
 
 
 
 
 

Förstudie granskning utveckling av NUS 

Norrlands universitetssjukhus 
Universitetssjukvård är hälso- och 
sjukvårdsverksamhet som bedrivs med nära 
koppling till utbildning och forskning. Social-
styrelsen kommer att under 2017 påbörja 
granskning av enheter som vill kvalificera sig 
för beteckningen universitetssjukvård.  
 
Norrlands universitetssjukhus (NUS) bedri-
ver regionsjukvård och ska ligga i framkant i 
den medicinska utvecklingen och utgöra den 
sista länken i regionen när det gäller jourlinjer 
och tillgång på spetskompetens för de sjuk-
aste patienterna i regionen. NUS ska också 
erbjuda utbildnings- och forskningsmiljö till-
sammans med Umeå universitet. Fullmäktige 

har i landstingsplanen 2016-2019 höga ambi-
tioner när det gäller att NUS ska vara en 
drivkraft för innovation och samarbetet med 
universitetet ska utgöra en viktig komponent 
i detta.  
 
Landstingets revisorer har i sin riskanalys 
inför år 2017 identifierat flera risker för ut-
vecklingen av NUS. Revisorerna har beställt 
en förstudie i syfte att undersöka hur gransk-
ningar om NUS kan göras under året. För-
studien är gjort utifrån områdena patient-
underlag, kompetensförsörjning, forskning 
och utveckling och finansiering. 
 
Förstudiens resultat 

Förstudien visar att det finns betydande ris-
ker för NUS inom de fyra områden som 
förstudien utgår från. Inom alla fyra områ-
den finns det anledning för revisorerna att 
fundera på hur man kan gå vidare och ge-
nomföra fördjupade granskningar. 
 
Ett syfte med förstudien var att utifrån de 
fyra perspektiven prioritera och lämna för 
slag på vilka granskningar som i första hand 
borde genomföras under år 2017.  I förstud-
ien föreslås att revisorerna bör granska hur 
landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårds-

nämnden säkerställer ett tillräckligt patient-
underlag till NUS och en tillräcklig kompe-
tensförsörjning. 
 
Revisorernas revisionsplan för år 2017 fångar 
upp många av de risker som framkommer i 
förstudien. Under året planerar revisorerna 
att granska personal- och kompetensförsörj-
ningen för NUS. Revisorerna kommer också 
att granskas hälso- och sjukvårdsnämndens 
ekonomistyrning och effekterna av det avtal 
som landstingsstyrelsen beslutat om för regi-
onvården. Andra exempel på granskningar 
med kopplingar till NUS är granskningarna 
om landstingets FoU-verksamhet och lands-
tingets investeringsprocess.  
 
Förstudien om NUS och revisorernas revi-
sionsplan för år 2017 hittar ni på www.vll.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport: ”Utvecklingen av Norrlands universitets-

sjukhus - Förstudie”. För ytterligare information 
kontakta Richard Norberg, tel. 090-785 7090. Den 
kompletta rapporten finns på landstingets hemsida 
www.vll.se men kan även beställas från landstingets 
revisionskontor. 
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