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Revisionsrapport avseende flyktingmedicinsk
verksamhet
Ärendet
I detta ärende föreslås hälso- och sjukvårdsnämnden besluta att låta
nämndens ledamöter ta del av beställarrevisionens rapport avseende den
flyktingmedicinska verksamheten vid Flyktingsmedicinskt Centrum i
Sverige AB (FMC).
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

nämndens ledamöter kan ta del av beställarens revisionsrapport
avseende FMC:s verksamhet.

Förvaltningens synpunkter
Den 10 juni 2009 hävdes avtalet (LS 0501-0039) mellan Stockholms läns
landsting och FMC. Avtalet hävdes med anledning av de brister som
uppdagats dels genom Socialstyrelsens utredningar, dels genom
beställarens efterföljande revision. De brister som konstaterats är allvarliga
och har funnits under en längre tid.
Vad gäller Socialstyrelsens utredningar är det tillräckligt med att läsa de
beslut som fattades och som finns tillgängliga på deras hemsida.
Revisionsrapporten för sin del hemligstämplades enligt 8 kap. 10 § i den då
gällande sekretesslagen (1980:100), dvs. sekretess för uppgift om den
enskildes affärs- och driftsförhållanden. Med beaktande av nämndens
övergripande ansvar för hälso- och sjukvården äger nämnden rätt att ta del
av annars sekretesskyddat material, i den mån det behövs för nämndens
arbete. Rapporten ska efter utlämnande förvaras och hanteras på ett sådant
sätt att obehöriga inte kan ta del av den. Om det inte finns något skäl för en
enskild ledamot att behålla rapporten efter läsning bör den förstöras.
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Ekonomiska konsekvenser
Beslutet i sig medför inga särskilda ekonomiska konsekvenser. Ovarlig
hantering av det sekretesskyddade materialet kan dock medföra
ekonomiska konsekvenser i form av skadestånd.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Beslutet medför inga konsekvenser för patientsäkerhet.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Beslutet medför inga konsekvenser för jämställd och jämlik vård.
Miljökonsekvenser
Beslutet innebär att rapporten kommer att kopieras i ett antal exemplar.
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