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Intern kontroll är ett begrepp som fått ökad aktualitet i spåren av olika finansiella 

skandaler i privat och offentlig sektor. I offentliga organisationer har nya driftsformer 

samt ökade krav på kostnadseffektivitet också bidragit till ett ökat fokus på intern 

kontroll. Intern kontroll i kommunala verksamheter, såsom ett landsting, är reglerad av 

lagar. I kommunallagen fastslås att styrelsen i kommun eller landsting har det 

övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. Syftet i denna 

uppsats är att undersöka olika aktörers perspektiv på den interna kontrollen ett 

landsting. Framtagandet av en internkontrollprocess har också undersökts i avsikt att 

besvara uppsatsens frågeställningar: 

 

 Hur gör aktörerna i landsting när de ska ta fram en internkontrollplan?  

 Vilka modeller, verktyg eller teorier använder landsting i arbetet med intern kontroll?  

 Hur skiljer sig synen på intern kontroll åt mellan de som utformar den interna 

kontrollen och de som ska utföra den interna kontrollen? 

 

För att uppnå syftet och besvara forskningsfrågorna har en fallstudie genomförts i ett 

landsting. Uppsatsen har sin utgångspunkt i ett aktörssynsätt. Empiri har samlats in 

genom kvalitativa intervjuer och observationer.  

 

I uppsatsen framkom att riskbedömningar utgör grund för den internkontrollplan som 

tas fram. Riskbedömningarna görs genom en form av poängsättning av konsekvens och 

sannolikhet. Den definition av intern kontroll som framhävs är COSO:s definition. 

Andra verktyg i den interna kontrollen är ett reglemente och internkontrollplanen.  

 

I tolkningen framkom att olika normer råder på strategisk och operativ nivå. På 

strategisk nivå där den interna kontrollen utformas, har den bredare definitionen av 

intern kontroll fått genomslag. På operativ nivå, där den interna kontrollen utförs, verkar 

den traditionella synen råda; att intern kontroll handlar om ekonomiadministration.  

Intern kontroll har tidigare varit lika med ekonomiadministration i organisationen och 

detta synsätt lever vidare. Med det bredare internkontrollbegreppet enligt COSO går den 

interna kontrollen in på områden där det sedan tidigare finns många utvecklade 

kontrollprocesser av olika slag och aktörerna har svårt att hålla isär och se meningen 

med alla olika kontrollprocesser.    
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Internal control is a concept that has become increasingly topical in the wake of various 

financial scandals in the private and public sectors. In public organizations, new modes 

of operation and increased demand for cost efficiency have also contributed to an 

increased focus on internal control. Internal control in municipal services, such as a 

county council, is regulated by legislation. The Local Government Act states that the 

board of the municipality or county has the overall responsibility to ensure that there is 

a good internal control in the organization. The purpose of this paper is to examine the 

various actors’ perspectives on internal control in one county. The development of an 

internal control process has also been examined in order to answer the essay questions: 

 

 How do participants in the county do when they develop an internal control plan? 

 What models, tools and theories are used in the county in work on internal control? 

 How does the perception of internal control differ between those who design the 

internal controls and those who carry out the internal controls? 

 

To meet the purpose and to answer the research questions, a case study was conducted 

in one Swedish county. Empirical data has been gathered through interviews and 

observations.  

 

The essay revealed that risk assessments are the basis for the internal control plan that is 

compiled. The risk assessments are done by scoring impact and probability. The 

definition of internal control that is emphasized is the definition by COSO. Other tools 

used in the internal control process are the regulations and the internal control plan.  

 

The results revealed that different norms exist at the strategic and operative levels. At 

the strategic level where internal controls are designed, the broader definition of internal 

control has had an impact. On the operative level, where internal control is carried out, 

it seems that the traditional view prevails; that internal control is about economic 

administration. Internal control has previously been equal to economic administration in 

the organization and this approach is still spread. With the broader definition of internal 

control according to COSO, internal control goes into areas where there already are 

many developed control processes of various types in the organization and the actors 

find it difficult to keep apart and see the meaning of all the various kinds of control 

processes.  
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1 INLEDNING 

 

I detta kapitel presenteras en inledning till uppsatsen. Bakgrunden till den interna kontrollens 

aktualitet beskrivs, samt varför intern kontroll är ett intressant studieobjekt. Begreppet intern 

kontroll definieras. Därefter följer en problemformulering som leder fram till uppsatsens 

frågeställningar och syfte. Kapitlet avslutas med uppsatsens disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Begreppet intern kontroll har fått allt större fokus under senare år, såväl inom privat 

som inom offentlig sektor (Maijoor, 2000). Intern kontroll har blivit betydelsefullt för 

styrningen i organisationer (Power, 2007) och är idag även ett reglerande objekt 

(Arwinge, 2010). Lagar har trätt i kraft med krav på skärpt intern kontroll i spåren av 

företagsskandaler såsom Enrons kollaps i USA 2001 och även Carnegie-affären i 

Sverige. I flera svenska landsting har förskingringar avslöjats; hundratusentals kronor i 

patientavgifter har stulits vid Falu lasarett samt vid Mora lasarett
1
 och inom folktand-

vården i Uppsala
2
, som tre exempel. Inom Västerbottens läns landsting har en kvinnlig 

tjänsteman stulit minst sex miljoner kronor genom falska löneutbetalningar
3
.  

 

Avgränsningen mellan privat och offentlig sektor är varken tydlig eller permanent 

(Flynn, 2007). Många organisationsreformer har gjorts i offentlig sektor de senaste 

trettio åren och de kan kopplas till den så kallade reformvågen New Public Manage-

ment, där skillnaderna mellan privata och offentliga organisationer tonas ned 

(Christensen et al., 2005). Det finns dock viktiga skillnader mellan organisationer i 

privat och offentlig sektor i värderingar och i definitioner av framgång (Flynn, 2007). 

Privata företag är i normalfallet i första hand fokuserade på att maximera vinster, medan 

offentliga organisationer normalt söker nå ett flertal (eller åtskilliga) mål, som kan vara 

svåra att mäta (Tirole, 1994) såsom ”delaktighet och inflytande i samhället”
4
 och ”bättre 

och jämlik hälsa”
5
. I offentlig verksamhet avser målen prestationer och effekter samt att 

följa kommunallagen, i privat näringsverksamhet är målen vinst och att följa aktie-

bolagslagen (Sanderberg & Sturesson, 1996).  

 

I denna rapport är ett landsting det valda fallet. För ett landsting finns lagkrav på intern 

kontroll i kommunallagen (KL). Landstingsstyrelsen har ansvar för att leda och sam-

ordna förvaltningen av landstingets angelägenheter samt att ha uppsikt över övriga 

nämnders verksamhet (KL 6:1 och 6:3). Nämnderna ska se till att den interna kontrollen 

är tillräcklig och att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

fullmäktige har bestämt (KL 6:7). Styrelsen har därmed det övergripande ansvaret för 

att se till att det finns en god intern kontroll samt att denna utvecklas utifrån landstingets 

kontrollbehov. Varje nämnd har därtill ansvaret för den interna kontrollen inom 

respektive verksamhetsområde. Hur styrelse och nämnder i ett landsting organiserar den 

interna kontrollen varierar beroende på organisationsstruktur (Haglund et al., 2005). Se 

bilaga 1 för förtroendemannaorganisationen och tjänstemannaorganisationen i vald 

organisation.  

                                                 
1
 http://www.dt.se/brottsplats/article557802.ece, 2011-01-20. 

2
 http://www.unt.se/inc/print/patientavgifter-forskingrade-1203059-Default.aspx, 2011-01-20. 

3
 http://www.sktftidningen.se/zino.aspx?articleID=11339, 2011-01-20. 

4
 http://www.skelleftea.se/default.aspx?id=2137, 2011-04-05. 

5
 Landstingsplan 2011-2013, Västerbottens läns landsting. 

http://www.dt.se/brottsplats/article557802.ece
http://www.unt.se/inc/print/patientavgifter-forskingrade-1203059-Default.aspx
http://www.sktftidningen.se/zino.aspx?articleID=11339
http://www.skelleftea.se/default.aspx?id=2137


2 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Olika personer associerar begreppet intern kontroll med olika saker, såsom konto-

avstämningar, internrevision som övervakande funktion, bolagsjurister eller ISO-

certifieringar (FAR, 2006). En traditionell syn på intern kontroll kopplar begreppet till 

redovisning och finansiell rapportering eller till ekonomiadministrativa rutiner och 

system (Arwinge, 2010). I takt med den ökande fokusen på intern kontroll fanns det 

under slutet på nittonhundratalet ett behov av att definiera vad intern kontroll är. Fram 

växte olika ramverk i syfte att hitta en heltäckande definition av begreppet (FAR, 2006). 

Det mest spridda ramverket Internal Control – Integrated Framework, som kallas 

COSO-rapporten och som innefattar COSO-modellen, lanserades 1992 av The 

Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) och 

har bidragit till en bredare definition av begreppet intern kontroll (Arwinge, 2010; FAR, 

2006; Haglund, Sturesson & Svensson, 2005). Definitionen har översatts och anpassats 

till kommunal sektor (Haglund et al., 2005, s. 28): 

 

Intern kontroll kan övergripande definieras som en process, där såväl den 

politiska som den professionella ledningen samt övrig personal samverkar. 

Processen är utformad för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande 

mål: 

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 

 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. 

 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m m.  

 

Intern kontroll utgörs alltså, enligt COSO, av processer istället för system eller liknande, 

samt att den interna kontrollen även omfattar ett verksamhetsperspektiv. COSO:s 

expansion av agendan för intern kontroll innebar en väsentlig utveckling av begreppet 

(Power, 2007). Införlivandet av effektivitet (översta punkten ovan) var den första radi-

kala förändringen av idén om intern kontroll på över fyra decennier, anser Spira och 

Page (2002).  

 

Flera landsting och kommuner har decentraliserat ansvar och befogenheter och därmed 

behövs dels styrinstrument som budgetramar och reglementen och en styrdialog från 

ledning till nämnd/förvaltning och dels en fungerande intern kontroll för att hantera 

andra slags risker än de risker som är förknippade med decentralisering (Haglund et al., 

2005). Entreprenader samt andra alternativa driftsformer innebär nya riskområden i och 

med att tidigare erfarenhet inte finns angående hur dessa ska styras och följas upp. En 

annan risk är de händelser (se 1.1) som uppmärksammats i media, vilka har försämrat 

allmänhetens förtroende för förtroendevalda, tjänstemän och offentliga organisationer 

som helhet. I värsta fall finns brister i både styrdialogen och den interna kontrollen. En 

trolig anledning till att intern kontroll uppmärksammas mer och mer är de senaste årens 

ekonomiska svårigheter i landstingen. Detta, i kombination med krav på kostnads-

effektivitet, i KL uttryckt som god ekonomisk hushållning, bidrar också till ökat behov 

av en konsekvent styrning och kontroll (ibid.).  

 

Forskning om intern kontroll i organisationer har primärt varit associerat med revision 

(Arwinge, 2010). Dock är revisorers perspektiv på intern kontroll inte det enda per-

spektivet idag i och med breddningen av begreppet. Arwinge (2010) menar att det är 

viktigt att beskriva och diskutera även andra aktörers och intressenters perspektiv på 

intern kontroll, såsom ägare, ledare, investerare. Ett antal litteraturstudier (se Kinney, 

2000; Maijoor, 2000) visar att det finns ett växande behov av studier som integrerar 

olika aktörers perspektiv på intern kontroll likväl som studier som undersöker 
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utformandet, införandet och effekterna av intern kontroll (Arwinge, 2010). Kinney 

(2000) skrev att intern kontroll är relativt outforskat av forskare. Han anser vidare att 

forskning om intern kontroll bör inriktas mer mot utformningen och genomförandet av 

intern kontroll, snarare än mot revision av resultaten av kontrollanvändning och til-

lämpning. Som motivering angav Kinney att kostnaderna för automatiserade IT-

baserade kontrollsystem har sjunkit betydligt, vilket har ökat omfattningen av använ-

dandet av sådana system dramatiskt (se även Spira & Page, 2002). Därmed blir andra 

perspektiv på intern kontroll mer angelägna att ägna forskning åt. Intern kontroll i 

praktiken är vida spridd och utvecklas medan forskningen är knapp, hävdar Arwinge 

(2010) i sin litteraturstudie. Maijoor (2000) beskriver i sin litteraturstudie forskningen 

om intern kontroll som fragmenterad, tidigare forskning om intern kontroll täcker väl-

digt olika begrepp och koncept, mängden är begränsad och utförd i isolerade discipliner 

och perspektiv och tar inte uttryckligen upp frågor som är relevanta för den offentliga 

debatten om intern kontroll. Mycket av den samtida debatten kring de nya kraven på 

intern kontroll handlar om hur det abstrakta ideal som uttrycks i lagar, förordningar och 

ramverk bör omsättas till konkret agerande av ledningar och revisorer angående 

dokumentation, bedömning och rapportering (Shapiro & Matson, 2008).     

 

Inom Västerbottens läns landsting upplever revisorerna att de har en pedagogisk 

utmaning. Revisorerna har, med utgångspunkt i KL, i uppdrag att granska bland annat 

om styrelse och nämnder har en tillräcklig styrning och kontroll över verksamheterna, 

men de tvingas istället förklara vad intern kontroll är och vad olika aktörer ansvarar för 

utifrån den interna kontrollen. Revisorerna anser att det råder en osäkerhet om begrep-

pet intern kontroll bland nämnderna, tjänstemännen och ”linjecheferna” (verksamhets-

områdeschefer och verksamhetschefer) som alla är olika aktörer i landstingets process 

för intern kontroll, enligt det av landstingsfullmäktige fastställda reglementet för intern 

kontroll (se bilaga 2). Brister i den interna kontrollen har påtalats i revisionsberättelsen 

2006 och 2007. 2008 beslutade landstingsstyrelsen att en åtgärdsplan skulle tas fram för 

att hantera de påtalade bristerna samt de brister som framkommit genom egna gransk-

ningar. Revisorerna såg det som positivt att åtgärdsplanen togs fram. Den intern-

kontrollplan som därefter togs fram och som behandlades i landstingsstyrelsen 2009 

underkändes av revisorerna. Planen ansågs vara för begränsad; den innehöll inte 

specifika kontrollaktiviteter för de olika verksamhetsområdena. Revisorerna ansåg 

därför i revisionsberättelsen för 2009 att landstingsstyrelsen inte hade den överblick och 

helhetssyn på den interna kontrollen som krävs enligt kommunallagen och som även 

krävs utifrån vald organisation. Kritiken resulterade i att en reviderad internkontrollplan 

antogs 2010 i syfte att uppfylla revisorernas önskemål. I januari – mars 2011 granskade 

revisorer om styrelsen uppfyllt sina åtaganden i internkontrollplanen för 2010
6
. Deras 

bedömning är bland annat att det finns ett stort antal kontrollområden som inte följs (se 

bilaga 3). I revisionsberättelsen för år 2010 riktar revisorerna fortsatt kritik mot styrel-

sens arbete med den interna kontrollen. 

 

Det har gjorts flera omstarter i arbetet med intern kontroll under de föregående åren 

vilket har resulterat i flera ad hoc-lösningar. Avsikten är nu att tillämpa ett systematiskt 

arbetssätt med risk- och konsekvensbedömningar som en viktig förutsättning (se bilaga 

4) för att arbeta fram en internkontrollplan för 2011 med utgångspunkt i de mål som 

fastställts av landstingsfullmäktige i landstingsplanen. Med bakgrund och problem-

diskussion i beaktande följer därmed syftet med detta examensarbete. 

                                                 
6
 Rapport nr 40/2010 ”Granskning av intern kontroll”. Notera att den avrapportering relaterad till 

årsredovisningen 2010 som lämnades till styrelsen i slutet på mars 2011 ej finns med som underlag för 

revisorernas analys och slutsatser i denna rapport.   
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1.3 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga och beskriva vilka skillnader som kan 

föreligga mellan landstingets olika aktörers perspektiv på den interna kontrollen och 

analysera vad dessa skillnader kan bero på. Vidare syftar uppsatsen till att få ökad 

kunskap om begreppet intern kontroll, främst för en offentlig verksamhet, samt hur 

intern kontroll utformas och genomförs inom landstinget. Detta görs genom att 

undersöka framtagandet av en internkontrollprocess. 

 

1.4 Frågeställningar 

 

 Hur gör aktörerna i landsting när de ska ta fram en internkontrollplan?  

 Vilka modeller, verktyg eller teorier använder landsting i arbetet med intern kontroll? 

 Hur skiljer sig synen på intern kontroll åt mellan de som utformar den interna 

kontrollen och de som ska utföra den interna kontrollen? 

 

1.5 Disposition 

 

 

Kapitel 1: Problemområdet presenteras, liksom uppsatsens syfte 

och frågeställningar.    

 

 

Kapitel 2: Relevanta teorier och begrepp förklaras. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning.  

 

 

Kapitel 3: Innehåller en redogörelse för tillvägagångssättet i 

uppsatsen. 

 

 
 

Kapitel 4: Resultatet av observationerna och intervjuerna 

presenteras.  

 

 
 

Kapitel 5: Det empiriska materialet analyseras utifrån 

referensramen. 

 
 
 

Kapitel 6: Innehåller slutsatser och det praktiska och teoretiska 

bidraget presenteras. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatt 

forskning.  

Kapitel 1 

Inledning 

Kapitel 2 

Referensram 

Kapitel 3 

Metod 

Kapitel 4 
Empiri 

Kapitel 5 

Analys 

Kapitel 6 

Slutsatser 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

 

I detta kapitel presenteras inledningsvis offentlig sektors särart och därefter New Public 

Management, som är ett sätt att förstå styrningen i offentliga organisationer i nutid. Därefter 

ges en beskrivning av uppsatsens huvudämne, intern kontroll, där stor fokus ligger på ett 

ramverk för intern kontroll som har sin grund i agentteori. Kapitlet avslutas med en 

kontrasterande teori, institutionell teori, samt en sammanfattning. 

 

2.1 Offentlig sektors särart  

 

Ett tydligt särdrag för offentlig sektor är att styrelseskicket bygger på den representativa 

demokratins principer (Sanderberg et al., 1996). Till skillnad mot privata organisationer, 

exempelvis ett aktiebolag, som är ansvariga inför en styrelse som utgår från aktieägarna, 

är offentliga organisationer ansvariga inför en demokratiskt vald ledning som utgår från 

folket (Christensen et al., 2005).     

 

Offentliga organisationer är speciellt utsatta för kritik, då det kan vara mycket svårt att 

balansera olika hänsyn mot varandra så att alla blir nöjda (Christensen et al., 2005). Det 

beror på att offentliga organisationer är multifunktionella. Det innebär att de ska ta del-

vis motstridande hänsyn till politisk styrning, kontroll, deltagande från berörda parter, 

medbestämmande från anställda, öppenhet, insyn i beslutsprocesser, likabehandling, 

neutralitet, kostnadseffektivitet och tjänstekvalitet med mera. Det öppnar samtidigt upp 

för inflytande och maktutövning för dem som arbetar i offentliga organisationer då det 

finns viss grad av frihet i värderingen av vilka hänsyn som prioriteras (ibid.).  

 

Uppdraget för ett landsting är givet i kommunallagen (1991:900) och andra speciallagar 

(Sanderberg et al., 1996). I Sverige finns 17 landsting och fyra regioner som har tre ob-

ligatoriska uppgifter: hälso- och sjukvård, tandvård för personer upp till 20 år samt kol-

lektivtrafik som sköts tillsammans med kommunerna. Därtill tillkommer frivilliga 

åtaganden som kultur, utbildning, turism och regional utveckling
7
. Finansiering sker 

främst genom skatter och bidrag (Sanderberg et al., 1996). 2009 stod sjukvård för 90 

procent av kostnaderna i Sveriges landsting
8
. Sjukvård är en integrerad del i den 

svenska välfärdsstaten och vilar på moral, kultur och normer, såsom policy om lika till-

gång till sjukvård oavsett ursprung och socioekonomisk ställning (Bergmark, 2008). 

Enligt gällande lagstiftning måste landsting erbjuda likvärdig tillgång till sjukvård till 

sina invånare vilket speglar välfärdsstatens traditionella solidariska dimensioner (ibid.).   

2.2 New Public Management 

 

New Public Management (NPM) är ett begrepp som används dels för att definiera en 

generell trend i förändringar gjorda i styrning och administration i offentlig sektor och 

dels som begrepp för de reformer som gjorts i offentlig sektor sedan 1980-talet som lös-

ning på olika problem i den offentliga förvaltningen (Radcliffe, 1998; Sahlin-Anders-

son, 2000). Decentralisering och mål- och resultatstyrning är de mest centrala refor-

merna som har samband med NPM (Christensen et al., 2005). Reformerna har i övrigt 
handlat om att introducera olika former av prestationsmätning, ledningsstilar från pri-

vata sektorn, underleverantörer, outsourcing och privatisering (Green-Pedersen, 2002).  

Dessa reformer leder till förändring av kontrollformer i offentlig verksamhet, då exem-

pelvis ökad autonomi genom decentralisering samtidigt medför större kontroll från 

överordnade (ibid.).  

                                                 
7
 http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/om_landsting_och_regioner, 2011-04-05. 

8 http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/om_landsting_och_regioner/kostnader_och_intakter_1, 2011-04-05. 

http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/om_landsting_och_regioner
http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/om_landsting_och_regioner/kostnader_och_intakter_1
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2.2.1 Ansvar 

 

Det svenska samhället har historiskt sett varit baserat på antagandet att alla gör rätt sa-

ker (Svensson och Wood, 2009). Traditionellt har ledare i offentlig verksamhet haft ett 

institutionellt eller kulturellt ansvar, som bestått i att ledarna handlar på basis av en till-

delad tillit som de förvaltat och delegerat vidare makt till administrativa ledare likväl 

som neråt i organisationen (Christensen et al., 2005). Detta har gjorts i tilltro till att 

ansvaret förvaltats på ett bra sätt; nära uppföljning och kontroll har ej ansetts nödvän-

digt. En mer ”modern” syn på ansvar är att den som får ett ansvar skall rapportera sys-

tematiskt hur ansvaret har förvaltats. Denna tankegång hänvisas till att hänga samman 

med New Public Management (ibid.). Ansvarighet är ett begrepp i sammanhanget. De 

finansiella skandalerna som har inträffat avslöjade de uppenbara misslyckandena angå-

ende ansvarighet, och krav på reformer uppstod i kritikens spår (Spira & Page, 2002). I 

debatten om dessa reformer ökade intresset och uppmärksamheten för finansiell rap-

portering, revision och intern kontroll då dessa är mekanismer utformade för att säker-

ställa ansvarighet (ibid.). 

 

2.3 Komponenter för upprättande och genomförande av intern kontroll  

 

COSO:s ramverk är vida spritt och det i praktiken ledande ramverket för intern kontroll 

(Arwinge, 2010). I COSO-modellen ingår fem sammanhängande kontrollkomponenter: 

Kontrollmiljö, Riskanalys, Kontrollaktiviteter, Information/Kommunikation och Tillsyn 

(ibid.). Av dessa komponenter ses riskhantering som något väldigt centralt inom intern 

kontroll (Power, 2007). Syftet med intern kontroll är att få verksamheten att fungera 

effektivt och ändamålsenligt och att klargöra ansvar och befogenheter för att möjliggöra 

ansvarsutkrävande. (Haglund et al., 2005). Intern kontroll är inget självändamål, utan en 

del av verksamhets- och ekonomistyrningen. I ett landsting är det primära syftet med 

intern kontroll att säkerställa att de av fullmäktige fastställda målen uppnås (ibid.). I 

avsnitt 1.2 presenterades en definition för intern kontroll. Nedan förklaras intern kon-

troll med COSO-modellens komponenter som utgångspunkt.   

 

2.3.1 Kontrollmiljön som grund till den interna kontrollen 

 

Kontrollmiljön utgör basen för de andra komponenterna i COSO-modellen (Rezaee, 

1995). Kontrollmiljön består av ett antal faktorer, såsom integritet och etiska värde-

ringar, organisationsstruktur, personalpolitik och praxis. Styrelsens, ledningens och 

revisorernas engagemang och de signaler de skickar, personalens kompetens samt till-

delning av befogenheter och ansvar utformat för att ge en positiv kontrollmedvetenhet 

inom organisationen är andra faktorer i kontrollmiljön (ibid.) Tekniska hjälpmedel i 

form av system och program ingår också i kontrollmiljön (Haglund et al., 2005). Kon-

trollmiljön utgör en grund för att utvärdera lämpligheten och effektiviteten i de interna 

kontrollsystemen (Rezaee, 1995).  

 

2.3.2 Riskanalys och riskhanteringens ökande roll i intern kontroll  

 

Riskanalys enligt COSO innebär att bestämma betydelsen av en viss risk i monetära 

termer eller i termer av berörd enhets anseende, att bedöma sannolikheten att risker 

förekommer och att planera för hur organisationen kan mildra konsekvenserna av risken 

för att minska riskexponeringen till acceptabla nivåer (Rezaee, 1995). Riskbedömningen 

syftar till att antecipera riskerna innan de inträffar och kontrollprocesserna bör prioritera 

de områden där risken är störst att det kan bli fel (Haglund et al., 2005).  
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Risk definieras i klassisk beslutsteori som att olika tänkbara utfall är möjliga och att 

sannolikheten för att dessa utfall inträffar är känd eller kan bestämmas. Osäkerhet inne-

bär att olika oönskade utfall är tänkbara men att sannolikheten för att dessa utfall ska 

inträffa är okänd (Tversky & Fox, 1995). I praktiken har det dock visat sig vara svårt att 

finna en tillfredsställande empirisk definition av risk utifrån denna teoriram, då forsk-

ning har visat att individer i praktiken inte är nyttomaximerande i alla lägen och inte 

utvärderar alla möjliga alternativ, vilka båda är a priori-antaganden i klassisk besluts-

teori (March och Shapira, 1987). Resultat från forskning verkar tyda på att människors 

definition av risk kan skilja sig avsevärt från definitionen av risk i den teoretiska litte-

raturen, och att olika individer kommer att se samma risksituation på helt olika sätt 

(Kahneman and Tversky, 1982). 

 

Idéer för riskhantering har blivit mer framträdande under senare år i spåren efter olika 

skandaler (Power, 2004). Två olika begrepp för risk har därefter uppstått: operativ risk 

och ryktesrik (Power, 2005). Dessa typer av risker är inget nytt, menar Power (2005). 

Med begreppen operativ risk och ryktesrisk har dock dessa risker hamnat i ett nytt läge 

avseende position och status, sett ur lednings- och regleringsaspekter (ibid.). Talrika 

standarder för riskhantering har därefter producerats av en rad olika transnationella 

organisationer, såsom COSO (Power, 2007). Även om dessa mönster och ritningar 

åtföljs av ideal av god styrning, hävdar Power (2007) att ökningen av riskhantering 

också har sammanfallit med en intensifiering av revision och kontrollprocesser (se även 

Spira & Page, 2002). Legalisering och byråkratisering av det organisatoriska livet har 

ökat på grund av att riskhantering har skapat nya krav på bevis att åtgärder vidtagits 

(Power, 2007). Dessa krav som har uppstått har i sin tur genererat nya risker för anse-

ende och rykte, så kallad sekundär risk (ibid.). Power (2007) menar att uppgången av 

ledningens uppfattning av begreppet risk och de olika logiker och värderingar som lig-

ger bakom det, har mycket mindre att göra med verkliga faror och möjligheter än kan 

tyckas, och mer att göra med organisatoriskt ansvar och legitimitet. 

 

2.3.3 Kontrollaktiviteter i den interna kontrollen 

 

Kontrollaktiviteter är de konkreta åtgärder som vidtas i form av riktlinjer, rutiner och 

regler, som ger rimlig säkerhet om att risker hanteras effektivt (Haglund et al., 2005; 

Rezaee, 1995). De kan vara direkta (riktade mot en bestämd rutin/process/system) eller 

indirekta (informationsinsatser, kompetensutveckling) (Haglund et al., 2005). I COSO:s 

modell utformas kontrollaktiviteterna utifrån den gjorda riskbedömningen och befintlig 

kontrollmiljö (Rezaee, 1995). Kostnaderna för kontrollerna måste vägas mot konse-

kvenserna om fel uppstår (Haglund et al., 2005). 

 

2.3.4 Informationsspridning och kommunikation  

 

Ett villkor för en effektiv intern kontroll är att det finns en väl fungerande informations-

spridning inom organisationen (Haglund et al., 2005). Information behöver användas på 

ett sådant sätt att personer kan fullgöra det ansvar de har i den interna kontrollen 

(Arwinge, 2010). Alla människor i företaget bör få ett tydligt budskap från högsta 

ledningen att ansvar i den interna kontrollen måste tas på allvar (Rezaee, 1995). 

