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Brand- och skalskydd
Landstingets revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning av landstingets samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har landstingets revisorer utarbetat och dokumenterat en ”Granskningsstrategi”. Baserad på granskningsstrategin gör revisorerna årligen en riskbedömning och
revisionsplan. I dokumentet ”Revisionsplan 2015” ingår bland annat en
granskning av brand- och skalskydd.
Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) har den som äger och
bedriver verksamhet ansvaret för brandskyddet. Landstinget har betydande
antal fastigheter med stora lokalytor där ett stort antal patienter passerar och
vårdas och där anställda arbetar. En brand kan vara en av de svåraste händelserna som kan drabba landstinget och då framför allt patienter och anställda. Utöver fastigheternas värden finns inom lokalerna ofta dyra inventarier i form av medicinteknisk utrustning, IT-utrustning m.m. Ett skalskydd
kan ge skydd mot obehörigt tillträde till områden och lokaler.
Otydlighet i ansvarsfrågorna och redovisade brister kan orsaka allvarliga
konsekvenser för patienter, anställda och besökare vid fastigheterna samt
medföra stora ekonomiska konsekvenser med tanke på de skador som kan
uppkomma på landstingets egendomar (fastigheter, inredningar och utrustningar). Största risken finns som ovan nämnts kring brandskyddet.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om landstingsstyrelsens styrning och kontroll av brand- och skalskyddet för landstingets fastigheter är
ändamålsenlig och tillfredställande. Granskningen har avgränsats till att
avse brand- och skalskyddet vid Centralsjukhuset i Karlstad, Arvika sjukhus
och Torsby sjukhus.
Granskningen har, på revisorernas uppdrag, genomförts av EY. I rapporten
redovisas bland annat följande iakttagelser:
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Granskningen visar att det finns en dokumenterad och klargjord ansvarsfördelning och organisation för arbetet med brandskydd. Av granskningen
framgår att denna är känd och att roll- och ansvarsfördelningen upplevs
som tydlig. Vad gäller skalskyddet visar granskningen att roll- och ansvarsfördelningen kan utvecklas. Flera intervjuade upplever att roll- och ansvarsfördelningen är otydlig.
Av granskningen framgår att det finns ett flertal styrdokument, checklistor
och mallar som utgör stöd för verksamheterna i brandskyddsarbetet.
Granskningen visar att dokumenten i stort tillämpas i verksamheterna samt
upplevs vara ett ändamålsenligt stöd i brandskyddsarbetet. För arbetet med
skalskydd finns bland annat riktlinjer för tillträde till lokaler. Av granskningen framgår att riktlinjen inte har justerats och anpassats utefter den nya
ansvarsfördelning som gäller från 1 september 2015.
Det sker ett systematiskt arbete med utbildning inom brandskyddsområdet.
Av granskningen framgår att det är svårt att genom personalsystemet på ett
enkelt sätt följa upp och få ut statistik på vilka som genomgått brandutbildning. Vad gäller skalskyddet framgår av att det är en utmaning att säkerställa kontroll över nycklar och passerkort. Detta bedöms i granskningen
öka risken för otillbörligt tillträde till verksamheternas lokaler.
Granskningen visar att det inte sker något systematiskt arbete med praktiska
brandövningar i verksamheterna. Flera verksamheter genomför dock återkommande teoretiska brandövningar, vilket bedöms vara positivt. Av
granskningen framgår att det inte är tydliggjort vem som ansvarar för att
brandövningar sker.
Granskningen visar att det inte sker någon systematisk uppföljning på ledningsnivå av brand- och skalskyddsarbetet i landstinget. Vidare saknas en
sammanställd övergripande analys av brand- och skalskyddsarbetet. Det
sker heller ingen rapportering avseende brand- och skalskyddet till landstingsstyrelsen eller landstingsdirektören. Detta bedöms vara ett viktigt utvecklingsområde.
Utifrån rapporten lämnas följande rekommendationer:





Landstingsstyrelsen bör utarbeta systematiska former för uppföljning
inom brand- och skalskyddsområdet. Uppföljningen bör rapporteras till
landstingsstyrelsen i och med att styrelsen är ytterst ansvarig för brandoch skalskyddet i landstinget.
Landstingsstyrelsen bör se över och tydliggöra hur samt i vilken omfattning brandövningar ska ske i verksamheterna.
Landstingsstyrelsen bör tydliggöra vem som ansvarar för att brandövningar sker.
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Landstingsstyrelsen bör tillse att det årligen arrangeras lokala brandskyddsombudsträffar vid sjukhusen.
Landstingsstyrelsen bör tillse att roll- och ansvarsfördelningen avseende
skalskyddet tydliggörs och att upprättade styrdokument görs kända och
implementeras i verksamheterna.
Landstingsstyrelsen bör se över och uppdatera riktlinjerna för tillträde
till lokaler.
Landstingsstyrelsen bör utveckla den interna kontrollen kopplat till återlämning av nycklar och passerkort.

Revisorerna översänder härmed rapporten och emotser landstingsstyrelsens
svar, med redogörelse för vilka åtgärder styrelsen avser att vidta med anledning av iakttagelserna i rapporten, senast den 14 mars 2016.

Östen Högman
ordförande

Daniel Berghel
vice ordförande

