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Landstingsstyrelsen

Granskning av Hälso- och sjukvård till asylsökande
Landstingets revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning av landstingets samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har landstingets revisorer utarbetat dokumentet ”Granskningsstrategi” i vilket de beskrivit de områden som revisorerna främst ska fokusera på under innevarande mandatperiod. Baserad på granskningsstrategin gör revisorerna en årlig riskbedömning och revisionsplan. I ”Revisionsplan 2018” har revisorerna aktualiserat en granskning avseende Hälso- och sjukvård till asylsökande.
Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma om landstingsstyrelsen organiserat verksamheten på ett sådant sätt att asylsökande, nyanlända med uppehållstillstånd och tillståndslösa säkerställs den hälso- och
sjukvård de har rätt till samt säkerställer landstingsstyrelsen att rutiner för
ansökan om statsbidrag är ändamålsenliga och sker med tillräcklig intern
kontroll?
Granskningen har, på revisorernas uppdrag, genomförts av PwC. I rapporten
redovisar konsulterna bland annat följande sammanfattande iakttagelser och
rekommendationer:
Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att Landstinget i Värmland i allt väsentligt har organiserat verksamheten på ett sådant sätt att asylsökande, nyanlända med uppehållstillstånd och tillståndslösa säkerställs den hälso- och sjukvård de har rätt till.
Vår sammanfattande bedömning är vidare att Landstinget i Värmland i allt
väsentligt har säkerställt att rutiner för ansökan om statsbidrag är ändamålsenliga och sker med tillräcklig intern kontroll.
Den sammanfattande bedömningen baseras på bedömningarna av granskningens sju kontrollmål. Dessa bedömningar bygger i sin tur på vad som
framkommit under intervjuer och dokumentstudier.
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Utifrån genomförd granskning rekommenderas landstingsstyrelsen att:
● tillse att en samlad utvärdering av asyl- och flyktinghälsans verksamhet
genomförs
● tillse att vikten av avvikelsehantering avseende tolkförmedling tydliggörs, så att det sker på ett enhetligt sätt
● tillse att regelbundna och noggranna dokumenterade ekonomiska uppföljningar genomförs, avseende intäkter från statlig ersättning rörande
målgruppen

Revisorerna översänder härmed rapporten och emotser landstingsstyrelsens
svar, med redogörelse för vilka åtgärder styrelsen avser att vidta med anledning av iakttagelserna i rapporten, senast den 22 mars 2019.
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