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GRANSKNING AV DIGITALISERING

Regionens revisorer har gett PwC i uppdrag att granska regionens digitaliseringsarbete.
Revisorerna ställer sig bakom PwC:s revisionsrapport och vill särskilt lyfta fram följande:

● Den revisionella bedömningen är att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden
inte helt säkerställer att det bedrivs ett ändamålsenligt digitaliseringsarbete i regionen.

● Flera mål inom digitaliseringsområdet bedömdes som ej uppnådda under 2021 och
helårsbedömning per augusti 2022 indikerar generellt negativ eller ingen utveckling.
Användningen av 1177:s tjänster har ökat i regionen men i betydligt lägre takt än i
riket.

● Organisationen har stärkts sedan tidigare granskning inom området. Samtidigt saknas
resurser i verksamheterna för att arbeta med verksamhetsutveckling i önskvärd
omfattning för att uppnå beslutade mål.

● Förutsättningarna för uppföljning varierar mellan verksamheterna beroende på
bristande centralt stöd. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppföljning av
överenskommelse och regelbok kan stärkas genom tydligare fokus på resultat i
förhållande till ställda krav rörande e-tjänster.

● Flera åtgärder har vidtagits för att stärka digitaliseringen, men utvecklingen och
användningen av digitala tjänster går för långsamt. Vi bedömer att tillräckliga insatser
för att nå målen inte har vidtagits.

Anders Senestad Anna-Lena Sörenson
Ordförande Vice ordförande

Bifogas: Revisionsrapport ”Granskning av digitalisering”. Handlingarna finns tillgängliga på
www.regionostergotland.se/Demokrati-och-insyn/Politisk-styrning/Revision/
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Östergötland genomfört
en granskning av regionens digitaliseringsarbete. Granskningens syfte är att bedöma
om regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer att det bedrivs ett
ändamålsenligt digitaliseringsarbete i regionen.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att regionstyrelsen och hälso-
och sjukvårdsnämnden inte helt säkerställer att det bedrivs ett ändamålsenligt
digitaliseringsarbete i regionen.

Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se
respektive revisionsfråga i rapporten.

Revisionsfråga Bedömning

1. Har digitala tjänster
utvecklats i önskvärd
riktning utifrån mål och
styrande dokument?

Nej
Flera mål inom digitaliseringsområdet bedömdes
som ej uppnådda under 2021 och helårsbedömning
per augusti 2022 indikerar generellt negativ eller
ingen utveckling. Det finns begränsade
förutsättningar i verksamheterna att arbeta med
digitalisering i enlighet med uttalade fokusområdena i
digitaliseringsstrategin.

2. Skapar organisering
och ansvarsfördelning
tillräckliga
förutsättningar för att
uppnå beslutade mål?

Delvis
Organisationen har stärkts. Verksamheternas
förutsättningar avgör dock i vilken grad patienterna
erbjuds digitala tjänster och det saknas resurser för
att arbeta med verksamhetsutveckling i önskvärd
omfattning för att uppnå beslutade mål.

3. Sker en tillräcklig
uppföljning inom
digitaliseringsområdet?

Delvis
Uppföljning av uppdrag och styrtal sker inom
ordinarie styrmodell. Förutsättningarna för
uppföljning av nyckeltal varierar dock mellan
verksamheterna. Uppföljning av överenskommelse
och regelbok kan stärkas genom tydligare fokus på
resultat i förhållande till ställda krav rörande
e-tjänster.

4. Vidtas åtgärder om
arbetet inte utvecklas i
enlighet med
beslutade mål och
strategier?

Delvis
Flera åtgärder har vidtagits. Åtgärderna bedöms
dock inte som tillräckliga beaktat utvecklingen av
digitala tjänster i relation till mål. Tillräckliga åtgärder
bedöms inte ha vidtagits för att säkerställa följsamhet
till digitaliseringskrav i överenskommelsen.
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Inledning
Bakgrund
Digitaliseringsarbetet i Sverige utgår ifrån digitaliseringsstrategin För ett hållbart och
digitaliserat Sverige - en digitaliseringsstrategi från 2017. Därtill finns en
överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) från
2016 om visionen för e-hälsoarbetet fram till 2025, Vision e-hälsa 2025.

Region Östergötland har en egen digitaliseringsstrategi som baseras på den nationella.
Regionens beslutades av regionstyrelsen i augusti 2018. Dess syfte är att fastslå och
tydliggöra övergripande inriktning och ambition för arbetet med digitalisering. I
Utvecklingsstrategi för Östergötland som beslutades av regionfullmäktige i oktober 2021
är även ett av de prioriterade områdena “Skapa ett mer digitalt Östergötland”. För
området beskrivs att digitaliseringen ger nya möjligheter och utmaningar vilket påverkar
grundläggande förutsättningar för tillväxt, hållbarhet, välfärd, jämlikhet och demokrati.

Enligt 1177 erbjuder Region Östergötland digitala tjänster inom hälso- och sjukvård som
bland annat omfattar appen Din vård, Digitala vårdcentralen, egenmonitorering samt
stöd- och behandlingsprogram såsom KBT på nätet.

I Region Östergötlands Treårsbudget 2022-2024 med fokusområden 2022 finns uppdrag
och styrtal rörande digitalisering inom flera fokusområden. Mål finns avseende bland
annat andelen digitala besök i öppenvårdsmottagningar samt möjlighet till att boka
besök via nätet. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden har tilldelats flera
uppdrag rörande digitalisering för året. I budgeten anges även att engångsmedel om 10
mnkr har avsatts till digitalisering för 2022.

I Region Östergötlands Årsredovisning 2021 framgår att styrtalet “Minst 10 procent av
alla öppenvårdsbesök ska genomföras som digitala besök” bedöms som ej uppnått för
året. Utfallet var mindre än en procent. Även styrtalet “Samtliga primärvårdsenheter och
specialistmottagningar ska erbjuda digitala besök” bedöms om ej uppnått med utfallet 67
procent.

I revisorernas granskning av digitalisering 2019 bedömdes att fullmäktiges målsättningar
inom digitalisering inte helt fått genomslag. Dåvarande digitaliseringsstrategi hade inte
brutits ned i handlingsplaner och brister fanns i genomförande och organisation av
digitaliseringsprojekt. I 2020 års granskning av 1177 konstaterades långvariga brister i
måluppfyllelse inom vissa områden samt brister kopplade till webbsidan för 1177.

Revisorerna har mot bakgrund av ovanstående och utifrån väsentlighet och risk beslutat
att granska regionens digitaliseringsarbete. Granskningen ingår i revisionsplanen för
2022.
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Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bedöma om regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden säkerställer att det bedrivs ett ändamålsenligt digitaliseringsarbete i
regionen.

Revisionsfrågor:

● Har digitala tjänster utvecklats i önskvärd riktning utifrån mål och styrande
dokument?

● Skapar organisering och ansvarsfördelning tillräckliga förutsättningar för att uppnå
beslutade mål?

● Sker en tillräcklig uppföljning inom digitaliseringsområdet?
● Vidtas åtgärder om arbetet inte utvecklas i enlighet med beslutade mål och

strategier?

Revisionskriterier
● Kommunallagen 6 kap. 6 §
● Treårsbudget 2021-2023 med fokusområden 2021
● Treårsbudget 2022-2024 med fokusområden 2021
● Strategiprogram för Region Östergötland 2020-2022
● Region Östergötlands Digitaliseringsstrategi

Avgränsning
Granskningsobjekt är regionstyrelsen samt hälso- och sjukvårdsnämnden.

Metod
Granskningen har genomförts genom intervjuer, dokumentgranskning samt genomgång
av aktuell statistik. Intervjuer har skett med tjänstepersoner inom utvecklingsstrategiska
enheten vid regionledningskontoret samt med medarbetare vid enheten för vårdsystem
och e-hälsa inom produktionsenhet hälso- och sjukvård. Vidare har företrädare för
Vårdcentralerna Skärblacka, Boxholm och Tannefors samt företrädare för Rehab Öst,
Rehab Väst, Rörelse och hälsa samt Rehab Finspång intervjuats. Totalt har 11 intervjuer
genomförts, huvudsakligen i grupp och digitalt.

De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten.

Granskningen har följts av de förtroendevalda revisorerna Monica Ericsson och Erik
Söderberg.
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Granskningsresultat
Utveckling av digitala tjänster utifrån mål och styrande dokument
Revisionsfråga 1: Har digitala tjänster utvecklats i önskvärd riktning utifrån mål och
styrande dokument?

Iakttagelser

Digitala tjänster, mål och styrande dokument
Intervjuer och Region Östergötlands treårsbudget visar att regionens digitala tjänster
och aktuella satsningar inom digitalisering omfattar:

● Digitala vårdmöten via appen Din Vård. I regel bokas möten av vårdgivaren i
överenskommelse med patienten på telefon eller som uppföljningsbesök. Till vissa
vårdgivare kan patienten själv boka möte.

● Digitala vårdcentralen är en enhet inom Primärvårdscentrum till vilken patienten
kan boka digitala möten via appen Din vård. Enheten bemannas av läkare,
sjuksköterskor och fysioterapeuter med ordinarie arbetsplats i andra verksamheter.

● Stöd- och behandlingsplattformen som Inera ansvarar för omfattar digitala
behandlingsprogram genom kognitiv beteendeterapi (KBT) inom områden som
stress, oro och sömnsvårigheter. Även utbildningar inom exempelvis artros finns.

