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Sammanfattning 

I denna rapport ges en lägesrapport utifrån de granskningar som genomförts hittills 

under året inkl. en översiktlig granskning av nämndens delårsrapport. Rapporten är 

en delrapportering inför den slutliga avrapporteringen och bedömning utifrån årets 

granskning i mars/april 2020.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat 

Nämnden prognosticerar årets resultat till -1 624 mnkr, vilket är 1 344 mnkr lägre än 

fullmäktiges resultatkrav på -280 mnkr. Revisionen bedömer att nämndens prognos 

för det ekonomiska resultatet i delårsrapporten är svårbedömd. Dels har avvikelser i 

förhållande till budget inte preciserats med belopp, dels är det inte tillräckligt tydligt 

vilka åtgärder nämnden avser att vidta eller vilka effekter åtgärder väntas ge.  

Nämnden bedömer i delårsrapporten att centrala verksamhetsmål inte kommer att 

nås och att man inte kommer att kunna producera i enlighet med budget. Revisionen 

bedömer nämndens prognos i allt väsentligt som rimlig, men konstaterar att nämn-

den inte heller när det gäller verksamhetsmålen och produktionen tydligt har förkla-

rat avvikelserna från budget eller vilka åtgärder nämnden avser att vidta. 

Revisionen bedömer att nämnden behöver förbättra rapporteringen och tydligare 

förklara och analysera avvikelser och åtgärder avseende det ekonomiska och det 

verksamhetsmässiga resultatet.  

Intern styrning och kontroll 

Revisionens bedömning när det gäller nämndens arbete för en ekonomi i balans är 

att nämnden i ett allvarligt ekonomiskt läge inte har agerat tillräckligt skyndsamt och 

tydligt i styrningen av budget- och besparingsarbetet. Revisionen konstaterar att de 

ursprungliga besparingsåtgärderna i budgeten för 2019 var helt otillräckliga vilket 

även gäller de ytterligare åtgärder som tagits fram tidigt under våren. Revisionen be-

dömer vidare att bristerna när det gäller ekonomistyrningen och informationsförsörj-

ningen är en viktig orsak till att sjukhusets ekonomiska läge har förvärrats sedan 

2018. Revisionen uppfattar dock att problemen nu är prioriterade av nämnden. Re-

visionen har även noterat att nämnden sedan i april har tagit fram flera sjukhusöver-

gripande besparingsinitiativ av strukturell karaktär, men dessa kommer endast att ge 

begränsad effekt 2019. Revisionen konstaterar att det kommer att krävas ett uthålligt 

arbete av nämnden och sjukhusledningen för att åtgärderna ska kunna resultera i en 

ekonomi i balans 2020.  

Revisionen konstaterar vidare att rekommendationer rörande riskanalys och intern 

kontrollplan som tidigare har lämnats ännu inte har åtgärdats. När det gäller ansvar 

och befogenheter har rekommendationer åtgärdats i och med nytt reglemente för 

nämnden. Övriga delar av den interna kontrollen där revisionen tidigare lämnat re-

kommendationer kommer att följas upp inför årsrapporteringen. 
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Räkenskaper 

I granskningen har det inte kommit fram några omständigheter som ger anledning 

att anse att nämndens delårsrapport inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med 

lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed.  
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1 Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat - 
prognos per 2019-08-31 

1.1 Ekonomi 

Nämnden prognostiserar årets resultat till -1 624 mnkr, vilket är 1 344 mnkr lägre än 

fullmäktiges resultatkrav på -280 mnkr. Avvikelsen i förhållande till resultatkravet 

motsvarar ca 7,1 procent av den prognosticerade omsättningen. Det ackumulerade 

resultatet per den 31 augusti är -1 207 mnkr, vilket är -749 mnkr lägre än budget.  

I delårsrapporten för Karolinska redovisas avvikelser för utfallet på delåret jämfört 

med periodiserad budget för åtta månader, men i huvudsak saknas jämförelser mel-

lan prognostiserade avvikelser och budget på helåret. Det finns en beskrivning av hur 

resultatprognosen i delårsrapporten skiljer sig från den som lämnades i tertialrap-

porten. Revisionen har i granskningen av delårsrapporten erhållit kompletterande 

uppgifter från Karolinska. 

