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Regionens revisorer 
 
 
 
 
 

Svar på revisionsrapport om Granskning av materiel- och 
läkemedelsförsörjning  

 
Regionstyrelsen vill avge följande svar på rubricerad revisionsrapport. 

Sammanfattningsvis bedömer revisorerna att försörjningen i stort fungerar 
väl, även i händelse av kris såsom under nuvarande pandemi. Revisorerna 
bedömer dock att Regionstyrelsen enbart delvis inrättat en ändamålsenlig 
styrning, uppföljning och intern kontroll för regionens försörjning. 
Granskningen visar på otydligheter i styrning och organisation samt att 
uppföljningen är mycket övergripande. Vidare noteras att 
beredskapsplaneringen inte i tillräcklig utsträckning beaktar 
försörjningsvaror. 

I rapporten rekommenderas Regionstyrelsen att: 

Se över miljöplanens giltighetsperiod jämfört med regionens olika 
upphandlingsprocesser för att säkerställa tydlig styrning. 

Miljöplanens giltighetsperiod är kopplad till regionens 
upphandlingsprocesser. Vid upphandling ställs alltid krav enligt miljöplan 
och ett systematiskt arbetssätt mellan avdelningen Hållbar utveckling och 
Upphandlings- och avtalsenheten finns där rutiner uppdateras och utvecklas 
årligen för att bland annat anpassas till målen i miljöplanen. 

 
Tillse en utvecklad uppföljning av försörjning för att säkerställa att 
rapporteringen kan ligga till grund för beslut om åtgärder, vid behov. 

Rapportering av avvikelser samt relevanta nyckeltal kommer att ske till 
Hälso- och sjukvårdsnämnden från 2022. Detta görs idag endast till Kost- 
och servicenämnden. Regionstyrelsen tar del av denna rapportering i och 
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med delårsrapport och årsrapport. Med anledning av coronapandemin har 
regionens försörjningsförmåga rapporterats till Hälso- och 
sjukvårdsnämnden. 

Säkerställa att en krisberedskapsplan för regionens verksamhet arbetas 
fram för att fastställas av regionfullmäktige. Säkerställa att en risk- och 
sårbarhetsanalys genomförs som omfattar hela regionens verksamhet och 
beaktar försörjning. Försörjning av läkemedel och sjukvårdsmateriel är 
synnerligen kritiska faktorer för att sjukvården ska kunna fungera på ett 
patientsäkert sätt och bör beaktas i risk- och sårbarhetsanalyser. 

Den regionala krisberedskapsplanen fastställdes av Regionfullmäktige den 
27 oktober 2021 med följande beslut; 

1. Ska gälla för alla Region Värmlands verksamheter 

2. Tidigare Regional plan vid allvarliga och extraordinära händelser 
beslutad av Landstinget i Värmland upphör att gälla. 

3. Krisberedskapsplaner för verksamheterna Hälso- och sjukvård, 
Kollektivtrafik, Regional utveckling och Kultur- och bildning ska upprättas.  

Arbetet med Region Värmlands risk- och sårbarhetsanalys är påbörjad, en 
stor analys görs inför varje ny mandatperiod, utifrån analysen utarbetas 
sedan en åtgärdsplan. Just nu pågår ett arbete med att identifiera 
samhällsviktig verksamhet inom Region Värmland. Hälsa, vård och omsorg 
samt transport är exempel på sådana områden.  

Inom respektive område finns det viktiga samhällsfunktioner i den mening 
att även ett kortsiktigt bortfall av dem kan hota befolkningens 
grundläggande behov. Hälso- och sjukvård är en samhällsviktig funktion 
och exempel på sådana typer av verksamheter är akutsjukvård, primärvård, 
förlossningsvård/mödravård, psykiatrisk vård, läkemedels- och 
materialförsörjning, smittskydd, tandvård och prehospitala sjukvårdsenheter 
men listan kan göras längre. Inom transport är kollektivtrafiken en 
samhällsviktig funktion. 

Överväga att se över vilka som inkluderas i olika ledningsgrupper för att 
säkerställa att de kompetenser som behövs inkluderas. 

För att säkerställa hälso- och sjukvårdsledningens kompetenser gällande 
materiel och läkemedelsförsörjning ingår chef för Regionservice i ordinarie 
ledningsgrupp samt att chef för läkemedelscentrum och chef för Säkerhets 
och beredskapsenheten adjungeras vid behov. Regionledningens 
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kompetenser gällande materiel och läkemedelsförsörjning säkerställs genom 
att verksamhetsdirektörerna lyfter aktuella ärenden till regiondirektören. 

Följa och tillse att arbetet anpassas utifrån nationell utveckling inom 
försörjningsområdet. 

I ett nyligen presenterat delbetänkande om En stärkt försörjningsberedskap 
för hälso- och sjukvården SOU 2021:19, föreslås att regionerna åläggs att ha 
ett lager motsvarande en månads normal förbrukning av kritiska materiel 
och läkemedel för att minska sårbarheten. Det kommer även att krävas 
nationell samordning vilket aktualiserats under pandemin. Region Värmland 
bevakar fortsatt nationell samordning med anledning av delbetänkandet. 

Initiera förtydliganden i respektive reglemente vad gäller att leda 
Regionservice (HSN) och ansvara för verksamheten (RS). 

Region Värmlands nämnder har sedan 2022-01-01 nya reglementen som 
tydliggör ansvarsfördelningen mellan Regionstyrelsen och Hälso- och 
sjukvårdsnämnden. Riskbedömning av Hälso- och sjukvårdsnämndens plan 
för 2022 har sammanställts och hantering avseende ansvarsfördelning ingår 
i Hälso- och sjukvårdsnämndens internkontrollplan. 

 

 

Regionstyrelsen 

Fredrik Larsson 
Ordförande 

Peter Bäckstrand 
Regiondirektör 
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