Personal som berörs av intern kontroll bör tydligt förstå vilken roll och vilket ansvar 

berörd personal har (ibid.). Generellt har kommunikation setts som en bärare av infor-

mation och inte som något som är produktivt i sig självt, men detta synsätt förändras 

alltmer (Kuhn, 2008). Kuhn (2008) menar att kommunikation är en process genom vil-

ken organisationer formas, utvecklas, förändras och uträttar något.   
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2.3.5 Tillsyn av den interna kontrollen  

 

Den femte kontrollkomponenten i COSO-modellen är tillsyn. Med det menas att organi-

sationen kontinuerligt ska utvärdera sina kontrollsystem för att säkerställa att de funge-

rar som planerat (Arwinge, 2010). Förändringar i omvärlden men även inom organisa-

tionen kan innebära att de interna kontrollprocesserna behöver förändras för att vara 

ändamålsenliga och väl fungerande (ibid.). Tillsynen ska leda till förslag till förbätt-

ringar för att förstärka styrningen och den interna kontrollen och ett sådant arbete leder 

till att verksamhetens rutiner och processer kontinuerligt kvalitetssäkras (Haglund et al., 

2005). 

 

2.3.6 Kritik mot COSO-modellen 

 

COSO-ramverket har kritiserats för att vara vagt, ospecifikt, att ligga på en alltför hög 

nivå och att inte vara tillräckligt detaljerat (Gupta & Thompson, 2006). COSO-ramver-

ket erbjuder alltså inte en metodik för utformandet, användandet och utvärderingen av 

den interna kontrollen i praktiken (ibid.). Kritik riktas också mot att rapporten är för 

gammal och att ramverket därför inte fungerar för dagens företag då den ständigt 

ökande komplexiteten i omvärlden såväl som inom organisationer ställer nya krav på 

den interna kontrollen (Oliverio, 2001). I januari 2011 offentliggjorde COSO att de av-

ser att publicera en uppdaterad version av Internal Control - Integrated Framework för 

att hantera viktiga utmaningar skapade av en alltmer komplex affärsmiljö och för att 

hjälpa organisationer över hela världen att bättre utvärdera, utforma och hantera intern 

kontroll
9
.  

 

2.3.7 Agentteori – COSO-modellens teoretiska grund 

 

COSO-modellen är ett normativt ramverk som verkar vara baserat på agentteori, i vil-

ken problem med informationsasymmetri kan hanteras genom att göra investeringar i 

kontrollsystem i syfte att minska informationsgapet mellan de två parterna agent och 

principal (Arwinge, 2010).  

 

Agentteori bygger på att agenten agerar på uppdrag av principalen som därmed har de-

legerat ansvar till agenten (Ross, 1973). Om båda parterna nyttomaximerar för eget 

intresse och agenten innehar information som principalen inte har, kommer agenten inte 

alltid att agera såsom principalen önskar (ibid.). Detta problem behöver hanteras med 

kontrakt mellan agenten och principalen samt investering i olika typer av kontroll från 

principalens sida för att få fram information om agentens faktiska beteende och age-

rande för att därmed reducera informationsgapet (Arwinge, 2010). Principalen kan där-

med sägas ha makten och tilldelar andra aktörer resurser och agenten i sin tur har ansvar 

för själva genomförandet och återrapporteringen (Haglund et al., 2005). ”Det är i 

gränssnittet mellan Principal och Agent som den interna kontrollen har sin plats” 

(ibid., s. 30). Agentteori ger främst en ekonomisk förklaring till införandet och utfor-

mandet av kontrollsystem (Arwinge, 2010).  

 

  

                                                 
9
 http://coso.org/, 2011-04-17. Uppdateringen förväntas att publiceras 2012 och ge mer heltäckande och 

relevant konceptuell vägledning samt praktiska exempel. 

 

http://coso.org/
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2.4 Förtroende  

 

I både teori och praktik ses uppfattningar om tillit ofta som motsats till begrepp som 

makt och kontroll, och sätts in som en del av ett dualistiskt antingen-eller-påstående 

(Knights, Noble, Vurdubakis & Willmott, 2001). Kontroll och förtroende är bägge me-

kanismer för att hantera risk och osäkerhet (Skinner & Spira, 2003). Kontroll och för-

troende har traditionellt setts som raka motsatser men Reed (2001) menar att kontroll 

och förtroende hellre ska ses som två sidor av samma analytiska mynt eller som två yt-

terligheter på en skala. Knights et al. (2001) argumenterar att det är missvisande att se 

kontroll och förtroende som motsatser, när de i verkligheten är beroende av varandra. 

Uppkomsten av förtroende bygger ofta på, och återger, relationer av kontroll eftersom 

kontroll också blir problematiskt i avsaknad av förtroende. När en relation verkar base-

ras på förtroende snarare än kontroll, finns ofta en underförstådd tillit till systematiska 

kontroller, till exempel i utbildningsprocesser. Även vid en situation med nära över-

vakning bygger relationer på visst förtroende, till exempel investerar en anställd förtro-

ende i sin chef att anställningskontraktet ska hållas och att lönen ska betalas ut i tid 

(ibid.).  

2.5 Institutionell teori 

 

Ett nyckelresonemang i institutionell teori är att organisationer befinner sig i institutio-

nella omgivningar, där de möter krav utifrån socialt skapade normer för hur organisa-

tioner bör vara utformade (Hatch, 2002; Christensen et al., 2005). Organisationer som 

vill bli accepterade av omgivningen måste visa att de lever upp till dessa normer om 

framsteg, förnyelse och rationalitet och de organisationer som gör detta ökar sin legiti-

mitet och sina utsikter att fortleva, oberoende av den omedelbara effekten av de förvär-

vade metoderna och förfarandena (Christensen et al., 2005; Meyer & Rowan, 1977). 

Organisationen kan därmed säkerställa tilldelning av den sociala legitimitet som krävs 

för ett fortsatt användande av de resurser som finns, framför allt kapital och/eller of-

fentligt stöd (Hatch, 2002). Införandet och användandet av intern kontroll kan enligt 

institutionell teori ses som ett sätt att få legitimitet i organisationen och externt mot om-

givningen (Scott, 2001).  

   

Genom processen institutionalisering kan verkligheten ses som socialt konstruerad 

(Scott, 2003b). Scott (2003b) definierar institutionalisering som den process genom vil-

ken handlingar upprepas och ges liknande betydelse av jaget och andra. Därmed kan 

såväl organisationer som handlingar beskrivas som institutioner i de samhällen där de 

återkommer och ges en likartad betydelse (Hatch, 2002).  

 

Institutioner kan enligt Scott (2003a) definieras som sociala strukturer som har uppnått 

en hög grad av motståndskraft. De består av kulturella-kognitiva, normativa och regula-

tiva element som tillsammans med tillhörande aktiviteter och resurser ger stabilitet och 

mening till det sociala livet (ibid.).  

 

2.5.1 Institutioners tre pelare 

 

Institutioner vilar på tre pelare, nämligen en reglerande, en normativ och en kognitiv 

pelare (Scott, 2001). I alla fullt utvecklade institutionella system ingår alla tre av dessa 

krafter eller inslag och samverkar för att främja och stödja välordnat beteende (Scott, 

2003b). Kännetecken för pelarna visas i tabell 2.1.  

 

Den reglerande pelaren omfattar kapaciteten att upprätta lagar, regler och sanktioner för 

att påverka beteende (Scott, 2003a). Basen för samtycke, att godta regler och anpassa 
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sitt beteende, är ändamålsenlighet; individer och grupper följer lagar och regler för att få 

belöningar eller att undvika sanktioner (Scott, 2003b). Mekanismen för samtycke utgörs 

av tvång, det går till exempel inte att bortse från lagstiftning utan att det får konsekven-

ser. Beteende ses som legitimt om det är i överensstämmelse med regler och lagar. Lo-

giken är instrumentell; lagar och regler utgör hjälpmedel för att uppnå något annat 

(ibid.), exempelvis syftar de nya kraven i kommunallagen om intern kontroll till att tyd-

liggöra ansvar och säkerställa att ambitionen om en god ekonomisk hushållning upp-

rätthålls (Haglund et al., 2005). 

 

Till skillnad från externt påtvingade regler och lagar, internaliseras normer av delta-

garna; beteende leds av en känsla av vad som är lämpligt, genom sina sociala skyldig-

heter till andra och genom ett engagemang för gemensamma värderingar (Scott, 2003b). 

När det gäller den normativa pelaren är det social plikt, att leva efter normerna, som 

utgör basen för samtycke. Mekanismen för samtycke utgörs av att följa normerna, för 

att det förväntas att man gör det, det ses som ett åtagande (ibid.). Logiken baseras på 

lämplighet, vad som är passande beteende (Scott, 2001). Vad som ses som legitimt be-

teende styrs av moraluppfattningar (Scott, 2003a). Normer preciserar hur saker ska utfö-

ras och definierar vad som är legitima medel för att uppnå mål (ibid.). 

 

Den kognitiva pelaren handlar om individers inre referensram (Scott, 2001). För att för-

stå eller förklara handlingar och beteenden krävs, förutom hänsyn till objektiva förhål-

landen, hänsyn till aktörernas subjektiva tolkningar av verkligheten. Basen för samtycke 

i den kognitiva pelaren är att man tar för givet; handlandet överensstämmer med den 

egna referensramen, den normala rutinen följs. Logiken bygger på att aktörerna följer 

sina uppfattningar hur procedurerna ska gå till. Mekanismen är imitation; aktören upp-

repar det aktören vet om hur proceduren går till och härmar andras beteende och for-

merna blir därmed de traditionella. Beteende legitimeras av vad som anses korrekt ur en 

kulturell aspekt, det vill säga de värderingar som bestämmer vad som anses vara korrekt 

beteende (ibid.). 

 

Tabell 2.1 Institutioners tre pelare och pelarnas utmärkande drag (efter Scott, 

2001, s. 52). 

 

 Reglerande Normativ Kulturell-kognitiv 

Bas för 

  Samtycke 
 

Ändamålsenlighet Social plikt Tas för givet 

Delad förståelse 

Mekanismer 
 

Tvingande Normer Imitation, härmning 

Logik 
 

Instrumentell Lämplighet “Renlärighet” 

Indikatorer 

 

 
 

Regler 

Lagar 

Sanktioner 

Certifiering 

Ackreditering 

Grad av likformighet, 

gemensam övertygelse 

Bas för  

  Legitimation 

Påtagliga lagar och regler Styrd av moraluppfatt-

ningar 

Stöd av kultur, vad som 

anses korrekt 

 

2.5.2 Pelarnas bärare     

 

Enligt Scott (2003a) är de institutionella pelarna inbäddade i olika typer av bärare, som 

transporterar de institutionella pelarna i tid och rum. Dessa är kultur, sociala strukturer 

och rutiner. Vilka symboliska system som betonas är beroende av vilken pelare som 

framhävs (ibid.). Detta visas i tabell 2.2. Samtliga pelare kan alltså transporteras av 

dessa bärare, men det sker på olika sätt. 
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Tabell 2.2 Pelarnas bärare i tid och rum (efter Scott, 2001, s. 77). 

 

 Reglerande Normativ Kulturell-kognitiv 

Kultur 

 

 

 

Regler, lagar Värderingar, förvänt-

ningar, standards 

Kategorier,  

idealtyper, exemplifie-

ring 

Sociala strukturer 

 

 

 

Formellt styrsystem, 

ansvarssystem, makt-

system 

Ledning, (in)formell 

auktoritet, roller 

Strukturell likformighet, 

identiteter 

Rutiner Manualer, rutinbeskriv-

ningar, standardiserade 

tillvägagångssätt 

Konformism, plikt-

känsla, roller, uppgifter 

Handlingsmönster, 

scripts (riktlinjer för 

handling i en typsitua-

tion) 

 

2.5.3 Organisationsrecept och hur de tas in i organisationer  

 

Institutionaliserade produkter, tjänster, teknologier, politik, ideologier, processer och 

procedurer fungerar som kraftfulla myter (Meyer & Rowan, 1977). Dessa myter kan 

kallas för organisationsrecept från institutionella omgivningar (Christensen et al., 2005). 

En myt är alltså ett legitimerat recept för hur organisationer bör utformas, handla eller 

se ut. Myter sprids ofta snabbt, genom imitation av goda exempel, och de kan tas in i 

offentliga organisationer utan att det ger instrumentella effekter, frivilligt (receptet är 

enbart avsett att likna vid fernissa) eller ofrivilligt (effekterna av att anamma receptet 

blev inte som förväntat). Organisationsreceptens elasticitet varierar; vissa är väldigt 

tydligt utformade, med stor detaljeringsgrad, men i många fall är organisationsrecepten 

så vitt utformade att stora möjligheter finns för lokal anpassning och tolkning (ibid.). 

Exempel på organisationsrecept med hög elasticitet är COSO-ramverket (Power, 2007). 

NPM är den mest kända uppsättningen av organisationsrecept i offentlig sektor i samti-

den; en mängd moderniseringsrecept för offentlig sektor hämtade från privat sektor 

(Christensen et al., 2005).  

 

DiMaggio och Powell (1983) skiljer på tre grunder till varför organisationer anammar 

organisationsrecept. Den första är tvingande institutionell påverkan. Det är ett resultat 

av både formell och informell påverkan på organisationer från andra organisationer som 

de är beroende av och från kulturella förväntningar i det samhälle där organisationen 

finns (ibid.). Det inkluderar reglering och standarder utfärdade av stat och andra aukto-

riteter på olika områden, som tvingar organisationer att uppta och implementera olika 

organisationsrecept (Arwinge, 2010; Christensen et al., 2005). Det gäller bland annat 

direktiv om införande av olika former av internkontroll i offentliga organisationer 

(Christensen et al., 2005).  

 

Den andra anledningen är mimetisk institutionell påverkan. Institutionell förändring 

kommer inte enbart från tvingande institutionell påverkan. DiMaggio och Powell (1983) 

menar att osäkerhet är en viktig drivande kraft för förändring och imitation mellan 

organisationer. I situationer som präglas av stor osäkerhet prövar organisationer att 

efterlikna andra organisationer som anses ha framgång och gott anseende, dels för att 

finna en enkel lösning till liten insats och dels för att samtidigt öka sin legitimitet genom 

att handlingen signalerar att organisationen försöker göra något åt sina problem. Denna 

avbildning kan spridas avsiktligt exempelvis via bidrag från konsultföretag och bransch-

förbund eller oavsiktligt exempelvis via nyanställd personal (ibid.). COSO:s definition 

av intern kontroll har spridits globalt via internationella revisionsföretag till både privat 

och offentlig sektor (Power, 2007).   
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Den tredje anledningen är normativ institutionell påverkan. Denna typ av institutionell 

förändring relateras främst till olika yrken i samhället och inom organisationer 

(DiMaggio & Powell, 1983; Arwinge, 2010). Yrkesgrupperna och dess medlemmar är 

utsatta för samma tvingande institutionell påverkan och mimetisk institutionell påverkan 

som organisationer (DiMaggio & Powell, 1983). Även om olika typer av 

yrkesverksamma inom en organisation kan skilja sig från varandra uppvisar de stor 

likhet med sina professionella motsvarigheter i andra organisationer (ibid.). Normativ 

institutionell påverkan refererar därmed till den spridning och upptagning av 

organisationsrecept som sker till följd av olika professioners och yrkesgruppers 

gemensamma normer, värderingar och kunskaper (Christensen et al., 2005). Exempel på 

detta i offentlig sektor kan vara ekonomers bidrag till att sprida vissa grundidéer i 

reformvågen NPM och medicinarnas spridning om ”evidence-based medicine.” (ibid.).  

 

2.6 Sammanfattning 

 

Enligt institutionell teori kan införandet av intern kontroll i organisationer förklaras 

genom att organisationer utvecklar processer, inte primärt baserat på rationella ekono-

miska cost-benefit-analyser, vilket är förklaringen enligt agentteori, utan för att det mer 

eller mindre krävs att nya rutiner och förfaranden införlivas i organisationens verksam-

het, såsom på grund av lagkrav. Detta är fallet med intern kontroll som är reglerat i 

kommunallagen sedan 2005.  

 

Intern kontroll kan enligt COSO:s ramverk anses bestå av fem av varandra beroende 

kontrollkomponenter; kontrollmiljö, riskanalys, kontrollaktiviteter, kommunikation och 

tillsyn. Kontrollmiljön utgör basen för hur de andra komponenterna utformas och utgör 

därmed en viktig aspekt vid en analys av en organisations interna kontroll. Här ingår 

olika reglerande, normativa och kognitiva inslag, som till exempel bärs upp av den kul-

tur som råder i organisationen. Förtroende kan vara del av de värderingar som råder, 

vilket kan påverka att intern kontroll utformas i organisationer på annat än rationella 

grunder. 

 

En annan central faktor i intern kontroll är risk, ett begrepp vars betydelse har ökat 

enormt inom organisationer och i samhället i stort. Riskhantering kan, ur ett institutio-

nellt perspektiv, ses som organisationsrecept som anammas i organisationer genom 

normativ institutionell påverkan från medlemmar inom yrkesgrupper som sysslar med 

olika former av risk management i organisationer, likväl som genom mimetisk institu-

tionell påverkan, när organisationer i och med breddningen av begreppet intern kontroll, 

samt de organisationsförändringar som görs som kan hänföras till new public manage-

ment, ställs inför nya typer av risker. 

 

I denna uppsats är ett landsting det valda fallet. Sjukvård är landstingets främsta uppgift. 

Sjukvården är en del av den svenska välfärdsstaten och vilar på moral, kultur och nor-

mer. Den normativa pelaren är därmed stark av tradition. Värderingar är viktiga och 

tillit och förtroende är en del av ett historiskt antagande som gällt i det svenska sam-

hället. Med en modern syn på ansvar, som hänger samman med NPM, anses kontroll 

vara en nödvändighet. Detta kan ses som en övergång i synsätt, från ett kulturbaserat 

ansvar till ett mer formaliserat ansvar med formell rapportering och formella kontroller 

som är mer byggt på misstro än tidigare.    
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3 METOD 

 

I metodkapitlet redogörs för hur det empiriska materialet samlats in och analyserats. Uppsatsen 

har sin utgångspunkt i ett aktörssynsätt. Vidare redogörs för vilka metoder som använts i denna 

fallstudie i ett landsting. Slutligen diskuteras metodproblem. 

 

3.1 Aktörssynsätt 

 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga och beskriva vilka skillnader som kan före-

ligga mellan landstingets olika aktörers perspektiv på den interna kontrollen och analy-

sera vad dessa skillnader kan bero på. Vidare syftar uppsatsen till att få ökad kunskap 

om begreppet intern kontroll, främst för en offentlig verksamhet, samt hur intern 

kontroll utformas och genomförs inom landstinget. Detta görs genom att undersöka 

framtagandet av en internkontrollplan. I och med det riktas intresset i denna studie mot 

betydande aktörers handlingar i ett socialt sammanhang samt de subjektiva upplevelser 

och uppfattningar som skiljer sig åt mellan aktörerna. Därmed har uppsatsen sin ut-

gångspunkt i ett aktörssynsätt (Arbnor & Bjerke, 1994). Vid ett aktörssynsätt är ut-

gångspunkten de enskilda aktörerna i processen som studeras. Med detta synsätt är 

inriktningen att beskriva systematiskt den betydelse och innebörd som olika betydande 

aktörer lägger i sina handlingar och den omgivande miljön, för att förstå sociala helheter 

(ibid.). Detta synsätt bedöms vara mest passande för att uppfylla studiens syfte; att be-

skriva och analysera olika aktörers perspektiv på intern kontroll.    

 

3.2 Kvalitativ studie med deduktiv ansats 

 

Inom kvalitativ forskning ligger intresset i att förstå hur människor tolkar sina erfaren-

heter, hur de konstruerar sin värld och vilken mening de hänför till sina erfarenheter 

(Merriam, 2009). Den centrala frågan i kvalitativ forskning, enligt Merriam (2009), är 

att förstå fenomenet av intresse från deltagarnas perspektiv. Det stämmer sannerligen i 

detta fall. 

 

Arbetet i studien har i huvudsak följt den deduktiva ansatsen. Detta angreppssätt utgår 

från teorin för att sedan testa den i verkligheten (Holme & Solvang, 1997). En redan 

befintlig teori har då fått bestämma hur den information som har samlats in ska tolkas 

(Patel & Davidson, 1994). En deduktiv ansats valdes då det fanns teorier för att analy-

sera det empiriska materialet för att därefter dra slutsatser om studien.  

 

Arbetet inleddes med att leta efter relevant publicerat material angående intern kontroll. 

I huvudsak har Libris använts för att leta efter tryckta källor. Rapporter och protokoll 

från Västerbottens läns landsting har tagits del av via deras webbsidor. I övrigt har 

material sänts till mig via mail från en sakkunnig certifierad kommunal revisor vid 

landstingets revisionskontor. Inledande sökningar har gjorts via universitetsbibliotekets 

webb i databaserna, ämnesvis för ekonomi, för vetenskapliga artiklar, med sökorden 

internal control, public sector, COSO, risk management, new public management, 

accountability, risk, communication, agency theory, institutional theory. Även Google 

Scholar (sökord som ovan, på engelska och svenska) har använts för att söka efter 

intressanta vetenskapliga artiklar.  

 

Därefter har de vetenskapliga artiklar som bedömts vara intressanta klassificerats i olika 

kategorier i ett försök att systematiskt identifiera texterna. Kategorierna belyser olika 

aspekter på intern kontroll samt andra kategorier relevanta för arbetet. Kategorierna 

inkluderar: Intern kontroll, COSO, Agentteori, Institutionell teori, Auditing, New public 
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management, Offentlig sektor exkl. NPM, Risk. Ur de vetenskapliga artiklar som identi-

fierats i den inledande sökningen användes författarnas referenser för att identifiera 

ytterligare intressanta artiklar, vilka eftersöktes direkt i olika vetenskapliga tidskrifter 

via universitetsbibliotekets webb. 

 

3.3 Fallstudie 

 

En fallstudie är lämplig att göra när intentionen är att få en djup förståelse kring bak-

grunden till undersökningens syfte och den process som studeras (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2007), vilket stämmer i detta fall. Yin (2007) menar att fallstudier är lämpligt 

som forskningsstrategi då frågeställningarna rör ”hur” eller ”varför” i samband med ett 

aktuellt skeende, där forskaren har ringa eller ingen kontroll alls. Yin (2007) har 

definierat vad en fallstudie omfattar: ”[E]n fallstudie utgör en empirisk undersökning 

som studerar en aktuell företeelse i dess verkliga kontext, framför allt då gränserna 

mellan företeelsen och kontexten är oklara” (s. 31). Fallstudier kommer ofta till an-

vändning när processer eller förändringar studeras (Patel & Davidson, 1994). I denna 

uppsats är framtagandet av en ny internkontrollplan den process som studeras.    

 

3.3.1 Val av fall  

 

Syftet med detta examensarbete är att få en ökad kunskap om hur intern kontroll utfor-

mas och genomförs inom ett landsting. Västerbottens läns landsting är helt subjektivt 

valt (Saunders et al., 2007) men det går även att säga att detta fall är ett typiskt fall 

(Denscombe, 2009). Det visade sig att internkontrollplanen skulle revideras under våren 

2011 i Västerbottens läns landsting och därmed var de inblandade aktörerna inne i en 

process för att försöka hitta någon bra struktur för arbetet med intern kontroll avseende 

dess utformning och genomförande. Ur ett teoretiskt perspektiv visar ett flertal 

litteraturstudier (se Maijoor, 2000; Kinney, 2000; Arwinge, 2010) att detta är intressant 

att studera. Det finns 21 landsting eller regioner i Sverige och i en majoritet av dessa 

riktar revisorer olika grader av kritik mot den interna kontrollen
10

. Därmed liknar detta 

valda fall i relevanta avseenden andra fall som kunde ha valts och utgör därmed en 

typisk undersökningsenhet, vilket ökar sannolikheten att resultatet av fallstudien kan 

generaliseras till andra liknande fall (Denscombe, 2009).   

 

3.3.2 Val av datainsamlingsmetoder – dokument, observationer och intervjuer 

 

Ett antal datainsamlingstekniker används vanligen i fallstudier (Yin, 2007). Att kunna 

använda sig av flera källor är en viktig fördel med fallstudier (ibid.). I denna fallstudie 

har dokument, observationer samt intervjuer använts som datakällor, i syfte att dessa 

ska komplettera och stärka varandra. Att använda metodtriangulering ger även en bättre 

helhetsbild samt en djupare och en bredare förståelse av det som studeras (ibid.).  

 

De dokument som har använts i denna studie inkluderar politiska mötesprotokoll och 

handlingar, offentliga dokument såsom revisionsrapporter, samt andra interna dokument 

i form av förslag och liknande gällande internkontrollplanen. Artiklar från massmedia (i 

huvudsak lokalpress) har också använts. Dokuments viktigaste roll i en fallstudie går ut 

på att styrka data och belägg som hämtas från andra källor (Yin, 2007).   

                                                 
10

 I revisionsberättelsen ur respektive landstings årsredovisning för 2010 framgår att revisorer riktar kritik 

mot styrelser och nämnders arbete med den interna kontrollen i 15 fall. I tre fall kommenterar inte 

revisorerna den interna kontrollen i revisionsberättelsen. I tre fall gör revisorerna bedömningen att den 

interna kontrollen har varit tillräcklig.   
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I empiriinsamlingen användes inledningsvis så kallade ostrukturerade intervjuer 

(Denscombe, 2009; Bryman & Bell, 2005) där i stort sett ett ämne togs upp (intern kon-

troll i landstinget) med avsikt att få intervjupersonen att associera fritt till ämnet. 

Ostrukturerade intervjuer tenderar att likna ett vanligt samtal, där intervjun startas 

genom att ett tema eller ämne introduceras och att den intervjuade sedan tillåts utveckla 

och fullfölja sina tankegångar om temat/ämnet (Denscombe, 2009; Bryman & Bell, 

2005). Det är i grunden en explorativ intervju i syfte att lära sig mer om en företeelse 

eller situation (Merriam, 1994), vilket också var avsikten med dessa intervjuer. Två 

sakkunniga tjänstemän (revisorer) vid landstingets revisionskontor, redovisningschefen 

samt en controller vid lasarettet i Skellefteå intervjuades via telefon.  

 

Därefter fortsatte insamlandet av empiri genom observationer. Observationer och 

ostrukturerade intervjuer används ofta tillsammans under de tidiga faserna av en fall-

undersökning när målet är att lära sig mer om en situation för att därefter kunna 

formulera frågor för kommande intervjuer (Merriam, 1994) och på så sätt bidrog 

observationerna med mer än informationen från samtalet i sig. Observationerna gav 

även möjlighet att identifiera lämpliga intervjupersoner att genomföra semi-

strukturerade intervjuer med vid ett senare tillfälle. Fler fördelar med observationer 

bidrog till valet av denna metod: observation gör det möjligt att registrera beteende då 

det sker, att observera saker såsom de normalt inträffar och att observera sådant som en 

intervju inte skulle avslöja (Denscombe, 2009; Merriam, 2009). Observationsmaterial 

utgör även förstahandsinformation om den process som är av intresse, att jämföra med 

den andrahandsuppgift om processen som erhålls i en intervju (Merriam, 2009). 

Observationer gjordes vid fyra tillfällen i februari och mars 2011. Möte 1 var cirka två 

timmar. Deltog gjorde, förutom observatören, redovisningschefen (ekonomistaben) och 

en nyanställd controller, tidigare anställd på Ernst & Young. Möte 2 var cirka två och en 

halv timme. Deltog gjorde samma personer som vid möte 1 samt en ekonom från eko-

nomistaben som är uppföljningsansvarig. Möte 3 var cirka en timme. Förutom observa-

tören och redovisningschefen deltog verksamhetsområdescheferna (kallas VO-chefer): 

VO-chef och biträdande VO-chef specialiserad sjukhusvård, VO-chef allmän service, 

VO-chef handikappverksamheten, VO-chef diagnostik och medicinsk service, primär-

vårdschefen, tf VO-chef närsjukvården och ekonomichefen. Tandvårdschefen deltog 

under en del av mötet. Vid möte 4 deltog observatören, redovisningschefen och en 

person som är kvalitets- och patientsäkerhetssamordnare från staben för verksamhets-

ledning och detta möte var knappt två timmar. Observationerna som har gjorts till detta 

examensarbete har fokuserats på samtalet; vad är innehållet i samtalen i detta samman-

hang, vem talar till vem om vad, och så vidare (ibid.). Samtalen handlade övergripande 

om upprättandet av internkontrollplanen 2011 (möte 1-4) samt om uppföljningen av 

internkontrollplanen 2010 (möte 4). 

