
Uppföljande granskning av sjukhusens reservförsörjning

Bakgrund
En granskning år 2011 visade att landstings-
styrelsen inte hade beslutat om någon ambi-
tionsnivå för sjukhusens reservförsörjning 
av el, värme och vatten. Revisorerna be-
dömde att styrelsen i praktiken överlämnat 
till tjänstemän inom fastighetsförvaltningen 
att bestämma hur robusta sjukhus lands-
tinget skulle ha. 

Iakttagelser i 2014 års granskning
2014 års granskning visar att sjukhusens 
reservförsörjning fortfarande hanteras på 
basenhetsnivå i landstinget. Fullmäktige har 
beslutat om en säkerhetspolicy som anger att 
landstingsstyrelsen ska fastställa tydliga mål 
för driftssäkerheten i landstinget. Styrelsen 
har visserligen beslutat om översiktliga rikt-
linjer för driftssäkerhet. Det saknas dock 
politiska direktiv för hur robusta sjukhusen 
ska vara vid störningar, exempelvis i vilken 
utsträckning sjukhusen ska kunna försörjas 
med reservvärme och reservvatten. 

Styrelsen har beslutat att landstingsdirektö-
ren på tjänstemannanivå har ett över-
gripande ansvar för landstingets fastigheter. 
Granskningen visar att direktören inte har 
beslutat om några anvisningar för driftssä-
kerhet. Styrelsen har även uppdragit till 
landstingets säkerhetsråd att årligen rappor-
tera till landstingsdirektören om utveck-
lingen inom driftssäkerhetsområdet. Det 
framgår inte av minnesanteckningar eller 
protokoll att direktören eller styrelsen har 
behandlat rådets redogörelser för åren 2012-
2013. 

Risker
2011 års granskning visade att NUS saknade 
reservvärmeförsörjning. Det fanns även 
oklarheter kring försörjningen av reservvat-
ten för Lycksele lasarett. 2014 års granskning 
visar att iakttagelserna kvarstår. Vi har fått 

information om att fastighetsförvaltningen 
för närvarande utreder alternativ för hur 
NUS ska kunna försörjas med reservvärme. 
Lycksele lasarett kan vid vattenavbrott en-
dast försörjas med hjälp av kommunala 
tankbilar. Vattnet ska i sådana fall distribue-
ras med dunkar till avdelningarna. Enligt 
uppgift är det oklart hur lasarettet skulle 
klara ett längre vattenavbrott. 

Incidenter
Under åren 2012-2013 har det inträffat tre 
större incidenter vid länets sjukhus, bland 
annat ett två timmar långt vattenavbrott vid 
Lycksele lasarett. Vi har fått information om 
att det för endast en av dessa incidenter 
genomfördes en händelseanalys. Vi kan vid 
genomgång av landstingstingstyrelsens pro-
tokoll inte se att styrelsen fått rapportering 
om händelserna. Det har inte heller fram-
kommit att landstingsdirektören fattat några 
beslut med anledning av incidenterna.

Rekommendationer 
Landstingsstyrelsen bör säkerställa:

 Att det finns en politiskt beslutad 
ambitionsnivå för sjukhusens reserv-
försörjning.

 Att det finns tydliga anvisningar för 
driftssäkerheten i landstinget. Anvis-
ningarna bör omfatta rutiner för 
framtagande av händelseanalyser och 
åtgärdsplaner vid incidenter. 

 Att det finns uppföljning och kon-
troll av reservsystemens funktionali-
tet i enlighet med fastställda mål och 
anvisningar.  

Rapport: ”Granskning av landstingets reservför-
sörjning 2014”. För ytterligare information kontakta 
Susanne Hellqvist, tel. 090-7857087. Den kompletta 
rapporten finns på landstingets hemsida www.vll.se
men kan även beställas från landstingets revisions-
kontor.
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