen.  
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Marie Lindblad     Louise Tornhagen 
___________________________  ___________________________ 
Uppdragsledare     Projektledare 

 
 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029–6740) (PwC) på uppdrag 
av Revisorerna i Region Halland enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC 
ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna 
rapport.  
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SDO for Tobias Eriksson (10476547):
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SDO for Lena Olofsdotter (10476571):
{'status': 'complete', 'orderRef': '96e61a8e-841f-45bb-b39b-59653d10b8bd', 'completionData': {'cert': {'notAfter': '1759528799000', 'notBefore': '1664748000000'}, 'user': {'name': 'LENA OLOFSDOTTER', 'surname': 'OLOFSDOTTER', 'givenName': 'LENA', 'personalNumber': '195511081142'}, 'device': {'ipAddress': '176.10.156.175'}, 'signature': 'PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPmxiSk8xak9PditvUm4vbFhnNEVRTUs4Z2hvS2NySThwbEdmc053blVzT289PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5DWlhaR2lSV2hoRHMxTmc5S1JwUXd1SE9GejluRDc4UUZIVnRmRlc4K2tvPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5WWWtUZkNPSmJXSTRzMTRzL0pyOEI0SVRHTFpBMkQ5OTZIR0dwRFRxcFhNRjAvWUtkVWhoS0pvWGtNd1V3M0FnMUpFNmdEeUF2KytFK2NOamtGcHJDeXdVTXF4T0ZWN0hSQUpaWTh5R0lGaVRsbGZDblhHNndQalhLSFRxZklzZUJGeUQ1VmtQUzMwSm5xa1Jlcnh2bVNKMWRjV1hENGZSYTg0Q2k5QnhoR3BUUVRiZXpzeG5wbVVic0U4WXlQTjhpaW9BNlVvQnp5TThlbHI0MWdHRlZQdkdIVGVuTHlxdnRjOUxNTWR5aGhkSnZybWZLd3NNeFVaMFB4U0tBTWpSLytVcmpKWDdBQUNVMjRmRTkrN0pqQ0UycTRoUmhSMVNTNndRU2ZidWo4aUd2dFg5Y0cveXRwZWxkSkJXVWVsWWF2VlJ0S3pXWU5XdjFMTmxkV2FFMmc9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGVVRDQ0F6bWdBd0lCQWdJSWEweEcvdVNVdUtrd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3YlRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCUk1LTlRBeU1ERTNOemMxTXpFc01Db0dBMVVFQXd3alUzZGxaR0poYm1zZ1EzVnpkRzl0WlhJZ1EwRXpJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd0hoY05Nakl4TURBeU1qSXdNREF3V2hjTk1qVXhNREF6TWpFMU9UVTVXakNCdXpFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVVTUJJR0ExVUVCQXdMVDB4UFJsTkVUMVJVUlZJeERUQUxCZ05WQkNvTUJFeEZUa0V4RlRBVEJnTlZCQVVURERFNU5UVXhNVEE0TVRFME1qRTRNRFlHQTFVRUtRd3ZLREl5TVRBd015QXhNUzR3T1NrZ1RFVk9RU0JQVEU5R1UwUlBWRlJGVWlBdElFMXZZbWxzZENCQ1lXNXJTVVF4R1RBWEJnTlZCQU1NRUV4RlRrRWdUMHhQUmxORVQxUlVSVkl3Z2dFaU1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRJQkR3QXdnZ0VLQW9JQkFRREF3YVlsaTREZzRuaEtiempERGpCK3huY3EvMW1YVElSaDI3eHRoMlVKN0JVV0F0TEJvbWhmbXRVZnhOQVhXQTF3d1hzNk5OQVlvWDVGbFNsRUhBTGtmdzFZYVVqMGE2QmJBcVdKOXhkU1EyZHFIWEtaM1lMM3l5UlluTTJDcnBpVE9YRlQ1RUFzcysrR0xibHZhejgvaUZsVXY2ckN3bEU0bzFmWXhnY3M1M0Exb2pwRXh6dTNnRkpXV2JCRjlaVWNHVEhoZmJoYWtjckoxbGtkams5Um1MS1RZNGtUV0d4cG5jcWNoYytuZkhGVVNMRU5INysxalo1K1hKV1dYVFVkOUM3YzRCekJaQTVNaVg0T1JzVkVpNHRlMm1jMEdTRGFGaUNqelVLNjRsMnZ3V1lSankrKzBJNDJ0Ynl6enE0bDdoRmsyZFhXbW1FbHUrQ2N1bVRkQWdNQkFBR2pnYVV3Z2FJd093WUlLd1lCQlFVSEFRRUVMekF0TUNzR0NDc0dBUVVGQnpBQmhoOW9kSFJ3T2k4dmIyTnpjQzV5WlhadlkyRjBhVzl1YzNSaGRIVnpMbk5sTUJNR0ExVWRJQVFNTUFvd0NBWUdLb1Z3VGdFRk1BNEdBMVVkRHdFQi93UUVBd0lHUURBZkJnTlZIU01FR0RBV2dCUjNwQWpXcnIxMEkvZ0R3OWZaWG1qNElHM0NNakFkQmdOVkhRNEVGZ1FVOWVRdnVUUDFub0Vlcm0xVUJUcXFnVHZxVFZjd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUFEZ2dJQkFIdThYWlpVVitZTlpIRm9XQ1d1dTZyMTZXV3MxV2ZzbHZuR1hXYSt3VmwwNFdnNnI4bnBaTjBuWFNIZWt4Ty8ySnVBS2xDOHFPeEQrSlFyUXVDUkJlUlNOSUJCSTdRTGRSL25rYTBpc2NUc3A5NHJ2cjQrTDduT2VMMlJkbnp3WW9ERDRPMWNnZnFNQWpuRXRXbysvaUdLZXFORlNlSVFraVltQXYzdEEwb3VQekc5WmxZdkt5SE1qRzhYdCtTYlI1eWx6VitnZTdwZHprTnl4SmRLaEFLczRKVzE2c08rNGtFbEtvQ2N2OGJ3ejhEZFRaVVlTUjhaUzN4SVRYRnRNdThtejVjcWM1UFlGYi9DeW1xcUN5YVJJTExKQ2tiQ0prVFpFWDI0NDZaUFBTQll2Zm43Z3ozNUJqeVJIa0VKVHQzU1hmWGdXbWFaRTRpcVlzanNVRDBQb1o5RDNCRTUydU1Vb2lzeXBwdWJZdGRqaTNpVlhXa0U0YkN6WUVFMjV4U0VKSVVtN1dYRXlwdzF3NzB4MGlPRm80a21GWjFZNXVqbXhYaUhnNmNpdDNraWhmMEZhRHU2YmRpelRFY1VGSUxuMEV5SGx2bEpMSmhqbmw3eGx3aWNLM0pIYmVBazdRUzRGUk51RmpDMlkxR1VpOTJjemgxN1daZ3hyZzArc0d6WEdBS1QyR2ZwU3AyZ3NrVGdIRXVMUHc5TVExci9RWE9RVGdSMGwyTW1IbjR4Zm1jOTZuSHdsOEhYOHpXR1liSVNDNVZWWTljdjIwSDdzTGZ1cnUrdTQ1b2ZkTGtkV01VYmtLSDNpNnpRZFdPWTcxb01RK0svZ0ZPUDBpWndGb3EyTEMwTEk2NEV5T1JiT1FXQTV6M3ZtaDJTenZPY2Y2THBQNW83RGRldzwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjxYNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+TUlJRnlqQ0NBN0tnQXdJQkFnSUlObVJmVHd2d3MyRXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBd1l6RUxNQWtHQTFVRUJoTUNVMFV4R3pBWkJnTlZCQW9NRWxOM1pXUmlZVzVySUVGQ0lDaHdkV0pzS1RFVE1CRUdBMVVFQlJNS05UQXlNREUzTnpjMU16RWlNQ0FHQTFVRUF3d1pVM2RsWkdKaGJtc2dRMEVnZGpFZ1ptOXlJRUpoYm10SlJEQWVGdzB4TWpFeU1UTXdPVEU0TURGYUZ3MHpOREV5TURFd09URTRNREZhTUcweEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNUnN3R1FZRFZRUUtEQkpUZDJWa1ltRnVheUJCUWlBb2NIVmliQ2t4RXpBUkJnTlZCQVVUQ2pVd01qQXhOemMzTlRNeExEQXFCZ05WQkFNTUkxTjNaV1JpWVc1cklFTjFjM1J2YldWeUlFTkJNeUIyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1JSUNJakFOQmdrcWhraUc5dzBCQVFFRkFBT0NBZzhBTUlJQ0NnS0NBZ0VBeFhRWnZmMy9nVWRJT05kZkRRdUIxcDRGMHlTcTJKTlZzcy9NVk1WNmpxdHJpOGwzQXlMLzFtQTRXUmxlTjd0a2NrRm9UaWtNWUphNzZnbHVMUmZmM0g2Q0NOSjhYV3hZaHlsWWc4c3dBdGdxTHdmNy9LNG9QekRrcjRPUEhZcGh3ME43bm11MmxoQlJBd25Xdmg2bmF3blpKOEpKdVV6WnN1cUFVZlIyaVRGZTR1UkpKZlkzdm5tMHRRWUF1TnJTa2JqU1FlWW9tejd4RXFKMzJvQ0U2bjhURnVEeDN0TDNFTEhNWDE5aG5PK2trcjFVWWRsUUhrTC9zNEhyNmhRbVA0L2dSd24xdENzeGdXOHhqNmEyZmtDcUN1RG9YaytlNmNuemc5SlZCWVIwVXhkdi9wczNtOGU4RlRLSG9oRzhHWW01bkFBMXp2WEYrbWc5bWxnWEhwYTZBWWVjdithTWxidjFrcDRnOGtzUzMwQVVjVWhuTVdML2J2eTQxTXNDT1NHdHZPZi9kVTlQa1JxOXBxbm9kRXk5OTFNS01xTFN2cFhxQWp3ZHY2ek5OaFRIWFB1S2lPOXk1bkx2UFFudGFKRnYvZWllTVFMdlRNTUpHN1NPWWlzR0JRMm0vMmEzZUlyRW1oV3dmNmN3RDJ0VUhjR084Q3pFc05nZUY1M3B4Z05zTDVxTlI4Wkw1ZnlRVXk3VWdnMGxUaEpBZFlpMno3bjF5SHRvRmdUSTdjNlgyMmVubFNqMDh4eVJudGd5M040Z0E4VUN3NUg3RFBmYkNlT2tBLzhhcVc1a3IyaEI5QXhjNVhSaUZ0ZU5sbFRwL2E1THV6aXBKOUs0SUJSRU40Nm5WKzNWSEpZSllBcjBtczJuVXZ3OFpnVk9CS0VOVURYRytaN0xyK2tDQXdFQUFhTjRNSFl3SFFZRFZSME9CQllFRkhla0NOYXV2WFFqK0FQRDE5bGVhUGdnYmNJeU1BOEdBMVVkRXdFQi93UUZNQU1CQWY4d0h3WURWUjBqQkJnd0ZvQVVlRDFCS0dNNDE3S0ZScmpZK2h6STVLVGQyc013RXdZRFZSMGdCQXd3Q2pBSUJnWXFoWEJPQVFVd0RnWURWUjBQQVFIL0JBUURBZ0VHTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkRRVUFBNElDQVFCTFlSWkEyMDJscmZYd1RUSFdvT3o3WnhUaWF2U0kyM2FSWUVnN3A3WDNEb0hXbUI0TkxndHU4d1VCcGQ5UWZCdzZkYzc3dWU3WUJINFBHa2w1akZRNzYwTEs0Q29RNkJpWUdObFFIQXVIWS92cGMxYnVBcjdWZG5EU2FlM0htTTYzZ2pWSkdLK0tRR2QwUEhxTzZ2WDFoRFB4MFJ0V21mNU9qQVBDTzAzQ3B2RTVmNXZtZVYxYzF0WVU4VzRqcVZOMTNzaWZVa0xIbTViSlB5Y3Azc0tFdDNJWjFOS1c2ZHhuazlYRkxhZHVrRjRKQzhWelozak9xMEZFRU5EVkdYZkZGbjJQd2NueXloNzlIazB3UjhxT1M5WlI4YThRTS8wODJKN2c2SGNCYm5CVjBhbWFLdUpjcUpUMWw5KytIOWZOYU9oa2hHclhsVVN6dm01ZzVSYmNXUVI4K1JORjM3c3hPMDdxcWlTbmUzVTJVbWtlWjlsWDJLYnhoTm1KWjIrWGZpTEczN2FSVGxPTk1FcXhzemRDdGtod0pTZlJxU2tlK09NcEJ1TGZpcWpNTXBwQlVCQ3VEUVBlUStoTHJSMGh3L3V2aW5NNzYrVDNNMFkyK1QzS1JsK1RYb044Z3R2MG1NT2VXcTlMVEh2b2xnZTJFVDIrcTN0cEpNQWRGR3E1YnNCRzl3SENhaDZZZGpISUxIVGRNU09IYmNNZ1BDQjNqNUJCbnRRTDdyc2pwY0R6YURFT1BuakZiVnBiMWI1M1U1RE1vdmdQdVozODY4UEhpaEdEakMrMmNQZjlpa1Z5N3ZhYmk2LzFGU28zMWgyV0xVZjRhdStPZFI3dStxdmVGY0FHeUxjQVQyd3FyeXRQNUZaSkJGakNvTjhXMmFVUWIrOEszNS9SVkE9PTwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjxYNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+TUlJRndEQ0NBNmlnQXdJQkFnSUlBN3NMUVRFaHp1b3dEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBd1l6RWtNQ0lHQTFVRUNnd2JSbWx1WVc1emFXVnNiQ0JKUkMxVVpXdHVhV3NnUWtsRUlFRkNNUjh3SFFZRFZRUUxEQlpDWVc1clNVUWdUV1Z0WW1WeUlFSmhibXR6SUVOQk1Sb3dHQVlEVlFRRERCRkNZVzVyU1VRZ1VtOXZkQ0JEUVNCMk1UQWVGdzB4TWpFeU1EY3hNak15TXpaYUZ3MHpOREV5TXpFeE1qTXlNelphTUdNeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNUnN3R1FZRFZRUUtEQkpUZDJWa1ltRnVheUJCUWlBb2NIVmliQ2t4RXpBUkJnTlZCQVVUQ2pVd01qQXhOemMzTlRNeElqQWdCZ05WQkFNTUdWTjNaV1JpWVc1cklFTkJJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd2dnSWlNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCQVFVQUE0SUNEd0F3Z2dJS0FvSUNBUURhblNlK2JySnIya3YvdXBmVlE3ZXBHeUFCWDE3amNTeWRiaFlWUVhhR3NORmI4MUZCSithcHhVOS8xYUpZY0IrSGlERDFyejJIdHBSWkV6TGxUckI1QnkrOWxBZmFLMWR3aWRQZ1M0TFpyc1AvdGR2U1MyNXJHQW1zQTNIaXVYMlFKSVA4emowa0gzTFgzN2ZnZGQzMzh4cHhWZW5wSFVxNURtclFPK2RmTk9CU1FHU0RKTVJwanFOeEU1WXlkZERZSnBVYzEweVhaNm1iRHhCb2hoSFl5ZHVRS1YxWU16VHBwd0xtYVRLQVV1RzlwM0pnZkdmVXlDei9nc1RGVm9hNWxWVVRHVFF6TEk4ZUVYN0dhZWlnWHdSVXNHTHBhS1FRK2w1NndhZ3JPS3NTcVloM1NiVkUrTVNrMnAzMk5sZTFoai9YWUVDdFVNeG5WV1drcFFRRDlkY1RaeE1YRks3NzB3YWo3K2tBYktQMmo2aVAzYUhpbVpxanBFa1EyTEJXVzlSK1ZLdUFDbUpmVFcvbnBaazJWekl4REhDQ0hxOHQxY3d1VFRTMHZnTG9GZ1hJcGh5aFdJY1FlVDZhTE5tVDBlUEJIY2NwTXVSNlBvR3hIZVcxUzRMU09BeEZBMEMyS0M2enlJUXYyMFdQcHRUb2MzZURVOTI2N3hKTTVNTzgxRnB3dUU2YmdSTGc1L3p1NWp4ZWYvQ01KZlJjNzljUkhoV01YVnZGbUZORUZ1TGRXaVV3dkJaalFvcHJ5aStvS3Z4TzJ4NFN5Ujk5RXBJRVprZWYxeTJLWmdxKzhQWVkyWS9NMndrVVkrSEp3emh3dWV6bnZ6cjJOSVdZMmZzUzlwenZBRG9mRXczU3hkc2VNdjZIT2wxcll0VjQ1UmtxRXkxbnNGaldMUUlEQVFBQm8zZ3dkakFkQmdOVkhRNEVGZ1FVZUQxQktHTTQxN0tGUnJqWStoekk1S1RkMnNNd0R3WURWUjBUQVFIL0JBVXdBd0VCL3pBZkJnTlZIU01FR0RBV2dCUm5pcnF5NmtnY2V2VTdhRGNuY2dicmtXUExVekFUQmdOVkhTQUVEREFLTUFnR0JpcUZjRTRCQVRBT0JnTlZIUThCQWY4RUJBTUNBUVl3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQURnZ0lCQUFZM2M2b0RkL1F1RGpjUEFtay9oeHQ4ZVl5TUV6Z1M0TVVCREZBRWFJTTQ2NTdFS0VwMHhVNkp4SUZwb0Y1L1JkeVcvL2p2VmlxQTNyYlVXWW5vQUN6MDlvaUNRZ2puYVpKZ0hET1ErdDZnK2tWMlZuRUpHR28vVUQ2eGNuSkNGbWRrRUt3eGc0bmova2IxVlJ0UGpaaXdBS28xYVIxQ2pWU2k5S0VBVWluUXpXM0hNbnhDWDlzYzlaaTh4RWZyQlNWa2gyaFU2WUozaU1iOFVUR1d1RzIyRFJCeWQzNFNNQ0kyY1FPWVhWejJNZDVqekt3TU1yS1hpakJYSG1NU1RoRmxQbkdjUnZocUN2MzI3V2sxU1hQTzV6MmtaSkVINTd0VE1qNkUwMUhhRmdDc2dhanphTm5aOGpBRTRKTUhxbGVBMlZXY0hBWGo4bXJISEdVVmxMejdXNlJHQXh5c3BPQ3h0SnhJMUFRTUlQWGRoWkJCMXg0cG9pR3VEVjhNSTdDRmd3YW5kKzFsbW03a21qZ1luUFJLTnVHS081Q3RPRmZ2bDY1M2FrdEVjVWJSU2l3OS91ZW1vNU5JNFBYNHNXelVtMy9hRG9rU09HYVRmUk84cGJtak5CU2ltV0UyNDVENC9Hc0NyR3VQNkUyTXZrVWl4U09BVHh4N2Nhc1Bxa2xsVk82enlMUldyUzd6aEF4UW94UjhOcUNuUlFvVW9hOTNPNXRnc2kxQmNTZW5ocnRTYUNpM2Z2Vm1ZKzZWSE5iOEhRaS9sR256VHRYM2dWSXVESHFXL2oycTlrMkt0OGp5cXh1SFBJRytJcWxsczJsU2FHcDBPcDNLWFFZY2I4YisxTWdHdE1oZXpzcmpaTkZMRHF2aEpBSjJ6VjFybGd1UzlXQldwK3FXPC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PC9YNTA5RGF0YT48L0tleUluZm8+PE9iamVjdD48YmFua0lkU2lnbmVkRGF0YSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy5iYW5raWQuY29tL3NpZ25hdHVyZS92MS4wLjAvdHlwZXMiIElkPSJiaWRTaWduZWREYXRhIj48dXNyVmlzaWJsZURhdGEgY2hhcnNldD0iVVRGLTgiIHZpc2libGU9Ind5c2l3eXMiPlUybG5ibVZ5WVhJZ1lYWjBZV3dnTkRVMU5UUTNOaUJ6YjIwZ1RHVnVZU0JQYkc5bWMyUnZkSFJsY2lCbWNzT2xiaUJTWldkcGIyNGdTR0ZzYkdGdVpDQW9Nak15TVRBd0xUQXhNVFVwPC91c3JWaXNpYmxlRGF0YT48dXNyTm9uVmlzaWJsZURhdGE+ZXlKemFXZHVYMk52WkdVaU9pQWlaalV6WWpKaE56aGhOalF6Wm1Wa05qaGhaREptWm1Rek5USXdaRFpsTXpJNE5tVXpOVGRtTWlJc0lDSmphR1ZqYTNOMWJTSTZJQ0ppTnpVMU16Y3hNamxrTjJKalkyRTVORGN4WkRRNU1EZGtaR0V6WVdKaE16TTNORGt5Wm1VMElpd2dJbkpsY1hWbGMzUmZhWEFpT2lBaU1UYzJMakV3TGpFMU5pNHhOelVpTENBaWNtVnhkV1Z6ZEY5cFpDSTZJQ0kyZUZKQ2FUTTRiQ0lzSUNKaFozSmxaVzFsYm5SZmFXUWlPaUEwTlRVMU5EYzJMQ0FpY0dGeWRHbGphWEJoYm5SZmFXUWlPaUF4TURRM05qVTNNU3dnSW5CaGNuUnBaWE1pT2lCYmV5SnBaQ0k2SURnMU1UUXpOVElzSUNKdVlXMWxJam9nSWx4MU1EQmtObWh5YkdsdVozTWdVSEpwWTJWM1lYUmxjbWh2ZFhObFEyOXZjR1Z5Y3lCQlFpSXNJQ0p2Y21kdWNpSTZJQ0kxTlRZd01qa3ROamMwTUNJc0lDSmpiM1Z1ZEhKNUlqb2dJbE5GSWl3Z0ltTnZibk4xYldWeUlqb2dNQ3dnSW5CaGNuUnBZMmx3WVc1MGN5STZJRnQ3SW1sa0lqb2dNVEEwTnpZME5qY3NJQ0ptZFd4c2JtRnRaU0k2SUNKQmJtVjBkR1VnVkdoeWVXZG5JaXdnSW1WdFlXbHNJam9nSW1GdVpYUjBaUzUwYUhKNVoyZEFjSGRqTG1OdmJTSXNJQ0p3YUc5dVpWOXVkVzFpWlhJaU9pQWlLelEySURjd0lEa3lPU0F5TUNBNE15SXNJQ0p6ZEdGMFpTSTZJREI5WFgwc0lIc2lhV1FpT2lBNE5URTBNemszTENBaWJtRnRaU0k2SUNKU1pXZHBiMjRnU0dGc2JHRnVaQ0lzSUNKdmNtZHVjaUk2SUNJeU16SXhNREF0TURFeE5TSXNJQ0pqYjNWdWRISjVJam9nSWxORklpd2dJbU52Ym5OMWJXVnlJam9nTUN3Z0luQmhjblJwWTJsd1lXNTBjeUk2SUZ0N0ltbGtJam9nTVRBME56WTFNek1zSUNKbWRXeHNibUZ0WlNJNklDSktZVzR0UlhKcGF5Qk5ZWEowYVc1elpXNGlMQ0FpWlcxaGFXd2lPaUFpYW1GdUxXVnlhV3N1YldGeWRHbHVjMlZ1UUhSbGJHbGhMbU52YlNJc0lDSndhRzl1WlY5dWRXMWlaWElpT2lCdWRXeHNMQ0FpYzNSaGRHVWlPaUF4ZlN3Z2V5SnBaQ0k2SURFd05EYzJOVFEzTENBaVpuVnNiRzVoYldVaU9pQWlWRzlpYVdGeklFVnlhV3R6YzI5dUlpd2dJbVZ0WVdsc0lqb2dJblJ2WW1saGN5NWxjbWxyYzNOdmJrQnpaQzV6WlNJc0lDSndhRzl1WlY5dWRXMWlaWElpT2lCdWRXeHNMQ0FpYzNSaGRHVWlPaUF4ZlN3Z2V5SnBaQ0k2SURFd05EYzJOVGN4TENBaVpuVnNiRzVoYldVaU9pQWlUR1Z1WVNCUGJHOW1jMlJ2ZEhSbGNpSXNJQ0psYldGcGJDSTZJQ0pzWlc1aExtOXNiMlp6Wkc5MGRHVnlRSEpsWjJsdmJtaGhiR3hoYm1RdWMyVWlMQ0FpY0dodmJtVmZiblZ0WW1WeUlqb2diblZzYkN3Z0luTjBZWFJsSWpvZ01IMHNJSHNpYVdRaU9pQXhNRFEzTmpZd055d2dJbVoxYkd4dVlXMWxJam9nSWtkY2RUQXdaalp6ZEdFZ1IzVnpkR0ZtYzNOdmJpSXNJQ0psYldGcGJDSTZJQ0puYjNOMFlTNW5kWE4wWVdaemMyOXVRSE5sWVhOcFpHVXVjMlVpTENBaWNHaHZibVZmYm5WdFltVnlJam9nYm5Wc2JDd2dJbk4wWVhSbElqb2dNWDBzSUhzaWFXUWlPaUF4TURRM05qWXlPU3dnSW1aMWJHeHVZVzFsSWpvZ0lrVjJZU0JJZFdScGJpSXNJQ0psYldGcGJDSTZJQ0pwYm1adlFHaDFaR2x1TG5ObElpd2dJbkJvYjI1bFgyNTFiV0psY2lJNklHNTFiR3dzSUNKemRHRjBaU0k2SURGOUxDQjdJbWxrSWpvZ01UQTBOelkyTkRJc0lDSm1kV3hzYm1GdFpTSTZJQ0pNWVhKeklFOXphMkZ5YzNOdmJpSXNJQ0psYldGcGJDSTZJQ0pzWVhKekxtOXphMkZ5YzNOdmJrQnlaV2RwYjI1b1lXeHNZVzVrTG5ObElpd2dJbkJvYjI1bFgyNTFiV0psY2lJNklHNTFiR3dzSUNKemRHRjBaU0k2SURGOVhYMWRmUT09PC91c3JOb25WaXNpYmxlRGF0YT48c3J2SW5mbz48bmFtZT5ZMjQ5VDI1bFpteHZkeUJCUWlBd01sd3NJRTl1Wldac2IzY2dNRElzYm1GdFpUMVBibVZtYkc5M0xITmxjbWxoYkU1MWJXSmxjajAxTlRZNU1ETXlPVGc1TEc4OVUydGhibVJwYm1GMmFYTnJZU0JGYm5OcmFXeGtZU0JDWVc1clpXNGdRVUlnS0hCMVltd3BMR005VTBVPTwvbmFtZT48bm9uY2U+WmRCQzVxOFZIc0E2UXE3NFBBblBDSkkvY1dZPTwvbm9uY2U+PGRpc3BsYXlOYW1lPlQyNWxabXh2ZHc9PTwvZGlzcGxheU5hbWU+PC9zcnZJbmZvPjxjbGllbnRJbmZvPjxmdW5jSWQ+U2lnbmluZzwvZnVuY0lkPjx2ZXJzaW9uPk55NHpNUzR5TVE9PTwvdmVyc2lvbj48ZW52PjxhaT48dHlwZT5RVTVFVWs5SlJBPT08L3R5cGU+PGRldmljZUluZm8+TVRJPTwvZGV2aWNlSW5mbz48dWhpPi81M29nQkxCMHJHclBKaDFTYStNTTlHY09Mbz08L3VoaT48ZnNpYj4wPC9mc2liPjx1dGI+Y3MxPC91dGI+PHJlcXVpcmVtZW50Pjxjb25kaXRpb24+PHR5cGU+Q2VydGlmaWNhdGVQb2xpY2llczwvdHlwZT48dmFsdWU+MS4yLjc1Mi43OC4xLjU8L3ZhbHVlPjwvY29uZGl0aW9uPjwvcmVxdWlyZW1lbnQ+PHVhdXRoPnB3PC91YXV0aD48dG9rZW4+dG9rZW4tbm90LXVzZWQ8L3Rva2VuPjwvYWk+PC9lbnY+PC9jbGllbnRJbmZvPjwvYmFua0lkU2lnbmVkRGF0YT48L09iamVjdD48L1NpZ25hdHVyZT4=', 'ocspResponse': 