 

Kontakt togs med intervjupersonerna via telefon eller mail efter de gjorda observatio-

nerna och därmed kunde jag återkoppla till det gemensamma möte där jag deltog (möte 

3), vilket förenklade kontakten med VO-cheferna. Vid kvalitativa intervjuer är intresset 

riktat mot intervjupersonens egna uppfattningar, ståndpunkter och synsätt (Bryman & 

Bell, 2005). För att få kunskap om vad intervjupersonerna upplevde vara relevant och 

viktigt rörde sig därför de intervjuer som genomfördes till denna uppsats i olika riktning 

och intervjuguiderna (se bilaga 5 och 6) användes på olika sätt (vissa frågor föll bort, 

nya följdfrågor ställdes). Detta ses inte som en störning utan som en styrka med kvalita-

tiva intervjuer, menar Bryman & Bell (2005). Målet med de genomförda intervjuerna 

har varit att få fylliga svar i avsikt att besvara frågeställningarna och uppfylla syftet med 

studien (ibid.). Intervjuerna gjordes på respektive persons arbetsrum i landstingshuset i 

Umeå. Följande personer har intervjuats: biträdande VO-chefen för specialiserad sjuk-
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husvård, primärvårdschefen, VO-chefen för diagnostik och medicinsk service samt VO-

chefen för allmän service. I och med att VO-cheferna hade kommit olika långt med att 

ta fram sitt underlag till den nya internkontrollplanen gavs ett urval av följdfrågorna till 

dem som inte var klara med sitt underlag vid intervjutillfället. Dessutom har redovis-

ningschefen intervjuats om sin roll i internkontrollprocessen. Intervjuerna var mellan 25 

och 60 minuter långa. Alla intervjuer spelades in (det gällde även observationstillfällena 

3 och 4) och transkriberades. Upprepningar, ”hummanden” och liknande har rensats 

bort i syfte att göra framställningen mer läsvänlig (Nylén, 2005). I citat, där namn har 

nämnts, har namnet bytts ut mot befattning. 

3.4 Analys av det empiriska materialet  

 

För att besvara forskningsfrågorna och uppfylla syftet genomfördes analysen genom att 

jag först gick igenom varje intervju och observation för sig. Målsättningen var att hitta 

mönster, teman och kategorier i materialet och att bygga hierarkiska pyramider av 

enheter (se figur 3.1) (Patel & Davidson, 1994). Enheterna utgörs av textrader, 

meningar eller kortare stycken som var för sig bär en betydelse (Denscombe, 2009; 

Merriam, 2009). Enheterna kan vara en typ av handling, en åsiktsriktning, förekomsten 

av ett särskilt ord eller uttryck, en underförstådd betydelse eller åsikt (Denscombe, 

2009). Jag använde till exempel ord som ”risk”, ”mäta”, ”revisor/revision”, eller åsikter 

om ”Målen och visionens relevans”. Typ av handling kallade jag till exempel ”Inga 

konsekvenser?” och ”Annan uppföljning”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1  Dataanalys (efter Ryen, 2004, s. 110). 

 

Därefter jämfördes de olika intervjuerna och observationerna med varandra och jag 

tittade efter likheter och skillnader och utifrån det sammanfördes enheterna till bredare 

kategorier (Merriam, 2009). Kategorierna blev Synen på internkontrollbegreppet, Infor-

mationsspridning och kommunikation om intern kontroll, Policydokument/ styrdoku-

ment/regler om intern kontroll, Om interna kontrollen 2010, Om interna kontrollen 

2011, Riskanalys samt Revisorernas granskningar av intern kontroll. Analys av det 

empiriska materialet genomfördes därefter genom att empirin tolkades mot den teore-

tiska referensramen, främst utifrån institutionell teori. Under empiriinsamlingen fram-

kom att COSO inte används i praktiken i någon större utsträckning och att agentteori 

inte kan förklara varför aktörerna gör som de gör angående den interna kontrollen. Det 

finns regler (som ett reglemente) men det följs inte såsom avsett. Annat, såsom olika 

kulturella aspekter, kan istället ge en förklaring till inställningen till intern kontroll och 

hur den interna kontrollen utformas och genomförs vilket ledde in mig på institutionell 

teori. 

 

 

 

 

Kategorier 

Enheter – kan stå ensamma 

Rådata – utskriften av intervjuerna 
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3.5 Metodproblem 

 

För att en studie ska ses som relevant och trovärdig bör validiteten och tillförlitligheten 

bedömas (Kylén, 2004; Denscombe, 2009). Validitet handlar om huruvida insamlad 

data och de metoder som använts för att erhålla data anses riktiga och träffsäkra 

(Denscombe, 2009). Tillförlitlighet rör i vilken utsträckning som ett instrument eller 

tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika omständig-

heter (Bell, 2006). 

 

Vid observationstillfälle 1 och 2 fördes handskrivna anteckningar, vilket innebär att data 

redan då genomgått en första sållning i och med att man inte hinner med att anteckna 

allt som sägs (Ryen, 2004; Merriam, 2009). Observationstillfälle 3 och 4 spelades därför 

in och transkriberades för att höja tillförlitligheten i insamlad data. Alla intervjuer har 

också spelats in och transkriberats (Ryen, 2004; Denscombe, 2009). Alla inspelningar 

har lyssnats igenom minst två eller tre gånger för att kontrollera att transkriberingen 

blivit korrekt. Genom att ta fram korrekta utskrifter undgår man därigenom att påverka 

data (Ryen, 2004). Att presentera större utdrag från data och inte bara korta samman-

fattningar och få citat höjer också tillförlitligheten och hjälper läsaren att kunna bedöma 

om det utgör en tillräcklig grund för de slutsatser som dras (ibid.). 

 

Validiteten i intervjudata är svår att bedöma (Denscombe, 2009). Hur vet jag att infor-

manten talar sanning? Det är svårt att kontrollera när det handlar om uppfattningar, 

inställning och erfarenheter. Ett sätt att försöka bekräfta intervjudata är med hjälp av 

andra informationskällor (ibid.). Observationsmaterial utgör förstahandsinformation om 

den process som är av intresse, att jämföra med den andrahandsuppgift om processen 

som erhålls i en intervju (Merriam, 2009). Alla personer som intervjuades har också 

deltagit på de olika möten där observationer gjordes och därmed kan observationerna ge 

ett visst stöd åt intervjuinnehållet, huruvida intervjupersonerna uttrycker samstämmiga 

åsikter i den naturliga situationen (mötet) och vid intervjutillfället. Att bedöma validi-

teten i intervjudata handlar också om att bedöma om det är rimligt att den intervjuade 

känner till och har kunskap om det ämne som diskuteras (Denscombe, 2009). Då 

samtliga personer som har intervjuats i högsta grad är inblandade i processen att ta fram 

en ny internkontrollplan bedömer jag att deras uppgifter har en hög trovärdighet i detta 

avseende. 

 

Fallstudier kritseras främst utifrån möjligheten till generalisering utöver den aktuella 

fallstudien (Denscombe, 2009; Yin, 2007). Jag har tittat på olika perspektiv i tre olika 

yrkesgrupper och i flera verksamhetsområden och avser inte att undersökningen som 

helhet är generaliserbar till alla andra landsting, men vissa delar kan med sannolikt även 

gälla andra enheter än den som studerats; enheter som har liknande förutsättningar och 

liknande organisationsstruktur. Genom att tydligt beskriva studiens tillvägagångssätt har 

läsaren av rapporten möjlighet att själv bedöma graden av generaliserbarhet; om 

resultatet skulle kunna appliceras på andra situationer eller fall (Denscombe, 2009). Att 

den valda organisationen kan anses vara ett typiskt fall ökar sannolikheten att resultatet 

av fallstudien kan generaliseras till andra liknande fall (ibid.). 
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4 EMPIRI 

 

I detta kapitel presenteras det empiriska materialet. Inledningsvis återges bakgrundsfakta om 

berörd organisation samt de kontakter som tagits med sakkunniga revisorer i landstinget. 

Observationer har gjorts vid olika möten som hållits i organisationen i syfte att få svar på 

forskningsfrågorna. För att uppfylla syftet, att ta reda på olika aktörers perspektiv på intern 

kontroll, har intervjuer gjorts.  

 

4.1 Bakgrundsfakta om det berörda landstinget 

 

Tjänstemannaorganisationen (se bilaga 1) i Västerbottens läns landsting (VLL) har två 

principiella beslutsnivåer med en tjänstemannaledning (Landstingets ledningsgrupp, 

LLG) och ett stort antal verksamhetschefer (cirka 120 stycken) på operativ nivå. De har 

ansvar för i stort sett alla aspekter av verksamheten inom en basenhet. I övrigt finns 

stödjande staber, såsom ekonomistaben och verksamhetsledningsstaben. LLG består av 

16 personer: landstingsdirektören, verksamhetsområdescheferna (kallas VO-chefer) och 

cheferna för landstingets olika stabsfunktioner. LLG träffas en gång i veckan och 

arbetar med övergripande och strategiska frågor som rör hela organisationen. 

Landstingsdirektören tillträdde i mars 2011 och planerar att göra olika slags 

förändringar i tjänstemannaorganisationen, ett arbete som redan har inletts. 

 

I juni 2010 tog landstingsfullmäktige beslut om en ny förtroendemannaorganisation. 

Förtroendemannaorganisationen (valda politiker) visas överst i bilaga 1. En ny nämnd 

bildades från den 1 januari 2011, hälso- och sjukvårdsnämnden, som tar huvudansvar 

för verksamheten inom närsjukvård, specialiserad sjukhusvård, regionvård och tand-

vård. Landstingsstyrelsen tar ansvar för beställning av primärvård samt mer koncern-

övergripande frågor såsom kollektivtrafik, IT-frågor med mera. Efter valet hösten 2010 

tillträdde bland annat ett nytt landstingsråd. 

 

I Västerbotten finns tre sjukhus, i Umeå, Skellefteå och Lycksele. Totalt har landstinget 

cirka 10 000 anställda (80 procent av dem arbetar med sjukvård) och en omsättning på 

cirka 8,7 miljarder kronor
11

.  

 

4.1.1 Landstingets revision 

 

Landstinget har sju förtroendevalda revisorer, vilka utses av fullmäktige
12

. Till sin hjälp 

har de förtroendevalda revisorerna sakkunniga tjänstemän (tre revisorer) vid 

revisionskontoret. Tjänstemännen svarar för upphandling av konsulttjänster, granskar 

landstingets verksamheter enligt antaget reglemente för revisorerna och rapporterar till 

de förtroendevalda revisorerna. Varje år gör landstingets revisorer en granskningsplan 

utifrån en risk- och väsentlighetsanalys. Granskningsplanen är ett styrande dokument 

för revisionen i landstinget under året (se bilaga 7). Landstinget har inga internrevisorer. 

Revisorerna prövar (enligt KL) om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den 
interna kontrollen är tillräcklig. Angående internkontrollbegreppet säger revisorerna 

inom VLL ”styrning, uppföljning och kontroll”. På andra håll i Sverige kan intern 

                                                 
11

 I det berörda landstinget gäller följande: Huvuduppdraget är hälso- och sjukvård, tandvård, 

handikappverksamhet och folkhälsoarbete. Landstinget ansvarar också för högspecialiserad sjukvård för 

den norra sjukvårdsregionen, för forskning, utbildning och utveckling inom hälso- och sjukvården, för att 

samordna kultur, folkbildning och folkhälsoarbete för att utveckla länet 

(http://www.vll.se/default.aspx?id=1605&refid=1894, 2011-04-15). 
12

 De utses enligt principen om omvänd majoritet; minoriteten i fullmäktige har fyra revisorer och 

majoriteten har tre revisorer. 

http://www.vll.se/default.aspx?id=1605&refid=1894
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kontroll uttryckas annorlunda. En av tjänstemännen hävdar att intern kontroll är kärnan i 

all styrning i kommunal sektor. En annan tjänsteman definierar intern kontroll såsom att 

säkerställa att det blir allt som en styrelse vill att det ska bli och anser att syftet med 

intern kontroll är att ”täppa igen hålen där det inte blir som styrelsen vill”. Revisorerna 

har noterat en osäkerhet i organisationen om hur begreppet intern kontroll ska tolkas 

och det tydligaste tecknet är en sammanblandning av begreppen intern kontroll och 

uppföljning (se bilaga 7). En av tjänstemännen uttrycker det som att landstinget har en 

”omogen internkontroll-organisation”. Revisorerna efterlyser ett systematiskt arbetssätt 

om intern kontroll. Det saknas exempelvis dokumentation kring genomförda 

riskanalyser, anser revisorerna. 

 

4.2 Framtagandet av 2011 års internkontrollplan 

 

Med avsikt att besvara forskningsfrågor och syfte gjordes observationer vid möten i 

organisationen vid fyra tillfällen. Vid möte 1 introducerade redovisningschefen proces-

sen för att ta fram internkontrollplanen för en nyanställd controller som vill vara 

delaktig i denna process. Möte 2 var en fortsättning på möte 1 och handlade om hur 

redovisningschefen kunde förbereda sig inför sitt möte med VO-cheferna, möte 3. Vid 

möte 3 pratade redovisningschefen och VO-cheferna om framtagandet av 2011 års 

internkontrollplan, speciellt utifrån landstingets mål ”God vård”. Möte 4 handlade både 

om 2010 och 2011 års internkontrollplan; utifrån avrapporteringen av 2010 års plan 

hade landstingsdirektören beslutat att ytterligare åtgärder behöver vidtas och mötet 

handlade därför om hur redovisningschefen kan stödja VO-cheferna i hur dessa åtgärder 

ska utformas. Berörda punkter är även aktuella för 2011 års plan i och med utfallet av 

kontrollerna för 2010.  

 

4.2.1 Möte 1 och 2 – Om processen att ta fram internkontrollplanen 

 

Vid möte 1 gick redovisningschefen gick igenom landstingets vision och mål, som det 

uttrycks i landstingsplanen, vilka är basen för internkontrollplanen. Han pratade om 

syftet med intern kontroll för landstinget, visade definitioner på risk (se 4.4.6) och 

intern kontroll (samma definition som i 1.2). Dessutom visade han hur han har tänkt att 

riskbedömningarna kan göras som ska ligga till grund för internkontrollplanen. Han 

visade också delar ur ett dokument som revisorerna har gjort angående den interna kon-

trollen (gällande skillnaden mellan uppföljning och intern kontroll), samt hur andra 

landstings internkontrollplaner är utformade. En analys som gjorts av processen (hur 

processen sett ut tidigare samt en beskrivning av ett framtida önskeläge) togs också upp.  

Redovisningschefen och controllern diskuterade vad kan användas ur internkontroll-

planen för 2010. En person ur verksamhetsledningsstaben arbetar med att implementera 

nya riktlinjer från Socialstyrelsen, och i detta nya ledningssystem ingår internkontroll. 

Detta arbete är tänkt att integreras i internkontrollplanen. Redovisningschefen berättade 

att internkontrollen av tradition har lämpats över på ekonomerna då inställningen i andra 

yrkesgrupper i organisationen är att det är ekonomer som sysslar med intern kontroll. 

”Men jag kan ju inte riskbedöma den patientnära vården, det måste VO-cheferna och 

verksamhetscheferna göra”. 

 

Till möte 2 hade redovisningschefen bett en annan ekonom (uppföljningsansvarig, 

ekonomistaben) att delta och komma med sin input. Han berättade att det finns uppfölj-

ningsindikatorer till målen som landstingsfullmäktige har fastslagit (se bilaga 8).  

Ekonomen hade med sig en verksamhetsplan (de skrivs varje år) som han nyss hade fått 

in. Han kunde konstatera att de inte skriver om uppföljningsindikatorerna och tog upp 
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vårdrelaterade infektioner som exempel. VLL ligger dåligt till i ÖJ
13

 och han ser ingen 

förbättring, tvärtom. ”Hur kan vi få styrning på det om man inte ens skriver om det i 

verksamhetsplanen?” Dessutom krävs ingen återrapportering och uppföljningen är dålig 

eller obefintlig. Den berörda kliniken hade skrivit att de arbetar med att alla ska följa 

kläd- och hygienrutinerna, men inget om vilken nivå de ligger på nu och vad de har 

tänkt göra åt det under 2011 för att nå en högre målnivå. I statistiken visar det sig att 

kliniken låg på 47 procent vid mätningen i oktober 2010, VLL:s mål i landstingsplanen 

för 2011 är över 80 – 90 procent. Planeringsprocessen (inte uppföljning) och priorite-

ringsprocessen prioriteras i landstingsledningen, anser ekonomen.  

 

4.2.2 Möte 3 – Möte med VO-cheferna om internkontrollplanen 2011 

 

Redovisningschefen inledde möte 3 med att visa utdrag ur landstingsplanen om 

landstingets mål, en presentation av hur riskbedömningar kan göras genom en form av 

poängsättning av sannolikhet (risk) och konsekvens (väsentlighet) (se bilaga 9) samt 

2010 års internkontrollplan (se bilaga 10). Han tog även upp definitionen på intern 

kontroll (samma som i 1.2). Han avslutade sitt anförande med att fråga mötesdeltagarna: 

Hur levande är målet ”god vård” i verksamhetsplanerna?  

 

VO-chefen för specialiserad sjukhusvård bedömer att punkterna under god vård finns 

med i sina verksamheters planer, men att det inte har gjorts någon riskbedömning på det 

sättet som redovisningschefen visade ”… och jag kan inte ens se att man skulle göra det 

i varje enskilt fall för då skulle vi ju inte kunna jobba med patienterna. Det är ändå det 

vi ska göra.” Hon berättar hur de gick tillväga förra året; med den kunskap de hade 

gemensamt inom sjukvården identifierades de risker som de ansåg var stora och det var 

en hel del inom patientsäkerhetsområdet. ”Alltså, det finns ju ingen systematik runt 

varenda sånt där ord som är skrivet i landstingsplanen.” Därefter påpekade hon att 

landstinget har tretton så kallade säkerhetsområden där det jobbas med att identifiera 

risker. Då bryter VO-chefen för diagnostik och medicinsk service in:  

 

”Det är det här jag fortfarande tycker är lite märkligt, hur vi ska få ihop det så att 

vi inte har ett gäng som jobbar med ett ledningssystem som innehåller ett moment 

av intern granskning, vi har ett annat gäng som jobbar inom säkerhetsområdena 

där man rimligen ska göra de här riskanalyserna, eller hur? Och sen så har vi det 

här och sen har vi nåt som är ackrediterade och certifierade som har sina 

ledningssystem där internkontroll ingår, så att det pågår ju en oerhörd massa…”. 

 

Primärvårdschefen berättar att inom hans område jobbar de mot en beställning
14

 och han 

berättar att en del av punkterna ur landstingsplanen finns med som grund ”… men det 

innehåller långt ifrån allt. Det finns till exempel vårdgarantin, läkarbesök inom sju 

dagar, telefontillgänglighet, men sedan är det ganska lite av det andra. Att det ska vara 

god vård och så vidare, det står ju, men det är ju annorlunda vill jag påstå.”.  

 

Redovisningschefen påpekar att den interna kontrollen som ska ingå i det nya lednings-

systemet ska in i samma process som internkontrollplanen. Därefter lade han upp 

punkterna för sjukvården ur 2010 års plan. ”Om ni kan värdera vilka risker ni ser i det 

här, om det är väsentligt att ha med det här och om man ska ha med det även i planen 

                                                 
13

 ÖJ = nationella öppna jämförelser, framtagna av Socialstyrelsen och SKL sedan 2005. Genom 

rapporten Öppna jämförelser finns möjligheten till nationella jämförelser mellan de 21 landstingen och 

regionerna i Sverige. 
14

 I och med det nationella införandet av det fria vårdvalet infördes Hälsoval Västerbotten den 1 januari 

2010. Då förändrades driftsorganisationen för primärvården och en beställar-utförar-modell etablerades. 
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för 2011.” Han betonade speciellt problemet med vårdrelaterade infektioner (interna 

kläd- och hygienregler) som är ett område som kan förbättras. Redovisningschefen 

undrar om VO-cheferna själva vidtar några åtgärder för att det ska bli bättre. VO-chefen 

för specialiserad sjukhusvård säger: ”Vi diskuterar det på våra möten, vi kan ju inte 

göra… utan vi kan ju bara lägga ansvaret på våra verksamhetschefer.” 

Redovisningschefen: ”Men det vi ska mäta då, det är vilka aktiviteter verksamheten 

vidtar. Det är väl arbetet för att få de måtten bättre som vi ska titta på. Hur jobbar 

verksamheten, vilka direktiv har det fått för att det här ska bli bättre?” Primär-

vårdschefen bryter in och menar att det viktigaste är fortfarande att följa upp: ”Om du 

har sett hur det var från början, då det var 30 – 35 procent och nu är det mellan 60 och 

80 procent. Det visar sig ju att bara man visar upp det här och börjar prata om det blir 

det bättre.”. 

 

”Jag tänkte så här att man skulle likväl som vi håller på att köra månadsuppfölj-

ningar och åtgärdsplan för ekonomin, så kan man ju köra uppföljningen för det här 

också, be att få några rader om vad har man då gjort på verksamheten för att 

förbättra det här, en liten åtgärdsplan på det också, så att dom själva har suttit en 

stund på sin kammare, och funderat ’ja, vad har jag gjort åt det här?’ Det skulle 

kunna vara ett alternativ istället för att bara leverera resultat.” (Tf VO-chef när-

sjukvården).   

 

Därefter går redovisningschefen in på kontrollpunkterna för verksamhetsområdet 

Diagnostik och medicinsk service. VO-chefen för detta område framhäver att kompe-

tensförsörjningen är en av de allra största riskerna inom diagnostisk och menar att om 

de inte klarar bemanningen faller cancervården i Norrland. ”Det är väl en gigantisk 

risk. Likadant på röntgen, jag skulle kunna skippa alla andra risker. Vad du än väljer, 

patientsäkerhet eller pengar eller vilken aspekt du än tittar på, så är det en enorm risk. 

Det är väl kanske sånt vi skulle fokusera på och skippa en massa annat småtjoller.” 

Därefter diskuteras det livligt kring om att sätta upp läkarbemanningen som en punkt på 

internkontrollplanen. Redovisningschefen undrar hur de ska kunna jobba praktiskt med 

en sådan punkt. Tf VO-chef närsjukvården kommer med ett förslag: 

 

”Men borde man inte uppgradera den kompetensutvecklingsplan som gjordes för 

några år sedan, så att den lyfts upp och vi diskuterar det regelbundet, för att det är 

ett gemensamt problem verkligen, det är ingenting som är ett verksamhetsproblem, 

det blir ett verksamhetsproblem, men det är definitivt ett problem för oss.”  

 

Redovisningschefen: ”Jag tänkte att det är ju viktigt att vi lägger in aktiviteter här, att 

vi kan mäta det på något sätt, att vi kan jobba med frågan, för att vi kastade ju in 

någonting förra gången som vi inte riktigt hade någon styrning på.”. VO-chefen för 

specialiserad sjukhusvård menar att det samtidigt är svårt att inte lägga in ”den absolut 

största risken som vi har och som vi inte gör annat än att fundera över, hur vi ska 

klara.”. 

 

Därefter togs kontrollpunkter för verksamhetsområdet Allmän service upp. Redovis-

ningschefen: ”Det här med mutor och bestickningar som varit stort i Göteborg, är det 

intressant?”. VO-chefen för allmän service: ”Naturligtvis kan man ju tänka sig det. Vi 

har ju verksamheter där sådant här kan vara aktuellt och det är väl möjligt att vi borde 

ta in det. Man skulle ta i så fall något investeringsprojekt och titta om man ser någon-

ting besynnerligt i det, så det är väl relevant tycker jag.”. 

 



22 

 

Mötet lider mot sitt slut, så de börjar diskutera praktiska frågor. Ekonomichefen frågar 

redovisningschefen: ”Visst är det väl så också, att du vill att de fyller i poäng?”. VO-

chefen för diagnostik och medicinsk service: ”Men när ska du ha tillbaks det? Jag be-

höver ju faktiskt få igång alla, jag kan inte sitta och hitta på själv.”. Redovisnings-

chefen menar att det vore bra om de kan göra det så fort som möjligt i och med att det 

också ska upp till fastställande. Redovisningschefen: ”Eftersom stor fokus har varit den 

här risk- och väsentlighetsbedömningen som ni gör, så borde det ju vara några saker 

som ramlar ut, kanske treor, fyror, femmor. Annars levererar man in bara tolvor och 

över. Känns det som vi har en start för 2011?”. VO-chefen för specialiserad sjukhus-

vård: ”Bättre än i fjol.”. Redovisningschefen: ”Jo, i fjol blev det väl ett lite konstigt sätt 

att jobba. Jag tyckte att vi hade kommit överens om ett sätt med revisorerna, att vi 

skulle ta det vi orkade med och inte klämma på för mycket, men…”. VO-chefen för spe-

cialiserad sjukhusvård: ”Men har de varit missnöjda ändå? Ni kollade ju upp att det var 

okej, det vi gjorde.”. Redovisningschefen: ”De svarade inte riktigt på frågan, då de var 

här.”. Redovisningschefen berättar att revisorerna dock har sagt att de är på rätt väg, 

vilket leder till skratt hos VO-cheferna som undrar om han skämtar. Därefter rundades 

mötet av.  

 

4.2.3 Möte 4 – Om utfallet 2010, fortsatt fokus på patientsäkerhet 2011 

 

I fokus för mötet stod punkterna i tabell 4.1, ur internkontrollplanen 2010. Utifrån den 

avrapportering som gjordes till styrelsen i samband med årsredovisningen i mars 2011 

bestämde nye landstingsdirektören att det ska vidtas åtgärder angående dessa punkter.   

 

”Hur kan man konkretisera de här punkterna, för direktören har sagt att det ska 

vidtas åtgärder och då måste man ju göra någonting konkret. Det gör man ju inte 

från VO-cheferna, utan jag måste ju komma med något, hur verksamhetscheferna 

ska göra. Och sedan måste vi ha något rapporteringssystem med blanketter eller 

något liknande så att även revisorerna kan titta på vad vi har gjort för någonting, 

för de känner sig lite kluvna, ’Kan ni visa att ni verkligen har gjort någonting’. Det 

är klart, man kan ju mäta och se att det blir bättre, men…” (Redovisningschefen) 

 

Tabell 4.1 Utdrag ur internkontrollplanen 2010 

 
Process/rutin/system Kontrollmoment/fråga/risk Kontrollansvarig Rapportering 

Patientsäkerhet Att läkemedelslistan är korrekt vid utskrivning 

samt att förändringar i läkemedelsbehandling 

under vårdtiden är dokumenterad i journalen. 

Chefsläkargruppen. Avrapporteras 

kvartalsvis. 

Patientsäkerhet Att patientdatalagens krav på att anteckning är 

införd inom en vecka (akutmottagningar inom 

två dagar) samt signering inom 14 dagar 

efterlevs. 

Respektive 

verksamhetschef. 

Löpande i samband 

med månads-

uppföljningar. 

Patientsäkerhet
15

 Att de nationella rekommendationerna för 

vårdrelaterade infektioner efterlevs. 

Respektive 

verksamhetschef. 

Delårsrapport och 

årsredovisning. 

Patientsäkerhet Att de interna kläd- och hygienreglerna för 

relevanta verksamheter efterlevs. 

Respektive 

verksamhetschef. 

Delårsrapport och 

årsredovisning. 

 

Kvalitets- och patientsäkerhetssamordnaren säger: ”Vissa saker är inte så lätta att 

mäta…” Hon berättar att de ska mäta efterlevnaden till de interna kläd- och hygienreg-

                                                 
15

 VLL har cirka 10 % vårdrelaterade infektioner. På detta område finns mycket stora belopp att spara. En 

halvering av de vårdrelaterade infektionerna skulle innebära 300 miljoner kronor i minskade kostnader 

plus att onödigt lidande för patienterna undviks (Jonas Rastad, landstingsdirektör, intervju i 

Västerbottensnytt den 29 mars 2011).  
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lerna fyra gånger per år från och med 2011. Tidigare har det mätts två gånger per år till 

de nationella mätningarna Öppna Jämförelser. Att patientdatalagens krav på att anteck-

ning är införd inom en vecka följs går att plocka ut ur journalsystemet. Att läkemedels-

listan är korrekt mäts fyra gånger per år och utökas nu med mätning på avdelningsnivå. 

”Det är jättebra, för det har bara mätts på basenhetsnivå, så det tycker jag är ett stort 

lyft att man går på det djupet. Men sedan har vi frågorna kring de nationella rekom-

mendationerna för vårdrelaterade infektioner…”  

 

Hon visar en enkät som de har utvecklat. Det är ett uppföljningspapper som rör aktivitet 

riktad mot slutenvården och hur de arbetar med den nationella patientsäkerhets-

satsningen. Det handlar om att minska vårdrelaterade infektioner, förebygga trycksår 

och fallskador och förebygga läkemedelsfel i vårdens övergång (nationella fokus-

områden). De gjorde en självskattningsenkät som handlar om huruvida det finns arbets-

sätt inom de här områdena. ”Vad betyder det här i rutiner, rent konkret hos oss, i vårt 

landsting? Det blir intressant att se hur de själva skattar om följsamheten har ökat.” 

