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Revisionsberättelsen för år 2019
Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden redovisade för år 2019 stora ekono-
miska underskott. Styrelsen och nämnden hade också svaga resultat för sina verksam-
hetsmål. I flera år har verksamheterna haft svaga resultat. I revisionsberättelsen påtalar
revisorerna flera brister som behöver åtgärdas. Många av bristerna har revisorerna tidi-
gare påtalat. Regionstyrelsen och flera av de övriga nämnderna behöver utveckla styr-
ningen och kontrollen. Revisorerna anser att det krävs krafttag för att framför allt hälso-
och sjukvårdsnämnden ska klara av sitt uppdrag. Hälso- och sjukvården är dock hårt an-
strängd i hela landet. Flera av de övriga regionerna har också svaga resultat för sina
verksamheter. Positivt år 2019 var att Region Västerbotten inom flera områden hade
goda medicinska resultat. Revisorernas sammanvägda bedömning är att regionstyrelsen,
övriga nämnder och beredningar genomförde sina verksamheter på ett ändamålsenligt
sätt. Läs mer om revisionsberättelsen och revisorernas granskningar på www.regionvas-
terbotten.se/revision.

Undersökning om tystnadskultur
Regionens revisorer har genomfört en undersökning som visar att många medarbetare i
Region Västerbotten är osäkra på sin meddelarfrihet. Omkring fyra av tio medarbetare
känner inte till vad begreppet innebär. Undersökningen visar också att nästan hälften av
medarbetarna upplever att det finns, eller till viss del finns, en tystnadskultur på deras
arbetsplatser. Med tystnadskultur menas i det här sammanhanget att medarbetare inte
vågar säga vad de tycker och tänker av rädsla för negativa konsekvenser. Att offentligt
kritisera den egna verksamheten och informera massmedia om missförhållanden är en
grundlagsskyddad rättighet. Det är ett brott om arbetsgivaren försöker ta reda på vem
som lämnat information eller på något sätt straffar den som lämnat informationen.
Revisorerna rekommenderar att regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och
regionala utvecklingsnämnden vidtar åtgärder med anledningen av resultaten i
undersökningen. Läs mer om undersökningen på
www.regionvasterbotten.se/revision/nyheter.
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