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§ 9 
Justerare och justeringsdag 
Ordförande och Erika Ullberg utses att justera protokollet. 
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§ 1 0 
Information om internrevision och vidtagna åtgärder vid 
Karolinska Universitetssjukhuset 

Ordförande Anders Ekblom och sjukhusdirektör Melvin Samsom 
informerar om genomförd internrevision vid Karolinska 
Universitetssjukhuset samt sjuldiusets åtgärder med anledning av 
revisionen. 

Exp. datum Sign. 
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Landstingsstyrelsen 
Ägarutskottet 

PROTOKOLL 2/2018 
2018-02-02 

§ 1 1 
Åtgärder med anledning av genomförd internrevision vid 
Karolinska Universitetssjukhuset 
LS 2018-0207 

Ärendebeskrivning 
Internrevisionen vid Karolinska Universitetssjukhusets riktar i en rapport 
gällande processen för inköp av externa resurser med specifikt fokus på 
Boston Consulting Group bl.a. kritik mot brister i de administrativa 
rutinerna och fakturahanteringen, samt mot jävsproblematik i 
upphandlingar. 

Åtgärder ska vidtas för att säkra att revisorsanmärloiingar leder till åtgärder 
och att kontrollen av sjukhusets arbete stärks. 

Beslutsunderlag 
M, L, KD- och C-ledamöternas skrivelse om åtgärder för Karolinska 
sjukhuset, 2018-02-02. 

Förslag och yrkande 
Ordförandes förslag om bifall till M, L, KS- och C-ledamöternas skrivelse 
S-ledamöternas förslag om bifall till Socialdemokraternas förslag till 
tilläggsbeslut 
MP-ledamotens, med instämmande av tjänstgörande V-ersättaren, förslag 
till bifall till Miljöpartiets förslag till tilläggsbeslut. 

Proposition 
Ordföranden frågar först om ägarutskottet bifaller förslagen i M, L, KD- och 
C-ledamöternas skrivelse. Ägarutskottet bifaller förslagen. 
Ordförande frågar därefter ägarutskottet bifaller eller avslår 
Socialdemokraternas förslag till tilläggsbeslut och finner att ägarutskottet 
avslår tilläggsbeslutet. 
Avslutningsvis frågar ordförande ägarutskottet bifaller eller avslår 
Miljöpartiets förslag till tilläggsbeslut och finner att ägarutskottet avslår 
förslaget. 

Ägarutskottets beslut 
Ägarutskottet beslutar 

att ge landstingsdirektören i uppdrag att vidta åtgärder för att införa 
hårdare styrning, ledning och kontroll genom att inrätta en central 

Exp. datum Sign. 
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PROTOKOLL 2/2018 
2018-02-02 

regelefterlevnadschef i landstinget, genom stärkt uppföljning av Karolinska 
Universitetssjukhusets förbättringsarbete samt att tillföra kompletterande 
kompetens och kontroll till styrelsen för Karolinska universitetssjukhuset, 

att ge landstingsdirektören i uppdrag att stärka upphandlings- och 
inköpsfunktionen genom att inrätta en central inköpsfunktion som leds av 
inköpsdirektör, 

att ge landstingsdirektören i uppdrag att vidta åtgärder för att erhålla 
ekonomisk ersättning för de felaktigheter som har uppdagats, 

att ge landstingsdirektören i uppdrag att genomföra en extern granskning 
enligt bifogad skrivelse. 

Reservation 
S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet att avslå Socialdemokraternas 
förslag till tilläggsbeslut 
MP-ledamöterna samt tjänstgörande V-ersättaren reserverar sig mot 
beslutet att avslå Miljöpartiets förslag till tilläggsbeslut. 

Beslutsexpediering: 
Akt 

Exp. datum Sign. 
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§ 1 1 
Övriga frågor 
Inga övriga frågor diskuteras. 