● Digital egenmonitorering via appen Imagine Care är ett pågående projekt inom
hälso- och sjukvården. Patienter med diagnoser som astma, KOL, hjärtsvikt och
diabetes registrerar data som avläses digitalt av vårdgivaren. Detta skapar ökad
patientdelaktighet och mindre behov av fysiska besök i vården.

● Första linjens digitala vård (FLDV) är Ineras upphandling av en digital plattform
som ska förbättra tillgängligheten till första linjens vård och erbjuda nya sätt till
kontakt med vården. Region Östergötland deltar i upphandlingen tillsammans med
flera andra regioner. Tjänsten planerades initialt driftsättas under 2022, men har
försenats då upphandlingen har överklagats. I regionens delårsrapport 08 2022
framkommer att FLDV numera benämns som 1177 Direkt. I revisionsrapporten
används begreppet FLDV eftersom det är den benämning som intervjuade använt. I
slutskedet av granskningen publicerade Region Östergötland information på sin
webbplats där det framgår att Inera tecknat ramavtal med leverantören Platform24
den 25 oktober samt att tjänsten ska införas under våren 2023.

Strategiprogram för Region Östergötland 2020-2022 beslutades av regionfullmäktige i
november 2020 och beskriver vision och politiska mål under mandatperioden . För1

huvudmålet “Nära och tillgänglig vård efter behov” framhålls vikten av att fortsätta
utveckla ny teknik, smart digitalisering och nya mobila lösningar samt att teknik och
digitalisering ska skapa mer tid för patientmöten och omvårdnad. Enligt Region

1 Strategiprogrammet antogs vid mandatperiodens mitt p.g.a. ny modell för verksamhetsstyrning.
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Östergötlands modell för verksamhetsstyrning baseras treårsbudget inklusive uppdrag
och styrtal på strategiprogrammet.

I Treårsbudget för 2021 respektive 2022 finns mål inom digitaliseringsområdet i form av
styrtal och uppdrag till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. Se bilaga 1
för uppdrag och styrtal inom området. I regionstyrelsens samt hälso- och
sjukvårdsnämndens årsplaner för 2021 och 2022 beskrivs plan för att genomföra
uppdragen de tilldelats. Enligt årsplanerna hanteras majoriteten genom uppdrag till
regiondirektör och kravställan i regelbok och överenskommelser. Vår granskning av
verksamhetsplan 2022 för produktionsenhet hälso- och sjukvård samt
verksamhetsplaner/handlingsplaner för utvalda verksamheter visar att uppdragen i regel
brutits ned till aktiviteter och att styrtal som omfattar digitalisering anges. För
Primärvårdscentrum är exempelvis en av aktiviteterna att införa digitala besök på alla
vårdcentraler och öppenvårdsenheter. I granskningen har vi noterat att ett av uppdragen
som rör digitalisering inte omfattas av verksamhetsplanen för produktionsenhet Hälso-
och sjukvård.

Ett av målen för 2040 i Utvecklingsstrategi för Östergötland (RUS) från 2021 är “Skapa
ett mer digitalt Östergötland”. Ytterligare mål inom området finns i Region Östergötlands
Digitaliseringsstrategi som omfattar fokusområdena digital kompetens, digital ledning,
digital innovation, digital trygghet och digital infrastruktur. Den 15 juni 2022 beslutade
regionstyrelsen även om Målbild för 1177 Vårdguiden som ska vara uppfylld till 2030.
Målbilden omfattar bland annat mål om att invånarna ska kunna hitta information, boka,
omboka och avboka tider samt förnya recept.

Intervjuer visar att omfattningen av digitala tjänster i respektive verksamhet till stor del
beror på medarbetares och chefers intresse och kunskap. Rehabverksamheterna
erbjuder digital artrosskola via stöd- och behandlingsplattformen samt digitala möten
med fysioterapeut, arbetsterapeut och logoped i begränsad utsträckning. Under 2022
har webbtidbokning för fysiska nybesök hos fysioterapeut implementerats.
Rehabverksamheterna bemannar tillsammans den digitala vårdcentralen för digitala
möten med fysioterapeut. Samtliga intervjuade vårdcentraler erbjuder webbtidbokning
till fysiska besök men variationen är stor avseende vilka typer av besök som kan bokas
digitalt.

Egenmonitorering erbjuds i olika stor utsträckning. En av vårdcentralerna i granskningen
ingår i projektet för egenmonitorering och erbjuder tjänster inom flera
sjukdomskategorier. Verksamheten har haft möjlighet att påverka utförandet av tjänsten,
vilket uppfattas som positivt. En annan vårdcentral erbjuder egenmonitorering endast till
ett fåtal patienter med diabetes typ 1. Alla intervjuade vårdcentraler har nyttjat digitala
vårdmöten, men användandet varierar. En av vårdcentralerna hade vid tillfället för
intervjun ingen fast anställd läkare. Stor omsättning av personal samt prioritering av
fysiska besök när läkare finns på plats gör att bland annat digitala vårdmöten inte
prioriteras.

Utveckling

6

  2022-11-16 07:37:30 UTCSignerat 3916087 7 / 18Oneflow ID Sida



I Årsredovisning 2021 bedömdes fem uppdrag rörande digitalisering som genomförda
enligt plan och två som delvis genomförda. Tre styrtal bedömdes som ej uppnådda:
andel digitala besök i öppenvården, andel digitala KBT-behandlingar samt att samtliga
enheter ska erbjuda digitala besök. I delårsrapport 08 2022 är helårsbedömningen för
två av uppdragen att de kommer genomföras enligt plan. Två uppdrag bedöms delvis
kunna genomföras och ett uppdrag bedöms inte kunna genomföras. Uppdraget som inte
kan genomföras är “Främja breddinförande av första linjens digitala vård”. Se bilaga 1
för samtliga bedömningar.

I delårsrapporten rapporteras även följande resultat och om parametern är kopplad till
ett styrtal anges detta:
● Januari till augusti 2022 var snittet 340 besök per månad till Digitala vårdcentralen,

motsvarande siffra för 2021 var 225.
● Andelen digitala besök som genomförts i appen Din vård motsvarade ca 1,2 procent

av alla öppenvårdsbesök, vilket är oförändrat jämfört med motsvarande period 2021.
Styrtalet är att det ska öka.

● Antalet digitala utomlänsbesök har varit mer än tre gånger fler än de digitala
besöken i appen Din vård under 2022. Under 2021 var motsvarande siffra 3,7.

● I augusti 2022 var 380 patienter anslutna till digital egenmonitorering via
vårdcentraler och 50 inom den specialiserade vården. Styrtalet är att 500 patienter
ska vara anslutna i primärvården och 500 i den specialiserade vården.

● September 2021 till augusti 2022 har antalet startade stöd- och behandlingsprogram
ökat med 14 procent jämfört med motsvarande period 2020 - 2021. Styrtalet är att
det ska öka.

● September 2021 till augusti 2022 minskade andelen patienter som får digital
KBT-behandling, av alla som får KBT-behandlingar, från 16 till 14 procent. Styrtalet
är att det ska öka.

● 68 av 109 enheter har erbjudit minst ett digitalt besök hittills under året. Styrtalet är
att samtliga primärvårdsenheter och specialistmottagningar ska erbjuda digitala
besök.

Enligt regionens Auktorisationsuppföljning Vårdval primärvård 2020 bokades 1,4 procent
av alla besök via webben. Variationen mellan vårdcentralerna var då från 0 till 6,9
procent. Motsvarande värden redovisas inte i Auktorisationsuppföljning 2021.

I revisionens granskning av invånarnas användning av 1177 år 2021 framkom att
användandet av e-tjänster ökat, vilket delvis var drivet av pandemin. Enligt statistik från
Inera varierar antalet e-tjänster som erbjuds via 1177 i regionen. Den mottagning med
flest tjänster erbjuder 15 stycken och hos den med minst antal finns endast en e-tjänst.

I den tidigare granskningen framkom även att svarstiderna för telefonrådgivningen var
bristfälliga över hela landet under pandemin. Telefonrådgivning kan inte betraktas som
en digital tjänst men en god tillgänglighet till telefonrådgivning bidrar till att avlasta övrig
vård vilket i sin tur kan ge utrymme för exempelvis arbete med digitalisering.
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I tabell 1 och 2 nedan framgår att antal inkommande samtal för Östergötland var ca 4
000 färre första halvåret 2022 jämfört med andra halvåret 2019. Antal besvarade samtal
har totalt minskat med 9 000 per halvår under samma period. Svarsfrekvensen har
minskat även i riket under samma tid men den är för första halvåret 2022 högre än i
Östergötland. Under pandemins inledning var regionens svarsfrekvens högre än rikets.

Tabell 1: Antal inkommande och besvarade samtal för Östergötland samt andel
besvarade samtal per halvår (Första halvåret 2019-Andra halvåret 2022)

Östergötland:
Jul.-dec.
-19

Jan.-jun.
-20

Jul.-dec.
-20

Jan.-jun.
-21

Jul.-dec.
-21

Jan.-jun.
-22

Antal samtal 119 955 140 459 138 974 151 474 130 735 116 120
Antal besvarade 92 106 99 220 95 913 100 590 85 188 83 118
Andel besvarade 76,8% 70,6% 69,0% 66,4% 65,2% 71,6%
Källa: Beräkning utifrån statistik från inera.se.