Hon frågar redovisningschefen om en sådan här enkät skulle kunna fungera som en 

form av uppföljningsverktyg. Redovisningschefen undrar: ”Hur säkert är självskatt-

ning? Om man skulle gå in och mäta, hur ärlig är man i sånt här då? Det är ju att 

lämna ut sig själv, hur man värderar sig själv.” Kvalitets- och patientsäkerhetssam-

ordnaren: ”Än så länge tror jag nog att man är väldigt ärlig för det här är ju inte knutet 

till något annat än att det är en självskattning. Skulle det plötsligt knytas pengar mot 

det, då tror jag att man kanske skattar upp sig...” Redovisningschefen: ”Det är väldigt 

styrande med pengar…”  

 

Kvalitets- och patientsäkerhetssamordnaren: ”Vårdrelaterade infektioner får vi siffror 

på två gånger per år, höst och vår. Nackdelen är att det är bara punkter. Det håller på 

att införas nationellt ett system för att fortlöpande mäta vårdrelaterade infektioner. Det 

är ett IT-stöd som är ute på pilottestning nu men det hinner väl inte införas i vårt 

landsting under det här året. Nästa år hoppas jag att vi kan använda det.” Det nya 

nationella IT-verktyget (utvecklat av bland annat SKL) täcker inte in alla vårdrelaterade 

infektioner, men många. Så fort en läkare förskriver antibiotika kommer en fråga upp: 

skrivs antibiotikan ut mot en vårdrelaterad infektion, ja eller nej? Om ja, då måste 

läkaren specificera vilken typ av vårdrelaterad infektion det är. Läkaren kommer inte 

förbi det. Det blir ett aktivt ställningstagande så fort de skriver ut antibiotika. Problemet 

är att det finns olika journalsystem i landet (VLL har SYSteam Cross) vilket är anled-

ningen till att detta IT-verktyg har blivit föresenat, det skulle ha varit klart i januari 

2011.  

 

Redovisningschefen undrar vad de kan göra själva angående vårdrelaterade infektioner 

under 2011 i och med att detta nya IT-verktyg inte finns på plats än. Kvalitets- och pati-

entsäkerhetssamordnaren: ”Vad jag tycker skulle vara intressant, är att följa urinkate-

teranvändning, det är knutet till en av de nationella rekommendationerna.” Hon berät-

tar att vårdhygien håller på att titta på hur man skulle kunna plocka det här ur journa-

lerna, för det går inte idag, men det skulle kunna gå att införa under året. Redovisnings-

chefen undrar om de gör det för svårt för sig genom att lägga in det i planen. ”Då måste 

man beskriva vad man vill ha ut av det, hur man ska jobba med de här rekommenda-

tionerna, eller vad vi själva ska göra.” Kvalitets- och patientsäkerhetssamordnaren: 

”Det som vi kan göra, tror jag, är just kring urinkatetrar. Och det är ett stort och viktigt 

område, för det är mycket urinvägsinfektioner och det är en sådan tydlig koppling 

mellan hur länge du har urinkateter och hur mycket urinvägsinfektioner vi får.” 

 



24 

 

Redovisningschefen undrar hur den interna granskningen som ska ingå i det nya 

ledningssystemet för kvalitet och patientsäkerhet ska utformas och fungera. Kvalitets- 

och patientsäkerhetssamordnaren som arbetar med denna implementering berättar att de 

ännu inte fått något beslut om de får plocka folk från produktionen och utse dessa till 

interna granskare. Hon berättar hur hon tänker sig att de interna granskarna ska jobba. 

På fyra år ska man ha gått igenom alla områden i ledningssystemet i enlighet med en 

gjord plan genom att göra verksamhetsbesök och prata med verksamhetschefer och 

personal ”på golvet”.  

 

Redovisningschefen undrar vad som händer om hon inte får de här granskarna. ”Faller 

allt det här då?” Hon svarar: ”Jag ser ju ett stort problem om vi inte får de resurserna, 

för det vi landar i då är att bara skicka ut någon slags kryssenkät, har du rutiner för det 

här, ja eller nej, och det ger ju inte alls samma dimensioner.” Redovisningschefen 

undrar: ”Hur jobbar andra landsting?” Kvalitets- och patientsäkerhetssamordnaren 

berättar att det fortfarande är många landsting som håller på att bygga upp den här verk-

samheten, men det finns rätt många landsting som har interna revisorer, som de kallar 

det (VLL kallar det interna granskare) och det är personer som de har plockat från pro-

duktionen. Hon berättar att det handlar om fem årstjänster som de inte har fått klar-

tecken för. Redovisningschefen: ”Det är inget gyllene läge, 2011, att be om pengar.” 

Hon svarar: ”Samtidigt kan jag känna, om vi har en organisation med 10 000 anställda 

och så lägger vi ett förslag på att vi ska lägga en halv promille av vårt tjänsteutrymme 

till att följa upp att vi verkligen jobbar på rätt sätt, så känns det ju inte orimligt.” Hon 

fortsätter: ”När vi nu tittar på de här områdena måste vi titta på dem oberoende om vi 

får den resursen eller inte.” Kvalitets- och patientsäkerhetssamordnaren undrar hur 

snabbt redovisningschefen behöver lämna ifrån sig underlaget.  

 

”Ekonomichefen vill att vi ska göra någonting hyfsat snabbt, men jag känner att det 

är bättre att vi tar det här i god tid. Sedan vill revisorerna ha en diskussion utifrån 

2010 års plan så de tycker inte att vi ska stressa. De vill säkert ha en diskussion hur 

vi ska jobba så att de också kan följa det på ett bra sätt, att de åtgärder vi har sagt 

att vi vidtar, att vi kan dokumentera och visa det på ett bättre sätt. Revisorerna vill 

ha mer strukturerat, mer hur man har gjort. Men sedan, att kunna mäta effekter, 

det är ju det vi måste kunna göra. Annars visar vi bara nuläge hela tiden.”  

 

Kvalitets- och patientsäkerhetssamordnaren menar att de måste ha någon form av siffror 

om de ska kunna visa effekter. ”Det enda jag har siffermässigt idag när det gäller följ-

samhet är någon sådan här typ av enkät. Vi skulle kunna köra den här enkäten igen i 

början på hösten och så i slutet på året och se.” 

 

I landstingsplanen finns indikatorer för patientsäkerhet som följs upp, som de också 

måste förhålla sig till, menar kvalitets- och patientsäkerhetssamordnaren. Det gäller till 

exempel utlokaliserade patienter och överbeläggningar. ”Det här kommer att vara i 

fokus nationellt under kommande åren, det vet vi redan nu, det har man flaggat för. Så 

jag kan tycka att överbeläggningar och utlokaliserade patienter kunde vara en sak som 

är intressant att följa.” Redovisningschefen: ”Men vad ska vi titta på konkret, för 

värdena vet vi väl?” Kvalitets- och patientsäkerhetssamordnaren: ”Värdena har vi. Det 

följs ju som en del av landstingsplanen så det följs ju upp årligen. Men… Hur ser du på 

det, vad är internkontroll kontra uppföljningen av indikatorerna i landstingsplanen?”  

Redovisningschefen: ”Det är ju det som är jättesvårt… det är ju uppföljning det här 

också, internkontroll… men det är väl att kvalitetssäkra uppföljningen på nåt sätt… att 

vi mäter rätt saker.”. 
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Kvalitets- och patientsäkerhetssamordnaren tycker att måste man ha en aktivitet mot 

kliniker som ligger lågt när det gäller punkterna angående korrekt läkemedelslista och 

att journalanteckningar förs in i tid. ”Det här är ett ständigt tjat-arbete. Då har de gått 

ut på chefsmöten och säger att nu måste ni skärpa er och då rättar verksamhetschefer 

till det och då går det ner ett tag och sedan kryper det sakta uppåt och så har man ett 

nytt möte och så sjunker det. Men i primärvården har man inte jobbat med den här frå-

gan, där ser vi att ingenting händer.” Kvalitets- och patientsäkerhetssamordnaren fort-

sätter: ”Jag tycker att man har en uppföljning som vi har, men att det blir inlagt i en 

plan, att när en enhet ligger över si och så, så ska någonting hända. Då måste verksam-

hetschefen in med en redogörelse varför de ligger så och vad de tänker göra åt det och 

så ska man följa upp det. Åtminstone någonting sådant.” Redovisningschefen: ”Om 

man lägger in det i planen så har man hur det ska rapporteras och ansvarsdelen i det. 

Jag ska försöka jobba fram något.” Kvalitets- och patientsäkerhetssamordnaren: ”Men 

visst måste man på den här nivån kunna lägga ett krav på VO-cheferna, att de ska följa 

upp det här månatligen och så ska de redogöra för åtgärder på basenheter som ligger 

dåligt till.” Redovisningschefen: ”Självklart, annars händer ingenting.” Redogörel-

serna går sedan till landstingsdirektören som äger planen mot styrelsen och beslutar om 

eventuella ytterligare åtgärder behövs, berättar redovisningschefen.  

 

De börjar prata om följsamheten till kläd- och hygienreglerna igen. Kvalitets- och pati-

entsäkerhetssamordnaren berättar att det finns vissa enheter som överhuvudtaget inte 

har gjort den mätningen, de har bara struntat i det. Redovisningschefen undrar om det är 

frivilligt att delta i mätningarna. Hon svarar nekande: ”Det går ut jättetydliga instruk-

tioner, alla ska mäta. Men de som inte har mätt, där har ingenting hänt. I primärvården 

och tandvården är det många som inte har varit med någon gång.” Redovisnings-

chefen: ”Det händer ingenting för de som inte mäter? Det är ju konstigt.” Kvalitets- 

och patientsäkerhetssamordnaren: ”Det är något man ska göra men det är ingen som 

har brytt sig om att de har gjort det. Och det är väl någonting att fundera över i en 

internkontroll kan jag tycka. Vad blir det för åtgärder till 1. Kliniker som 

överhuvudtaget inte deltar i mätningen och 2. Kliniker som ligger väldigt lågt.” 

 

Redovisningschefen berättar vad som kommer att hända framöver i internkontroll-

processen. Han håller på att göra en riskblankett som han ska skicka ut till VO-cheferna. 

Revisorerna vill också ha ett möte med revisorerna om den interna kontrollen. ”Jag vet 

inte riktigt vad de vill. De kollar vad vi gör, om vi kan verifiera det vi uttalar oss om. 

Säger vi att det är bra, måste vi kunna visa att det är bra. Vi måste ha underlag som 

bygger upp resonemanget.” Förslaget om en ny internkontrollplan behöver komma in i 

beslutsordningen; först till LLG och sedan till styrelsens respektive nämndens 

arbetsutskott innan beslut kan tas i styrelsen och nämnden.  Det bestäms sedan att ett 

nytt möte ska hållas den 11 april
16

 för att göra färdigt de punkter som rör sjukvården, 

både angående uppföljning av 2010 års plan samt punkter till 2011 års plan.  

 

4.3 Verksamhetsområdeschefernas perspektiv på intern kontroll 

 

För att kartlägga och beskriva vilka skillnader som kan föreligga mellan olika aktörers 

perspektiv på den interna kontrollen gjordes intervjuer med fyra VO-chefer. Det insam-

lade materialet är sammanställt i följande områden: Synen på internkontrollbegreppet i 

organisationen, Synen på intern kontroll på operativ nivå, Kommunikation om intern 

kontroll, Policydokument/styrdokument/regler om intern kontroll, Om interna 

kontrollen 2010, Framtagandet av internkontrollplanen 2011, Risk och riskanalys, 

                                                 
16

 Detta möte sköts upp på grund av att inte alla verksamhetsområdescheferna hade gjort/ lämnat in sina 

riskbedömningar till redovisningschefen vid detta datum. 
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Revisorernas granskningar av intern kontroll och Oegentligheter. För intervjuguiderna, 

se bilaga 5. För en närmare introduktion av representanterna för verksamhetsområdena 

samt en presentation av de verksamhetsområden de företräder, se bilaga 11. 

 

4.3.1 Synen på internkontrollbegreppet i organisationen 

 

De intervjuade tillfrågades om de upplever att internkontrollbegreppet är känt i 

organisationen. Biträdande VO-chefen för specialiserad sjukhusvård sa: ”Jag skulle 

säga såhär, det börjar bli känt.”. När hon blev biträdande VO-chef träffade de 

redovisningschefen för att prata om intern kontroll ”och jag kände, men vad är det här? 

Men nu, med det arbete vi har påbörjat och med redovisningschefens hjälp och att 

revisionen faktiskt frågar så mycket utifrån internkontroll, för det är ju faktiskt en 

bidragande orsak, så har det blivit på ett annat sätt, vi ser ju på frågorna på ett helt 

annat sätt, det känns lättare.”. Primärvårdschefen: ”Näe, inte så mycket. Inte 

tillräckligt mycket, vill jag påstå. Det här som redovisningschefen har pratat om, vi är 

ju dåliga på det.”. VO-chefen för diagnostik och medicinsk service: ”Sådär, skulle jag 

vilja säga. Det är väl det gammeldags internkontrollbegreppet som är känt och det 

handlar om det här med att det är rätt person som attesterar fakturor och den typen av 

ekonomiadministrativ internkontroll. Det begreppet är känt, men det här lite vidare 

begreppet som vi pratar om nu, det är inte alls särskilt känt. Det är lite svårt att greppa, 

faktiskt.”. VO-chefen för allmän service uppger att han upplever att det finns en viss 

osäkerhet angående begreppet intern kontroll; till exempel vad som skiljer den från 

annan kontroll och uppföljning. ”Jag tror att det finns en del att utreda runt det här, 

vad som menas med begreppet intern kontroll. För du har väl bara sett inom 

landstingsledningen hur det blev när det här kom upp på tapeten på mötet. Vad skiljer 

den från den dagliga verksamheten? Man har ju en egenkontroll som man gör, man ska 

ju följa upp och så vidare. Det här internkontrollbegreppet är faktiskt lite luddigt och är 

kanske inte heller ett bra uttryck.”  

 

4.3.2 Synen på intern kontroll på operativ nivå 

 

Angående medarbetarnas förståelse för internkontrollbegreppet säger biträdande VO-

chefen för specialiserad sjukhusvård: ”Jag tror att då tänker man mera att det är någon 

oegentlighet och att det är någon som fått för mycket lön, sådana saker. Man tänker inte 

på det vi lyfter fram, som vårdrelaterade infektioner. Jag tror att man har svårt att 

tänka, att det är intern kontroll.”.  

 

”Det som är viktigast och det som alla förstår, det tror jag är det här med 

ekonomin och hanteringen av sådana saker. Det måste ju vara rätt, det tycker alla 

och jag talar för mig själv också, det måste ju funka. Och att det inte är korruption 

och sådana saker, va. Men, däremot, det här med följsamhet till gjorda beslut och 

hur man har jobbat mot de här ganska högt uppsatta målen som fullmäktige har 

bestämt, en del av de här politiska målen ligger ju på en väldigt hög 

abstraktionsnivå. Det bryr man sig inte så mycket om, utan det är vardagen som 

finns där och det är kvalitén på den vård man ger under dagen, alltså det är den 

biten som är det viktiga. Allt som har med direkt vårdkvalitet att göra, det ställer 

medarbetarna ju upp på. Så det råder ingen tvekan om det. Utan jag menar mera 

på ett litet högre övergripande plan, om att vi har följt alla direktiv och så vidare, 

den typen. Men det som handlar om vård av patienter, det har man full förståelse 

för, även om man inte orkar leva upp till det alla gånger.” (Primärvårdschefen)  
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VO-chefen för diagnostik och medicinsk service berättar om sina tankar kring sina med-

arbetares inställning till intern kontroll. ”Jag tycker absolut att det finns en förståelse 

för att det är sånt som vi ska göra och att det är viktigt och att det är ett ansvar som vi 

har. Däremot så är det ju svårt för dom att liksom få ihop alla de här processerna och 

det tycker jag att vi har lite svårt att förklara, därför att vi har ju riskinventering och 

riskbedömning och säkerhetsområden och sårbarhetsanalyser och uppföljning och 

intern kontroll och de förstår inte vad som är vad. Alltså, det går in i varann. Och det är 

inte riktigt bra, tycker jag, att vi inte lyckas tydliggöra det här, men det blir väl kanske 

så småningom.” Hon menar att om medarbetarna ska tycka att det är viktigt så måste de 

ha rätt saker man granskar i den interna kontrollen. ”Det är därför som jag tror att de 

måste involveras själva och börja tänka utifrån det här med sannolikhet och konsekvens 

för att det blir väldigt lätt så att de upplever att vi kommer bara med ännu mera 

regelverk, byråkrati, administration, rapporter som dom ska leverera in.” 

 

VO-chefen för allmän service är i ett annat läge då det inte är medarbetarna som ska 

utföra kontrollerna. ”Jag valde att göra det själv, för jag ville se med egna ögon. Det är 

en poäng för mig också att jag får se saker och ting, prata med folk. Det tyckte jag 

kändes viktigt. Jag har mötts av väldigt seriös attityd. Och det är jag väldigt glad för. 

Jag försökte ju då välja saker och ting som jag vet känns viktiga och det är väl… de är 

viktiga och det är ingen som säger emot mig på det.”  

 

4.3.3 Kommunikation om intern kontroll  

 

Biträdande VO-chefen för specialiserad sjukhusvård får både skriftlig och muntlig 

information om intern kontroll från redovisningschefen som är kontaktperson för intern 

kontroll. Redovisningschefen kan ibland vara med på LLG och på VO-chefsmöten (se 

4.2.3) och de har även egen kommunikation med redovisningschefen, uppger hon. 

Skriftliga rapporter kommer från revisionskontoret. Uppföljning av den interna kon-

trollen kommer från olika personer i de två staberna (ekonomi- och ledningsstaben) 

samt läkargruppen, via mail. Mailen räcker för statistik, uppger hon. Annars är möten 

bra. Utifrån statistik på mail kan det ju bli en diskussion. På möten kan man ju bolla 

idéer och tankar ”för vi tycker ju inte att det är så lätt, intern kontroll”.  

 

VO-chefen och biträdande VO-chefen för specialiserad sjukhusvård kommunicerar med 

verksamhetscheferna på ledningsmötena och sedan är det verksamhetscheferna som i 

sin tur tar det på sin egen klinik. Biträdande VO-chefen för specialiserad sjukhusvård är 

osäker på hur mycket de pratar och med vilka på en verksamhet. Med ledningsgrupper, 

avdelningschefer och medicinska chefer kommuniceras det om intern kontroll, det vet 

hon med säkerhet. Hon vet inte hur anställda informeras om att kontrollaktiviteter ska 

genomföras. Hon informerar avdelningschefer (läkare, sjuksköterskor och 

paramedicinsk personal) och sedan är det upp till dem att ta det vidare. ”Som personal 

vet man ju om det, men jag tror ibland att man inte förstår varför det fortsätter att bli 

såhär och vissa personer är dåliga på efterlevnad.” Hon tror att det är en okunskap. 

”Man tycker, vad spelar det för roll, man förstår inte vad det innebär att man inte gör 

som man ska göra. Jag tror inte att det är så lätt, jag tror visst att avdelningschefer och 

andra kommunicerar, men jag tror inte att man tar till sig allting, man ser inte vad det 

får för följd, man förstår inte det här med risk såsom vi har gjort, man ser det inte på 

det viset.” 

 

Primärvårdschefen uppger att informationen om intern kontroll kommer dels som 

skriftlig information via mail eller vid möten såsom ledningsgruppsmötena eller verk-

samhetsområdesmötena, där redovisningschefen har deltagit några gånger under året. 
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Resultatet/uppföljning från den interna kontrollen får primärvårdschefen via rapporter, 

redovisningschefen samt ”rapporterna från revisionen som ju är en del av den uppfölj-

ningen.”.  Angående kommunikation säger primärvårdschefen: ”Den normala vägen är 

ju att det kommuniceras via verksamhetscheferna, skriftligt och till det tillkommer 

månadsmötena som vi kallar för driftsmöten där vi jobbar planeringsmässigt.”.  

 

VO-chefen för allmän service uppger att den information han får om intern kontroll 

kommer via redovisningschefen. ”Han brukar ju komma till oss, verksamhetsområdes-

cheferna, någon gång då och då och prata om det här.” När det gäller resultatet från 

den interna kontrollen samlar han själv in det och skickar det sedan vidare till redovis-

ningschefen: ”Det går ju in i någon sorts uppföljning där.”. Liksom övriga VO-chefer 

har han regelbundet möten med sina verksamhetschefer. ”Då brukar jag tala om att det 

här ska vi ta och titta på, när det har varit aktuellt. Vi har inte hållit på med det här så 

länge så att… Nu kommer jag att åka ut och kolla de här områdena. Jag talar om för 

verksamheterna att nu tänker jag ta kontakt med den som så att säga är ägare av just 

den här frågan.”  

 

VO-chefen för diagnostik och medicinsk service berättar om kommunikationen om 

intern kontroll. ”Rent kunskapsmässigt om intern kontroll så är det dom sittningar som 

vi har haft” (se 4.2.3). De har också haft två sittningar tillsammans med revisorerna för 

att få dem att förklara lite tydligare hur de drar gränserna mellan uppföljning och intern 

kontroll och så vidare. ”Vi VO-chefer har ju själva efterfrågat mer information om 

intern kontroll. Alltså, det är ju det jag menar, att vi kanske inte har någon riktigt bra 

struktur för hur vi ska jobba med vår internkontroll. Redovisningschefen i staben har ett 

uppdrag men han har ju inte särskilt mycket tid avsatt för det uppdraget. Han kan 

liksom bara vägleda oss till en viss del. Jag skulle ju önska att det fanns en kraftfullare 

struktur som stöd eftersom vi har ungefär tusen uppdrag till, det är ju inte det enda vi 

sysslar med, intern kontroll.”  

 

4.3.4 Policydokument/styrdokument/regler om intern kontroll 

 

När intervjuerna kommer in på policydokument/styrdokument/regler och riktlinjer kring 

intern kontroll och om de som finns är tillräckliga, lämnade biträdande VO-chefen för 

specialiserad sjukhusvård och primärvårdschefen liknande svar. De vet inte riktigt vad 

som finns skrivet om intern kontroll, men tror att det som redan finns kan vara 

tillräckligt. Ingen respondent nämnde reglementet, så jag valde att ta upp det med några 

av respondenterna. Biträdande VO-chefen för specialiserad sjukhusvård vet inte om det 

finns någon policy, ”det kan hända, som jag inte har tänkt på. Det kan ju finnas något 

större gemensamt dokument, men jag har inte varit inne [på intranätet] och tittat på 

det. Förmodligen finns det ett reglemente, det gör det säkert, men jag har inte framme 

den, jag tittar inte på det så.”. Primärvårdschefen: ”Ja, det finns ett antal men jag kan 

ingen utantill, alltså så är det. Ja, naturligtvis, reglementena. Där finns det ett antal 

olika dokument, förstås. Men jag är ingen mästare på detta.”. Biträdande VO-chefen 

för specialiserad sjukhusvård menar att hon ibland kan känna att det inte spelar någon 

roll hur mycket dokument som finns skrivet, det viktiga är att veta vad de ska jobba 

utifrån. En diskussion som internkontroll kontra uppföljning, det är en annan fråga. 

”För mig räcker det med de papper där det står vad vi ska jobba utefter plus 

revisionens papper.”  VO-chefen för diagnostik och medicinsk service är av en annan 

åsikt:  

 

”Jag tror inte vi har särskilt mycket bra styrdokument. Nu kommer jag inte ihåg 

vad det står i regelverket om intern kontroll, det är ju ganska tjockt... Jag vet inte 
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om vi har något styrdokument som heter intern kontroll, utan jag tror faktiskt att 

det är uppdelat, att man kan hitta lite här och var när det handlar om rent 

ekonomiadministration och basenheternas organisation och att man ska ha ett 

regelverk som talar om vad man får göra och inte och så vidare. Det finns ju, men 

hur man systematiskt ska följa upp, alltså att utöva den här internkontrollen, det 

tror jag faktiskt inte finns beskrivet i något styrdokument. Jag kan ha fel, men… Det 

finns ett reglemente, men… med styrdokument så tänker jag att du menar ett 

dokument som talar om hur och jag tror inte att det finns ett sådant dokument som 

heter intern kontroll, där det står hur vi ska bedriva vår interna kontroll på alla 

ledder och nivåer… det tror jag inte. Det här är ju ett område som skulle behöva 

utvecklas, det är ju alldeles klart så, och jag tror att då vill man även jobba med 

styrande dokument och rutiner och riktlinjer.”.  

 

VO-chefen för allmän service hade ett kort svar på frågan: ”Knappt några alls. För det 

här kom ju upp, det var väl en revisionsrapport där det konstaterades att det fanns 

brister i det här.”. Han säger att det nog kan behöva utvecklas men att det är viktigt att 

de utformas på ett bra sätt, ”för annars blir de ju inte lästa, tjocka pärmar i ett hörn, de 

läses aldrig.”. 

 

4.3.5 Om interna kontrollen 2010 

 

Inom VO-området specialiserad sjukhusvård har de nästan varje månad tagit upp 

punkter ur internkontrollplanen såsom läkemedelslistan, signeringskraven och 

hygienrutiner; det hör ju till verksamheten. De får listor på t.ex. signeringsköer, men de 

frågar också verksamhetscheferna muntligt. Uppföljning är centralt för biträdande VO-

chefen för specialiserad sjukhusvård; ”att vi faktiskt frågar efter det, för annars är det 

ingen som bryr sig. Till slut tänker man, varför ska jag jobba med det här när det aldrig 

är någon som funderar över hur det går. Att vi gör det på rätt sätt, det vi ska göra”.   

 

Inom primärvården jobbar de mot den uppdragsbeskrivning som är fastställd av 

landstingsstyrelsen i november 2010. De jobbar mot den genom att göra en 

verksamhetsplan, övergripande för hela landstingets primärvård. Sedan gör varje 

hälsocentral eller sjukstuga en aktivitetsplan med utgångspunkt från den beställning 

som de ska jobba mot. I beställningen finns det ett antal olika uppföljningsvariabler som 

de ser till och följer upp i stort sett varje månad. Basenheterna har även en intern 

verksamhetsplan men den samlar primärvårdschefen inte in. Specifikt om 

internkontrollplanen säger primärvårdschefen: ”Vi jobbar väl inte… faktiskt så jobbar 

vi inte så väldigt mycket med det, utan vi jobbar ju mot den beställning vi har. Vi följer 

den genom att man gör aktivitetsplaner ute och vi har den här verksamhetsplanen som 

vi jobbar efter och där ingår ju då olika saker, till exempel kvalitetsindikatorer, 

uppföljning av ekonomi och så vidare.”.  

 

Till planen 2010 valde VO-chefen för allmän service ut en parameter per basenhet som 

han bedömde vara relevanta att titta på och var själv kontrollansvarig. ”Och jag har ju 

gjort det här rent personligen, jag har inte delegerat till någon annan. Jag åkte runt i 

länet och pratade med olika personer för att se hur det här har skötts och för mig har 

det varit en värdefull process. Man märker ju också inställningen och medvetenheten 

när man är ute och träffar människor.”  

 

VO-chefen för diagnostik och medicinsk service berättar hur det gått till med 

uppföljningen av den interna kontrollen för hennes del. Hon samlar ihop uppföljningen 

och levererar det till redovisningschefen för vidare sammanställning. ”Det är så det har 
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gått till. Vi har ju inte haft någon annan typ av rapportering där jag har blivit ombedd 

att rapportera till landstingsdirektören eller någon annanstans. Redovisningschefen 

sätter någon slags deadline och så ska vi till dess ha levererat in till honom och så.” 

 

4.3.6 Framtagandet av internkontrollplanen 2011 

 

Biträdande VO-chefen för specialiserad sjukhusvård berättar att hon och VO-chefen tog 

fram underlaget till internkontrollplanen 2011 tillsammans. De tittade på statistik, hon 

har läst revisionsrapporten (40/2010) plus att de tog hänsyn till det de har diskuterat 

kring intern kontroll löpande. De beaktade väsentlighet, sannolikhet, kostnad och 

revisionens synpunkter i denna analys. Verksamhetscheferna inom VO-området 

specialiserad sjukhusvård gör en egen internkontrollplan. Det som är fastställt av VO-

chefen och biträdande VO-chefen måste de ha med, plus att de får lägga till egna 

punkter. Verksamhetscheferna måste lämna in internkontrollplanen.  

 

VO-chefen för allmän service berättar att han tänker behålla två av punkterna i planen, 

el respektive städning, men att han bedömer att de andra två kan bytas ut; ”Det finns en 

attityd, det finns också, som jag kan bedöma, ett funktionssätt där det är rätt bra.”. De 

nya punkterna handlar om att undersöka om oegentligheter förekommer i 

investeringsprojekt samt att han vill kolla hur omfattande förekomsten av hot och våld 

är vid ett sjukhus. Han beskriver vad han har beaktat i sin analys: ”Jag har försökt 

använda sammanvägningen av konsekvens och risk och sedan någon slags aktualitet. 

Du nämnde ju det här Göteborgsexemplet på problematik vad gäller projekt eller 

upphandling. Det är väl kanske rimligt att man tittar på vad som händer i omvärlden 

och tar det till sig. Ofta får man den typen av frågor från politiken, när någonting har 

inträffat någon annanstans, hur har vi det med den här frågan? Det fungerar rätt 

mycket så.”.  