Ordförande Justerare Exp. datum Sign. 
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Moderaterna 
Liberalerna 
Kristdemokra terna 
Centerpartiet 

SKRIVELSE 
2018-02-02 LS 2018-0207 

Landstingsstyrelsens 
ägarutskott 

Åtgärder för Karolinska Universitetssjukhuset 

Internrevisionen vid Karolinska Universitetssjukhusets riktar i en rapport 
gällande processen för inköp av externa resurser med specifikt fokus på 
Boston Consulting Group bl.a. kritik mot brister i de administrativa 
rutinerna och fakturahanteringen, samt mot jävsproblematik i 
upphandlingar. 

Landstingsledningen vidtar åtgärder för att säkra att revisorsanmärkningar 
leder till åtgärder och att kontrollen av sjuldiusets arbete stärks. 

Förslag till beslut 

Ägarutskottet föreslås besluta 

att ge landstingsdirektören i uppdrag att vidta åtgärder för att införa 
hårdare styrning, ledning och kontroll genom att inrätta en central 
regelefterlevnadschef i landstinget, genom stärkt uppföljning av Karolinska 
Universitetssjuldiusets förbättringsarbete samt att tillföra kompletterande 
kompetens och kontroll till styrelsen för Karolinska universitetssjuldiuset, 

att ge landstingsdirektören i uppdrag att stärka upphandlings- och 
inköpsfunktionen genom att inrätta en central inköpsfunktion som leds av 
inköpsdirektör, 

att ge landstingsdirektören i uppdrag att vidta åtgärder för att erhålla 
ekonomisk ersättning för de felaktigheter som har uppdagats, 

att ge landstingsdirektören i uppdrag att genomföra en extern granskning 
enligt nedanstående. 

Motivering 
På uppdrag av Karolinska Universitetssjukhusets sjukhusdirektör har 
sjuldiusets internrevision genomfört en översyn av processen för inköp av 
externa resurser med specifikt fokus på Boston Consulting Group. 
Internrevisionen riktar bland annat kritik mot brister i de administrativa 
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SKRIVELSE 
2018-02-02 LS 2018-0207 

rutinerna och fakturahanteringen, samt mot jävsproblematik i 
upphandlingar. 

Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset har presenterat åtgärder 
som kommer att vidtas för att möta revisionens kritik. Det gäller bland 
annat granskningar av kostnadsfritt konsultarbete, funktion för 
regelefterlevnad och att implementera uppförandekoden för leverantörer. 
Det har tidigare även beslutats att alla avrop från konsultavtal ska 
godkännas av sjukhusdirektören. 

Följande åtgärder vidtar landstingsledningen för att säkerställa att 
revisorsanmärkningarna leder till åtgärder och att kontrollen stärks av 
sjuldiusets arbete. 

Hårdare styrning, ledning och kontroll 
Landstinget tillsätter en person direkt underställd landstingsdirektören 
som ska ansvara för att kontrollera att regler och riktlinjer följs. 
Landstinget ska centralt kontrollera att detta arbete utförs 
tillfredsställande, såväl på Karolinska som i andra delar av landstinget. 

Uppföljning av revisorernas rekommendationer kommer art ske genom 
direktrapportering till landstingsstyrelsens ägarutskott och rapporteringen 
göras av landstingsdirektören. En särskild kontroll av avrop från det 
centrala ramavtalet för managementkonsulter ska göras. 

Landstingsdirektören kommer, som adjungerad ledamot, delta i 
Karolinskas styrelsemöten för att komplettera kompetensen och stärka 
kontrollen. 

Upphandling och inköp 
För att göra landstingets centrala ramavtal mer effektiva för 
verksamheterna och värna skattebetalarna har en ny inköpspolicy tagits 
fram för beslut i landstingsfullmäktige i maj. 

För att stärka ledning, styrning och uppsikt över landstingets hela 
upphandlingsverksamhet inrättas en central inköpsfunktion vars arbete ska 
ledas av en inköpsdirektör. En viktig del i inköpsdirektörens arbete 
kommer att vara att leda en ständig förbättring av landstingets avtal. 

