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Yttrande över granskning om robust teknisk försörjning av Västerbottens 
sjukhus 
 
Regionstyrelsen lämnar följande svar på revisionens rekommendationer. 
 
Regionstyrelsen bör i samverkan med hälso- och sjukvårdsnämnden ta fram 
ett förslag till regionfullmäktige om en modell för styrningen av sjuk-husens 
robusthet. Inriktningen bör vara att styrelsen efter dialog med hälso- och 
sjukvårdsnämnden nämnden beslutar om strategiska nivåer för sjukhusens 
robusthet.  
 
Regionstyrelsen vidtar följande åtgärder:  
 
Regionstyrelsen delar revisorernas bedömning att den politiska styrningen och 
uppföljningen av sjukhusens robusthet behöver utvecklas. Styrelsen ser ett behov av 
en förbättrad strategisk styrning och kontroll över såväl sjukhusens robusthet som 
regionens beredskap som helhet. Vägledningen Robusta sjukhuset är en viktig 
pusselbit, men behöver kompletteras med andra delar såsom till exempel 
övergripande kontinuitetshantering och försörjningsberedskap. Mot bakgrund av 
detta har ett arbete initierats under våren 2021 i styrelsens förvaltning i syfte att ta 
fram en modell för styrning och förslag till en övergripande gemensam målbild och 
ambitionsnivå för att stärka regionens samlade förmåga till beredskap. Detta avser 
hela händelseskalan, i såväl vardag, fredstida kriser som under höjd beredskap.  
 
Avsikten är att såväl nämnderna som förvaltningscheferna ska ha verktyg för en 
tillräcklig strategisk styrning genom en gemensam inriktning som bryts ner och 
konkretiseras. Även om ett arbete redan pågår kommer styrelsen även att beakta 
detta behov i arbetet med verksamhetsplanen för 2022. Utifrån resultatet av det nu 
påbörjade arbetet kommer styrelsen att lämna förslag till regionfullmäktige. 
Regionstyrelsen kommer att årligen få en rapport om det pågående arbetet och 
sedermera om utvecklingen i enlighet med ambitionsnivån. Utifrån 
helhetsperspektivet i förhållningssättet kommer rapportering även ske till hälso- och 
sjukvårdsnämnden. 
 
Regionstyrelsen bör utveckla och tydliggöra styrningen av robustheten i den 
tekniska försörjningen av regionens fastigheter.  
 
Regionstyrelsen vidtar följande åtgärder:  
 
Under våren 2021 har ett arbete initierats i syfte att ta fram en modell för styrning 
och förslag till modell för styrning och förslag till en övergripande gemensam målbild 
och ambitionsnivå för att stärka regionens samlade förmåga till beredskap. Detta 
arbete kommer ge en mer konkret bild på vad som behöver genomföras för att nå en 
ökad robusthet såväl organisatoriskt som tekniskt. MSB rekommendation av den 
robusta sjukhusbyggnaden kommer att ligga till grund. 
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Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden bör besluta om direktiv om 
att minst en gång per år få rapporter med analyser av sjukhusens robusthet 
och behov av åtgärder.  
 
Regionstyrelsen vidtar följande åtgärder: 
 
Regionstyrelsen avser att utveckla dagens information avseende säker försörjning i 
samband med investeringsprocessen genom att få en rapport om det pågående 
arbetet och sedermera om utvecklingen av den tekniska robustheten i Regionens 
fastigheter i enlighet med den satta ambitionsnivån.  
 

Regionstyrelsen bör efter dialog med hälso- och sjukvårdsnämnden besluta om hur 
vattenförsörjningen till NUS ska säkerställas. 
  
Regionstyrelsen vidtar följande åtgärder:  
 
Regionstyrelsen har tillsammans med hälso och sjukvårdsnämnden säkerställt 
investeringsmedel för syftet. Ett förslag är framtaget och dialog först med 
leverantören även alternativa lösningar är presenterat och utredning pågår för att 
komma fram till ett beslut om vägval. Återkoppling av vald lösning sker till styrelsen i 
februari 2022. 
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