 

Primärvårdschefen uppgav att de dittills har pratat om hur de ska göra 2011 på något 

som de kallar stabsmöten ”där vi plockar upp olika saker som vi ska syssla med.”. De 

som ska involveras i arbetet är ekonomistrategen och vårdutvecklaren vid landstingets 

primärvård.  

 

VO-chefen för diagnostik och medicinsk service beskrev sitt upplägg: ”Jag har tänkt 

att det som fanns med i internkontrollplanen 2010 ska jag försöka få in i den här 

matrisen med sannolikhet och konsekvens för att också kunna tydliggöra att här har vi 

haft en fungerande intern kontroll och nu bedömer vi att vi har koll på läget och 

sannolikheten för att något ska inträffa här är ganska låg och då kan vi flytta bort det”. 

Hon tänker även involvera verksamhetscheferna, så att de ska alla få tänka igenom sin 

verksamhet utifrån riskmatrisen och plocka fram två-tre förslag som de ska fokusera på 

2011. ”Det är för att få dom att börja tänka i de här banorna.”  

 

Jag frågade på vilket sätt som fullmäktiges mål beaktas i väsentlighets- och 

riskanalysen. Biträdande VO-chefen för specialiserad sjukhusvård svarar: ”Inte 

någonting. Sedan, om det råkar stämma…”. Hon säger: ”Det är ju klart, 

patientsäkerhet är ju en del i ett av målen men vi har inte tänkt så”. Primärvårdschefen 

har följande åsikter: ”Alltså, en del går ju översätta till golvnivå, men de flesta kan man 

inte riktigt göra det på, utan de håller sig ju på en mycket högre plan.”. Ute i 

direktkontakt med kunder eller patienter är det annat som är i fokus, inte målen.  
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4.3.7 Risk och riskanalys 

 

VO-cheferna gav olika definitioner på risk. Biträdande VO-chefen för specialiserad 

sjukhusvård säger spontant: ”Det är hemskt svårt. Det är inte lätt.” och berättar sedan 

uttömmande om hur hon och VO-chefen tänkte när de sammanställde sitt underlag till 

2011 års internkontrollplan för att exemplifiera hur de tänker kring risk utifrån 

sannolikhet och konsekvens. Primärvårdschefen tog främst upp medicinska risker vilket 

de fokuserar väldigt mycket på. Allvarligheten bedöms utifrån vilken konsekvens 

händelsen har och hur stor risken är för att det upprepas. ”Det är samma 

bedömningssätt för de administrativa riskerna eller revisionsriskerna som 

redovisningschefen pratade om som för medicinska risker.” VO-chefen för allmän 

service: ”Jag tycker väl att det finns en poäng i det här med allvarlighetsgrad och 

sannolikhet. Och att den sammanvägda risken är produkten av de här två storheterna, 

då. För så får man ju någon slags indikation på vad man ska jobba mot, hur man ska 

lägga sina resurser, för man kan ju inte lägga det på allting.”.   

 

VO-chefen för diagnostik och medicinsk service svarar att ”en risk, det är ju en 

oönskad händelse som kan få negativa konsekvenser på ett eller annat sätt.”. Hon 

berättar att de inom IT-området pratar mycket om riskanalys, som de kallar 

sårbarhetsanalys. Sannolikheten för att något ska inträffa kan man ju bara försöka 

resonera sig fram till, menar hon. Konsekvenserna däremot är kända och kan i vissa fall 

vara katastrofala, såsom om all landstingets IT skulle slås ut under några månader på 

grund av att en serverhall finns i bottenvåningen i ett hus med gamla avloppsledningar. 

”Vi har dokumentation på att ledningarna är gamla och det har inte hänt något på de 

sista tio åren och vad innebär det? Innebär det att vi närmar oss den punkt där det 

kommer att hända? Och hur ska man då värdera sannolikheten? Nu var det här kanske 

ett extremt exempel, men det är litegrann sådär som man kan fundera runt alla verk-

samheter, vad är deras värsta scenarios och vad är ganska vardagliga scenarios som 

man också måste jobba med.” 

 

Angående vilka risker respondenterna ser som mest väsentliga inom sitt 

verksamhetsområde skiljer sig dessa åt mellan verksamhetsområdena. Biträdande VO-

chefen för specialiserad sjukhusvård framhäver två centrala patientsäkerhetsrisker: Att 

läkemedelslistan är korrekt vid utskrivning och att förändringar i läkemedelsbehandling 

under vårdtiden är dokumenterad i journalen. Viktigt är även riskerna kring 

patientdatalagens krav på att anteckning är införd inom en vecka samt signering inom 

14 dagar, liksom att de gemensamma rekommendationerna för vårdrelaterade 

infektioner efterlevs. ”Tittar du på planen 2010 och 2011 är det inte så stor förändring, 

och det tycker jag känns helt riktigt.”  

 

Primärvårdschefen lyfter fram bristen på ordinarie läkare som sin mest väsentliga risk. 

”Det är ju en risk som ju inte är att förakta.” Det saknas ungefär mellan 20 – 25 

procent ordinarie allmänläkare, eller distriktsläkare, i Västerbotten och konsekvenserna 

av det blir hyrläkare, vilket riskerar att leda till försämrad vårdkvalitet; ett av 

landstingets viktigaste kvalitetsmål för primärvården är läkarkontinuitet, att patienter 

ska få träffa samma läkare vid sina läkarbesök. VO-chefen för diagnostik och medicinsk 

service tar också upp kompetensförsörjningen: ”Om vi inte lyckas bemanna 

patologilabbet här på NUS, då fungerar inte cancervården i hela norra regionen. Det 

är en annan sådan där sak som man kanske inte riktigt tänker på. Sedan är det ju en del 

runt hela området röntgen och strålbehandling och så, det är väldigt mycket som kan 

inträffa som kan få besvärliga konsekvenser om utrustningen inte kontrolleras på rätt 

sätt så att vi får för höga stråldoser och sådana saker.”  
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VO-chefen för allmän service uppger att han anser att den mest väsentliga risken inom 

verksamhetsområdet är problem med elförsörjningen, vilket händer flera gånger per år 

på alla sjukhusen: ”Det är många komponenter i elsystemet på ett sjukhus som man 

måste hålla ordning på. Då gäller det att hitta provmetoder, framförallt att utveckla 

våra metoder som vi jobbar efter, det tror jag vi behöver titta på.”.  

 

4.3.8 Revisorernas granskningar av intern kontroll 

 

Biträdande VO-chefen för specialiserad sjukhusvård tar hänsyn till revisionens 

granskningar i väsentlighets- och riskanalysen. ”Vad revisionen har skrivit om intern 

kontroll när de gjort revision samt vad de ska titta på styr ju litegrann vad vi väljer för 

någonting, så kan jag känna det i alla fall. Utifrån vad revisorerna har tyckt känns det 

viktigt att vi också tittar på det.”. VO-chefen för diagnostik och medicinsk service 

menar att många av de granskningar som revisionen har gjort är inom samma områden 

där hon funderar på risker. ”Det blir ju nästan aldrig så att jag får en revisionsrapport 

och säger ’oj, hoppsan, är det sådär’ utan det är ju sånt som jag redan vet om. Sedan 

kan man ha hjälp av revisionsrapporterna på det sättet att dom kanske systematiserar 

kunskapen och presenterar det på ett annat sätt som gör att det kan vara en hjälp i 

fortsatta arbetet.” Jag undrade hur VO-chefen för allmän service beaktar revisionens 

granskningar. ”Ja, de gör ju ett antal, det är ju tretton på dussinet, alltså, väldigt 

många granskningar som vi får från revisionen. Jag tycker väl det har gått lite inflation 

i dom här. Man granskar ett antal tekniska områden, men det är samma kritik man har 

på alla dom. Vad man kritiserar är kanske egentligen styrsystemet i stort. Då blir det 

ganska mycket upprepningar.” Primärvårdschefen ser rapporterna från revisionen som 

en del av uppföljningen av den interna kontrollen. ”De kommer skriftligt… och då läser 

man ju dom, de delar som berör en själv läser man ju mera noga.” 

 

4.3.9 Oegentligheter 

 

VO-chefen för allmän service kan berätta om det bedrägeri som nämndes i avsnitt 1.1 

och som upptäcktes 2008. ”Det var en löneadministratör som var en väldigt duktig 

person.” Felet var att det var en enhandsprincip; personen kunde göra en massa saker 

ensam. Dessutom gjordes inte avstämningar mellan den tidrapportering som kom från 

verksamheterna och vad som de facto betalades ut. ”Man gjorde inte sånt kontinuerligt. 

Det var väl vid en sådan revision man började komma det på spåren.” Personen hade 

kapat en identitet, en person som hade jobbat ibland i landstinget men slutat, samt flyttat 

från orten. ”Då lät man identiteten ligga kvar. Då lade man in tid på den här och bytte 

konto. Personen A har jobbat hundra timmar, men man hade manipulerat vilket konto 

lönen betalades ut till. Och det här hade ju pågått såvitt man kunde spåra, fem-sex år 

tillbaka.” Denna händelse fick naturligtvis konsekvenser i rutiner och dylikt och gjorde 

att medvetenheten skärptes rätt mycket. Händelsen fick även konsekvensen att det blev 

en punkt i internkontrollplanen 2010: ”Jag ville titta, hur det här är, att man gör de här 

avstämningarna och så vidare.”.  

4.4 Redovisningschefens perspektiv på intern kontroll 

 

Redovisningschefen har en annan roll i internkontrollprocessen än VO-cheferna, då han 

tillhör en stödjande stab, ekonomistaben. Tjänstemännen i staberna ska vara en hjälp till 

ledningen. Därmed ställdes delvis andra frågor till denna tjänsteman vid intervjun än till 

VO-cheferna, se bilaga 6. Underrubrikerna är dock i stort desamma som i avsnitt 4.3. 

Redovisningschefen har haft sin befattning, redovisningschef på landstinget, sedan 

1997. Han arbetsuppgifter är i huvudsak löpande redovisning, men han har även ansvar 

för att hjälpa till med intern kontroll. Redovisningschefen uppger att det inte är 
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definierat hur mycket av sin tid han ska lägga på intern kontroll. ”Jag måste tränga 

undan annat.” Han säger: ”Huvudsaken är ju löpande redovisningen, vi har ju 

månadsrapporter och kvartalsrapporter och delårsbokslut och årsbokslut som vi måste 

göra. Så det här ska pusslas in i allt övrigt.” 

 

4.4.1 Om internkontrollbegreppet i organisationen 

 

Angående internkontrollbegreppet i landstinget tycker redovisningschefen att det har 

fungerat bra tidigare hos verksamhetschefer, verksamhetsområdeschefer och 

landstingsdirektören angående frågor kring ekonomiadministration. Nu när man ska 

bredda begreppet går det trögt, uppger redovisningschefen: ”Det är svårt att sälja in 

något intresse, det låter lite abstrakt och man tycker man har mycket viktigare saker att 

jobba med.” Redovisningschefen menar att det är ett knepigt område och upplever att 

det är svårt att få riktigt engagemang. Om internkontrollbegreppet säger 

redovisningschefen också: ”Det har tagit lite lång tid med diskussionen vad som är 

intern kontroll och vad som är löpande uppföljning.”. En annan fråga som diskuteras 

handlar om vad som ska ligga i en internkontrollplan och vad som inte ska ligga där. 

”Det här är lite krafsande på ytan, internkontrollplanen, och man kan inte ta med hur 

mycket som helst, vi skulle ju skriva romaner då, om intern kontroll, och det tror jag 

inte är till gagn för någon heller.”  

 

4.4.2 Kommunikation om intern kontroll  

 

Redovisningschefen uppger att hans kommunikation kring intern kontroll är med VO-

cheferna. När han är med på VO-chefernas möte har han initierat ett ärende att prata om 

intern kontroll, ”för de har aldrig kallat mig till något möte”. Han vet inte hur de i sin 

tur gör för att förankra internkontrollplanen hos sina verksamhetschefer. Han uppger 

också att informationen om intern kontroll till verksamhetscheferna skulle kunna 

förbättras.  

 

”Jag vet ju inte hur VO-cheferna säljer in det här. Om de säljer in det som: det här 

är lagstadgat och det här är det revisorerna som vill eller om de säljer in att det 

här är ett verktyg för er att få en bra verksamhet. Det är ju lite olika ingångar. Det 

sista låter ju mer positivt än om man säljer in att det här är något extra ni måste 

göra, det är tvunget. Då är det ju inte så inspirerande, tror jag, att jobba med det 

här. --- Jag tror säkert att man skulle behöva ha något bra informationsmaterial till 

verksamhetscheferna, för att jag tror att de upplever det här bara som en extra 

pålaga. De ser det nog inte som något positivt för sin verksamhet, som de borde 

göra. Att de genom att ha en bra intern kontroll får en effektivare verksamhet, 

förhoppningsvis. Vi har varit dåliga på att kommunicera.” 

 

4.4.3 Policydokument/styrdokument/regler om intern kontroll  

 

Det finns ett reglemente med tillämpningsanvisningar (se bilaga 2). Enligt 

redovisningschefen är det regelverket som finns för den interna kontrollen i landstinget. 

Där framgår ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljning av den 

interna kontrollen ska ske. Redovisningschefen tror inte att verksamhetscheferna känner 

till reglementet för intern kontroll: ”Där har vi nog ett jobb att göra.”. 
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4.4.4 Om interna kontrollen 2010 

 

Redovisningschefen berättar om hur han upplevde processen att ta fram 

internkontrollplanen 2010. ”Det gick lite för snabbt i fjol. Det var snyggt på papperet, 

men… De hade inte kollat om någon faktiskt kunde kontrollera saker och ting. Det var 

ganska akut i fjol.”. För 2011 års internkontrollplan anser redovisningschefen därför att 

det är viktigt att de bara ska ha med kontrollmoment som de kan mäta på något sätt. 

 

4.4.5 Framtagandet av internkontrollplanen 2011 

 

En styrgrupp för intern kontroll har bildats, där ekonomichefen är ordförande. Redo-

visningschefen är sekreterare. Redovisningschefens roll är att kalla till möten och se till 

att processen fungerar, att hjälpa VO-cheferna med underlag och att plocka fram 

lämpliga kontrollmoment från sin verksamhet utifrån risk och konsekvens, samt att 

presentera ”lite teoretiskt hur man ska tänka”. Alla VO-chefer är också med i gruppen. 

De har inte haft träffar i denna grupp, utan ekonomichefen och redovisningschefen har 

gått in i VO-chefernas träffar som de brukar ha innan LLG-mötena
17

.  

 

VO-cheferna har inget administrativt stöd, så redovisningschefen gör alla blanketter åt 

dem. Efter mötet 7 mars (se 4.2.3) skickade redovisningschefen ut blanketter till VO-

cheferna, med instruktioner om hur de skulle göra och uppgift om när han ville ha 

tillbaka underlaget. När intervjun gjordes hade stoppdatum passerats men han har ännu 

inte fått in allt underlag. ”Det kommer mitt i allt; ny landstingsdirektör och allting och 

den turbulensen. Så det är klart, det har kanske inte varit den mest prioriterade frågan. 

Och jag kan ju inte styra över deras agenda utan jag försöker bara säga till att det här 

måste ni skicka in. Gör de inte det, så då gör de inte det.” Det material han får in 

sammanställer han så att det ser enhetligt ut. Sedan får VO-cheferna tillbaka det för att 

se att det är korrekt. Han kommer även att sätta sig med var och en av VO-cheferna för 

att göra genomförandeplaner, som han kallar det. Där ska det framgå exakt hur de ska 

göra kontrollerna; vilka stickprov och enheter och så vidare som ska kontrolleras. ”Det 

ska vara väldigt tydligt, när det ska rapporteras ska det inte vara några oklarheter.” 

Det behöver inte vara riktigt färdigt till planen, men helst, så att man i alla fall ser att det 

går att genomföra. ”Vi hade några aktiviteter i fjol som vi inte kunde genomföra, 

eftersom vi hade ingen metodik hur vi skulle kontrollera saker och ting, bland annat det 

här med vårdrelaterade infektioner.” Där följdes de två nationella mätningarna som 

gjordes till ÖJ. Därnäst tas det upp i styrgruppen för intern kontroll och därefter går det 

upp till politiken för beslut.  Redovisningschefen berättar att han påbörjade arbetet inför 

2011 års internkontrollplan i juni 2010.  

 

”Det passar aldrig riktigt. Det bästa vore, och det har vi ju sagt också, att det här 

ska göras samtidigt som man gör verksamhetsplanerna
18

, att då har man även 

internkontroll. Men det har inte blivit så heller. Vi är ju två staber också som ska 

samverka och där har vi kanske inte samma tider och allt sånt och tänker inte på 

samma sätt riktigt, så det måste ju finnas förutsättningar så att man inte måste göra 

det här som ett extra moment, utan det är ju bra om man planerar sin ekonomi och 

verksamheten och då även vilken intern kontroll man ska ha, så att det inte kommer 

som ett speciellt uppdrag då man tycker att man har gjort färdigt allting.” 

                                                 
17

 Nye landstingsdirektören har ändrat formen för LLG. De träffas numera bara en gång per månad 

ungefär. Nya direktören har istället infört ELG = Exekutiv ledningsgrupp, som innehåller endast 4 

personer (Jämför 4.1).  
18

 Detta görs normalt under hösten eller mot slutet av året. 
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Jämfört med 2010 ska det göras två planer i år; en för hälso- och sjukvårdsnämnden och 

en för landstingsstyrelsen. ”Och de har olika sammanträdesdagar, jag befarar att det 

inte blir förrän efter semestern som planerna finns färdiga för beslut.” Politikerna kan 

byta ut eller lägga till punkter i planen. Det är trots allt deras plan som de ska stå för. 

Redovisningschefen är dock tveksam till ett sådant scenario: ”I och för sig tvivlar jag 

på att de har något bättre förslag själv.”. Revisorerna har varit väldigt kritiska till 

styrelsen bland annat, om man ser i revisionsberättelsen, om intern kontroll, anser 

redovisningschefen. Det borde komma någon fråga till landstingsdirektören först om 

varför det är så dåligt och vad gör vi åt det, menar han. ”Jag vet inte hur styrelsen 

uppfattar det här. Jag skulle vara lite orolig om jag var styrelsen, att få så massiv kritik. 

Jag skulle vara på mer och begära in mer, att man skulle vara och informera mer på 

styrelsen men jag har då inte märkt nåt sånt.” 

 

4.4.6 Risk och riskanalys  

 

I den interna kontrollen har de fokuserat på att följa målen i landstingsplanen och att ha 

en god och säker vård, uppger redovisningschefen. Det är inom sjukvården som det är 

viktigast med en utförlig intern kontroll, eftersom sjukvården är den största 

verksamheten. Om de interna kontrollerna fallerar ser han som risk att de inte bedriver 

en kostnadseffektiv verksamhet. Den definition av risk som han använder är: ”Risk är 

en situation där sannolikheten för tänkbara oönskade utfall av ett handlande är känd 

eller kan bestämmas.”. 

 

4.4.7 Revisorernas granskningar av intern kontroll 

 

Redovisningschefen tycker att han har en bra dialog med revisorerna. ”Vi sitter och 

diskuterar hur det har sett ut, vi försöker att ha samma bild av fjolåret och en bild av 

hur det ska se ut i år. Det känns bra.”. Han menar att han inte kan säga något om hur 

revisorerna granskar, bara om fakta är rätt (han brukar få faktagranska rapporter, till 

exempel 40/2010, se bilaga 3, under punkt 2.4). ”Hur de granskar är de ju fria att 

göra.”  

 

”Lagen har ju funnits länge, att det här ska göras. Sedan, i vilken omfattning och 

hur det ska se ut, det är väl där revisorerna har jobbat väldigt aktivt. Vi har väl 

försökt att jobba i vår takt, men jag tror att man har tvingat fram ett intresse bland 

VO-cheferna genom att det är så kritiskt från revisionen. Jag kan tänka mig, om vi 

bara från tjänstemannahåll, alltså inte revisorerna, hade försökt att påvisa eller 

sagt att det här finns i lagen och det finns en COSO-modell och sånt, så tror jag vi 

hade haft svårt att sälja in det, för då hade de sagt att ’okej, det där är intressant 

men vi har en verksamhet att se till och tusen andra saker att göra’.” 

 

4.4.8 Oegentligheter 

 

De största riskerna för fel och förskingring finns ”där vi hanterar pengar av något 

slag”. Redovisningschefen tar upp förskingringen som nämns i avsnitt 1.1 och 4.3.9. 

”Vi hade en kvinna på löner som under ett antal år, väldigt lång tid, betalade ut 

extralön till sig själv. Sammantaget var det 6 miljoner, om jag minns rätt. Vi backade så 

långt vi orkade, vi hörde med polisen och åklagare hur långt bakåt det var möjligt att få 

tillbaks pengar. Jag tror vi tittade på en tioårsperiod, ungefär.”. En annan händelse är 

ett mutbrott ”på fastighetssidan för ett antal år sedan” då en person via en leverantör 

fick privata förmåner. ”Det var ju så tydligt så den personen fick ju sluta” och personen 

blev även polisanmäld.  
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5 ANALYS 

 

Analysen bygger på det empiriska materialet som ställs mot den teoretiska referensramen. 

Analysen presenteras främst utifrån institutionell teori och framförs i kategorierna Synen på 

internkontrollbegreppet, Informationsspridning och kommunikation om intern kontroll, 

Policydokument/styrdokument/regler om intern kontroll, Om interna kontrollen 2010, Om 

interna kontrollen 2011, Riskanalys samt Revisorernas granskningar av intern kontroll. 

 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga och beskriva vilka skillnader som kan före-

ligga mellan landstingets olika aktörers perspektiv på den interna kontrollen och analy-

sera vad dessa skillnader kan bero på, samt att undersöka hur intern kontroll kan utfor-

mas och genomföras inom landstinget. Detta görs genom att undersöka framtagandet av 

en internkontrollprocess. 

 

5.1 Synen på internkontrollbegreppet 

 

I problemdiskussionen framkom det att revisorerna anser att det råder en osäkerhet om 

begreppet intern kontroll inom landstinget på alla nivåer, från politiker och tjänstemän 

till linjechefer. Denna problematik går inte att bortse ifrån, för det påverkar naturligtvis 

hur den interna kontrollen utformas och genomförs. Osäkerheten rör vad som menas 

med begreppet intern kontroll, vilket på strategisk nivå främst visar sig genom att de 

olika VO-cheferna undrar vad som skiljer intern kontroll från annan kontroll och 

uppföljning. Kvalitets- och patientsäkerhetssamordnaren ställde också denna fråga till 

redovisningschefen under möte 4, så osäkerhet råder också bland tjänstemännen. Det 

bredare synsättet som COSO representerar (Arwinge, 2010; FAR, 2006; Haglund et al., 

2005) har delvis fått genomslag på strategisk nivå; alla VO-cheferna gav på olika sätt 

uttryck för att de anser att intern kontroll omfattar mer än enbart 

ekonomiadministration. Alla VO-cheferna upplever att det är den traditionella synen på 

intern kontroll som råder på operativ nivå bland verksamhetscheferna, det vill säga att 

intern kontroll handlar om ekonomiadministration (Arwinge, 2010). Det råder alltså 

olika normer på de två beslutsnivåerna angående vad som är lämpligt att kalla intern 

kontroll (Scott 2001; 2003a).   

 

Den traditionella synen på intern kontroll beror nog på att intern kontroll tidigare varit 

lika med ekonomiadministration i organisationen. Redovisningschefen uppger att det 

har fungerat bra (hos verksamhetschefer, verksamhetsområdeschefer och landstings-

direktören) angående frågor kring ekonomiadministration, men att det är problem med 

det bredare internkontrollbegreppet. När de nu vill bredda begreppet till att omfatta ett 

verksamhetsperspektiv i enlighet med definitionen av intern kontroll enligt COSO 

(Haglund et al., 2005) går den interna kontrollen in på områden där det sedan tidigare 

redan finns olika kontrollprocesser. Detta framkom vid möte 3. Sedan tidigare görs 

olika slags riskbedömningar, det finns säkerhetsområden samt olika ledningssystem 

med mera. Det förefaller vara komplext i den mening att olika grupper inom 

organisationen har olika ansvar i olika kontrollprocesser som i sin tur går in i varandra. 
Dessa andra processer har inslag av reglerande och normativa kännetecken (Scott, 

2001). Socialstyrelsen, en statlig myndighet, tillmäts stor vikt inom vården och är 

därmed en starkt reglerande kraft (ibid.). Certifiering och ackreditering som nämndes i 

samband med ledningssystem vid samma tillfälle är indikatorer för den normativa 

pelarens betydelse i organisationen (Scott, 2001). 
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5.2 Informationsspridning och kommunikation om intern kontroll 

 

Den struktur som råder i organisationen om hur kommunikation går till är att alla VO-

cheferna har möten varje månad om ekonomi och verksamhet med sina verksamhets-

chefer, som i sin tur ska ”föra ordet vidare” neråt i sin enhet. Graden av likformighet är 

som synes väldigt hög vilket kan tolkas som att den kognitiva pelaren står i fokus när 

det gäller hur informationsspridning sker från strategisk till operativ nivå i organisatio-

nen, från VO-cheferna till verksamhetscheferna (Scott, 2001). Informationsspridning 

sker även skriftligt och beskrevs av den intervjuade som del av ”den normala vägen”, en 

form av norm som förväntas följas (Scott, 2001; 2003b). Sammantaget finns kognitiva 

och normativa inslag i kommunikationsprocessen mellan VO-chefer och verksamhets-

chefer. 

 

Redovisningschefen upplever att det finns brister i kommunikationen med verksamhets-

cheferna på operativ nivå om vad intern kontroll är och varför det är något som är 

positivt för deras verksamhet.  Redovisningschefen är även tveksam till om 

verksamhetscheferna känner till reglementet för intern kontroll. Den kommunikation 

om intern kontroll som går via VO-cheferna till verksamhetschefer med flera på 

operativ nivå verkar inte baseras på underlag av regulativ karaktär. Denna tolkning görs 

då det i ett par intervjuer framkom att VO-chefer också har bristande kunskap om 

reglementet. Detta utvecklas vidare senare i kapitlet. Informationsspridning och 

kommunikation är en av fem sammanhängande kontrollkomponenter i COSO:s ramverk 

(Arwinge, 2010). Brister i informationsspridningen om intern kontroll i organisationen 

påverkar därmed den interna kontrollens effektivitet, enligt Haglund et al. (2005).   

 

5.3 Policydokument/styrdokument/regler om intern kontroll 

 

Landstingsfullmäktige tog 2009 ett beslut om ett reglemente för intern kontroll med 

tillhörande tillämpningsanvisningar. Det är det styrande dokument som finns angående 

intern kontroll i landstinget. Redovisningschefen tror inte att verksamhetscheferna 

känner till reglementet. Tre av de intervjuade VO-cheferna uttryckte också på olika sätt 

att detta dokument inte används. Den fjärde VO-chefen som efterlyser mer struktur i 

internkontrollprocessen uttryckte sig inte lika ogillande om styrande dokument. 

Kommentarer som ”det spelar ingen roll hur mycket som finns skrivet” och ”tjocka 

pärmar i ett hörn läses aldrig” kan tolkas som att regler är av underordnad betydelse 

för vissa aktörer. De regler som inte läses efterföljs inte. Detta kan förklara varför 

revisorerna upplever att de har en ”pedagogisk utmaning” när de behöver förklara för de 

berörda aktörerna det ansvar som de olika aktörerna har. Känner de inte till reglementet 

eller låter bli att ta det till sig blir detta resultatet. Det står inte i reglementet vad som 

händer om det inte följs, det vill säga sanktioner eller påföljder (Scott, 2001). 

Sammantaget kan tolkningen göras att den reglerande pelaren är av mindre betydelse i 

internkontrollprocessen (ibid.). De har regler, men det är inte det som är vägledande för 

hur de agerar angående intern kontroll. En intervjuad VO-chef uttryckte sig som så att 

det är en uppgift de har, att medvetandegöra och att se till att intern kontroll görs längre 

ner i linjen. Denne uttryckte även att verksamhetscheferna uppfattar att intern kontroll 

är ett ansvar som de har. Detta stämmer överens med den normativa pelaren som enligt 

Scott (2001) går att beskriva som att sociala åtaganden är viktigare än formella regler 

och att dessa åtaganden styr individen. 
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5.4 Om interna kontrollen 2010  

 

När VO-cheferna berättade om den interna kontrollen för 2010 framkom att de genom-

fört den på olika sätt och till olika grad. I ett verksamhetsområde betonades att de regel-

bundet tagit upp punkter ur internkontrollplanen med sina verksamhetschefer. I ett annat 

verksamhetsområde framkom det att det är andra kontroller än internkontrollen som har 

följts upp. I ett verksamhetsområde är upplägget att den som utformar den interna kon-

trollen även utför den. Skillnaderna beror nog på att det rör sig om olika verksamheter 

samt olika storlek på verksamhetsområdet. 