Tabell 2: Andel besvarade samtal i Östergötland samt riket per halvår (Första halvåret
2019-Andra halvåret 2022)

Jul.-dec.
-19

Jan.-jun.
-20

Jul.-dec.
-20

Jan.-jun.
-21

Jul.-dec.
-21

Jan.-jun.
-22

Östergötland 76,8% 70,6% 69,0% 66,4% 65,2% 71,6%
Riket 78,6% 70,0% 68,1% 66,4% 65,3% 73,2%

Differens -1,9% 0,7% 0,9% 0,0% -0,1% -1,6%
Källa: Beräkning utifrån statistik från inera.se.

Statistik från Inera visar avseende östgötarnas och rikets användande av 1177:s
e-tjänster visar även följande:

● Antalet besök per invånare på 1177 uppgår för år 2021 till 17 för Östergötland och
25 för riket. Jämfört med året innan ökade östgötarnas besök per invånare med 29
procent medan ökningen på riksnivå var 35 procent.

● Östgötarnas antal inloggningar per invånare på 1177 har ökat från 3,9 stycken år
2017 till 16,3 för år 2021. Antalet inloggningar per invånare är således drygt fyra
gånger fler 2021 jämfört med 2017.

● Antal avslutade ärenden per invånare fördubblades i Östergötland från år 2017 till år
2021 från 0,53 till 1,06. Under samma period har antalet nästan trefaldigats i riket l
från 0,38 till 1,08 avslutade ärenden per invånare 2021. Exempel på ärenden är
Förnya recept, Söka kontakt med vården samt Av/omboka tid.

Utvecklingsområden som beskrivs av intervjuade är en ökad tydlighet avseende vilka
digitala tjänster som finns och hur de implementeras och används. Flera olika
plattformar och program uppfattas som komplicerade. Ibland krävs dubbelarbete
eftersom direktöverföring till journalsystem saknas. Synpunkterna stärks av
Auktorisationsuppföljning 2021 för Vårdval primärvård där det framgår att en del
vårdcentraler menar att systemens uppbyggnad och kompatibilitet inte är optimala.
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Bedömning
Har digitala tjänster utvecklats i önskvärd riktning utifrån mål och styrande dokument?

Nej.

Mål och styrande dokument inom digitaliseringsområdet finns huvudsakligen i
Digitaliseringsstrategi samt i regionfullmäktiges treårsbudget. Flera mål inom
digitaliseringsområdet bedömdes som ej uppnådda under 2021 och helårsbedömning
per augusti 2022 indikerar generellt negativ eller ingen utveckling. Användningen av
1177:s tjänster har ökat i regionen men inte i samma takt som i riket. Telefonrådgivning
via 1177 har såväl före pandemin som i nuläget en låg svarsfrekvens jämfört med riket.

Det finns begränsade förutsättningar i verksamheterna att arbeta med digitalisering i
enlighet med uttalade fokusområdena i digitaliseringsstrategin. Vi ser att upphandlingen
av Första linjens digitala vård kan medföra förenklad hantering för såväl personal som
patienter.

Organisering och ansvarsfördelning
Revisionsfråga 2: Skapar organisering och ansvarsfördelning tillräckliga förutsättningar
för att uppnå beslutade mål?

Iakttagelser
Inom regionledningskontoret och hälso- och sjukvårdens stab finns funktioner som
arbetar strategiskt med regionens digitala tjänster. På Enheten för vårdsystem och
e-hälsa inom hälso- och sjukvårdens stab arbetar bland annat utvecklingsledare för
patientjournal, vårdsystem och e-hälsa. Enligt intervjuade arbetar enheten bland annat
med att stötta verksamheterna vid införandet av 1177s e-tjänster. Vid
utvecklingsstrategiska enheten inom regionledningskontoret finns funktioner som bland
annat arbetar med utvecklingen av Stöd- och behandlingsplattformen samt e-hälsa.

Intervjuer med vårdcentraler och rehabverksamheter visar att resurser för att arbeta
med verksamhetsutveckling och digitala arbetssätt varierar. Intervjuade uppfattar att det
är upp till verksamhetschef att besluta om införandet av digitala tjänster utifrån målen i
treårsbudget. Intresserade medarbetare uppges i vissa fall påverka utvecklingen av
digitala arbetssätt i positiv riktning. Vissa beskriver att bristande kunskap och motivation
till att använda digitala arbetssätt utgör hinder. Intervjuade inom rehabverksamheterna
framhåller att vissa medarbetare anser att möten hos fysioterapeut bör vara fysiska för
att hålla god kvalitet. Andra menar att ett första digitalt möte kan hållas med samma
kvalitet.

Företrädare för en vårdcentral med stor brist på personal upplever svårigheter med att
avsätta resurser för utveckling av verksamheten. Vid en av de intervjuade
vårdcentralerna samt vid en rehabverksamhet har resurser nyligen avsatts särskilt för
verksamhetsutveckling då vårdpersonal har fått uppdrag på hel-, eller deltid som
verksamhetsutvecklare. Detta beskrivs som positivt för verksamhetens möjlighet att
arbeta med digitala tjänster. Enligt intervjuerna arbetar dessa funktioner med generell
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utveckling av verksamheten vilket även omfattar implementering och uppföljning av
digitala tjänster.

Majoriteten av de intervjuade i verksamheterna lyfter att införandet av FLDV väntas
medföra förenklad digital hantering för personalen. Flera intervjuade upplever att flera
olika plattformar och tjänster leder till förvirring. Vissa intervjuade uppger att de avvaktar
med att utbilda personal i nya IT-verktyg i väntan på FLDV.  Utvecklingsområden som
beskrivs av de intervjuade omfattar ett ökat stöd, exempelvis vid införande av nya
e-tjänster via 1177.

I januari 2022 gavs regionstyrelsen en uppföljning av utvecklingen inom digitalisering
utifrån 2019 års revisionsrapport. I en presentation tillhörande ärendet framgår att
åtgärder omfattar tillsättande av funktionsansvarig direktör för digitalisering. Enligt
intervjuade är det utvecklingsdirektören som har denna roll. En annan åtgärd anges vara
att vården har fått en samlad ledning med uppdrag att verkställa uppdragen kopplade till
digitalisering. Intervjuade beskriver att detta arbete startade under våren 2020 och syftar
till att samla regionens ledande tjänstepersoner som deltar i olika nationella forum med
koppling till digitalisering. Träffar i denna gruppering uppges ske ca en gång per månad
vilket upplevs ha bidragit positivt till regionens digitalisering.

I Hälso- och sjukvårdsnämndens överenskommelse med produktionsenheten för Hälso-
och sjukvård samt i Vårdval primärvård Regelbok för auktorisation 2022 anges att
leverantörerna ska tillhandahålla e-tjänster som möjliggör att invånarna kan söka
kontakt med vården digitalt. Bland annat ska minst basutbud i 1177 Vårdguidens
e-tjänster, digitala möten som alternativ till fysiska möten och möjlighet till digital
kommunikation via chatt erbjudas. Motsvarande skrivelser finns i överenskommelse och
regelbok för 2021. Intervjuades uppfattning är att det saknas möjlighet till chatt i
regionen, men att det planeras inom FLDV.

Med basutbud inom 1177 avses bland annat möjlighet för webbtidbokning till fysiska
besök såsom bedömning av hudförändringar, borttagning av stygn, EKG inför operation
och provtagning. Vid intervjuer framträder bilden av att överenskommelsens och
regelbokens angivelser uppfattas som vägledande snarare än som krav. Denna bild
stärks av en sammanställning av 1177:s e-tjänster som genomfördes av medarbetare
vid Enheten för vårdsystem och e-hälsa i juni 2022. Endast 3 av 43 vårdcentraler erbjöd
samtliga e-tjänster i basutbudet och 6 av vårdcentralerna erbjöd ingen av e-tjänsterna.

Bedömning
Skapar organisering och ansvarsfördelning tillräckliga förutsättningar för att uppnå
beslutade mål?

Delvis.

Organiseringen bedöms delvis skapa för tillräckliga förutsättningar för att uppnå
beslutade mål. Organisationen har stärkts sedan föregående granskning inom området
genom att ansvarig direktör utsetts och en samlad ledning för att uppnå målen har
skapats. Verksamheternas förutsättningar avgör dock i vilken grad patienterna erbjuds
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digitala tjänster. Vi bedömer att det saknas resurser för att arbeta med
verksamhetsutveckling i önskvärd omfattning för att uppnå beslutade mål.

Uppföljning
Revisionsfråga 3: Sker en tillräcklig uppföljning inom digitaliseringsområdet?

Iakttagelser
Uppföljning av uppdrag och styrtal inom digitaliseringsområdet sker i delårsrapporter
och årsredovisningar för regionen enligt styrmodellen.

I reglemente för Hälso- och sjukvårdsnämnden anges att nämnden ska följa upp och
utvärdera utförarnas verksamhetsresultat utifrån överenskommelser och avtal. I
överenskommelsen mellan nämnden och produktionsenhet hälso- och sjukvård anges
att den, tillsammans med treårsbudget och regionstyrelsens årsplan ska omsättas i
leverantörens verksamhetsplan 2022 som sedan ska redovisas i delårsrapporterna 04,
08 samt i årsredovisning. Det sker ingen samlad uppföljning av överenskommelsen utan
delårsrapporterna för produktionsenhet hälso- och sjukvård ger tillsammans en bild av
utvecklingen.

