
Granskning av landstingets hantering av sjuka hus

Bakgrund
Landstingets företagshälsovård har sedan år 
2010 tagit emot ett ökat antal anmälningar 
om anställda med hälsobesvär kopplade till 
inomhusmiljön (så kallad sjukahusproble-
matik, SBS). Flera avdelningar vid framför-
allt Norrlands universitetssjukhus har fått 
evakuera och flytta till andra lokaler i av-
vaktan på saneringsåtgärder. 

Det saknas enligt uppgift en dokumenterad 
sammanställning och analys över de verk-
samhetsmässiga konsekvenserna av SBS-
problematiken (kostnader för evakueringar, 
produktionsbortfall, verksamhetsstörningar 
m.m.). Fastighetsavdelningen uppskattar att 
kostnaderna för saneringsåtgärder uppgått 
till mellan 15-20 miljoner kronor årligen 
under perioden 2011-2013. 

Svag politisk styrning
Vår granskning visar att landstingsstyrelsen 
och hälso- och sjukvårdsnämnden inte säker-
ställt en ändamålsenlig styrning och uppfölj-
ning för att hantera sjukahusproblematiken i 
landstinget. 

En iakttagelse i granskningen är att det saknas 
en tydlig ansvarsfördelning mellan landstings-
styrelsen som fastighetsansvarig och hälso-
och sjukvårdsnämnden som ansvarig nämnd 
för verksamheterna vid länets sjukhus. Det är 
bland annat inte reglerat i landstinget hur ar-
betsmiljöansvaret är fördelat mellan styrelsen 
och nämnden. 

Det finns för perioden 2011-2013 inga upp-
gifter i landstingsstyrelsens och hälso- och 
sjukvårdsnämndens protokoll om hanter-
ingen av sjuka hus i landstinget. Enligt inter-
vjuer ska dock både styrelsen och nämnden 
vid några tillfällen fått viss muntlig informa-
tion. I samband med granskningen har vi 
fått information om att landstingsstyrelsen 
och hälso- och sjukvårdsnämnden vid sam-

manträden i januari och februari 2014 ska få 
rapportering om sjukahusproblematiken.

Aktiviteter på tjänstemannanivå
En positiv iakttagelse är att det på tjänste-
mannanivå finns dokumenterade riktlinjer 
för hur landstingets verksamheter ska han-
tera SBS. Riktlinjerna finns tillgängliga på 
intranätet och tydliggör ansvarsfördelningen 
mellan verksamheter, fastighetsförvaltningen 
och företagshälsovården. En arbetsgrupp i 
landstinget har tagit fram en skriftlig åt-
gärdsplan samt initierat utbildningsinsatser 
under år 2013 för att sprida kännedom om 
riktlinjerna för hantering av SBS.

Rekommendationer
Vi rekommenderar landstingsstyrelsen att 
lämna ett förslag till reviderat reglemente till 
fullmäktige som tydliggör hur arbetsmiljöan-
svaret ska vara fördelat mellan styrelsen och 
hälso- och sjukvårdsnämnden.

Styrelsen bör som fastighetsansvarig säker-
ställa en tillräcklig styrning och uppföljning 
av SBS-problematiken. I detta ingår att sty-
relsen tar del av dokumenterade underlag 
om risker och konsekvenser för landstingets 
fastigheter vad gäller SBS. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden bör som an-
svarig nämnd för sjukhusens verksamheter 
säkerställa att det finns: 

 Dokumenterade analyser över pro-
blematikens verksamhetsmässiga kon-
sekvenser.

 Rutiner för rapportering till nämnden 
om hanteringen av SBS
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