 

Internkontrollplanen 2010 var en revidering av den internkontrollplan som underkändes 

av revisorerna 2009. Vid möte 3 samt vid intervjun med redovisningschefen framkom 

att denne inte var nöjd med hur framtagandet av internkontrollplanen gick till 2010. Allt 

gick inte att mäta och gick därför inte att genomföra. Han pekade speciellt ut vård-

relaterade infektioner. Detta har mätts två gånger per år till Öppna Jämförelser. På möte 

4 föreslog tjänstemannen från verksamhetsledningsstaben att urinkateteranvändning 

skulle kunna gå att mäta och berättade att det är knutet till en ”nationell 

rekommendation” från Socialstyrelsen. I omgivningen finns nationella krav från 

lagstiftare och normgivare som Socialstyrelsen och SKL, såsom ”nationella 

rekommendationer” och ”nationella patientsäkerhetssatsningar” förutom Öppna 

Jämförelser, som handlar om sådant som att minska vårdrelaterade infektioner. Att 

minska vårdrelaterade infektioner är ett sätt att förbättra patientsäkerheten; en 

instrumentell logik som är ett utmärkande drag för den reglerande pelaren (Scott, 2001; 

2003b). Internkontrollprocessen påverkas alltså av tvingande institutionell påverkan 

som primärt har ett annat syfte än intern kontroll (DiMaggio & Powell, 1983).  

 

Ett annat problem som framkom vid möte 4 var att det finns enheter som inte deltagit i 

mätningar kring följsamhet till kläd- och hygienregler fastän det går ut jättetydliga in-

struktioner att alla ska mäta. För dem som inte har deltagit har inget hänt. Det här skiljer 

sig från institutionell teori, där basen för samtycke i den reglerande pelaren utgörs av att 

få belöningar eller att undvika sanktioner/bestraffningar (Scott, 2003b). Tjänstemannen 

från verksamhetsledningsstaben efterlyste mer formalisering och reglering, att det mäts 

och att det följs upp, alltså en reglerande process för att forma socialt beteende till det 

bättre, sett ur perspektivet uppföljning och kontroll (Scott, 2003a). Detta problem kan 

nog hänga samman med det resonemang som fördes i 5.3, ovan, att den reglerande 

pelaren är av mindre betydelse i internkontrollprocessen (Scott, 2001).   

 

Primärvården fick en ny driftsorganisation 2010 där exempelvis både fasta och rörliga 

ersättningar och straffavgifter förekommer, vilket i sig är ett typexempel på NPM och 

dess organisationsrecept (Radcliffe, 1998; Green-Pedersen, 2002; Sahlin-Andersson, 

2000; Christensen et al., 2005). Vid intervjun framstod det som att internkontrollplanen 

hade prioriterats ned till förmån för beställningen från styrelsen. Att det finns en viss 

grad av frihet i värderingen av vilka hänsyn som prioriteras är en konsekvens av 

offentliga organisationers multifunktionalitet, hävdar Christensen et al. (2005) och 

denna situation exemplifierar detta. Primärvårdens beställning innehåller både fasta och 

rörliga ersättningar och straffavgifter. De är knutna till andra kvalitetsindikatorer än de 

punkter som togs upp i internkontrollplanen 2010 och därmed prioriteras dessa istället. 

Primärvården vinner sin legitimitet genom att i första hand jobba mot den beställning de 

har från styrelsen (Scott, 2003a). 
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5.5 Om interna kontrollen 2011 

 

De signaler som styrelsen skickar (se bilaga 4) är att de vill se ett systematiskt arbetssätt 

med risk- och konsekvensbedömningar som utgångspunkt. Det kan konstateras att 

revisorerna har riktat kritik mot styrelsens och nämndernas interna kontroll i stort sett 

sedan kommunallagen ändrades 2005. Redovisningschefen uppger att han inte har fått 

frågor om intern kontroll, varken via landstingsdirektören eller direkt från politikerna. 

Nya personer väljs och byts ut vid varje val vilket gör att det nog ligger i sakens natur 

att politiker hellre tittar framåt än bakåt. Intern kontroll är reglerat i lag och är ett typ-

exempel på ett organisationsrecept anammat på grund av tvingande institutionell 

påverkan (DiMaggio & Powell, 1983). Politikernas inställning i övrigt till intern 

kontroll ligger utanför denna uppsats.   

 

De enda analyser som görs till framtagandet av den interna kontrollplanen förefaller 

vara en poängsättning av risk. Två av de intervjuade VO-cheferna hade gjort sin 

riskbedömning vid intervjutillfällena. I det första fallet beaktades tidigare utfall av den 

interna kontrollen, väsentlighet, sannolikhet, kostnad och revisionens synpunkter i 

analysen. Fullmäktiges mål var inte del av underlaget till riskbedömningen; 

respondenten uttryckte det som att det är en slump om det råkar stämma. I det andra 

fallet beaktades risk och konsekvens samt intern och extern information i form av 

tidigare utfall av den interna kontrollen samt aktuella händelser såsom 

korruptionshärvan inom Göteborgs kommun som upptäcktes 2010 och fortfarande 

pågår. Inte heller i detta fall uppgavs det att fullmäktiges mål skulle ha beaktats. Detta 

skiljer sig från COSO:s syn på den interna kontrollen, att VO-cheferna och verksam-

hetscheferna har ett omfattande uppdrag: de ska bedöma verksamhetens risker att inte 

nå fastställda mål, analysera verksamhetens kultur och kontrollmedvetenhet (det vill 

säga kontrollmiljön), vidta kontrollåtgärder, arbeta med information och 

kommunikation samt övervaka och följa upp (Arwinge, 2010; Haglund et al, 2005; 

Rezaee, 1995).  

 

Vid observationerna framkom att redovisningschefen tittar på andra landstings intern-

kontrollplaner och på andra sätt undrar hur andra landsting arbetar med intern kontroll. 

DiMaggio och Powell (1983) menar att organisationer i situationer som präglas av osä-

kerhet prövar att efterlikna andra organisationer som anses vara framgångsrika. Detta 

gäller även individer i olika yrkesgrupper (ibid.) I internkontrollprocessen förekommer 

därmed mimetisk institutionell påverkan som påverkar hur den interna kontrollen ut-

formas (ibid.).  

 

5.6 Riskanalys 

 

Alla fem intervjuade beskriver risk på liknande sätt; oönskade händelser eller utfall som 

kan få negativa konsekvenser. Redovisningschefen förde fram en definition av risk som 

han använder när han ska informera om intern kontroll. I den definitionen framhävs att 

sannolikheten ska vara känd eller kunna bestämmas. I teorin definieras risk som att 

olika tänkbara utfall är möjliga och att sannolikheten för att dessa utfall inträffar är känd 

eller kan bestämmas (Tversky & Fox, 1995). Den definition som redovisningschefen för 

fram är mest lik denna klassiska definition. Jag upplevde att tre av fyra VO-chefer hade 

svårt att formulera en definition och istället valde att föra fram sannolikhet och konse-

kvens, alltså sättet de poängsätter riskbedömningarna som ska utgöra en förutsättning 

för internkontrollplanen, för att det är väl självklart vad en risk är, det tas för givet 

(Scott, 2001).  
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På möte 3 kom styrgruppen för intern kontroll överens om hur de skulle göra risk- och 

väsentlighetsanalysen med en form av poängsättning till en matris. Det stämmer inte 

riktigt överens med riskbedömning enligt COSO som innebär att bestämma betydelsen 

av en risk i monetära termer eller att bedöma hur stor ryktesrisken är (Rezaee, 1995; 

Power, 2005). Institutionell teori kan dock bidra med en förklaring till varför 

riskanalysen kan utformas på olika sätt: COSO-ramverket är ett organisationsrecept 

med hög elasticitet, vilket innebär att det finns rum för tolkning och lokal anpassning 

(Power, 2007; Christensen et al, 2005). Därefter har redovisningschefen utformat 

blanketter till VO-chefernas analys. Detta är ett sätt att öka graden av likformighet 

vilket gör att den kognitiva pelarens roll i den interna kontrollen stärks och gör 

internkontrollprocessen mer sammanhållen (Scott, 2001).  

 

5.7 Revisorernas granskningar av intern kontroll 

 

De fyra VO-cheferna som intervjuades har olika inställning till revisionen av den in-

terna kontrollen. En VO-chef uttryckte sig enbart positivt och ser revisionens rapporter 

som ett centralt underlag. En annan VO-chef menar att revisionsrapporterna kan vara en 

hjälp i fortsatta arbetet. VO-chef nummer tre läser det som en del av uppföljningen av 

intern kontroll. VO-chef nummer fyra tycker att det finns ”tretton på dussinet”. Redo-

visningschefen upplever det som att revisorerna har tvingat fram ett intresse bland VO-

cheferna genom att revisorerna är så kritiska. Det känns nästan som att en norm växer 

fram bland VO-cheferna, att det förväntas att lyssna på revisorerna (Scott, 2001). Revi-

sorernas engagemang och de signaler de skickar sticker tydligt ut i organisationens 

totala kontrollmiljö och kan därmed inte förbises som en inflytelserik påverkande faktor 

i internkontrollprocessen (Rezaee, 1995).  
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6 AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

 

I detta kapitel presenteras uppsatsens slutsatser utifrån de inledande frågeställningarna. Det 

praktiska och teoretiska bidraget presenteras. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatta studier. 

 

Olika personer associerar begreppet intern kontroll med olika saker (FAR, 2006). 

COSO:s definition av intern kontroll är bredare jämfört med den traditionella synen, där 

intern kontroll kopplas till enbart ekonomiadministration (Arwinge, 2010; FAR, 2006). 

I enlighet med COSO:s definition av intern kontroll ingår alla delar av en organisation i 

en genomgripande process för effektiv verksamhet och efterlevnad av lagar, föreskrifter 

och riktlinjer med mera, utöver tillförlitlig finansiell rapportering (Haglund et al, 2005; 

Power, 2007; Spira & Page, 2002). Tidigare forskning om intern kontroll har primärt 

varit associerat med revision (Arwinge, 2010). Andra aktörers perspektiv på intern kon-

troll, liksom studier om utformandet och införandet av intern kontroll i organisationer, 

är relativt outforskat (Kinney, 2000; Maijoor, 2000; Arwinge, 2010).  

 

6.1 Slutsatser 

 

Hur gör aktörerna i landsting när de ska ta fram en internkontrollplan? 

 

En styrgrupp för intern kontroll har bildats. En tjänsteman som har en administrativ 

tjänst i ekonomistaben fungerar som sekreterare och samordnare och ska även bistå de 

verksamhetsområdeschefer som också ingår i styrgruppen genom att ta fram visst un-

derlag och instruktioner för utformande och genomförande av interna kontrollen. Som 

grund för internkontrollplanen gör verksamhetsområdescheferna riskanalyser med po-

ängsättning av risk (1-4 poäng) och konsekvens (1-4 poäng). De proces-

serna/rutinerna/systemen med högst poängsumma (12-16 poäng, ev. lägre) hamnar i 

internkontrollplanen. Därefter gör VO-cheferna med tjänstemannens hjälp genom-

förandeplaner där ska det framgå exakt hur kontrollerna ska göras; vilka stickprov och 

enheter och så vidare som ska kontrolleras. En del av den informationen hamnar i 

internkontrollplanen. Därnäst tas det sammanställda materialet upp i styrgruppen för 

intern kontroll och därefter går internkontrollplanen upp till landstingsstyrelsen och 

nämnden för beslut om fastställande. 

 

Vilka modeller, verktyg eller teorier använder landsting i arbetet med intern kontroll? 

 

Den definition av intern kontroll som förs fram i organisationen är densamma som i 

inledningen: COSO:s definition av intern kontroll anpassad till kommunal sektor (se 

1.2). COSO-modellen används främst i den meningen att riskbedömningar görs. Dessa 

riskbedömningar görs genom en form av poängsättning till en riskmatris och genom 

denna avgörs vilka risker som är mest väsentliga att följa upp i den interna kontrollen. 

De verktyg som används i arbetet med intern kontroll är ett reglemente med tillämp-

ningsanvisningar samt en internkontrollplan. 

 

Hur skiljer sig synen på intern kontroll åt mellan de som utformar den interna 

kontrollen och de som ska utföra den interna kontrollen? 

 

I organisationen finns två beslutsnivåer. Olika normer råder på strategisk och operativ 

nivå om vad intern kontroll är. På strategisk nivå där den interna kontrollen utformas, 

har den bredare definitionen av intern kontroll enligt COSO (Arwinge, 2010; FAR, 

2006; Haglund et al., 2005) (se 1.2) fått genomslag. På operativ nivå, där den interna 

kontrollen utförs, verkar den traditionella synen råda; att intern kontroll handlar om 
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ekonomiadministration (Arwinge, 2010). Intern kontroll har tidigare varit lika med 

ekonomiadministration i organisationen och detta synsätt lever vidare. Med det bredare 

internkontrollbegreppet enligt COSO går den interna kontrollen in på områden där det 

sedan tidigare finns många utvecklade kontrollprocesser av olika slag och aktörerna har 

svårt att hålla isär och se meningen med alla olika kontrollprocesser. 

 

6.2 Praktiskt bidrag 

 

I analysen framkom att det finns olika uppfattningar om vad intern kontroll är, både 

inom och mellan beslutsnivåerna. Det framkom även att det finns brister i informationen 

om intern kontroll till aktörerna på den operativa nivån. Även på strategisk nivå efter-

lystes mera information om intern kontroll. Mitt huvudsakliga förslag är att utveckla 

informationsspridningen om intern kontroll i organisationen och att vara noga med att 

anpassa innehållet i informationen till mottagaren, vilket är i linje med Haglund et al. 

(2005), som menar att en väl fungerande informationsspridning är ett villkor för en 

effektiv intern kontroll. Det kan innebära att undersökningar måste göras angående vad 

de olika aktörerna efterfrågar för information. 

 

Jag hade även väntat mig att finna att mer benchmark görs mot andra landsting om hur 

deras interna kontroll utformas och genomförs. Ett sådant arbetssätt kan ge nya idéer på 

hur arbetet med utformningen av intern kontroll kan utvecklas vidare.   

 

6.3 Teoretiskt bidrag 

 

Uppsatsen har belyst hur intern kontroll i ett landsting kan utformas och införas samt 

belyst landstingets olika aktörers uppfattning av intern kontroll. Tidigare forskning om 

intern kontroll har huvudsakligen varit associerat med revision och revisorers perspektiv 

på intern kontroll (Arwinge, 2010). Ett antal litteraturstudier visar att det finns ett väx-

ande behov av studier som integrerar olika aktörers perspektiv på intern kontroll likväl 

som studier som undersöker utformandet, införandet och effekterna av intern kontroll 

(se Kinney, 2000; Maijoor, 2000, Arwinge, 2010). Min studie bidrar med hur aktörerna 

i ett landsting gör när de tar fram en internkontrollprocess samt vilket perspektiv dessa 

aktörer har på den interna kontrollen.   

 

6.4 Förslag på fortsatt forskning 

 

Under arbetets gång har intresset för politikernas roll i den interna kontrollen blivit 

större. Trots att tjänstemannaledningen utformar den interna kontrollen är det trots allt 

politikernas internkontrollplan. Det skulle därför vara intressant att undersöka politiker-

nas perspektiv på den interna kontrollen. Vilken är politikernas inställning till intern 

kontroll? Enligt kommunallagen är deras ansvar tydligt uttalat. Tar politikerna för lätt-

vindigt på intern kontroll – och därmed sitt ansvar givet i kommunallagen? Hur kan 

brister i den interna kontrollen i ett landsting eller en kommun förklaras av politikernas 

inställning till intern kontroll? Det skulle även vara intressant att undersöka gränsområ-

det mellan politiker och förvaltning, vad händer där? Hur är samarbetet mellan de för-

troendevalda och tjänstemännen? Hur påverkas den interna kontrollen av detta?  

 

Revisorerna har ett ansvar enligt kommunallagen att granska om den interna kontrollen 

i ett landsting är tillräcklig. Lagen specificerar inte vilken nivå som är ”tillräcklig”. Det 

vore intressant att undersöka om revisorernas uppfattning om vad som är ”tillräckligt 

bra” intern kontroll skiljer sig åt mellan revisorer i olika landsting och vad det i så fall 

innebär för den interna kontrollen i berörda landsting.   
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BILAGA 2 

 

Reglemente för intern kontroll - Västerbottens läns landsting19 
 

Inledning 
 
Detta reglemente avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Hur den interna 
kontrollen ska gå till beslutas i särskilda reglementen. Reglementet avser inte heller att 
reglera hur uppföljning av kvalitet och kvantitet mot fastställda mål ska ske. 
 
I detta reglemente fastställs däremot ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket 
sätt uppföljning av denna ska ske. I begreppet intern kontroll ingår också att bevaka att 
fastställda policys följs. 

 

Organisation av intern kontroll 
 

1 Landstingsstyrelsen 
 
Styrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll 
samt att denna utvecklas utifrån landstingets kontrollbehov. Styrelsen har också ansva-
ret för att övergripande tillämpningsanvisningar samt regler för rapportering upprättas. 
 
Landstingsstyrelsen ska med utgångspunkt från landstingsdirektörens uppföljnings-
rapporter utvärdera landstingets samlade system för intern kontroll, och i de fall föränd-
ringar behövs, besluta om sådana. 

 
2 Nämnderna inklusive styrelsen som driftsnämnd 
 
Nämnderna och styrelsen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
respektive verksamhetsområde. Ansvaret innebär att: 
– En organisation upprättas för den interna kontrollen 
– Regler och anvisningar antas för den interna kontrollen 

 
3 Landstingsdirektören 
 
Landstingsdirektören ansvarar för att de anställda arbetar mot uppställda mål och att 
arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll. Vidare ska landstings-
direktören se till att alla verksamheter följer landstingsövergripande reglementen, regler 
och policys samt att återrapportering sker. Landstingsdirektören ansvarar för att 
analysera landstingets samlade system för intern kontroll samt föreslå åtgärder. 

 
4 Verksamhetsområdeschef och stabschef 
 
Inom respektive verksamhetsområde ansvarar verksamhetsområdescheferna, samt 
stabschefen för regional tillväxt och regional utveckling, på landstingsdirektörens 
uppdrag för att landstingsövergripande reglementen, regler och policys följs inom sitt 
verksamhetsområde samt att verksamhetsområdesspecifika regler etc utformas så att 
en god intern kontroll kan upprätthållas. 

 
5 Verksamhetschef 
 
Verksamhetsansvariga chefer på olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa 
antagna reglementen, regler och policys samt informera övriga anställda om dessa. 

                                                 
19

 Antaget i Landstingsfullmäktige 2009-06-02 – 06-03, VLL 846-2009, daterat 2009-05-13. 



 

 

 

Vidare ska de ansvara för att de anställda arbetar mot uppställda mål och att arbets-
metoder som används bidrar till en god intern kontroll. Brister i den interna kontrollen 
ska omedelbart rapporteras till närmast överordnade och dokumenteras. 

 
6 Övriga anställda 
 
Övriga anställda är skyldiga att följa antagna reglementen, regler och policys i sin 
arbetsutövning. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast 
överordnad.  

 
Uppföljning av intern kontroll 
 
7 Styrning och uppföljning av intern kontroll 
 
Varje nämnd samt styrelsen ansvarar för att styra och löpande följa upp det interna 
kontrollsystemet inom respektive verksamhetsområde. Inom respektive verksamhets-
område ska verksamhetsområdeschef samt stabschefen för regional tillväxt och regio-
nal utveckling, på landstingsdirektörens uppdrag, styra och följa upp den interna 
kontrollen. 
 
Som grund för styrningen ska riskbedömningar genomföras för respektive verksam-
hetsområde. Verksamhetsområdena ska varje år, i samband med att verksamhets-
planerna utarbetas, anta en särskild plan för nästkommande års granskning/uppföljning 
av den interna kontrollen. I planen ska framgå: 
 

 Vad som ska granskas under året 

 Vilka reglementen, regler eller policys som berörs 

 Vem som är ansvarig för granskningen 

 När granskningen ska rapporteras 
 
Planerna ska fastställas av nämnderna respektive landstingsstyrelsen. 
 
8 Nämndens ansvar 
 
Nämnden ska löpande, eller senast i samband med årsrapportens upprättande, 
rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till 
styrelsen. Rapporteringen ska samtidigt ske till landstingets revisorer. 

 
9 Styrelsens ansvar 
 
Styrelsen ska med utgångspunkt från uppföljningsrapporterna utvärdera landstingets 
samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs, besluta om 
sådana. 
 
Styrelsen ska även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de 
landstingsägda företagen. 
 
 

  



 

 

 

Tillämpningsanvisningar  
 

1 Landstingsstyrelsen 

Landstingsstyrelsen har enligt Kommunallagen (KL) 6:1 och 6:3 ansvar för att leda och 
samordna förvaltningen av landstingets angelägenheter samt att ha uppsikt över övriga 
nämnders verksamhet. Denna uppsikt innebär rätt att göra påpekanden, lämna råd och 
anvisningar samt, om det är nödvändigt, lämna förslag till fullmäktige om förändringar. 
 
2 Nämnderna 

Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:7. Det är respektive nämnd 
som har ansvaret för att säkerställa en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att 
utforma regler och anvisningar för den egna interna kontrollens organisation och 
funktion. Detta ska dokumenteras och antas av nämnden. Varje nämnd ska ha en fast-
ställd rutin för: 
– Hur planering och rapportering av internkontrollarbetet ska gå till 
– Introduktion till nyanställda om vad intern kontroll innebär 
 
3 Landstingsdirektören 

Landstingsdirektören ansvarar för att minst en gång om året skriftligt rapportera till 
styrelsen och ge en samlad bedömning av hur den interna kontrollen fungerar. Brott 
eller allvarligare brister i den interna kontrollen rapporteras omedelbart till styrelsen. 
 
4 Verksamhetsområdeschef 

Verksamhetsområdescheferna ansvarar för att minst en gång om året skriftligt rappor-
tera till landstingsdirektören och ge en samlad bedömning av hur den interna kontrollen 
fungerar. Verksamhetsområdeschefen för handikapp samt stabschefen för tillväxt och 
regional utveckling ansvarar för att minst en gång om året på landstingsdirektörens 
uppdrag skriftligt rapportera till nämnden och ge en samlad bedömning av hur den 
interna kontrollen fungerar. Brott mot den interna kontrollen rapporteras omedelbart till 
landstingsdirektören respektive till nämnden. 
 
5 Internkontrollplan 
 
Internkontrollplan för kommande år ska antas i samband med nämndens respektive 
styrelsens verksamhetsplan. 
 
Internkontrollplan ska innehålla: 
– Vilka kontrollaktiviteter som ska genomföras och följas upp 
– Omfattningen på kontrollaktiviteter 
– Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen 
– Till vem uppföljningen ska rapporteras 
– När rapportering ska ske 
– Genomförd riskbedömning 
 
6 Uppföljning 

Genomförd uppföljning rapporteras till nämnden respektive styrelsen. Vid upptäckta 
brister lämnas också förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. 
 
7 Styrelsens ansvar för rapportering 

Styrelsen fastställer uppföljningsrapporten av intern kontroll i samband med årsredo-
visningen. Rapporten ska innehålla omfattning av utförd uppföljning, utfallet och 
eventuellt vidtagna åtgärder. Rapporten ska också vid behov innehålla förslag på 
åtgärder för förbättring av landstingsgemensamma rutiner.  

  



 

 

 

BILAGA 3  Utdrag ur Rapport nr 40/2010 ”Granskning av intern 

kontroll 2010”, kapitel 2 och 16. 

   
Mars 2011 

  Maria Kröger och Karin Ahnqvist, Ernst & Young 

 

2. Bakgrund 

Intern kontroll kan definieras som ”en process där såväl den politiska som den professionella 
ledningen och övrig personal samverkar”. Processen bör vara utformad för att med rimlig grad 
av säkerhet uppnå ändamålsenlig och effektiv verksamhet, tillförlitlig rapportering och 
information om verksamheten samt efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter m.m. 
 
Det är nämndens/styrelsens ansvar att se till att den interna kontrollen i verksamheten är 
tillräcklig. Det är förvaltningens ansvar att i sitt arbete integrera intern kontroll som en naturlig 
del av styrning och ledning. 
 
Det primära syftet med intern kontroll i offentlig kommunal verksamhet är att säkerställa att de 
av fullmäktige fastställda målen och uppdragen uppfylls. Intern kontroll är det verktyg med vilket 
styrelsen och förvaltning säkerställer att verksamheten styr mot målen. Den interna kontrollen 
omfattar alla system, processer och rutiner som syftar till att styra ekonomi, prestationer och 
kvalitet inom de verksamheter som respektive nämnd/styrelse ansvarar för. 
 
Ett återkommande moment i granskningen av Västerbottens läns landsting har varit att granska 
styrelsens uppföljning och åtgärder med anledning av beslutade intern kontroll planer. För 2010 
antogs en reviderad internkontrollplan på styrelsemötet i maj och vid det kommande 
styrelsemötet i november skedde en första avrapportering.  
 

2.1 Syfte och avgränsning 
 
Syftet med granskningen är att bedöma om styrelsen uppfyllt sina åtaganden i internkontroll-
planen för 2010 och hur styrelsen säkerställt att planerade kontrollaktiviteter är genomförda. Vi 
har även granskat kvaliteten på de kontroller som genomförts. 
 
Denna granskning genomfördes i huvudsak i januari och februari 2011. Den avrapportering 
gällande intern kontroll som lämnats till landstingets styrelse den 15 mars 2011 har därför inte 
funnits med som underlag för analys och slutsatser.  
 

2.2 Revisionsfrågor 
 
Vår granskning har till ändamål att svara på följande frågor; 
 

- Har man genomfört de kontrollåtgärder man planerat i internkontrollplanen? 
 

- Är resultatet av kontrollerna redovisade tillbaka till landstingsstyrelsen? 
 

- Är kontrollerna genomförda på ett ändamålsenligt sätt, dvs. är kontrollerna genomförda 
med tillräcklig kvalitet så att de bidrar till förbättrad styrning och kontroll? 
 

2.3 Revisionskriterier 
 
Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som 
utgångspunkt för analys, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan mätas ifrån lagar 
och förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin 
grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning. 
 
I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av:  
 

 Intern kontrollplan 2010 – revidering 



 

 

 

 Reglemente för internkontroll 
 

 Kommunallagens 6 kapitel 7 § och 9 kapitel 9 § 
 

2.4 Metod 
 
Vi har intervjuat ett urval av de som är ansvariga för respektive delmoment och tagit del av 
dokumentation som verifierar utförd kontroll och rapportering. Granskningen har fokuserat på 
den avrapportering som sker till styrelsen avs. fastlagd internkontrollplan för 2010.  
 
För att skapa förutsättningar för att bedöma kontrollen på varje kontrollområde/process har en 
systematisk genomgång gjorts gällande dokumentation, återrapportering, samt underlag för 
rapporteringav intern kontrollplan för 2010. Därefter har bedömning skett av kontrollens kvalitet. 
Det har gjorts utifrån perspektivet att det skall vara tydligt hur kontrollen har genomförts, av 
vem, hur urval genomförts, vilken dokumentation som slutsatser dragits från samt om 
förutsättning finns att upprepa kontrollen och få samma resultat igen. 
 
Vi har även valt att i rapporten färgkoda vår bedömning av kontrollen för att på så sätt ge en 
överskådlig information. Bedömning ”rött” indikerar att kontroll inte genomförts eller 
återrapporterats till styrelsen. ”Gult” indikerar att kontroll genomförts, återrapporterats till 
styrelsen men inte fullt ut håller god kvalitet. ”Grönt” innebär att kontroll genomförts, att 
kontrollen rapporterats till styrelsen i linje men vad som står i intern kontrollplan 2010 samt att 
kontrollen är ändamålsenlig. Vi kan inte bedöma kvalitet utifrån perspektivet att om vi får 
samma underlag som förelegat inför avrapportering så skulle vi komma till samma (=god 
kvalitet) eller en annan (=dålig kvalitet) slutsats. Den kompetensen besitter vi inte. Med kvalitet 
menar vi val av urvalsmetoder, antal kontroller, dokumentation, objektivitet etc. 
 
Rapporten har faktakontrollerats av landstingets redovisningschef. 
 
 
 

16. Bedömning 

I detta kapitel lämnas en samlad bedömning utifrån revisionsfrågorna. 

 

16.1 Bedömning utifrån revisionsfrågorna 

 

16.1.1. Har man genomfört de kontrollåtgärder man planerat i internkontrollplanen? 

Vår bedömning är att landstinget till begränsad del har genomfört de kontrollåtgärder man pla-
nerat i internkontrollplanen. Vi ser att det finns ett stort antal kontrollområden som inte tycks 
följas. Vi får även genom granskningen signaler om att en hel del av de kontroller som görs inte 
är tydligt kopplade till internkontrollplan och återkoppling till styrelsen utan snarare är andra 
typer av uppföljningar som görs i verksamheterna. Vi vill poängtera att vi inte ser något fel i att 
redan fångat material används, så länge det fullt ut görs medvetet och fullt ut fångar det under-
lag som styrelsen behöver för att få god kvalitet i sin interna kontroll. 
 