I Regelbok vårdval primärvård anges att beställaren gör uppföljning av leverantörens
verksamhet i syfte att säkerställa att auktorisationskraven efterlevs. Detta sker bland
annat genom en årlig auktorisationsuppföljning. Vid hälso- och sjukvårdsnämndens
sammanträde den 10 maj 2022 gavs en presentation av Auktorisationsuppföljning
vårdval primärvård 2021 genom informationsärende. Uppföljningen finns inte med som
sammanträdeshandling men vi har tagit del av den inom ramen för granskningen. I
auktorisationsuppföljningen finns ett avsnitt om vårdcentralernas arbete med e-tjänster
men de krav som anges i regelboken avseende e-tjänster följs inte upp på ett tydligt
sätt. Bland annat ska leverantören erbjuda digitala möten som alternativ till fysiska
möten och av uppföljningen framgår inte om detta uppfylls, endast att det totala antalet
digitala besök har ökat.

Intervjuerna visar att uppföljning av nyckeltal inom digitaliseringsområdet sker på olika
sätt i de granskade verksamheterna. Inom primärvårdscentrum skickas en samlad
månadsuppföljning till varje vårdcentral som omfattar statistik avseende andel digitala
besök, andel digitala sjukvårdande behandlingar, antal besök på Digitala vårdcentralen
per profession och andel besvarade samtal för samtliga vårdcentraler. Vid intervjuer
framgår att verksamhetscheferna tar del av uppföljningen men att kännedomen om
innehållet är lägre hos medarbetarna. Uppföljning av nyckeltal inom
rehabverksamheterna ansvarar verksamheterna själva för. Enligt intervjuade
sammanställs och delges inte någon statistik eller uppföljning kring digitala tjänster från
ledningen. Den uppföljning som sker varierar mellan rehabverksamheterna då den är
beroende av resurser och kompetens.

Månadsuppföljningar avseende stöd- och behandlingsplattformen genomförs av en
tjänsteperson vid Region Östergötlands utvecklingsstrategiska enhet för hela Sydöstra
sjukvårdsregionens räkning. Ett exempel på en månadsuppföljning visar att den omfattar
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antal program som erbjuds per enhet och antal startade program. Enligt intervjuade
delas uppföljningarna med alla verksamheter så att de kan följa den egna utvecklingen i
förhållande till andra. Vidare uppges att om avvikelser eller en låg användandegrad
upptäcks inom en specifik verksamhet tar tjänstepersonen kontakt med verksamheten
för att erbjuda stöd. Samlade utvärderingar uppges även ha genomförts av exempelvis
KBT via nätet i samband med att pilotprojektet avslutades. Verksamheterna tar i regel
inte del av uppföljning kring patientupplevelsen av digitala vårdbesök utöver den
feedback som enskilda patienter förmedlar. Intervjuade lyfter att det hade varit värdefullt
för dem att ta del av sådan uppföljning för att bättre kunna möta patienternas behov och
utveckla de digitala tjänsterna. Inom en av rehabverksamheterna fyller vårdpersonal i en
enkät vid genomfört digitalt besök. I enkäten utvärderas bland annat om besökstypen
var passande för digital form. Något resultat utifrån enkäterna har enligt intervjuade inte
presenterats för medarbetarna ännu och det är oklart när eller hur uppföljning ska ske.

Bedömning
Sker en tillräcklig uppföljning inom digitaliseringsområdet?

Delvis.

Vi bedömer att det delvis sker en tillräcklig uppföljning. Uppföljning av uppdrag och
styrtal sker inom ordinarie styrmodell och uppföljning av nyckeltal inom
digitaliseringsområdet sker även i varierande utsträckning inom intervjuade
verksamheter. Vi bedömer att förutsättningarna för uppföljning varierar mellan
verksamheterna beroende på mängden centralt stöd vilket också påverkar
uppföljningen. Vi bedömer att hälso- och sjukvårdsnämndens uppföljning av
överenskommelse och regelbok kan stärkas genom tydligare fokus på resultat i
förhållande till ställda krav rörande e-tjänster.

Vidtagna åtgärder
Revisionsfråga 4: Vidtas åtgärder om arbetet inte utvecklas i enlighet med beslutade
mål och strategier?

Iakttagelser
Granskningen visar att flera av fullmäktiges mål inom digitaliseringsområdet inte
uppfyllts under flera år. Styrtal avseende digital KBT-behandling, andel digitala besök
och att samtliga enheter ska erbjuda digitala besök uppfylldes inte under 2021 och visar
en negativ eller ingen utveckling vid delår 08 2022. I tidigare revisionsfrågor har vi berört
ett antal utvecklingsområden som intervjuade framfört avseende brist på resurser,
kompetens och stöd för utveckling och uppföljning. Vidare lyfter intervjuade svårigheten
med att implementera många digitala tjänster samtidigt i regionen. Intervjuade menar
även att tillräckliga åtgärder inte vidtagits avseende det digitala hjälpmedlet Nova board.
Genom Nova ska vårdpersonal kunna komma åt patientens journal via en surfplatta.
Nova har köpts in av ca 16 enheter i regionen, men det finns flera problem med tjänsten
som gör att den fungerar dåligt och är krånglig för vårdpersonalen att använda, vilket gör
att många undviker det.
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I hälso- och sjukvårdsnämndens årsplan noterar vi att uppdrag som berör digitalisering
anges ska hanteras genom kravställan i regelbok och överenskommelse. Som
konstaterat i tidigare revisionsfråga finns det krav avseende digitala tjänster i regelbok
och överenskommelse. Följsamheten är dock låg enligt de intervjuade. Samtidigt visar
granskningen att åtgärder inte vidtagits av regionstyrelsen eller hälso- och
sjukvårdsnämnden med anledning av detta.

Som nämnts i tidigare revisionsfråga rapporterades ett antal åtgärder som vidtagits med
anledning av revisionens granskning av digitalisering 2019. Återkopplingen utifrån
revisionsrapporten gjordes av företrädare för utvecklingsstrategiska enheten. Bland
annat anges att handlingsplanen som togs fram efter beslut om digitaliseringsstrategin
är genomförd. Vid intervju med företrädare för utvecklingsstrategiska enheten förtydligas
att handlingsplanen togs fram efter att granskningen genomförts. Vi har tagit del av en
uppföljning av handlingsplanen daterad 2021-05-03. Av denna framgår att
handlingsplanen omfattat ca 30 olika aktiviteter. Några av de aktiviteter som anges vara
genomförda är erbjuda tjänst för besök via video, elektroniska remisser och nationell
patientöversikt (NPÖ). Majoriteten av aktiviteterna pågår fortfarande.

Med anledning av stigande kostnader för digitala utomlänsbesök 2020 beslutade
regionstyrelsen att uppdra till regiondirektören att utreda utomlänsbesöken och
möjligheter och hinder gällande ersättningsmodeller kopplat till digitalisering av vården.
Slutsatserna från utredningen presenterades för regionstyrelsen 2022-01-03. Styrelsen
beslutade att ge regiondirektören i uppdrag att utarbeta en modell för målrelaterad
ersättning för digitala besök på primärvårdsnivå samt att under våren 2022 påbörja ett
pilotprojekt för utökad digital tillgänglighet 24/7 årets alla dagar på primärvårdsnivå.
Uppdragen ska genomföras och implementeras i samband med att FLDV införs.
Regiondirektören fick även i uppdrag att avrapportera utvecklingen och effekterna av de
digitala utomlänsbesöken till regionstyrelsen. Det framgår inte när avrapportering ska
ske.

Bedömning
Vidtas åtgärder om arbetet inte utvecklas i enlighet med beslutade mål och strategier?

Delvis.

Flera åtgärder har vidtagits sedan revisorernas granskning av digitalisering 2019,
exempelvis genom att en handlingsplan för Digitaliseringsstrategin tagits fram och
genomförts. Regionstyrelsen har även vidtagit åtgärder med anledning av ökade
kostnader för digitala utomlänsbesök.

Vi bedömer att tillräckliga åtgärder inte har vidtagits för att säkerställa följsamhet till
digitaliseringskraven i överenskommelsen. Beaktat utvecklingen av digitala tjänster i
relation till målen bedömer vi att tillräckliga åtgärder inte har vidtagits.
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Bilagor
Bilaga 1: Uppdrag och styrtal inom digitaliseringsområdet 2021 och 2022

Tabell 3: Uppdrag och styrtal digitalisering i Treårsbudget 2021-2023 med fokusområden
2021 inklusive bedömning i Årsredovisning 2021

Uppdrag (till) Styrtal

Fokusområde: En innovativ primärvård och en fortsatt omställning till nära vård

Stärka möjligheterna för digitala besök och gör digitala
besök till den initiala kontakten för patienten. (RS) (HSN)

Minst 200 patienter ska under
2021 använda egenmonitorering.

Stärka möjligheterna för egenmonitorering. (RS)

Fokusområde: Fortsatt digitalisering av verksamhet och tjänster

Öka möjligheterna för invånarna att få digitala vårdbesök
i primärvården och på specialistmottagningar. (RS)
(HSN)

Antalet påbörjade
behandlingsprogram i Stöd- och
behandlingsplattformen ska öka.