Det är tydligt att landstingets ramavtalsupphandling av 
managementkonsulter inte givit ett affärsmässigt utfall. Därför ska det 
utredas hur detta påverkar det ramavtal som är tecknat mellan SLL och 
BCG och vilka åtgärder som behöver vidtas. Dessutom måste säkerställas 
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SKRIVELSE 
2018-02-02 LS 2018-0207 

att kommande upphandling av ramavtal genomförs med annan 
utvärderingsmodell och tydliga krav. 

Extern granskning 
Landstingsdirektören får i uppdrag att genomföra en extern granskning av 
de åtgärder som Karolinska Universitetssjukhusets ledning och styrelse har 
föreslagit, analysera landstingsledningens förslag till åtgärder samt vid 
behov föreslå ytterligare åtgärder. Detta ska ske i syfte att säkerställa att 
tillräckliga åtgärder vidtagits för att liknande händelser inte ska kunna ske 
igen. 

Granskningen ska inkludera landstingets systematiska arbete för att följa 
lagar, rutiner och riktlinjer samt landstingets systematiska åtgärder för att 
förebygga och upptäcka jäv och korruption. Slutsatserna i granskningen ska 
tjäna som underlag till landstingets regelefterlevnadsarbete. 

Återrapportering ska ske i två delar, där första delen ska analysera att 
åtgärderna bedöms tillräckliga och ändamålsenliga med återrapport senast 
30 april 2018. Slutrapport ska ske efter att åtgärder implementerats, dock 
senast 31 december 2018. 



J L Stockholms läns landsting i (2) 
FÖRSLAG TILL TILLÄGGSBESLUT 
2018-02-02 

„ . . . . Ägarutskottet 
^gfj Soc ia ldemokraterna 

F R A M T I D S P A R T I E T 

Gällande Information om internrevision och åtgärder 
vid Karolinska Universitetssjukhuset 

Ägarutskottet föreslår landstingsstyrelsen besluta 

att uppdra åt landstingsdirektören att redogöra för hur mycket 
vårdåtagandet kommer att öka för andra sjukhus och vårdinstanser 
i och med inflyttningen i Nya Karolinska Solna (NKS), liksom vad 
övriga sjukhus behöver för att klara det 

att pausa all inflyttning i NKS till dess att tekniken är pålitlig och 
vårdkapaciteten i länet är säkrad 

att införa ett totalstopp av konsultinköp från Boston Consulting Group 

att uppdra åt landstingsdirektören att tillsätta en utredning av j äv och 
personkopplingar, liksom av eventuella överträdelser av personer på 
nyckelpositioner vid Karolinska Universitetssjukhusets köp av 
konsulttjänster 

att uppdra åt landstingsdirektören att tillsätta en utredning om hur 
ägarstyrningen av Karolinska Universitetssjuldiuset kan förbättras 

Att styrningen av Karolinska Universitetssjukhuset inte fungerar har blivit 
allt mer uppenbart under det år som gått. Under sommaren tackade 
sjukhuset nej till hjälp med att beta av cancerköer, vilket gjorde att ett 
tjugotal personer opererades för sent. Under hösten uppdagades stora 
nätverksproblem, som två gånger inom en vecka tvingade upp sjukhuset i 
stabsläge. En person kan ha mist livet i samband med det. Och nu kommer 
tillslut resultaten av den internrevision som undersökt sjukhusets inköp av 
konsulter från BCG. De missförhållanden som däri uppdagats är 
häpnadsväckande. Frågan hur det har kunnat få fortgå lämnas obesvarad. 