16.1.2. Är resultatet av kontrollerna redovisade tillbaka till landstingsstyrelsen? 

Vid den samlade återrapporteringen 2010-10-27 skedde en rapportering av flertalet av kontrol-
lerna till landstingsstyrelsen, dock inte alla. Vi har dock inte sett något samlat material som sä-
kerställer att kontrollerna fullt ut kommer att återrapporteras till styrelsen i och med årsredovis-
ningen. 
 
16.1.3. Är kontrollerna genomförda på ett ändamålsenligt sätt, med tillräcklig kvalitet  
           så att de bidrar till förbättrad styrning och kontroll? 

Vi anser genom vår granskning att en huvuddel av de kontroller som görs inom ramen för intern 
kontrollplan 2010 inte är ändamålsenliga. Återkommande är snarare subjektiva återrapporte-
ringar som delges styrelsen än redovisning av faktiskt genomförda kontroller. Därtill är de kon-
troller som utförts ofta oklara i sitt urval av kontrollperiod m.m. Det finns även en tendens att det 



 

 

 

underlag som används som återrapportering av kontroll snarare är underlag som tagits fram för 
andra ändamål eller från annan huvudman, såsom rapporter från myndighetstillsyn. 

 
16.2 Identifierade förbättringsområden/rekommendationer 

I rapportens inledning definierade vi intern kontroll som ”en process där såväl den politiska led-
ningen och övrig personal samverkar”. Processen är utformad för att med rimlig grad av säker-
het uppnå ändamålsenlig och effektiv verksamhet, tillförlitlig rapportering och information om 
verksamheten samt efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter m.m. Det tydliggör även det 
samspel som finns mellan verksamhet och ledning men att det samtidigt är styrelsen som har 
ansvaret för den interna kontrollen. I granskningen har vi fokuserat på den interna kontrollpla-
nen, återrapportering och kontrollernas kvalitet. 
 
Vi ser i vår granskning en svag koppling mellan identifierade risker, kontrollmoment och kontroll. 
Vi anser det viktigt att på djupet fundera på vilken karaktär på kontrollmoment som skall vara 
återkommande i intern kontrollplan och vad som ska ligga i andra mer specifika åtgärdsplaner i 
relation till specifik händelse i vården. På samma sätt bör relationen mellan uppdragsavtal, 
verksamhetsplanerna och intern kontrollplanen tydliggöras och kommuniceras med verksam-
hetsområdesansvariga. 
 
Vid intervjuerna med verksamhetsansvariga anges att det görs en hel del uppföljningar och 
kontroller inom verksamheterna men den tydliga kopplingen mellan intern kontroll och utförda 
kontroller är inte alltid tydlig. Nationella uppföljningar, kontroller från tillsynsmyndigheter tycks 
ofta ha stor inverkan i både valet av kontrollmoment och underlaget till kontrollen.  
 
I kontakten med verksamhetsområdeschefer och verksamhetschefer tycker vi oss återkom-
mande få en bild av att intern kontrollarbetet inte fullt ut är en integrerad del av lednings- och 
styrningskedjan. Ofta återkopplar man i svar till andra styrande dokument såsom avtal, åtgärds-
planer och verksamhetsplaner. Återkommande uppmärksammar vi även en svag koppling mel-
lan de kontroller som utförs och en förståelse att det är landstingsstyrelsen som är ansvariga för 
den interna kontrollen. Verksamheterna tycks ofta se intern kontroll som ett verktyg för att själva 
utveckla verksamheten, helt skilt från kommunikation med styrelsen.  
 
Vi saknar även ett systematiserat arbetssätt för hur återkoppling sker och från vem och hur. Det 
material som presenterats som underlag för intern kontroll och återkoppling till styrelsen är ofta 
lösryckta dokument eller översiktliga sammanställningar. Det tycks inte heller finnas någon 
integrerad systematik i hur, när och i vilken form återrapportering skall ske, utan rapportering 
sker oftast på anmodan från redovisningschefen.  
 
De kontroller som utförs håller till stor del låg kvalitet relaterat till utformning och genomförande. 
Det är även tydligt att den återkoppling som sker till största del är beskrivningar från verksam-
hetsansvariga, inte återrapportering av faktiska kontroller. 

 

Våra identifierade förbättringsområden/rekommendationer är enligt följande: 

 Arbeta igenom internkontrollplanen så att de kontrollmoment som ställs upp i denna 
ingår i identifierade riskområden, är aktuella och rätt formulerade. 

 

 Utveckla planen så att den tydliggör hur kontrollerna skall genomföras, t.ex. map ur-
valsstorlekar, urvalsperioder etc. och återrapporteras. 

 

 Integrera internkontrollen i den övriga lednings- och styrningsprocessen. 
 

  



 

 

 

BILAGA 4 

 

 

Landstingsstyrelsen   PROTOKOLL 

    Sammanträdesdatum 

2011-03-29 

 

 

§ 79  Intern kontrollplan 2010. Avrapportering 

VLL 477-2011 

 

 

Ärendebeskrivning 

 

I rapporteringen av kontrollplanen redovisas resultatet av genomförda kontrollaktiviteter 

samt de åtgärdsförslag som landstingsdirektören föreslår ska vidtas med anledning av 

detta. 

 

Landstingets arbete med den interna kontrollen har tidigare inte varit tillfredsställande. 

Inriktningen i, och arbetet med, 2010 års kontrollplan har dock varit ett steg i rätt 

riktning. Förutsättningarna för en förbättrad intern kontroll har därför skapats. Viktigt i 

det fortsatta arbetet med att utveckla den interna kontrollen är att ett systematiskt 

arbetssätt tillämpas samt att risker identifieras och konsekvenser av dessa värderas. 

Därigenom kan kontrollåtgärder vidtas för att minimera/eliminera riskerna. 

 

 

Landstingsstyrelsens beslut 

 

1  Landstingsstyrelsen noterar att beslutade kontrollaktiviteter enligt 2010 års 

kontrollplan genomförts och ställer sig bakom landstingsdirektörens 

förslag till planerade åtgärder. 

 

2  Den interna kontrollen ska ytterligare vidareutvecklas genom ett 

systematiskt arbetssätt där risk- och konsekvensbedömningar är en viktig 

förutsättning. 

 

 

  



 

 

 

BILAGA 5  Intervjuguide för verksamhetsområdeschefer 

 

Övergripande frågor 

 Vad är din befattning och vilka är dina främsta arbetsuppgifter? 

 Hur länge har du haft din roll? 

 Berätta kortfattat om vad som är ditt ansvarsområde.  

 

Övergripande frågor om internkontrollen 

 Anser du att internkontrollbegreppet är känt i organisationen? 

 Vilka är de viktigaste motiven för god intern styrning och kontroll? 

 Har ni några styrdokument angående intern kontroll? Om ja, vilka är de? 

 Tycker ni att de styrdokument som upprättas är tillräckliga 

(regler/policys/riktlinjer)? Om inte, vad saknas? 

 Hur arbetar ni i det här verksamhetsområdet för att uppnå medvetenhet och 

förståelse för de rutiner och riktlinjer som finns om intern kontroll? 

 

Om risk och riskanalys 

 Hur skulle du definiera en risk? 

 Vilka anser ni vara de mest väsentliga riskerna inom ert verksamhetsområde? 

 Vilka kontrollaktiviteter finns hos er för att hantera de här riskerna? 

 

Om processen att ta fram internkontrollplanen 

 Hur gick du vidare efter mötet med Nils-Erik 7 mars för att ta fram underlag till 

internkontrollplanen? (risk- och väsentlighetsbedömningen)  

 Vilka personer involverades i arbetet på ert område? 

 Vad beaktas i denna analys (väsentlighet, sannolikhet, kostnad, annat)? 

 På vilket sätt beaktas fullmäktiges mål i väsentlighets- och riskanalysen? 

 Tas hänsyn till tidigare egna erfarenheter av internkontrollarbetet och 

revisionens granskningar i väsentlighets- och riskanalysen vid utformningen? 

 Beaktas tidigare oegentligheter i väsentlighets- och riskanalysen? 

 

Medarbetarna som ska utföra kontrollerna 

 Finns de en förståelse bland medarbetarna för vad de interna kontrollerna 

innebär? 

 Hur kommuniceras de till medarbetarna? 

 Tror du att medarbetarna förstår varför intern kontroll finns/är viktigt? 

 Vad tror du påverkar medarbetarnas förståelse av intern kontroll? 

 Tror du att det har någon betydelse om medarbetarna förstår syftet med de 

interna kontrollerna? 

 På vilket sätt informeras anställda om att kontrollaktiviteter ska genomföras? 

 

Kommunikation om intern kontroll 

 Hur får du information om den interna kontrollen? På vilket sätt?  

 Får du informationen regelbundet? 

 Hur får du information om resultatet från den interna kontrollen? 

 Vilka kommunikationskanaler finns för den interna kontrollen i organisationen? 

 Finns det några brister i kommunikationen kring intern kontroll, hur skulle det 

kunna förbättras? 

 

Övrigt  

Finns det något annat om intern kontroll som du tycker bör belysas som jag inte redan 

har tagit upp? 



 

 

 

BILAGA 6   Intervjuguide för redovisningschefen  

 

Övergripande frågor 

 Vad är din befattning och vilka är dina främsta arbetsuppgifter? 

 Hur länge har du haft din befattning? 

 

Övergripande frågor om internkontrollen 

 Vilka är de viktigaste motiven för god intern styrning och kontroll? 

 Vilka interna kontroller är viktigast? 

 Vad blir konsekvenserna om de interna kontrollerna fallerar? 

 Vilka av organisationens intressenter tror du i första hand har ett intresse av 

goda interna kontroller? Varför?  

 Inom vilka delar av organisationen är det viktigast att ha en utförlig intern 

kontroll?  

 Hur skulle du definiera en risk? 

 Var är risken som störst för fel och förskingring?  

 Har ni upplevt ekonomiska oegentligheter och förskingring under er tid som 

yrkesverksam?  

 Ser ni ett samband mellan skärpta interna kontroller och minskad risk för 

ekonomiska förluster och andra risker?  

 Bedömer ni det vara lönsamt från organisationens synvinkel?  

– Från andra intressenters perspektiv?  

 

Om processen att ta fram internkontrollplanen 

 Berätta kortfattat om din roll i den här internkontrollprocessen, att ta fram 

internkontrollplanen.  

 Vilka andra personer har betydande roller i den här processen? 

 Beskriv hur du gick vidare efter mötet med VO-cheferna 7 mars angående till 

exempel riskanalyserna som skulle göras därefter?  

 Vad kommer att hända framöver i processen att ta fram en ny 

internkontrollplan? 

 

Kommunikation om intern kontroll 

 Vilka kommunikationskanaler finns för den interna kontrollen? 

 Hur bedömer ni att era interna informationssystem fungerar för information om 

intern kontroll?  

 

Granskning av intern kontroll 

 Vilken form av utvärderingar görs av den interna kontrollen?  

 Finns fasta rutiner som följs vid avstämning och uppföljning? 

 Vid granskning, hur anser du att kommunikationen fungerar med revisorerna när 

det gäller den interna kontrollen?  

 

Övrigt 

 Finns det något annat om intern kontroll som du tycker bör belysas som jag inte 

redan har tagit upp? 
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Revisorernas kontrollmål för intern kontroll år 2010  

De senaste åren har revisorerna i flera olika sammanhang fäst uppmärksamheten på behovet 
av en förbättrad intern kontroll. I dialogen med landstingsstyrelsen och nämnderna har 
revisorerna noterat en osäkerhet om hur begreppet ”intern kontroll” ska tolkas. Det kanske 
tydligaste tecknet har varit en sammanblandning av intern kontroll och uppföljning.  
 
Behovet av en förbättrad intern kontroll är det främsta skälet till revisorernas beslut om 
kontrollmål för intern kontroll år 2010. Dessutom har otydligheterna i gränsdragningen mellan 
intern kontroll och uppföljning motiverat revisorerna att kommunicera sin syn på vad som 
kännetecknar dessa aktiviteter. Ambitionen är även att uttrycka tydliga förväntningar och att i 
god tid redovisa vad revisorerna kommer att uppmärksamma i kommande granskningar.  
 
Styrande utgångspunkter för landstingets arbete med interna kontroll är att styrelsen ska leda 
och samordna förvaltningen av landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga 
nämnders verksamhet. Nämnderna (inkl. styrelsen som verksamhetsnämnd) ska var och en 
inom sitt ansvarsområde se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. (KL 6 kap. 1 §) 
Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. (KL 6 kap. 7 §) 
 
Under år 2009 fastställde landstingsfullmäktige ett reglemente enligt vilket styrelsen och 
nämnderna ska upprätta en organisation för den interna kontrollen samt anta regler och 
anvisningar för den interna kontrollen. Styrelser och nämnder ansvarar för att den interna 
kontrollen är tillräcklig. Revisorerna uppdrag är att granska och bedöma om den interna 
kontrollen är tillräcklig.  
 

Kontrollmål har formulerats för: 
 

 Landstingsstyrelsen i sin roll som ansvarig för uppsikten över övriga nämnder 
 

 Landstingsstyrelsen i egenskap av verksamhetsnämnd 
 

 Nämnder och folkhögskolestyrelser 
 
 
I bilaga 1 beskrivs skillnader mellan ordinarie uppföljning och intern kontroll och i bilaga 2 
redovisar vi våra kontrollmål för intern kontroll år 2010. 
 
 
 

För landstingets revisorer 

 
 
Rob Eriksson   Sven-Olov Södermark 
Ordförande   Vice ordförande 
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Bilaga 1 - Skillnader mellan ordinarie uppföljning och intern kontroll  

Ordinarie uppföljning 

En väl fungerande styrning och uppföljning handlar i stor utsträckning om att på ett 
tillfredsställande sätt besvara följande frågor: 

 Vad vill vi? (mål, uppdrag, anvisningar, regler, rutiner, etc.) 

 Blir det som vi vill? (uppföljning) 

 
För att kunna svara på den första frågan måste det finnas tydliga mål, preciserade uppdrag, 
tydliga regler och anvisningar, dokumenterade rutiner, etc. Svaret på den andra frågan kräver 
uppföljning av om verksamheten når fastställda mål, genomför uppdrag, följer regler och 
anvisningar, tillämpar rutiner, etc. Den ordinarie uppföljningen regleras i landstingsövergripande 
och verksamhetsspecifika anvisningar och rutiner för löpande och årlig uppföljning. 
 
Intern kontroll är extra kontroller  

Ibland behöver ansvariga styrelser och nämnder genomföra extra kontroller för att säkerställa 
att verksamheten når mål, genomför uppdrag, tillämpar rutiner, etc. Skälet för att genomföra 
extra kontroller är att den ordinarie uppföljningen inte alltid är tillräcklig.  
 
För att ta reda på vilka extra kontroller som är nödvändiga måste ansvariga nämnder och 
styrelser genomföra risk- och väsentlighetsanalyser. Med dessa analyser som grund bedömer 
ansvariga styrelser och nämnder om den ordinarie uppföljningen är tillräcklig eller om det 
behövs extra kontroller. 
 
Ansvariga styrelser och nämnder ska dokumentera nödvändiga extra kontroller i en särskild 
plan för intern kontroll. Extra kontrollerna är ett komplement till den ordinarie uppföljningen och 
syftar till att säkerställa att verksamheten når mål, genomför uppdrag, följer anvisningar, 
tillämpar rutiner, etc.  

 
Nedan redovisas frågor som bör ställas i olika skeden av styrningen. 
 

 

 Mål, uppdrag, regler, 
anvisningar, rutiner, 
lagar, etc. 

Ordinarie 
uppföljning 

Intern kontroll 

Fråga  Vad vill vi? Blir det som vi vill? Vilka extra kontroller 
behöver vi genomföra för 
att komplettera den 
ordinarie uppföljningen?  
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Bilaga 2 - Revisorernas kontrollmål för intern kontroll 2010  

 
Kontrollmål för landstingsstyrelsen som ansvarig för uppsikten över övriga nämnder 
 
Enligt kommunallagen skall styrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens eller 
landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Nämnderna 
skall var och en inom sitt ansvarsområde se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De 
skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i 
övrigt tillfredsställande sätt.  
 
Landstingsrevisorerna har fastställt följande kontrollmål för intern kontroll 2010. Kontrollmålen 
bygger på landstingsfullmäktiges reglemente för intern kontroll samt på de 
tillämpningsanvisningar som upprättats. 
 

1. Landstingsstyrelsen har upprättat en ändamålsenlig organisation för arbetet med 
landstingets övergripande system för intern kontroll.  

 
2. Landstingsdirektören har skriftligt rapporterat till styrelsen och gett en samlad 

bedömning av hur den interna kontrollen fungerar.  
 
3. Nämnder och folkhögskolestyrelser har senast i samband med årsrapporten 

rapporterat resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till 
landstingsstyrelsen. 

 
4. Landstingsstyrelsen har inom ramen för det övergripande ansvaret för landstingets 

interna kontroll utvärderat landstingets samlade system för intern kontroll och har när 
brister konstaterats beslutat om nödvändiga förändringar. 

 
 
Kontrollmål för landstingsstyrelsen i egenskap av verksamhetsnämnd 
 

Enligt kommunallagen skall nämnderna var och en inom sitt ansvarsområde se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.  
 
Landstingsrevisorerna har fastställt följande kontrollmål för intern kontroll 2010. Kontrollmålen 
bygger på landstingsfullmäktiges reglemente för intern kontroll samt på de 
tillämpningsanvisningar som upprättats. 
 

1. Landstingsstyrelsen har upprättat en ändamålsenlig organisation för arbetet med 
intern kontroll inom styrelsens ansvarsområde.  

 
2. Landstingsstyrelsen har antagit regler och anvisningar för den interna kontrollen. 

Rutiner för planering och rapportering har fastställts.  
 
3. Regler och anvisningar för intern kontroll har beaktat verksamhetsspecifika behov 

inom landstingsstyrelsens olika verksamhetsområden.  
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4. Verksamhetsområdena inom landstingsstyrelsens ansvarsområde har genomfört och 
dokumenterat riskbedömningar.  

 
5. Verksamhetsområdescheferna har skriftligt rapporterat till landstingsdirektören och 

gett en samlad bedömning av den interna kontrollen.  
 

6. När brister i den interna kontrollen konstaterats har landstingsstyrelsen vidtagit 
nödvändiga åtgärder.  

 
 
Kontrollmål för nämnder och folkhögskolestyrelser 

 
Enligt kommunallagen skall nämnderna var och en inom sitt ansvarsområde se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.  
 
Landstingsrevisorerna har fastställt följande kontrollmål för intern kontroll 2010. Kontrollmålen 
bygger på landstingsfullmäktiges reglemente för intern kontroll samt på de 
tillämpningsanvisningar som upprättats. 
 
 

1. Nämnder och folkhögskolestyrelser har upprättat en ändamålsenlig organisation för 
arbetet med intern kontroll. 

 
2. Nämnder och folkhögskolestyrelser har antagit regler och anvisningar för den interna 

kontrollen. Rutiner för planering och rapportering har fastställts.  
 
3. Nämnder och folkhögskolestyrelser har genomfört och dokumenterat 

riskbedömningar.  
 

4. Verksamhetsområdeschefen för handikappverksamheten, stabschefen för tillväxt 
och regional utveckling

 
och rektorerna vid landstingets folkhögskolor har skriftligt 

rapporterat till landstingsdirektören och gett en samlad bedömning av den interna 
kontrollen.  

 
5. Nämnder och folkhögskolestyrelser har senast i samband med årsrapporten 

rapporterat resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till 
landstingsstyrelsen. 

 
6. När brister i den interna kontrollen konstaterats har nämnder och 

folkhögskolestyrelser vidtagit nödvändiga åtgärder.  

 

  



 

 

 

BILAGA 8  Landstingets vision och mål och uppföljningsindikatorer 

  Utdrag ur Landstingsplan 2011-2013 

 

 

3 Landstingets vision och mål 
 

Landstingets uppdrag är att tillgodose medborgarnas behov av hälso- och 

sjukvård, tandvård och habilitering/rehabilitering liksom att bedriva ett aktivt 

folkhälsoarbete. I uppdraget ingår även att tillhandahålla högspecialiserad 

sjukvård för befolkningen inom den norra sjukvårdsregionen liksom att ta 

ansvar för och bedriva forskning, utbildning och utveckling inom hälso- och 

sjukvården. 

 

Mot bakgrund av uppdraget har landstinget i Västerbotten formulerat sin 

vision: År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens 

friskaste befolkning! 

 

Landstingets mål är satta med utgångspunkt i landstingets uppdrag och vision. 

De tar sikte på utgången av planeringsperioden. Målen är allmängiltiga för 

landstinget och styrande för samtliga verksamheter. 

 

 

3.1 Målbeskrivningar 
 
 
 
 
 
Landstinget vill uppnå: 

 Visionen om världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning år 

 2020 

 Jämställdhet i hälsa 

 Jämlikhet i hälsa 

 

Genom att: 

 Systematiskt arbeta för att förbättra befolkningens hälsa 

 Hälso- och sjukvården präglas av ett hälsofrämjande och förebyggande 

 arbetssätt 

 Arbeta med särskilda riskgrupper och stödja goda levnadsvanor 

 Utveckla samverkan med kommuner och andra samhällsaktörer 

 Arbeta med ett medvetet genus- och likvärdighetsperspektiv i all 

 verksamhet 

 

Som stöd för arbetet finns: 

 Landstingets vision 

 Folkhälsopolitiskt program 

 Handikappolitiskt program 

 Likabehandlingsplan 

 Strategisk handlingsplan för jämställdhetsarbete 

 Barnkonventionen 

 Nationella jämförelser 

 

Bättre och jämlik 

hälsa 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Landstinget vill uppnå: 

 Säker vård 

 Vård i rimlig tid 

 Patientfokuserad vård 

 Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård, med förmåga till anpassning 

 och implementering 

 Effektiv vård 

 Jämlik vård 

 

Genom att: 

 Landstingets ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet utvecklas 

 Den nationella vårdgarantin uppfylls 

 Patientens erhållna information, delaktighet i och bemötande från 

 vården förbättras 

 Patienten/närstående informeras och görs mer delaktiga i 

 patientsäkerhetsarbetet 

 Vårdens processer utvecklas för ökat patientfokus 

 Vården ges på rätt vårdnivå 

 Vården är evidensbaserad 

 Bedriva ett kontinuerligt förbättringsarbete 

 Utveckla handlingsplan för jämlik vård 

 Fullfölja uppbyggnaden av ett ”glesbygdsmedicinskt centrum” i 

 samverkan med Storumanskommun 

 Bedriva ett kontinuerligt prioriteringsarbete 

 Vården genomsyras av ett vetenskapligt förhållningssätt och en vilja till 

 utveckling 

 Vårdens miljöer stödjer och stimulerar klinisk forskning 

 Utveckla forskningsstödjande infrastruktur inom vården 

 Det s k tredelade uppdraget: hälso- och sjukvård, forskning och 

 utbildning betonas i chefsuppdragen 

 

Som stöd för arbetet finns: 

 Lagar och föreskrifter 

 Nationella riktlinjer och rekommendationer 

 Handlingsplan för kvalitet och patientsäkerhet 

 Riktlinjer för säkerhet och beredskap 

 Nationell vårdgaranti 

 Nationella jämförelser 

 Medicinska kvalitetsregister 

 Nationella satsningar 

 Landstingets FoU-policy, mål- och strategidokument för ALF och TUA 

 samt årliga forskningsbokslut 

 

  

God vård 



 

 

 

 

 

 

 

 

Landstinget vill uppnå: 

 Stark ekonomi i dag och i framtiden 

 Etisk och väl underbyggd resursfördelning 

 Effektiv och hållbar användning av resurser 

 

Genom att: 

 Nå ett positivt ekonomiskt resultat som motsvarar minst två procent av 

 skatteintäkter och generella statsbidrag under planeringsperioden 

 Alla basenheter håller budgeten 

 Arbeta med öppna prioriteringar utifrån den etiska plattformen 

 

Som stöd för arbetet har vi: 

 Underlag från Sveriges Kommuner och Landsting 

 Nationella jämförelser 

 Socialstyrelsens riktlinjer för vård 

 Medicinska kvalitetsregister 

 Riktlinjer för prioriteringar 

 

 

 

 

 

 

 

Landstinget vill uppnå: 

 En kompetensförsörjning som svarar mot verksamhetens behov 

 Hälsofrämjande och utvecklande arbetsplatser 

 Ett gott chefs- och ledarskap 

 

Genom att: 

 Utveckla en effektiv och behovsstyrd kompetensförsörjning 

 Utveckla en hälsofrämjande arbetsplatskultur som kännetecknas av 

 engagemang, inflytande och delaktighet 

 Skapa förutsättningar för konkurrenskraftiga och jämställda löner 

 Kontinuerligt stödja och utveckla chefer och ledare 

 

Som stöd för arbetet finns: 

 Landstingets vision 

 Personalvision 

 Kompetensförsörjningsplan 

 Modell för hälsofrämjande arbetsplatser 

 Samverkansavtal 

 Kommunikationspolicy 

 Likabehandlingsplan, inklusive jämställdhetsplan 

 Lönekartläggning 

 Medarbetarundersökningar och chefsenkät 

 

God hushållning 

Hälsofrämjande  

arbetsplatser och attraktiv 

arbetsgivare 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landstinget vill uppnå: 

 En aktiv och bred dialog med länsbor och intresseorganisationer om 

 folkhälsoarbete och hälso- och sjukvård 

 Större delaktighet genom flera mötesplatser 

 

Genom att: 

 Skapa mötesplatser för dialog mellan allmänhet/intresseorganisationer 

 och landstingets nämnder och förtroendevalda 

 Alla förtroendevalda inom landstinget tar initiativ till och aktivt 

 upprätthåller dialogen med medborgarna 

 Nämnderna för folkhälsa och primärvård via folkhälsoråden aktivt 

 arbetar med att utveckla det lokala medborgarinflytandet 

 

Som stöd för arbetet finns: 

 Landstingets vision 

 Landstingsplan 

 Folkhälsopolitiskt program 

 Handikappolitiskt program 

 Landstingets reglemente för politiker 

 

 

 

 

 

 

 
Landstinget vill uppnå: 

 En gemensam regionkommun i norra Sverige 

 Ökad tillväxt i länet och regionen där alla människors resurser tas 

 tillvara 

 En god livsmiljö och ett utvecklat kulturliv 

 En ändamålsenlig kollektivtrafik 

 Ökat internationellt samarbete för utveckling av regionen 

 Ett gott innovationsklimat 

 

Genom att: 

 Arbeta för bildandet av en regionkommun 

 Aktivt verka genom Region Västerbotten 

 Främja goda uppväxtvillkor och ett mångsidigt kulturliv 

 Utveckla det egna miljöarbetets struktur, process och resultat 

 Främja en effektiv kollektivtrafik 

 Vidareutveckla EU-samarbeten och övriga internationella engagemang 

 Aktivt stödja innovatörer inom hälso- och sjukvårdssektorn 

 

 

 

Ökat 

medborgarinflytande 

Ökad tillväxt och regional 

kraftsamling 



 

 

 

Som stöd för arbetet finns: 

 Uppdrag till Region Västerbotten samt tillhörande överenskommelser 

 mellan landstinget och Region Västerbotten 

 Miljöpolitiskt program 

 Regionalt utvecklings- och tillväxtprogram 

 Folkhälsopolitiskt program 

 Handikappolitiskt program 

 Ägardirektiv för bolag 

 Internationellt program 

 Innovationssluss Västerbotten 

 

Landstinget har från och med 2011, med bibehållet landstingsansvar, överlämnat 

uppdraget att genomföra huvuddelen av de åtgärder som finns inom 

målområdet ”Ökad tillväxt och regional kraftsamling” till Region Västerbotten. 

Delar av det överförda uppdragets innehåll och former regleras i särskilda 

överenskommelser. De delar av målområdet som berör universitetssjukhus, 

FoU och glesbygdsmedicin har flyttats över till målområde ”God vård”. 

Verksamheter som överförs till Region Västerbotten är ansvar för regional 

utveckling inom områdena näringslivsutveckling och entreprenörskap, 

internationellt engagemang och EU-arbete samt regional kulturverksamhet. 

Verksamheter som kvarstår i landstingets verksamhet tills vidare är bl a 

regional kollektivtrafik för buss och tåg, Vindelns och Storumans folkhögskolor 

samt ansvaret för miljöarbetet i landstingets verksamheter. 

Uppföljning av landstingets ansvarsområden som på uppdrag genomförs av 

Region Västerbotten ska redovisas i kommande årsredovisning för 2011, 

liksom övrig verksamhet som kvarstår i landstinget. Styrelsen har även, enligt 

Kommunallagen, uppsiktsplikt över verksamheten. Formerna för den uppföljning/ 

uppsikstplikt och utvärdering som ska göras behöver sammantaget ses 

över. 