Främja införande av digitala tjänster för formulär, chatt,
webbtidbok, digitala stöd- och behandlingsprogram samt
själv- och distans-
monitorering för en ökad användning. (RS)

Samtliga primärvårdsenheter och
specialistmottagningar ska
erbjuda digitala besök.

Marknadsföra de digitala tjänster som Region
Östergötland erbjuder för att säkerställa att invånarna
känner till dem. (RS)

Minst 10 procent av alla
öppenvårdsbesök ska
genomföras som digitala besök.

Fortsätta skapa förutsättningar för forsknings- och
utvecklingsprojekt relaterade till AI, robotisering och IoT.
(RS)

Fokusområde: Utvecklat arbete för en jämlik vård och hälsa i Östergötland

Ta fram en plan för vilka digitala stöd som ska användas i
det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet.
(RS)

Andel patienter som får digital
KBT-behandling, av alla som får
KBT-behandlingar, ska öka

Notering: Källor: Region Östergötlands Treårsbudget 2021-2023 med fokusområden 2021 samt
Årsredovisning 2021.
Färgbedömning uppdrag: Grön = Uppdraget har genomförts enligt plan, med tillfredsställande resultat. Gul
= Uppdraget har inte genomförts helt enligt plan och/eller resultatet är inte helt tillfredsställande. Röd =
Uppdraget har inte genomförts enligt plan och/eller resultatet är otillfredsställande.
Färgbedömning styrtal: Grön = Uppnått, Röd = Ej uppnått.
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Tabell 4: Uppdrag och styrtal digitalisering i Treårsbudget 2022-2024 med fokusområden
2022 inklusive helårsbedömning i delårsrapport 08 2022

Uppdrag (till) Styrtal
Regionen gör ingen
helårsbedömning av styrtal vid
delår 08. Se sid 7 för redovisat
utfall.

Fokusområde: En tillgänglig sjukvård och jämlik hälsa

Andel patienter som får digital
KBT-behandling, av alla som får
KBT-behandlingar, ska öka.

Fokusområde: En nyskapande primärvård och nära vård

Inventera vilka öppenvårdsbesök som med bibehållen
medicinsk kvalitet är lämpliga att genomföra digitalt (RS)

Andelen besök i primärvården
och specialistmottagningarna
som genomförs som digitala
besök ska öka.

Stärka möjligheterna för digitala besök, så att digitala
besök blir den initiala kontakten där det är möjligt, både för
patienten i primärvården och vid tidsplanerade besök på
mottagningar i specialistvården. (RS, HSN)

Minst 500 patienter ska under
2022 använda digitaliserad
egenmonitorering i
primärvården.

Stärka möjligheterna till nära och digital rehabilitering. (RS,
HSN)

Minst 500 patienter ska under
2022 använda digitaliserad
egenmonitorering i specialiserad
vård.

Fokusområde: Digitalisering och ny teknik skapar nya möjligheter

Främja breddinförande av första linjens digitala vård. (RS) Antalet påbörjade
behandlingsprogram i Stöd- och
behandlingsplattformen ska öka.

Marknadsföra de digitala tjänster som Region Östergötland
erbjuder för att säkerställa att invånarna känner till dem.
(RS)

Samtliga primärvårdsenheter
och specialistmottagningar ska
erbjuda digitala besök.

Notering: Källor: Region Östergötlands Treårsbudget 2022-2024 med fokusområden 2022 samt
Delårsrapport 08 2022.
Färgbedömning uppdrag: Grön = Helårsbedömningen är att uppdraget kommer vara genomfört enligt
planering, med tillfredsställande resultat. Gul = Helårsbedömningen är att uppdraget inte kommer vara helt
genomfört enligt planering och/eller att resultatet inte kommer vara helt tillfredsställande. Röd
=Helårsbedömningen är att uppdraget inte kommer vara genomfört enligt planering och/eller att resultatet
kommer vara otillfredsställande.

15

  2022-11-16 07:37:30 UTCSignerat 3916087 16 / 18Oneflow ID Sida



15 november 2022

Matti Leskelä
___________________________
Uppdragsledare, Certifierad
kommunal yrkesrevisor

Sofia Tuvhag
___________________________

Projektledare, Certifierad kommunal
yrkesrevisor

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av de förtroendevalda revisorerna i Region Östergötland enligt de villkor och under de förutsättningar som
framgår av projektplan beslutad 2022-06-08. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar
del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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SDO for Anna-Lena Sörenson (8951458):
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        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2022-11-1511:58:31
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Anders Senestad på Region Östergötland som en undertecknare, Anna-Lena Sörenson på Region Östergötland som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-11-1520:52:59
                    Anders Senestad på Region Östergötland öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-11-1520:54:46
                    Anders Senestad på Region Östergötland signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-11-1605:47:51
                    Anna-Lena Sörenson på Region Östergötland öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-11-1605:48:24
                    Anna-Lena Sörenson på Region Östergötland signerade.
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                    Alla undertecknare har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




