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Landstingshälsan - förstudie
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 ”Revisionsplan 2018” har revisorerna beslutat om en förstudie
avseende Landstingshälsan.
Landstingshälsan är landstingets egen företagshälsovård. En oberoende resurs
som chefer eller medarbetare kan ta hjälp av i frågor inom arbetsmiljö och
rehabilitering. Landstingshälsan är en fristående verksamhet och är ett komplement till den kunskap som finns om arbetsmiljö och rehabilitering inom
landstinget. Landstingshälsans huvuduppgift är att med medicinsk, teknisk,
psykosocial och ergonomisk kompetens arbeta med arbetsmiljöfaktorer för att
främja en god hälsa.
Syfte
Syftet med denna förstudie var att bedöma om det finns behov av och förutsättningar för att genomföra en fördjupad granskning inom området.
För att uppnå syftet med förstudien skulle följande revisionsfrågor besvaras:
•

Vilka beslut ligger bakom bildandet av Landstingshälsan och i vilka
forum har besluten tagits?

•

Vilken organisatorisk plats har Landstingshälsan i landstinget?

•

Vilka målsättningar finns för Landstinghälsans verksamhet?

•

Vilka dokument, riktlinjer och rutiner finns avseende Landstingshälsans uppdrag?

•

Sker uppföljning och rapportering avseende Landstingshälsans uppdrag till tjänstemannaledning och till politisk ledning?
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Slutsatser och kommentarer
Utifrån förstudiens resultat är vår bedömning att vi har fått svar på de frågor
som ställts inför granskningen.
Det har också under granskningen redovisats en genomlysning av samverkan mellan Landstingshälsan och landstingets HR-funktion genomförd av
extern konsult. Genomlysningen är beställd av verksamheten.
Vi ser i dagsläget inte att det är aktuellt med en fördjupad granskning, utan
kommer att följa utvecklingen inom området.
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