 

3.2 Uppföljning av målen 
 
Varje mål kommer att mätas, följas upp och redovisas till styrelsen och fullmäktige 

i samband med årsredovisningen. Uppföljningsindikatorer till de olika 

målen finns beskrivna i bilaga 2. 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 2 

 

Variabler/indikatorer för uppföljning av landstingets mål 

 

Generellt gäller att för variabler/indikatorer som rör målen bättre och mer 

jämlik hälsa, god vård, god hushållning (produktionsdata) samt hälsofrämjande 

och attraktiv arbetsgivare ska redovisningen, där relevanta data finns tillgängliga, 

vara uppdelad på kön. Indikatorer märkta med N är nationella 

indikatorer för ”God vård” som utarbetats av Socialstyrelsen. För uppföljning 

av målen är också resultaten i nationella Öppna Jämförelser av folkhälsa och 

hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet en viktig datakälla. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

BILAGA 9  Väsentlighet och risk 

 

 

 
Väsentlighets- och riskbedömning 

 
 
Konkreta och mätbara mål är en förutsättning för att kunna genomföra en adekvat 
riskbedömning. 
 
Riskbedömning handlar om att identifiera organisationens viktigaste rutiner/processer 
och system. 
 
En analys måste genomföras för att identifiera potentiella risker eller felkällor, bedöma 
konsekvenserna och i vilken grad vi kan kontrollera riskerna. 
 
Riskbedömningsprocessen består av 

– Kartläggning 
– Uppskattning av konsekvens och sannolikhet 
– Aktiviteter för att bearbeta riskerna 

 
 
Vilka rutiner/processer får inte gå fel?  
 
Grundkomponenter.  

– Revisionens granskningar 
– Tillsynsmyndighets granskningar 
– Tidigare och egna erfarenheter av brister 
– Omvärldsfaktorer 
– Reglementen, policydokument, regler etc  
– Aktuella rutinbeskrivningar 

 
 
Vid bedömningen av väsentlighet och risk kan följande ligga till grund: 
 

– Områdets ekonomiska betydelse 
– En balansposts storlek i relation till omslutningen 
– Transaktionsvolym och storlek på enskilda transaktioner 
– Omfattningen av bedömningen av verksamhetsområdet 
– Om mätbara mål finns för verksamheten 
– Kompetens och erfarenhet hos berörd personal i verksamheten 

 
 
Kontrollkostnaden måste vägas mot konsekvenserna om fel uppstår! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Konsekvens (väsentlighet) 

 Konsekvenser vid fel: Påverkan på verksamheten/ kostnaden om  
fel uppstår: 

1 Försumbar Är obetydlig för de olika intressenterna och  
landstinget 

2 Lindrig Uppfattas som liten av såväl intressenter  
som landstinget 

3 Kännbar Uppfattas som besvärande för intressenter  
och landstinget 

4 Allvarlig Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa 
 

 

Sannolikhet (risk) 

1 Osannolik Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska 
uppstå 

2 Mindre sannolik Risken är mycket liten att fel ska uppstå 

3 Möjlig Det finns risk att fel ska uppstå 

4 Sannolik Det är mycket troligt att fel ska uppstå 
 

 

 

Väsentlighet och riskbedömning 
 

 
 

Riskmatris 
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Intern kontrollplan 2010 - revidering 
 

Allmänt 
I reglementet för internkontroll anges att Landstingsstyrelsen årligen ska upprätta en särskild plan för granskning/uppföljning av den interna kontrollen. I planen ska 

framgå vad som ska granskas under året, vilka reglementen, regler eller policys som berörs, vem som är ansvarig för granskningen och när granskningen ska 

rapporteras till Landstingsstyrelsen. Kontrollplanerna skall inarbetas i verksamhetsplanerna vilket kommer att ske fr o m 2011 års kontrollplan. 

 

Pågående utvecklingsarbete intern kontroll 

Inom sjukvårdsområdet pågår ett arbete med att ta fram ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet som uppfyller kraven enligt SOFS 2005:12. Enligt 

projektets tidplan ska projektet genomföras och avslutas innan utgången av 2010. Syftet med ledningssystemet är bl a att säkerställa att landstingets vårdprocesser 

ger patienter en vård som är kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och sker i rimlig tid. I arbetet ingår att utarbeta en plan för 

intern kontroll av ledningssystemet samt skapa en organisation för detta inkluderande utbildning av interna granskare. Framgent ska dessa granskningsaktiviteter 

inkluderas i landstingstyrelsens plan.  
 
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

En av målsättningarna med den interna kontrollen är att landstinget ska ha en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. En förutsättning för detta är bl a väl 

fungerande planerings- och uppföljningsprocesser samt att ett ständigt förbättringsarbete sker.  

 

Uppdrag enligt verksamhetsplan 

För verkställighet av landstingsstyrelsens uppdrag i verksamhetsplan 2010 – 2012 samt rapportering av dessa har uppdragen sammanställts i en bilaga till denna 

plan. I sammanställningen anges tydligt de olika uppdragen, aktiviteter för att verkställa dessa, ansvarig för olika aktiviteter samt när uppdraget ska vara fullgjort och 

när avrapportering ska ske. Bilaga 1. 

 
Ständigt förbättringsarbete 

Sedan 2004 används Memeologens angreppssätt för att utveckla landstingets hela organisation. Arbetet kallas ”Att skapa en livskraftig organisation”. Syftet är att 

skapa en organisation som bättre kan tillmötesgå medborgares och patienters krav och behov, att ta tillvara ny teknik och ny kunskap, att åstadkomma en ekonomisk 

balans samt att skapa en god arbetsmiljö. Angreppssättet har i och med detta integrerats i hela landstinget så att utvecklingsprocessen omfattar alla hälsocentraler och 

kliniker. Den är uppbyggd av arbetsgrupper och forum som följer en struktur för praktiskt lärande. Nyckelord för arbetsprocessen har varit att utveckla 

implementering med hjälp av systemförståelse, incitament för förändring, förmåga att lära, metodik för självorganiserandet och strukturer som utvecklar dialogen 

mellan individer, grupper, verksamheter och hierarkiska nivåer. Memeologens angreppssätt bygger på en sammansättning av olika metoder och teorier som 

genombrott, Lean, TQM mm.   
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Säkerhets- och beredskapsarbete  

För att landstingets kärnverksamhet alltid ska fungera samt för att skapa en trygg och säker miljö finns följande målsättning. 

 

 Landstinget ska ha en effektiv och tydlig organisation för säkerhet och beredskap så att en trygg och säker miljö för patienter, anställda, förtroendevalda och 

allmänhet skapas. 

 Landstinget ska vara garant för att hälso- och sjukvården, tandvården och handikappverksamheten fungerar oavsett yttre omständigheter samt skydda, 

förhindra och förebygga skador på egendom och verksamhet. 

 Landstinget ska vara förberett på att hantera oförutsedda händelser. 

 Landstinget ska planera sin hälso- och sjukvård så att en katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls. 

 

 Ansvar 

Säkerhetsfrågor är strategiska till sin natur och det övergripande ansvaret ligger på landstingets ledningsnivå. Huvudprincipen är att säkerhetsansvaret följer 

verksamhetsansvaret i alla verksamheter. Nödvändiga åtgärder ska genomföras av ansvarig chef. Säkerhetsarbetet bedrivs som en integrerad del i det dagliga arbetet 

  

Säkerhetsgrupp 

För samordning och beredning av säkerhets- och beredskapsfrågor finns en säkerhetsgrupp med beredskapssamordnaren som ordförande. Representanter för 

säkerhetsområden ingår i gruppen. Säkerhetsgruppen bereder säkerhetsfrågor som initierats från verksamheten, från lokal säkerhets- och katastrofkommitté eller från 

landstingets ledningsgrupp (LLG). Samtliga ärenden föredras i LLG för beslut 
 

Risk- och konsekvensanalyser 

Landstingsgemensamma aktiviteter 

För de gemensamma aktiviteterna har i huvudsak erfarenheter/resultat från genomförda granskningar 2009 legat till grund för prioritering av kontrollaktiviteter. 

 

Verksamhetsområdesspecifika aktiviteter 

Cheferna för respektive verksamhetsområde har riskbedömt den egna verksamheten och därefter prioriterat de kontrollaktiviteter som ska genomföras i årets plan. I 

första hand har processer med patientfokus inom kärnverksamheterna prioriterats. 

 

Landstingsgemensamma granskningsaktiviteter 

I 2009 års plan låg fokus på att granska i vilken utsträckning tidigare års konstaterade brister i de ekonomiadministrativa rutinerna åtgärdats/minskat. En stor 

utbildningsinsats genomfördes under 2008 för att höja kompetensen hos den personal som hanterar leverantörsfakturor. I de rapporteringar som gjordes i både 

delårsrapport och årsrapport 2009 konstaterades att utbildningen ännu inte gett avsedd effekt vilket medför att rutinerna även granskas under 2010. 

 
Landstingsdirektören beslutade under våren 2009 om ett åtgärdsprogram för att säkerställa en ekonomi i balans. Utfallet av följande fyra åtgärder följs upp för att 

kontrollera vilken effekt åtgärdsprogrammet fick: 

 
-     restriktivitet rörande kostnader som inte direkt är kopplade till patient och/eller tillgänglighet 
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- planeringsdagar/motsvarande ska from 1 juli 2009 genomföras i landstingets lokaler. 

- övertidsstopp för enheter som inte har direkt patientarbete 

- restriktivitet rörande anställningar, anställning ska beviljas av VO-chef/landstingsdirektör. 

 

Utöver detta ska efterlevnaden av landstingets regelverk för två aktiviteter inom personalområdet granskas. 

 

De landstingsgemensamma granskningsaktiviteterna ska genomföras inom samtliga verksamhetsområden.  

 
Process/rutin/system Kontrollmoment/fråga/risk Kontrollansvarig Rapporteringstillfälle 
Skatte- och momsregler Att representation uppfyller kraven på uppgift om 

deltagare samt att korrekt moms redovisas. 

Löne- och faktureringsbyrån i Skellefteå. Delårsrapport. 

Skatteregler Att syfte och deltagare anges vid landstingets 

tjänsteresor. 

Löne- och faktureringsbyrån i Skellefteå. Delårsrapport. 

Skatteregler Att deltagare samt kursprogram anges vid kurser och 

konferenser. 

Löne- och faktureringsbyrån i Skellefteå. Delårsrapport. 

God hushållning Att utvecklingen av kostnader som inte direkt är 

kopplade till patienter har begränsats 2009 jämfört 

med 2008. Det som i första hand avses är kurser, 

konferenser, resor samt inköp av inventarier. 

Respektive controller. Delårsrapport. 

God hushållning Att planeringsdagar och interna möten under 2009 i 

möjligaste mån genomförts i egna lokaler. 

Respektive controller. Delårsrapport. 

God hushållning Att övertidsarbete under 2009, jämfört med 2008, 

minskats vid enheter som inte har direkt 

patientarbete. 

Respektive personalspecialist. Årsredovisning. 

Landstingets regelverk Att all frånvaro rapporteras och registreras. Personalfunktionen. Årsredovisning. 

Landstingets regelverk Att reglerna för utläggshantering via lön efterlevs. Personalfunktionen. Årsredovisning. 
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Verksamhetsområdesspecifika granskningsaktiviteter  
 
Verksamhetsområde - närsjukvård  

För verksamhetsområdet har följande granskningsområden bedömts som de viktigaste för att uppnå en tillgänglig och säker vård.  

 
Process/rutin/system Kontrollmoment/fråga/risk Kontrollansvarig Rapportering 
Patientsäkerhet Att läkemedelslistan är korrekt vid utskrivning samt att 

förändringar i läkemedelsbehandling under vårdtiden är 

dokumenterad i journalen. 

Chefsläkargruppen. Avrapporteras kvartalsvis.  

Patientsäkerhet Att diagnossättning stämmer med dokumentation i 

journal samt att korrekta koder används. 

Landstingets klassifikationskoordinator. Årsredovisning. 

Patientsäkerhet Att patientdatalagens krav på att anteckning är införd 

inom en vecka (akutmottagningar inom två dagar) samt 

signering inom 14 dagar efterlevs. 

Respektive verksamhetschef Löpande i samband med 

månadsuppföljningar. 

Vårdgaranti  

(tillgänglighetsgaranti) 

Att statistiken från aktuellt system kvalitetssäkras. Respektive verksamhetschef. 

 

Landstingets väntetidssamordnare 

sammanställer och rapporterar statistiken. 

Avrapporteras varje månad 

till VO-chef. 

Vårdgaranti (besöks- 

respektive 

behandlingsgaranti) 

Att statistiken från System Cross kvalitetssäkras. Respektive verksamhetschef. 

 

Landstingets väntetidssamordnare 

ansvarar för att statistiken sammanställs 

och rapporteras till LLG och den 

nationella väntetidsdatabasen. 

Varje månad. 

Patientsäkerhet Att de nationella rekommendationerna för vårdrelaterade 

infektioner efterlevs. 

Respektive verksamhetschef. Delårsrapport och 

årsredovisning. 

Patientsäkerhet Att de interna kläd- och hygienreglerna för relevanta 

verksamheter efterlevs. 

Respektive verksamhetschef. Delårsrapport och 

årsredovisning. 
Leverantörsfakturaprocessen Att den utomlänsvård som faktureras landstinget kan 

kopplas och avstämmas gentemot motsvarande epikriser. 

Respektive verksamhetschef. Kvartalsvis i samband med 

månadsuppföljningarna. 

Personalförsörjning Att inhyrning av stafettläkare sker via de 

bemanningsföretag landstinget har avtal med. 

Bemanningsbyrån. Delårsrapport och 

årsredovisning. 
Personalförsörjning Att beslut om inhyrning sker av 

verksamhetsområdeschef. 

Bemanningsbyrån. Delårsrapport och 

årsredovisning. 
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Verksamhetsområde - specialiserad sjukhusvård  
För verksamhetsområdet har följande områden bedömts som betydelsefulla för att uppnå syftet med kontrollplanen. Granskningsaktiviteterna omfattar samtliga 

basenheter. Utöver detta pågår ett arbete för att varje basenhet ska ta fram egna planer och granskningsaktiviteter utifrån de risker som bedöms förekomma. 

 

Process/rutin/system Kontrollmoment/fråga/risk Kontrollansvarig Rapportering 
Patientsäkerhet Att läkemedelslistan är korrekt vid utskrivning samt att 

förändringar i läkemedelsbehandling under vårdtiden är 

dokumenterad i journalen. 

Chefsläkargruppen. Avrapporteras kvartalsvis.  

Patientsäkerhet Att diagnossättning stämmer med dokumentation i 

journal samt att korrekta koder används. 

Landstingets klassifikationskoordinator. Årsredovisning. 

Patientsäkerhet Att patientdatalagens krav på att anteckning är införd 

inom en vecka (akutmottagningar inom två dagar) samt 

signering inom 14 dagar efterlevs. 

Respektive verksamhetschef. Löpande i samband med 

månadsuppföljningar. 

Vårdgaranti (besöks- 

respektive 

behandlingsgaranti) 

Att statistiken från System Cross kvalitetssäkras. Respektive verksamhetschef. 

 

Landstingets väntetidssamordnare 

ansvarar för att statistiken sammanställs 

och rapporteras till LLG och den 

nationella väntetidsdatabasen. 

Varje månad. 

 

 

 

Varje månad. 

Patientsäkerhet Att de gemensamma rekommendationerna för 

vårdrelaterade infektioner efterlevs. 

Respektive verksamhetschef. Delårsrapport och 

årsredovisning. 
Patientsäkerhet Att de interna kläd- och hygienreglerna efterlevs. Respektive verksamhetschef. Delårsrapport och 

årsredovisning. 
Leverantörsfakturaprocessen Att den utomlänsvård som faktureras landstinget kan 

kopplas och avstämmas gentemot motsvarande epikriser. 

Respektive verksamhetschef. Kvartalsvis i samband med 

månadsuppföljningarna. 

Personalförsörjning Att inhyrning av stafettläkare sker via de 

bemanningsföretag landstinget har avtal med. 

Bemanningsbyrån. Delårsrapport och 

årsredovisning. 
Personalförsörjning Att beslut om inhyrning sker av 

verksamhetsområdeschef. 

Bemanningsbyrån. Delårsrapport och 

årsredovisning. 
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Verksamhetsområde - Diagnostik/Medicinsk service 
För verksamhetsområdet har följande områden bedömts som betydelsefulla för att uppnå en tillfredsställande patientsäkerhet samt en tillräcklig säkerhet inom övriga 

angivna områden.  

 
Process/rutin/system Kontrollmoment/fråga/risk Kontrollansvarig Rapportering 
Patientsäkerhet Att planen för utökning av mammografiscreening följs så att 

åldersgruppen 45 -74 år erbjuds screening och att 

förberedelser för att klara 40 – 44 åringar fullföljs. 

Verksamhetschefen Radiologi AC. Delårsrapport och 

årsredovisning. 

Patientsäkerhet Att rutiner för säkerhet i MR-verksamhet följs så att 

patientskador undviks/minimeras. 

Verksamhetschefen Radiologi AC. Delårsrapport och 

årsredovisning. 
Patientsäkerhet Att produktionsplan för MR-verksamhet följs så att köer 

minimeras. 

Verksamhetschefen Radiologi AC. Delårsrapport och 

årsredovisning. 
IT-säkerhet 

 

Att fjärruppkoppling till IT-system sker enligt landstingets 

regelverk. 

Verksamhetschef Informatikenheten Årsredovisning. 

God hushållning Att nyanskaffning av datorer sker enligt beslutade riktlinjer. Verksamhetschef Informatikenheten. Årsredovisning. 
Strålsäkerhet Att landstingets strålskyddsorganisation är säker och 

ändamålsenlig. 

Verksamhetschef Radiofysik. Årsredovisning. 

Patient- och 

medicinteknisk säkerhet 

Att förebyggande underhåll på MT-utrustning med risktal 20 

och högre sker enligt fastställda revisionsplaner. 

Verksamhetschef Medicinsk teknik. Årsredovisning. 

Patientsäkerhet Att avvikelser i samband med vertikal revision (systematisk 

internkontroll i ackreditering) inom laboratoriemedicin 

åtgärdas. 

Verksamhetschef Laboratoriemedicin Årsredovisning. 

Personalförsörjning Att inhyrning av stafettläkare sker via de bemanningsföretag 

landstinget har avtal med. 

Bemanningsbyrån. Delårsrapport och 

årsredovisning. 
Personalförsörjning Att beslut om inhyrning sker av verksamhetsområdeschef. Bemanningsbyrån. Delårsrapport och 

årsredovisning. 
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Verksamhetsområde - Tandvård 
För verksamhetsområdet har följande områden bedömts som betydelsefulla för att uppnå syftet med kontrollplanen 
 

Process/rutin/system Kontrollmoment/fråga/risk Kontrollansvarig Rapportering 
Vårdgaranti  

(tillgänglighetsgaranti) 

Att patienten inom allmäntandvården, vid enheter med Call-

Me, samma dag som han eller hon söker hjälp ska få kontakt, 

via telefon eller besök. 

Respektive verksamhetschef. 

 

 

Avrapporteras kvartalsvis 

till VO-chef. 

Vårdgaranti (besöks- 

respektive 

behandlingsgaranti) 

Att patient inom specialisttandvården får besöka vården inom 

90 dagar och, efter beslut om behandling, få behandlingen 

påbörjad inom 90 dagar. 

Verksamhetschef. Avrapporteras kvartalsvis 

till VO-chef 

Fakturering Att fakturerade intäkter stämmer mot faktiskt utförd tandvård. Respektive verksamhetschef. Årsredovisning 

IT-säkerhet Att rutiner för åtgärder vid driftstopp dokumenteras och 

efterlevs. 

Informatik. Årsredovisning 

 

Verksamhetsområde - Primärvård  

För verksamhetsområdet har följande områden bedömts som betydelsefulla för att uppnå en säker och tillgänglig vård. 
 

Process/rutin/system Kontrollmoment/fråga/risk Kontrollansvarig Rapportering 
Patientsäkerhet Att läkemedelslistan är korrekt vid utskrivning samt att 

förändringar i läkemedelsbehandling under vårdtiden är 

dokumenterad i journalen. 

Chefsläkargruppen. Avrapporteras kvartalsvis.   

Patientsäkerhet Att patientdatalagens krav på att anteckning är införd inom en 

vecka (akutmottagningar inom två dagar) samt signering inom 

14 dagar efterlevs. 

Respektive verksamhetschef. Löpande i samband med 

månadsuppföljningar 

Vårdgaranti 

(tillgänglighetsgaranti) 

 

Att statistiken från aktuellt system kvalitetssäkras. Respektive verksamhetschef. 

 

Landstingets väntetidssamordnare ansvarar 

för sammanställning och rapportering 

Avrapporteras varje 

månad till VO-chef  

Vårdgaranti 

(besöksgaranti) 

Att statistiken från System Cross kvalitetssäkras. Respektive verksamhetschef.  

 

Landstingets väntetidssamordnare ansvarar 

för att statistiken sammanställs och 

rapporteras till LLG och den nationella 

väntetidsdatabasen. 

Varje månad. 

 

 

Varje månad. 

Nationell statistik via 

SKL två ggr/år. 

Personalförsörjning Att inhyrning av stafettläkare sker via de bemanningsföretag 

landstinget har avtal med. 

Bemanningsbyrån. Delårsrapport och 

årsredovisning. 
Personalförsörjning Att beslut om inhyrning tas av verksamhetsområdeschef. Bemanningsbyrån. Delårsrapport och 

årsredovisning. 
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Verksamhetsområde - Allmän service 

 

Process/rutin/system Kontrollmoment/fråga/risk Kontrollansvarig Rapportering 
Driftsäkerhet Att tester och besiktningar av tekniska system kontinuerligt 

sker.  

Verksamhetsområdeschef. Delårsrapport och 

årsredovisning. 

Patientsäkerhet Att städrevisioner för att säkerställa hög städkvalitet 

genomförs. 

Verksamhetsområdeschef. Delårsrapport och 

årsredovisning. 
Patientsäkerhet Att program för kostkvalitet efterlevs.  Verksamhetsområdeschef. Delårsrapport och 

årsredovisning. 
Löneprocessen Att otillbörliga utbetalningar inte kan genomföras. Verksamhetsområdeschef. Delårsrapport och 

årsredovisning. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

BILAGA 11 Presentation av verksamhetsområdena och 

respondenterna 

 

Specialiserad sjukhusvård 

 
Den specialiserade sjukhusvården ska framför allt hantera sjukvårdsbehov som är akuta 

och som förekommer sällan för individen. En mindre andel är planerade inläggningar. 

Vården ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande, men är i huvudsak sjukdoms-

bekämpande. 

 

Den specialiserade sjukhusvården samordnas i länet eller regionalt. Det betyder att den 

erbjuder regionsjukvård till halva Sverige och länsdels- och länssjukvård till västerbott-

ningarna. Den är ledande i hälso- och sjukvårdens utveckling och rationellt samordnad. 

Den har en drivande roll att på evidensbaserad grund göra prioriteringar, förändra 

klinisk praxis, skärpa indikationer, införa nya och utmönstra gamla metoder. 

 

Den ska också erbjuda en god utbildnings- och forskningsmiljö och tillsammans med 

Umeå universitet bedriva nationellt och internationellt viktig forskning. Syftet ska vara 

att bidra till att förebygga sjukdom och ohälsa men också förbättra diagnostik, terapi och 

vård.20 

 

Respondenten är biträdande chef för den specialiserade sjukhusvården i länet, den enda 

biträdande chefen som finns kvar och det beror på att området är så stort. De har 

fördelat arbetsuppgifterna mellan VO-chefen och biträdande VO-chefen: ”i huvudsak, 

när vi pratar klinik, har jag de medicinska specialiteterna i länet; medicinkliniken i 

Umeå, infektion, reumatologi, neurocentrum, hjärtcentrum, och VO-chefen har 

kirurgdelen”. De har även fördelat andra arbetsuppgifter, VO-chefen har region- och 

allfrågor, biträdande VO-chefen för specialiserad sjukhusvård har väldigt mycket 

samverkansfrågor. Hon sitter även med i andra grupper; de ska finnas med i (i stort sett) 

alla olika grupper, för att de har en så stor del av verksamheten. Biträdande VO-chefen 

för specialiserad sjukhusvård har haft sin roll i 4 år. Innan dess var hon verksamhetschef 

på medicinkliniken på NUS. Inom detta VO-område finns 23 verksamhetschefer. 

 

Primärvården 

 
Landstingets primärvård omfattar totalt 32 hälsocentraler/sjukstugor i länet, minst en i 

varje kommun. På hälsocentralerna och sjukstugorna finns allmänläkare, distrikts-

sköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, barnhälsovård etc.
21

  

 

Respondenten är chef för den landstingsägda primärvården. Han har ett övergripande 

ansvar för hur det fungerar inom landstingets primärvård. Han är chef för i första hand 

de som är verksamhetschefer (21 stycken) ute på de olika hälsocentralerna och 

sjukstugorna. Ansvarsområden: ”Att vi når upp till de mål som fullmäktige har satt. Att 

vi framförallt jobbar och når de mål som är satta i det uppdrag som vi har fått, det finns 

en uppdragsbeskrivning för primärvården som vi jobbar efter och jobbar mot. Det är 
väl huvuduppdraget, men sedan ingår ju en massa olika saker naturligtvis.”. Denna roll 

är ny sedan 1 januari 2010. Dessförinnan var han biträdande chef i närsjukvården men i 

huvudsak ansvarig för just primärvård. Innan dess jobbade han på memeologen. 
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 http://www.vll.se/default.aspx?id=27052&refid=27056, 2011-04-27 
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Diagnostik och medicinsk service 

 
Diagnostik och medicinsk service omfattar radiofysik, diagnostisk radiologi och 

nuklearmedicin, laboratoriemedicin, medicinsk teknik och informatik och läkemedels-

centrum. Verksamheten har en service-, stöd- och expertroll i vården. En god teknisk och 

medicinsk infrastruktur ger förutsättningar för kostnadseffektiva lösningar. Den främjar 

all verksamhet, forskning och undervisning så att nyttan för patienten blir så stor som 

möjligt. 

 

Diagnostik och medicinsk service har som inriktning att långsiktigt standardisera, 

samnyttja och likrikta teknik och tekniska lösningar som ger en hållbar utveckling för 

landstinget. Den interna organisationen söker hållbara och kostnadseffektiva lösningar 

som tål jämförelse i ett nationellt perspektiv.
22

 

 

Respondenten är verksamhetsområdeschef och de främsta arbetsuppgifterna är ”att leda 

området diagnostik och medicinsk service och det innefattar ju allt från verksamhet, 

verksamhetsutveckling, ekonomi, uppföljning, ja, det som ligger i chefsrollen.”. I det här 

VO-området ingår sju basenheter (och därmed finns det 7 verksamhetschefer): 

Laboratoriemedicin Västerbotten, Röntgen Västerbotten (har en produktionsenhet på 

vartdera sjukhuset), Informatik Västerbotten (har en produktionsenhet på vartdera 

sjukhuset), Medicinsk teknik Västerbotten (har en produktionsenhet på vartdera 

sjukhuset), Telefoni, Läkemedelscentrum och Radiofysik. Hon har haft sin roll sedan 

2004 och uppger att den nog har sett ungefär likadan ut sedan dess. 

 

Allmän service 

 
Uppdraget för allmän service är att skapa de fysiska och funktionella förutsättningar som 

krävs för att landstinget ska kunna bedriva sin verksamhet. Uppdraget ska utföras så att 

tid och resurser frigörs för vård. Allmän service ansvarar för både strategi och för utförd 

serviceverksamhet.  

 

Verksamheten ska vara en affärsmässig, objektiv och konkurrenskraftig samarbetspartner 

för både patienter och interna och externa intressenter. Hållbarhetsperspektivet gäller, 

och det innebär att optimal ekologisk, ekonomisk och social effektivitet är vägledande. 

Tydlighet och effektivitet skapas genom att renodla serviceverksamhet. 

 

Allmän service hanterar bygg- och planeringsuppgifter, fastighetsdrift och underhåll, 

miljö och säkerhet, materialförsörjning, transporter och kost. Hit hör också löne- och 

faktureringsbyrå, service och information till patienter, besökare, anställda samt interna 

intressenter.23  

 

Respondenten är verksamhetsområdeschef för allmän service. Under Allmän service 

finns det som på landstingsspråk heter fyra basenheter (AC fastighet, AC drift, logistik 

och löne- och faktureringsbyrån). Det är i huvudsak teknisk-administrativ stöd- och 

serviceverksamhet, ”vi vårdar inga patienter, om man säger så.”. Arbetsuppgifter och 

ansvarsområden är det som ligger i att vara chef för verksamhetscheferna, som är fem 

stycken (varav en är biträdande verksamhetschef för den basenhet som kallas drift) och 

annat som ligger inom de här fyra basenheterna. Totalt finns 440 medarbetare. De har 

rätt mycket inköpta tjänster. Han har haft sin roll i fem år och den har sett likadan ut i 

stort sett hela tiden. Innan dess var han gatuchef i Umeå kommun.  
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