Gemensamt för dessa allvarliga händelser är att informationen kommit 
Ägarutskottet till del först i efterhand. Transparensen har varit totalt 
bristfällig, vilket gjort att ägarstyrningen helt enkelt inte har fungerat. 
Ansvaret för det faller tungt på den styrande Alliansen. Nu kan vi läsa att 
Iréne Svenonius och Moderaternas förtroende för sjukhusledning och 



styrelse är "naggat i kanten". Men hur mycket kan ett förtroende naggas 
utan att tillslut vara förbrukat? Och med tanke på sjukhusets historik av att 
inte följa gällande regler och riktlinjer - vilket internrevisionen av 
konsultinköpen visat på - hur säkerställer Alliansen att de stora ord som nu 
florerar i morgontidningarna faktiskt också realiseras? På vilket sätt har 
rutinerna ändrats sedan i somras för att säkerställa att operationsköer inte 
återigen göms undan, och drabbar svårt sjuka människor hårt? På vilket 
sätt säkerställs att rutinerna kring konsultinköp kommer att ändras nu? 
Alliansen är svaren skyldiga. 

I nämnda internrevision saknas viktiga pusselbitar. Huruvida de anlitade 
konsulterna faktiskt arbetat 13 timmar om dagen månader i streck, vilket 
sjukhuset betalat för, tycks ingen veta. Likaså saknar rapporten svar på om 
konsulterna de facto har nått upp till den kompetensnivå som det 
fakturerats för. Vi menar att dessa är grundläggande frågor som behöver 
besvaras. Den jävsproblematik som varit, och som ju sjukhuset varit 
medveten om hela tiden, är likaså anmärkningsvärd och en kraftigt 
försvårande omständighet som behöver utredas vidare. 

Sett till hela landstingets konsultanvändande så begärde vi så sent som i 
augusti en redovisning av konsultkostnaderna (LS 2017-0120). Vi 
motiverade det med att det inte går att genomföra en begränsning av 
konsultkostnaderna och stävja kostnadsutvecklingen på området om det 
inte finns en tydlig bild av rådande situation. Alliansen nekade till det. 
Samma personer som nu slår ifrån sig allt ansvar genom att hävda att de 
inget vetat. Frågan är nu hur och i vilken omfattning Karolinska 
Universitetssjukhuset och hela landstinget ämnar att använda konsulter 
framöver. Och finns det maxgräns för det eller kommer vårdens pengar 
fortsätta att rulla? 

I slutändan är det patienter och personal som drabbas av den bristande 
styrning som lett till gömda cancerköer och avsaloiad av ansvarstagande för 
det konsulthaveri som uppdagats på NKS. Det är helt enkelt inte 
acceptabelt. Vi socialdemokrater kräver faktiska åtgärder för att komma 
tillrätta med den svaga styrning och den bristande transparens som färgat 
affären NKS under åren. 
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miljöpartiet de gröno 
LS 2018-0207 

Information om internrevision och åtgärder vid Karolinska 
universitetssjukhuset 

I den interna revisionen "Översyn över processen för inköp av externa 
konsulter" som Karolinska gjort framgår att vad som menas med 
beloppsgränserna i delegationsordningen behöver förtydligas. Vi anser att 
denna skrivning skapar ytterligare frågor om beslut kring upphandlingar 
har fattats på ett korrekt sätt av rätt personer. Det är också uppenbart att 
Karolinska inte har utfört upphandlingar av konsulttjänster på bästa sätt. 
Ibland kan det vara bättre att ha exempelvis ett fast pris eller pris med 
timtak. Vi är frågande till varför man använde sig av just den här modellen. 

Ägarutskottet föreslås besluta 

att landstingsdirektören återkommer med svar på om beloppsgränserna i 
Karolinskas delegationsordning avser varje enskilt inköp/avrop eller avser 
de hela anskaffningen som blir följden av ett program/projekt? 

att landstingsdirektören återkommer med svar på vilka beslut inom ramen 
för upphandlingarna av konsulttjänster på Karolinska och specifikt från 
BCG har beslutats av landstinget, Karolinskas styrelse, sjukhusdirektören, 
upphandlingschef eller annan tjänsteperson? 

att landstingsdirektören återkommer med svar på hur ska det säkerställas 
att upphandlingar av konsulter görs kostnadseffektivt och med möjlighet 
att kontrollera i efterhand 

att förtroendet för Karolinskas ledning och styrelse prövas vid nästa 
ordinarie Ägarutskott 


