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Vi har i egenskap av fortroendevalda revisorer i Region Norrbotten granskat om 

patientnamnden, PN, har utfort sitt uppdrag pa ett andamfilsenligt och fran ekonomisk 

synpunkt tillfredsstallande satt med tillracklig intern kontroll. Granskningen har omfattat 

namndens atgarder for att styra, folja upp, vidta atgarder, kontrollera samt rapportera till 

Regionfullmaktige. 

Syftet med granskningen har varit att skapa ett underlag for vart utlatande i 

revisionsberattelsen avseende PN:s verksamhet och ansvar. Vi har i var granskning bitratts 

av sakkunniga fran PwC. 

Var samlade revisionella bedomning ar att: 

• Patientnamnden inte helt har bedrivit verksamheten pa ett andamalsenligt och fran

ekonomisk synpunkt tillfredsstallande satt. Vidare har den interna kontrollen varit

inte helt tillracklig.

Var bedomning baseras i huvudsak pa foljande granskningsiakttagelser: 

• Namnden har planerat och utfort sin verksamhet i enlighet med reglemente och

fullmaktiges beslut.

• Det finns en verksamhetsplan. I denna framgar totalt 10 strategiska mfil for

verksamheten. De strategiska mfilen fran fullmaktige, fyra stycken, ar matbara

medan ovriga strategiska ma.I, sex stycken, saknar matindikatorer.

• Av namndens verksamhetsplan framgar direktiv for aterrapportering avseende

verksamheten.

• Namnden har under 2020 erhallit lopande redovisningar av ekonomi och

verksamhet. Verksamhetsrapporteringen har dock inte tillracklig koppling mot

namndens egna strategiska ma.I. Uppfoljning av maluppfyllelse for verksamhets

malen gars for de strategiska malen fran fullmaktige i delarsrapporten, och i ovrigt i

arsredovisningen.

• Namnden har vidtagit atgarder for en ekonomi i balans men redovisar ett begransat

underskott.

• Namnden har for 2020 antagit en internkontrollplan, nagot som tidigare har

saknats. Riskbedomning framgar for de strategiska malen, dock saknas heltackande

riskanalys /riskinventering.

Region Norrbotten, Regionens revisorer, 971 89 Lulea • Besiiksadress: Besiiksadress: Smedjegatan 3, 972 33 Lulea 
Telefon: 0920-28 40 00 • E-post: revisionen@norrbotten.se • Hemsida: www.norrbotten.se 




	20210326120412
	20210326120422