SDO for Matti Leskelä (8956540):
{'status': 'complete', 'orderRef': '053f5505-8f87-4653-a767-c44c4819d318', 'completionData': {'cert': {'notAfter': '1807653599000', 'notBefore': '1649887200000'}, 'user': {'name': 'Matti Mikael Leskelä', 'surname': 'Leskelä', 'givenName': 'Matti Mikael', 'personalNumber': '196802149317'}, 'device': {'ipAddress': '94.234.98.156'}, 'signature': 'PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPlBueWordHhEcmNKbHRVVzdMOGtrQWpuZXRFblVrV1dESTVvcUFzcFptUzg9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5wOEtFeXZQSzJrZGdVZC91bkQxcmdaVHFjYzJZaVRFVzVCNDYwdHlTbDVzPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5PQnErbDFDWk4zeXVkK3RCd0liLy9BeThPS3VPVzVHLzZFa2tkbXhxZHNTWTdhOXIrTGlmRXZ3cmtuTjVxZmRUelFVSTY4M3diM0tBZUZkQWhMM0RVWkJQclRjQ28zUnlwMUJVQTNUeTJSSDlOZUZDYm8weWk2RVZjUjVxSC9FamlubU1QbG5OU0xzY0Y0S0V6V0MvV0lTMzBzeklVUU5JbXFHbDEyK3hFMElMVUdsUWNPdldEaHZGMDdQUjNnZVVWdk5RT1dteEpRZFN5ZWY0a1d4Yzc3M2xJNUc2amZnRFVnQ2lGN1dGcUoyVkYzeExRb2w1LzVYeFhzVHR1Y1FOREJ0MkFxK2t5VVhtaHhGcmpQM3d1eXZtZEt1eGxFd2NPeU9oV0ZndGc0V2VHMXdIU2xJdjU4S3NjeHdQckR2eFBvbGY0M3ZTQUdtaCtxTlNUSjAzb1E9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGa2pDQ0EzcWdBd0lCQWdJSVhvUVVvS3R1Yk44d0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3Z1pFeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNU2d3SmdZRFZRUUtEQjlUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cE1STXdFUVlEVlFRRkV3bzFNREl3TURjM09EWXlNVU13UVFZRFZRUURERHBUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cElFTjFjM1J2YldWeUlFTkJNeUIyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1CNFhEVEl5TURReE16SXlNREF3TUZvWERUSTNNRFF4TXpJeE5UazFPVm93Z2RjeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNU2d3SmdZRFZRUUtEQjlUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cE1SRXdEd1lEVlFRRURBaE1aWE5yWld6RHBERVZNQk1HQTFVRUtnd01UV0YwZEdrZ1RXbHJZV1ZzTVJVd0V3WURWUVFGRXd3eE9UWTRNREl4TkRrek1UY3hQVEE3QmdOVkJDa01OQ2d5TWpBME1UUWdNVEV1TURRcElFMWhkSFJwSUUxcGEyRmxiQ0JNWlhOclpXekRwQ0F0SUUxdlltbHNkQ0JDWVc1clNVUXhIakFjQmdOVkJBTU1GVTFoZEhScElFMXBhMkZsYkNCTVpYTnJaV3pEcERDQ0FTSXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVCQlFBRGdnRVBBRENDQVFvQ2dnRUJBTDB4WkkxcXc2YW1uRXIwTWhSbmx4QUE4WGljN3VaeTJoN0lTdzA0RlNwTkJBNGt0WlU5NG5iRUMyWlBjUURkQjREaTFWN2pZdnAzaEp6YzFMeFhCcFZqQm0wYzFFMjJxSHpQbUxqKzJyaHNmMGhFL08vOW5aMzhJeHVmdndpVTdaTkVpOUordlFpa280eGZnK1RBeFhuZ2IvcHBiN3RjbzNlSU9mRHBzZFVjWTdQMmhIOWdjR2p4SFByNDFISWIrOHc5akxaWFBHMk1uR1FSQnpxcGlRSzhPdVFTSVgzemlQc2JvVGdmcTBEVVF3eTVmdWl1dHZsZlFmekNWaGhJZlZ0TnJvbkhPdDQ0M3pWN2o1U2JRUHJuaVBZN0RXM21NUzNpVVphTUxtdzNIUTVLa2RaRlJoZGNJNlBWQzlSREc1eVdJRHB3ZksrVHllZVU0ZmkvTVNjQ0F3RUFBYU9CcFRDQm9qQTdCZ2dyQmdFRkJRY0JBUVF2TUMwd0t3WUlLd1lCQlFVSE1BR0dIMmgwZEhBNkx5OXZZM053TG5KbGRtOWpZWFJwYjI1emRHRjBkWE11YzJVd0V3WURWUjBnQkF3d0NqQUlCZ1lxaFhCT0FRVXdEZ1lEVlIwUEFRSC9CQVFEQWdaQU1COEdBMVVkSXdRWU1CYUFGQnoxNklZTytVNVU2MEpmNmd4dkEyaGtWZjZJTUIwR0ExVWREZ1FXQkJRV3hsNmtycHhwQUI0OVJUaTV4UlcwNmVnTHFqQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUXNGQUFPQ0FnRUFKVFVhaXNGR1I1NzlVcE1LYmk1SUNnWGFBemxPczNrcGJhdzJ5bFZGMTVGY0JOTnpSSThlZ2Yzb3RXZjlEb3Z6Y3UyZjdLUlpFaUpXWVJOakhtMDFpelN3S1A1V2JvY2YzWERjRktLNGU4VDllMVJKVnNmQU9CVVNJeEVwSXFza1V3QU4xZEZxMG1sTGN6U2dXc1hPZGxpcngrRnduUFN2eFVzRjJodGIvOG5lYTVqMlJjLytsVk5IMmhzTE53aEdVaDhjTlArbm9EK3lTTjJCSzNjK0tYYWhuQ0FuRSs2YVNqTEZBaG1WRnYrQnJaU2ZYeWRTMHFIUVlpQzQ0WE5SMjRMaEZMRENMQVJYckZVZStkR3ViMUp2cDRNaXZiTXc5dWFhYU1XNHBDbDZuQnYrdnhXTDRBckFPS1o2RHNMalAyejAvY2xMZ3JoWHZibVFqOEJ5Z2lRaWtWTkdSbk0vOHNIcXFxaEtoV0RmczZQYlF3WnVoS29JVWxrMFY5RVkvOERKSHdrTTlySFBuZHFocVMzUmtNVVpRU0d2ZEpJc3B0NExEakJVODdNRUNXRnBGMXVPQWJ2YTl6L21hWG04OWVBZWZEL2VnUjRSM1p2T3B0a3c2Z2JqK0xZQTZQTUdCeHk2WEsvY2lJaHI1ZVFWOGxmc2g5TVBWWlFMT2tqd2pZS1Uwc3ZYMGlzdkwyVk9pL2hHN1R3UXora29Sek14OXd4Q1NEUkI1S1l6Vm1hWlFtRUlBQ3pRNVlOQ3Zpbm1TV2ZKVDQ1Q3ZlS1ZqRzBsQXRiaU1DWGdTdVZxZUxaSXQ4SFB6aG5TcmlIMUJmODlhNVpIZG1YWTlRbjE5cC9CSVloa3FWd1ExbVBlVVdHaDAxS3BNVk9aZzVYSk0vWVk3UEFhYkszNzMvRT08L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUdGRENDQS95Z0F3SUJBZ0lJZk16N0ovTncvUzh3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdnWWN4Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1TZ3dKZ1lEVlFRS0RCOVRkbVZ1YzJ0aElFaGhibVJsYkhOaVlXNXJaVzRnUVVJZ0tIQjFZbXdwTVJNd0VRWURWUVFGRXdvMU1ESXdNRGMzT0RZeU1Ua3dOd1lEVlFRREREQlRkbVZ1YzJ0aElFaGhibVJsYkhOaVlXNXJaVzRnUVVJZ0tIQjFZbXdwSUVOQklIWXhJR1p2Y2lCQ1lXNXJTVVF3SGhjTk1USXdNekUyTVRNd09URTNXaGNOTXpReE1qQXhNVE13T1RFM1dqQ0JrVEVMTUFrR0ExVUVCaE1DVTBVeEtEQW1CZ05WQkFvTUgxTjJaVzV6YTJFZ1NHRnVaR1ZzYzJKaGJtdGxiaUJCUWlBb2NIVmliQ2t4RXpBUkJnTlZCQVVUQ2pVd01qQXdOemM0TmpJeFF6QkJCZ05WQkFNTU9sTjJaVzV6YTJFZ1NHRnVaR1ZzYzJKaGJtdGxiaUJCUWlBb2NIVmliQ2tnUTNWemRHOXRaWElnUTBFeklIWXhJR1p2Y2lCQ1lXNXJTVVF3Z2dJaU1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRJQ0R3QXdnZ0lLQW9JQ0FRQ2FrT21jYWU1ajVPSjQ3c3pvNXVRaGQ2MnNSc2FHNTc2ajQxM0N1STFKNS9TVnFmajdMcTV0Qng2TnoxdHh1ZytDenE2OWUzdzE2aGpia0RYZW9pUm1QUHVPY0tpYVVXYVFqbDhjaXU1bWRoUU1RWGVSUWtPc01sY0xhVUJSZ3grWVhSWEl1ZmxiY2tzcm9hcENPOHJDUVRDUUxDdGMvS0dZSDBVMm4rNERLb2h3L29rVFVFSjVzVTVlaFJpa3JvRjc1Q1IyWWxyRlMvSGZ4MGlSQUdTYUkzNXVuN0ZWbzBmUGszbUh1SUFnMUNFTGhXeUgrMnplQmxFNFZpenc4blFPRW9qZ2g3MFNQTTdtdmh6RmxJM1J2TXQwZTMzcnJkNzc5d1JVV0xQY3N6V0JYcW1ENjZGTnAwd3pWSjBzVFE4VkZwV3FqcmVVNWR2cjBWdUtDWlZrRXBkc3UwYnlTaWR6T2dkekcwZGJBVzFJVzZtVVUxRzh5WDFmRzd6L2VpTXoveXh2UGJWWmtTUlhSOXVydm9aVlVtVE52N2huZ2FVRUlWbVVvUmc1K04rb2ltYUtPZW5WaHgybkpxL0tuY1d6QWRVWFl1M0FHSXVWclFjRTdBUHVBTExrNk9tVm85V3hqUTA0YVgvOUpZeWlNajRlNW14SVowMmFnNzlhRUVmUm5xSVlLeCsxRlk4STNaQlhzUnhXNDc2YS85U2RIdzNGcVVsU3RlZndBYWtrZnRRaUNqTzRlTWZEdnowaWVMWWFJS0FybVpQVVI1RGpDV3RURkZYMHhuNnBUY0lpK1JLT1lUbkVkdlZBdVI3Z0JmMlVSTlRkN0pLRSszbDA5cXFpNFRRV2JsQVpiMXVneW5rRXhQUzNmSjZRU293c2tpMlFPenhIWkxoeEVRSURBUUFCbzNnd2RqQWRCZ05WSFE0RUZnUVVIUFhvaGc3NVRsVHJRbC9xREc4RGFHUlYvb2d3RHdZRFZSMFRBUUgvQkFVd0F3RUIvekFmQmdOVkhTTUVHREFXZ0JTSWpGWkpCTTBTQTVxZFMxYVRoQ0xuc0FHZGpUQVRCZ05WSFNBRUREQUtNQWdHQmlxRmNFNEJCVEFPQmdOVkhROEJBZjhFQkFNQ0FRWXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBRGdnSUJBRlpIOGNRVk9YSTN0dm1ZL2oxSlRPSUsxVk90emdZVkJVTmE0dFlOWUVoMXFGb041ZkpqNkVFY2VKdGZOZUhBbXVFRU9aKzVRZ056ZWNaN3NhcmVwNnF5QXdORmRSbzFvalFEdDBNaWJjSmRvTGRtazN6azR6NkFOY2FORk9lYm5GN2pqNC9pdkpTRnRRM0cxQ0owSThHL244Ulh2MW1WazR0SHB3Qk05aHF4UStMazA4Q0RrTGRrSnluWVByTW1LVmt3Y2tBSEd6MWc4aWUvbE5RY1hKYzhWanBZSHBkdktaQktJVTNWbHZndHFDLzUydHdoemhCQW56c3Q2UkdnMHZEbTJGTytxYkNNNHdYRmFmcjlNeGVvU2M3QWM0Mmh0VTlHTm9xWVh6dm1Na0U4QitDYVpPV3JyNHJmSFdjbWVpUENxTForWm5rZ0NuSHVmMzkvZHhHU0VENTd6S3ZzMVJFNk8yU2Jwd1BoN2hmTWczYUVpZnFpWXA1dmhUeGxqcGlJeDJiaExzYUNMT0hwaUVIREl2SkRrMjR6VmkzdEI5TFpBRVRyYW0yb2hEYm9wWWp1aEJrUk1Nb2xsMWdrckh4UUsyekFuZEJRczh4OXpkN0R2cFRCVUgzazZDMFc3Vmg3T2VMc0xENGtaRUtuR0lTY2x4TlMyNE5rMVc3S2lxcGZiSE9NY3MvcDUvVytaY3I3SkNnTlNqeTkrMnoxbHdzTWdFc0k2dk5KTjRXU2JuNlc3L0QzQmlwMDF1blF6dHVSdFAyYkRSM2NndjdQd2FqSUNvaWRPTHo0U2t5aFNXZmJHbEQ5VlBsb2VDK1NzamhHamUxNXFMTkwwT29yMkhkdUc5dWROQzJFcHdRRWwvR2xOM0ovV2VLVGtLZXoxR3lDQ1RmK0t0dFg8L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUY1VENDQTgyZ0F3SUJBZ0lJWFU1NC93WU9jaTR3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdZekVrTUNJR0ExVUVDZ3diUm1sdVlXNXphV1ZzYkNCSlJDMVVaV3R1YVdzZ1FrbEVJRUZDTVI4d0hRWURWUVFMREJaQ1lXNXJTVVFnVFdWdFltVnlJRUpoYm10eklFTkJNUm93R0FZRFZRUUREQkZDWVc1clNVUWdVbTl2ZENCRFFTQjJNVEFlRncweE1qQXpNVFl4TWpJd05UVmFGdzB6TkRFeU16RXhNakl3TlRWYU1JR0hNUXN3Q1FZRFZRUUdFd0pUUlRFb01DWUdBMVVFQ2d3ZlUzWmxibk5yWVNCSVlXNWtaV3h6WW1GdWEyVnVJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCUk1LTlRBeU1EQTNOemcyTWpFNU1EY0dBMVVFQXd3d1UzWmxibk5yWVNCSVlXNWtaV3h6WW1GdWEyVnVJRUZDSUNod2RXSnNLU0JEUVNCMk1TQm1iM0lnUW1GdWEwbEVNSUlDSWpBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQU9DQWc4QU1JSUNDZ0tDQWdFQWxNNFBhdk8zTm0xN0hiRkFoZWVSMzJsa0dJTXlDT2wxK0lzUWM2L1Q5WDN0NUJwRXFhakVkQlVNTm1XbExPRDFHSUdEZDBtVm9XVzJIZ3ZFTmcyK2oyYTVGd3l5Y0FTZEJUTXUzWHE3ZWdsQjA3MHdJSWVHSkJCcU5TR0hITHY3RG1BSzdyOXhLWDBpSUNLMDNqWjVGUWZlNWxXS2V5OVZmN1NwWlFUNGx5WHVDVk5wUHkweGlCMmFwLys2dHRoTndrbldleWRmZTlxVDVuTEVLU0w1bXBaQTZrNi85bVU0TGExT0grRVlCdDByWk9WZmZJc3grQ0JzRURZbXQ4NU4yTXN3aUwrWGtNelVoMEhQbDg2WHdEZlFlQllVU05GZXZpaHgxdHBaa0E5aDJFNTV4Q082QThSYmN6Yzd1WkFYTXNxSnVWb3E5YklqbjBZbWwyZE5lQ0dRMFp5NnFWZXo1MVkreVhnR1JqOWwzSXRENlVObjZsVU1YUG91a0ZISFFKb3ZJZzBrdFJhUU1kKy9nZ0VwZjVtRXpQZHZmVVdmNndxVmdYbUl0Vk9wQTFQQXgrTFB2ZC9SQWNRV2JlQlRJVXk1bk9Qc3BnT1lMZktHUGFBN3JyVTMzVXlpQmNTS1g4K3grRTVocEQ4aUp1czhib3Z4anNlUUVGa0JnQVpXdldMZkh1QmRJT2hNcUpEL1RXRCtQblJRNXN5eEZiRTIwNkdoNHBJTUxLWFJ0RWdsL2FaQVczQ1QzUTBqUDNDM0RjSFFIK2huNTdGYm5ibFo0dS9zMVpVTFF0TG5ETnk5cFpZMEkvT0RkMjVEYjgraFM1RlgvdEgwNjNZUVhNcWw0NEY1c1B1NEpYRFdwcXpFTDB3NzlVc0lqVlpsWjRKbmp2N1R6dmRkbnowQ0F3RUFBYU40TUhZd0hRWURWUjBPQkJZRUZJaU1Wa2tFelJJRG1wMUxWcE9FSXVld0FaMk5NQThHQTFVZEV3RUIvd1FGTUFNQkFmOHdId1lEVlIwakJCZ3dGb0FVWjRxNnN1cElISHIxTzJnM0ozSUc2NUZqeTFNd0V3WURWUjBnQkF3d0NqQUlCZ1lxaFhCT0FRRXdEZ1lEVlIwUEFRSC9CQVFEQWdFR01BMEdDU3FHU0liM0RRRUJEUVVBQTRJQ0FRQjZxN1kweS8yZmt3a3pTaUY0Vk8wWUpDS0FSVkRXUU45ZEJKWThSUVZIMVc1N3pnY1FsMFc0eXZKd1k0dVZGUFZOUmNWVVhsL3hqNnZYN3dyMzJIUFVLZkhHSytQR0o2OXYxUStYdG8veTNHczVWMUhCait1LzR1bU45L2xncXBwM0pyb0MraTQ3WjVUS2hqNGZmTi80L2lOS3Z2SVRxa2RCV2VxVUZFZE10cGVrWU9TQ20xbU1ITE5QamxDd1VHKzl4M3pPcUtLVkdhRUxRRTZabW5hdURra1VwYS9RblcxazJwSUs2Qit0c1lUbWpmaHFIS2V3OWdndnk2NmZKdUhrSWxGNEo1T0lhYUNWd1RITzUzbFAzbTd3V0l1T3JqTkxxS2lGZFBWQUVSSStzdENvalJONEtFMDBvTWFJOFd3UnVDQ2V3YkkrQlhwdFJYWVBvNXlDQUJSaldYcnNjSGRWY1ZpVWR5VXlYemNWUXdqZ2Q2eGROMTVxVEk5VjJYSG9pTkg4MGVuWTJFNWYvcWw3bG41OEdsM0FTT29hSTlrZG5pRXpvaktob2RKaFFqRFFYRnRHalhPRGJJUGlMYzRleW5iNzVjWEtLb1MzanpjVm1ISnY2TElqZUl3R1dKMXZIazZhZ09JUzk0ME5TTGhCOW9ydUZXL1Y3b2laTlVCSUhlS3hGNzRTOWFZZUV2Rjd0aUNlMklMN0hTWEJibG5yVzN0K1hobERnYWp2TVpBUUZqamhxRjIxQmt3d2FQclg5eVZjLzRLTThQektXL3pRZlBlREUrckVaMW1XV1dpSk5BZjZpMW5DOU04WGJCN0dhVFEzSUxNS0tpM3Q1UTkrc0c1VTRwQzdWdTJaT0sydHNtUlJIa1NIOXJ0dDQ0dnp4SndOc2RCclZ3PT08L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48L1g1MDlEYXRhPjwvS2V5SW5mbz48T2JqZWN0PjxiYW5rSWRTaWduZWREYXRhIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgSWQ9ImJpZFNpZ25lZERhdGEiPjx1c3JWaXNpYmxlRGF0YSBjaGFyc2V0PSJVVEYtOCIgdmlzaWJsZT0id3lzaXd5cyI+VTJsbmJtVnlZWElnWVhaMFlXd2dNemt4TmpBNE55QnpiMjBnVFdGMGRHa2dUR1Z6YTJWc3c2UWdabkxEcFc0Z3c1Wm9jbXhwYm1keklGQnlhV05sZDJGMFpYSm9iM1Z6WlVOdmIzQmxjbk1nUVVJPTwvdXNyVmlzaWJsZURhdGE+PHVzck5vblZpc2libGVEYXRhPmV5SnphV2R1WDJOdlpHVWlPaUFpT1dSbE0yTXlaR0UwWVRZNU5ETTROalUxWVdJMk1HUTFNV1JrTXpBNFpXSmlZVE01TlROaVpDSXNJQ0pqYUdWamEzTjFiU0k2SUNJNE1qZzJZemxpWWpsbE1XRTNNamczWm1FNU5XUXhaVGxtT1RrMFlUUmlNVGN4WTJOaFlUUXhJaXdnSW5KbGNYVmxjM1JmYVhBaU9pQWlNelF1T1RrdU5qTXVOalVpTENBaWNtVnhkV1Z6ZEY5cFpDSTZJQ0pNTkRSd1JtUnlPQ0lzSUNKaFozSmxaVzFsYm5SZmFXUWlPaUF6T1RFMk1EZzNMQ0FpY0dGeWRHbGphWEJoYm5SZmFXUWlPaUE0T1RVMk5UUXdMQ0FpY0dGeWRHbGxjeUk2SUZ0N0ltbGtJam9nTnpJM056TXhOeXdnSW01aGJXVWlPaUFpWEhVd01HUTJhSEpzYVc1bmN5QlFjbWxqWlhkaGRHVnlhRzkxYzJWRGIyOXdaWEp6SUVGQ0lpd2dJbTl5WjI1eUlqb2dJalUxTmpBeU9TMDJOelF3SWl3Z0ltTnZkVzUwY25raU9pQWlVMFVpTENBaVkyOXVjM1Z0WlhJaU9pQXdMQ0FpY0dGeWRHbGphWEJoYm5Seklqb2dXM3NpYVdRaU9pQTRPVFUyTkRBd0xDQWlablZzYkc1aGJXVWlPaUFpUVc1bGRIUmxJRlJvY25sblp5SXNJQ0psYldGcGJDSTZJQ0poYm1WMGRHVXVkR2h5ZVdkblFIQjNZeTVqYjIwaUxDQWljR2h2Ym1WZmJuVnRZbVZ5SWpvZ0lpczBOaUEzTUNBNU1qa2dNakFnT0RNaUxDQWljM1JoZEdVaU9pQXdmVjE5TENCN0ltbGtJam9nTnpJM056UXlNeXdnSW01aGJXVWlPaUFpWEhVd01HUTJhSEpzYVc1bmN5QlFjbWxqWlhkaGRHVnlhRzkxYzJWRGIyOXdaWEp6SUVGQ0lpd2dJbTl5WjI1eUlqb2diblZzYkN3Z0ltTnZkVzUwY25raU9pQWlVMFVpTENBaVkyOXVjM1Z0WlhJaU9pQXdMQ0FpY0dGeWRHbGphWEJoYm5Seklqb2dXM3NpYVdRaU9pQTRPVFUyTlRRd0xDQWlablZzYkc1aGJXVWlPaUFpVFdGMGRHa2dUR1Z6YTJWc1hIVXdNR1UwSWl3Z0ltVnRZV2xzSWpvZ0ltMWhkSFJwTG14bGMydGxiR0ZsUUhCM1l5NWpiMjBpTENBaWNHaHZibVZmYm5WdFltVnlJam9nYm5Wc2JDd2dJbk4wWVhSbElqb2dNSDBzSUhzaWFXUWlPaUE0T1RVMk5Ua3hMQ0FpWm5Wc2JHNWhiV1VpT2lBaVUyOW1hV0VnVkhWMmFHRm5JaXdnSW1WdFlXbHNJam9nSW5OdlptbGhMblIxZG1oaFowQndkMk11WTI5dElpd2dJbkJvYjI1bFgyNTFiV0psY2lJNklHNTFiR3dzSUNKemRHRjBaU0k2SURGOVhYMWRmUT09PC91c3JOb25WaXNpYmxlRGF0YT48c3J2SW5mbz48bmFtZT5ZMjQ5VDI1bFpteHZkeUJCUWlBd01sd3NJRTl1Wldac2IzY2dNRElzYm1GdFpUMVBibVZtYkc5M0xITmxjbWxoYkU1MWJXSmxjajAxTlRZNU1ETXlPVGc1TEc4OVUydGhibVJwYm1GMmFYTnJZU0JGYm5OcmFXeGtZU0JDWVc1clpXNGdRVUlnS0hCMVltd3BMR005VTBVPTwvbmFtZT48bm9uY2U+alJ4SjZZWWNrWC9Rb3VNTTIvdHl3OVFHa0VzPTwvbm9uY2U+PGRpc3BsYXlOYW1lPlQyNWxabXh2ZHc9PTwvZGlzcGxheU5hbWU+PC9zcnZJbmZvPjxjbGllbnRJbmZvPjxmdW5jSWQ+U2lnbmluZzwvZnVuY0lkPjx2ZXJzaW9uPk55NHpNQzR3PC92ZXJzaW9uPjxlbnY+PGFpPjx0eXBlPlNVOVQ8L3R5cGU+PGRldmljZUluZm8+TVRZdU1DNHo8L2RldmljZUluZm8+PHVoaT5DNGk4aGc5SmEwVGlXWDcvU1l2NHN2SFNtY1E9PC91aGk+PGZzaWI+MDwvZnNpYj48dXRiPmNzMTwvdXRiPjxyZXF1aXJlbWVudD48Y29uZGl0aW9uPjx0eXBlPkNlcnRpZmljYXRlUG9saWNpZXM8L3R5cGU+PHZhbHVlPjEuMi43NTIuNzguMS41PC92YWx1ZT48L2NvbmRpdGlvbj48L3JlcXVpcmVtZW50Pjx1YXV0aD5wdzwvdWF1dGg+PHRva2VuPnRva2VuLW5vdC11c2VkPC90b2tlbj48L2FpPjwvZW52PjwvY2xpZW50SW5mbz48L2JhbmtJZFNpZ25lZERhdGE+PC9PYmplY3Q+PC9TaWduYXR1cmU+', 'ocspResponse': 'MIIHqAoBAKCCB6EwggedBgkrBgEFBQcwAQEEggeOMIIHijCCATOhgY8wgYwxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9TdmVuc2thIEhhbmRlbHNiYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMDc3ODYyMT4wPAYDVQQDDDVIYW5kZWxzYmFua2VuIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZxgPMjAyMjExMTYwNzM3MjlaMFgwVjBBMAkGBSsOAwIaBQAEFFVE5C58uLPfICg573gLrEDjzXckBBQc9eiGDvlOVOtCX+oMbwNoZFX+iAIIXoQUoKtubN+AABgPMjAyMjExMTYwNzM3MjlaoTQwMjAwBgkrBgEFBQcwAQIBAf8EILDzInbUB7TeR9aYgQEy7clcZNoZJGAQWqr8HjKWregrMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBSEhrrmPhBCE0CODoLh30x595ffWGRyu9kPUx0obcyPSnm6rAZLoT9G528aEvkqxO+AkZG8JDd0c+ywrQFpVF00JExBg5plhsbuSfL96lajAR86ENRqR3AqrTUlB2RH1ZNv14eLAh1MgvN/KY2G7bRIsAjNkYSLc/x0ksddR6y9kpkmyNcZziA1sfWm4aqbaqPNuMnNk0sAsUiwdWGRmJ/9OdQGQOD0Gq1CPccWil0kE7utT7f3/m3Gu+nN6/kJzpQTzqczRfzIYucmJhszIN92Ch6OTiIzaVlED6XFJXhMwcAhDpe11OGPr+zb6xCRxMxMODhsFnFWjXp6gCW2dmVoIIFOzCCBTcwggUzMIIDG6ADAgECAgh1e82eHrnH9TANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBkTELMAkGA1UEBhMCU0UxKDAmBgNVBAoMH1N2ZW5za2EgSGFuZGVsc2JhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAwNzc4NjIxQzBBBgNVBAMMOlN2ZW5za2EgSGFuZGVsc2JhbmtlbiBBQiAocHVibCkgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNMjIxMDAyMjIwMDAwWhcNMjMwNDAzMjE1OTU5WjCBjDELMAkGA1UEBhMCU0UxKDAmBgNVBAoMH1N2ZW5za2EgSGFuZGVsc2JhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAwNzc4NjIxPjA8BgNVBAMMNUhhbmRlbHNiYW5rZW4gQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAwsPvw09o+zc+8EG0A8iZQmO3Sw2L4HKMsRDoM0icLJIYr6XZmwt4HljwgEMqEwRGXu2j7IPDkgcFP+Z6d+xuK1R4bRjEQygAAj84y8BBEazQvjMDG481d3p7kmtNxocB1zIJb4pQcbh6PiCoIsq9SokVamazk7tL2Z562UxC3+uDssR61VFJEHLQamOACB598yZ8fuB2yoNT5Jhm19TxYxIYg72zuuqNQPMgwD/tGNvc4tqmMwd/P6oO4xJF2bGRGVG9bMdRuqPifpTKNkki8VIBH9mTfkh3HBzYc01nGf4nwvi5juEZTa26I2VZKgmaLtXvHHzRqVvBi/kJQd2rGQIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFBz16IYO+U5U60Jf6gxvA2hkVf6IMB0GA1UdDgQWBBR1JY3hH0gSWv82aJ9jZCtb9yIEdzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAg2bMzszXl8AIhZjKQNpKxIri/TzTrpVuJdq4FUV33SOb8G5A4nzo0Aaf8FgspQzcRUNqXIT1OcUv/6bIdJda7wxMM+p47Ib/KLfXpboewkY/LMwD2JihSolniOjZg3/rLu/K5vztR7AJ/ihSF6lsSe2Yi/PilT1D44HiZgVDulyEEdzwSkd71usv5eC35oVLLse6wIGNSOWjw+stui/y0pu2oOGjsVmcbm35xn9ospWHXFBXDMPkG987Y7orvg1HmAuwEgFMIycw77sHbNQM5dRM/wjoP55Ta6CrtGdIYanwZWIaik1XXZYjsozw6R0BLOWjbHJ726lAGI9xEqes/H1ZS5g7mZoD+06AQ4fnHLX2nwQuB+zd3L5ZUr+ABO7yyR7/Vc1gJmVYp9CgTINtAuOOn8IjuEIYN8UlvzdTqEvQm3S7pnCvKKjCyKhtbDmnRPw1vTyNYWOJLCceJzi0aNl+t5uXXy7J8WZtOaiGxbP/1dea/RFlaexBlOK6v8Klu2KDNtgJ7+lESUeh5beq3rryYoSX6BLdvf7a4KKK7thmHS0jzE3NW/dIDgXZXTQrJlR3ahOOuvlMzRKsVz0TlvUKomhhmKyB3bCaeF3aI74JVB4WV15bxzX1uYWhzYYeYmLbXkuF3sV6oxC9cs2+S3exOSwRsKjYt/LFUn+FJKk='}}



SDO for Sofia Tuvhag (8956591):
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                    2022-11-1514:28:58
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Matti Leskelä på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som en undertecknare, Sofia Tuvhag på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-11-1515:05:01
                    Sofia Tuvhag på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-11-1515:05:31
                    Sofia Tuvhag på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-11-1518:31:12
                    Matti Leskelä på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-11-1607:37:30
                    Matti Leskelä på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-11-1607:37:30
                    Alla undertecknare har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/3913983/ad14fa996cf0a38166eecae9879fabef6060f2ff/?asset=verification.pdf