'MIIHXAoBAKCCB1UwggdRBgkrBgEFBQcwAQEEggdCMIIHPjCCAR+hfDB6MQswCQYDVQQGEwJTRTEbMBkGA1UECgwSU3dlZGJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMTc3NzUzMTkwNwYDVQQDDDBTd2VkYmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjMwMzIyMTQxMDE4WjBYMFYwQTAJBgUrDgMCGgUABBTaHcRc6oZJylJO+e3rt+UyJtpuqAQUd6QI1q69dCP4A8PX2V5o+CBtwjICCGtMRv7klLipgAAYDzIwMjMwMzIyMTQxMDE4WqE0MDIwMAYJKwYBBQUHMAECAQH/BCCrD6Q/+zTVlbV9cVm/yWREy8VNuCtznRvU8HoKz+KyMDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAGtDD4k1RL+dT/hY7RJDwvn0JpVFhh1jHjOWMbbJ1vIoHRG1LWGV6cjGqJ+BrLccZ+inGhC7EOFVX1aaC7K/cToNq40FPhXh6MjH1dLxGYB5Sqqw3GBBbXfZO1e5ZAS7xxhn5P9IcaEaOjmH2enFcUm5UivdyRyqphYN8ErYL8ABUhrt830wMdbOI3JoueVIxEkIPfL3rGdQ6A6Jwl+iRjPFtwO5wR3JzIODE6PxBkOvy+e8MDmcRadcY1c/S6BK46O9iwSXORRnNlSdCuXgD6uRKNPXAWYttlJgiNAEKLiDn6LzawgN35NUBv2O7p4AFw25cjLhJ63ESoqP1UBECiaCCBQMwggT/MIIE+zCCAuOgAwIBAgIIDcUE/0BodzEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwbTELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDE3Nzc1MzEsMCoGA1UEAwwjU3dlZGJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNMjIxMDAyMjIwMDAwWhcNMjMwNDAzMjE1OTU5WjB6MQswCQYDVQQGEwJTRTEbMBkGA1UECgwSU3dlZGJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMTc3NzUzMTkwNwYDVQQDDDBTd2VkYmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDCWRnDc9v4YqUB7AaYoLfx+lwf7Evci2HdNDGoqqpyT4+o7t+tpGkz2nUzgamHMyVmbykzivfORevE58Uh8SEnZCRsTi/PW3NsMTllBl4//chCjkNlpRGblT51iwHP9x75ir5WEs4GyyIRrOqky8C52PQy61GdTn2oprU6Wu6/zZMIj6KVUBuYkvHB2Is35LvY7VdWlIyh8vfXYkYapB209hE+248gQWsqGCrITZbhS7RoRTseB2Gqn3NCuro1uSkb07fP0QwA/aPNJX9FCa/11vi6JKqqEiwI3q9ojiJ2RAynp8ipPNvn8AovWCJ3Z/+2FYiAs2tsoH/2SIg1MKjdAgMBAAGjgZEwgY4wEwYDVR0gBAwwCjAIBgYqhXBOAQEwFgYDVR0lAQH/BAwwCgYIKwYBBQUHAwkwDgYDVR0PAQH/BAQDAgZAMA8GCSsGAQUFBzABBQQCBQAwHwYDVR0jBBgwFoAUd6QI1q69dCP4A8PX2V5o+CBtwjIwHQYDVR0OBBYEFEqX2vsB/Oh2kmfJPl1ON6+tNuwbMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQA9Bj3cuCmmqLFyXn91zCjNVMjzjtnZlS1jc34kgNrwO1r2W9Dp9jMRZtHpGX3my+/7vr3jylB3qdX0OQupEqyBr6GsFfcojpIKIhs/D47cYAQMkmQfctV03UuebM/SAgGZR/yIvlQLiC52x58trWiN63AeVBopljHG4I+mLw1flBRu/1LjRRG7I1gmhXcZmodRQOEEF8okCrLqIzTZv4/Y+fs7TdigSfMeVQpdieGr9f1nMdRndcpgBmUErS+0PUoUTzBGYIKbnPSKWUv/9RJPAkJugf8kNKLyNwHHvbi+dibNC9JwyJiWL7S8QHwDe48b/clDl107GgIVMgEStGSNKK4ns4blinpJs8PoIR49cgR61sYuAPub+gaf1dimhc3qlqKWTYBDOLS9+d3ugyWw7gKDxygbalTsR4kERDO/jEKmg6wPmaM77Coh5ugpW1xAUBonrma3n8cdwEN35izPAwB45DEKc09E8p00l8Wl9O5Mi28feOMSF/QF6O6MFGtkgP90QpF+70BoVm1Ns5hQsJEmfyRPNFhvUL+SdzVc6pYOQWO5vvm1B86suZn3JmCbJG2pB9AQC5uvGL1v7IRZ177aD50gq7eBCIlgw1kP8to3rNXx8JQTAxmGMe7p1ffRR6ZC8/jAfENyEY7x99Qe+p4pY/s1Dn6M0IX8Juqb5A=='}}



SDO for GÃ¶sta Gustafsson (10476607):
