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Brand- och skalskydd – patientinformation - uppföljning
Landstingets revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning av landstingets samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har landstingets revisorer utarbetat och dokumenterat en ”Granskningsstrategi”. Baserad på granskningsstrategin gör revisorerna årligen en riskbedömning och
revisionsplan. I dokumentet ”Revisionsplan 2018” ingår bland annat en uppföljande granskning avseende Brand och skalskydd.
Landstingets revisorer genomförde en granskning avseende brand- och skalskydd år 2015.
Av revisorernas bedömning i ovan nämnda granskning framgick bland annat
att det fanns en dokumenterad och klargjord ansvarsfördelning och organisation för arbetet med brandskydd.
Vad gäller skalskyddet visade granskningen att roll- och ansvarsfördelningen kunde utvecklas och tydliggöras.
Vad gäller skalskyddet framgick att det var en utmaning att säkerställa kontroll över nycklar och passerkort. Detta bedömdes i granskningen öka risken
för otillbörligt tillträde till verksamheternas lokaler.
Granskningen visade att det inte skedde något systematiskt arbete med praktiska brandövningar i verksamheterna. Av granskningen framgick att det
inte var tydliggjort vem som ansvarar för att brandövningar sker.
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Vi har i denna uppföljande granskning konstaterat att landstingsstyrelsen
vidtagit åtgärder med anledning av de iakttagelser och rekommendationer
som revisorerna framförde i sin granskning år 2015.
För vissa åtgärder pågår ett utvecklingsarbete som ligger i linje med de rekommendationer som framfördes i revisorernas rapport från 2015.
Det pågår en revidering av vissa styrande dokument som ska implementeras.
I samband med detta kan det, för Säkerhets- och beredskapsenheten uppstå
ett behov av att informera verksamheterna.
I samband med regionbildningen sker också ett utvecklingsarbete inom
brand- och skalskyddsområdet.
Vår bedömning är sammanfattningsvis att de åtgärder som vidtagits och det
pågående utvecklingsarbetet, överensstämmer med de rekommendationer
som revisorerna framförde i sin granskning år 2015.
Landstingets revisorer översänder härmed rapporten till landstingsstyrelsen
för kännedom.
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