Regionens revisorer

2022-03-18

Till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande
Regionfullmäktiges presidium, för kännedom
Revisionsrapport ”Planering och genomförande av vaccinationer”
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i region Örebro län genomfört en
granskning av planering och genomförande av vaccinationer. Granskningens syfte var
att bedöma om regionstyrelsens och hälso-och sjukvårdsnämndens hantering av vaccinationer var ändamålsenlig och effektiv.
Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att regionstyrelsens och hälsooch sjukvårdsnämndens hantering av vaccinationer i allt väsentligt är ändamålsenlig och
effektiv.
Revisionsfrågor

Bedömning

Finns regionens eventuella
anpassningar från den nationella
prioriteringsordningen dokumenterad och fastställd?

Ja
Regionen har haft en Plan för vaccinationer mot covid-19 som har uppdaterats löpande i takt med att prioriteringsordningen reviderats av Folkhälsomyndigheten.

Finns en upprättad riskanalys
inför hantering av vaccinationer?

Nej
Det saknas en formellt antagen övergripande riskanalys för vaccinationerna av covid-19. Vi har tagit del av
riskanalyser som genomförts på vaccinationsmottagningar utifrån arbetsmiljö och den fysiska säkerheten.

Har åtgärder vidtagits för att
minimera risker för eventuella
avsteg från prioriteringsordning
eller andra risker som definierats i riskanalysen?

Delvis
Då det saknas en formellt antagen
riskanalys så saknas ett viktigt underlag för att koppla åtgärder till
eventuella risker. Åtgärder vidtagits i
form av säkerhetsskyddsåtgärder
samt revideringar av rutiner för exempelvis reservlista för vaccinering.

Har det funnits rutiner för att
hantera de avvikelser som uppstått i samband med vaccinering?

Ja
Avvikelser hanteras enligt regionens
ordinarie rutiner.
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Har löpande uppföljning och
rapportering avseende vaccinationer skett till nämnden?

Ja
Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden har erhållit löpande
rapportering om planering och genomförande av vaccinationer, vilket
bekräftas av protokollgranskning.

Har löpande information och
kommunikation avseende vaccinationer till regionens medborgare säkerställts?

Ja
Via regionala och nationella kanaler.
Vid förändring av vaccinationsgrupper eller för vaccin har ett antal kanaler använts och anpassningar har
gjorts efter vaccinationsmottagarna.

Har regionen säkerställt att det
finns en samordning med regionens kommuner avseende
vaccinationer?

Ja
Tidigare etablerade kommunikationsvägar användes och forum mellan regionen och kommunerna utgick
från såväl befintliga strukturer samt
styrgrupper bildades med fokus på
vaccinationer mot covid-19. Samordningen med kommunernas hemtjänsttagare och hemsjukvård som inte
kunde vaccineras på noderna inte
fungerade optimalt. Dock påverkades
hemsjukvården av att Folkhälsomyndigheten inte prioriterade denna
grupp inledningsvis.

Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendation:
Säkerställ att det finns en formellt antagen riskanalys som ligger till grund för att bygga
upp instruktioner, processer, rutiner och prioritera de viktigaste riskerna i verksamheterna.
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