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SDO for Eva Hudin (10476629):
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SDO for Lars Oskarsson (10476642):
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        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2023-03-1608:34:22
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Jan-Erik Martinsen på Region Halland som en undertecknare, Tobias Eriksson på Region Halland som en undertecknare, Lena Olofsdotter på Region Halland som en undertecknare, Gösta Gustafsson på Region Halland som en undertecknare, Eva Hudin på Region Halland som en undertecknare, Lars Oskarsson på Region Halland som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-1608:34:59
                    Eva Hudin på Region Halland öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-1608:35:43
                    Eva Hudin på Region Halland signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-1615:32:57
                    Jan-Erik Martinsen på Region Halland öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-1615:34:14
                    Jan-Erik Martinsen på Region Halland signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-1618:07:50
                    Tobias Eriksson på Region Halland öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-1618:09:17
                    Tobias Eriksson på Region Halland signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-1921:17:43
                    Gösta Gustafsson på Region Halland öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-1921:18:22
                    Gösta Gustafsson på Region Halland signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-2007:08:33
                    Lars Oskarsson på Region Halland öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-2007:09:00
                    Lars Oskarsson på Region Halland signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-2214:09:08
                    Lena Olofsdotter på Region Halland öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-2214:10:18
                    Lena Olofsdotter på Region Halland signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-03-2214:10:18
                    Alla undertecknare har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/4555476/9e9dce624a480b9b5c2b9d89f2034a73d374158d/?asset=verification.pdf