Avvikelsen när det gäller delårsresultatet beror framför allt på 662 mnkr högre kost-

nader jämfört med periodiserad budget, vilket är 5,0 procent över budget. Beman-

ningskostnaderna ligger 189 mnkr över budget och det beror framför allt på att kost-

naderna för inhyrd personal överstiger budget med 113 procent (115 mnkr). Även 

budgeten för personalkostnader för de anställda överskrider budget (74 mnkr). Enligt 

budget skulle antalet anställda minska med motsvarande 332 helårsarbeten t.o.m. 

augusti, men minskningen blev 107. Även kostnader kopplade till köpta vårdtjänster, 

läkemedel, material samt lokal och fastighet avviker negativt från budget. Karolinska 

har köpt sjukvårdstjänster externt för 61 mnkr över budget för att minska vänteti-

derna i vården. Sjukhuset har inte lyckats begränsa kostnadsutvecklingen när det gäl-

ler läkemedel respektive medicinskt material som överskrider budget med 94 mnkr 

respektive 93 mnkr. Förutom en generellt hög kostnadsutveckling inom dessa områ-

den, bidrar även sjukhusets problem med sterilverksamheten till ökade kostnader (se 

avsnitt 1.2). Kostnaderna för service- och underhållsavtal för IT- och medicinteknisk 

utrustning är 201 mnkr högre än budgeterat. Utfallet för delåret belastas också av to-

talt 93 mnkr i kostnader som avser tidigare år. Det handlar om korrigeringar i bokfö-

ringen av tillgångar som belastar resultatet med 44 mnkr samt kostnader för städ-

ning och osäkra kundfordringar på 49 mnkr.  

Vidare framgår det av delårsrapporten att Karolinskas budgeterade åtgärdsprogram 

på 550 mnkr hittills under 2019 endast gett begränsade effekter. En sammanställning 

av verksamheternas åtgärdsrapportering visar ett resultat på 323 mnkr i besparingar, 

men samtidigt skriver sjukhusledningen i delårsrapporten att nettoeffekten av åt-

gärdsprogrammet motverkas av andra kostnadsökningar. Revisionen har granskat 

hur nämnden hanterat det ekonomiska underskottet hittills under 2019 (se avsnitt 

2.1). 

Intäkterna för perioden januari t.o.m. augusti är 105 mnkr eller 0,8 procent lägre än 

budget. Eftersom Karolinska inte räknar med att nå målen enligt omställningsavtalet 

har intäkterna till och med augusti minskats med 53 mnkr avseende viten.  
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Den negativa resultatprognosen innebär en avvikelse mot det negativa resultatkravet 

(-280 mnkr) som beräknas uppgå till -1 344 mnkr för helåret. Den förklaras framför 

allt av att personalkostnaderna beräknas bli högre än budgeterat. Kostnaderna för 

den anställda personalen uppskattas bli 306 mnkr eller 3,8 procent högre än budget. 

I budgeten räknade sjukhuset med en minskning motsvarande 526 helårsarbeten för 

2019, men enligt prognosen kommer minskningen att begränsas till 134 helårsar-

beten. Prognosen utgår också från att behovet av inhyrd personal kommer att öka nå-

got under hösten jämfört med hittills under 2019 och att kostnaderna för inhyrd per-

sonal därmed kommer att överstiga budget med 179 mnkr. Sjukhuset räknar också 

med ett fortsatt behov av att köpa in externa sjukvårdstjänster, vilket beräknas ge 

ökade kostnader på 159 mnkr över budget. Inom både läkemedel och medicinskt 

material är kostnadsutvecklingstakten hög och dessa kostnader bedöms sammanta-

get överstiga budget med 267 mnkr. På helårsbasis prognosticeras kostnadsavvikel-

sen när det gäller service- och underhållsavtal för IT- och medicinteknisk utrustning 

till 285 mnkr. När det gäller lokal- och fastighetskostnader räknar sjukhuset med att 

de besparingsåtgärder som man har initierat (se avsnitt 2.1) ska ge effekt mot slutet 

av året och att kostnaderna på helårsbasis kommer att understiga budget med 41 

mnkr.  

De prognosticerade intäkterna för helåret avviker totalt sett marginellt jämfört med 

budget (- 0,41 procent). Intäkterna för omställningsavtalet beräknas minska med 

sammanlagt 98 mnkr eftersom sjukhuset kommer att få betala viten när man inte når 

målen enligt omställningsavtalet.  

För helåret 2019 är prognosen för investeringarna 295 mnkr, vilket understiger bud-

get med 56 mnkr. Till och med augusti uppgår investeringarna till 182 mnkr. Avvikel-

sen mellan prognos och budget beror på att Karolinska p.g.a. det allvarliga ekono-

miska läget har blivit restriktiva med investeringsbeslut.  

Bedömning 

Revisionen konstaterar att den ekonomiska analysen i delårsrapporten, i likhet med 

2018, behöver förbättras för att nämnden, fullmäktige och revisionen ska kunna be-

döma sjukhusets ekonomiska läge. Avvikelser för delårsutfallet har delvis kommente-

rats i nämndens delårsrapport. Prognosen i förhållande till budget för helåret har 

dock inte kommenterats och analyserats. Revisionen bedömer att det är väsentligt för 

nämnden att få en sådan analys där det finns förklaringar till prognostiserade avvi-

kelser för hela året tydligt kopplade till enskilda poster för att det befarade under-

skottet ska kunna bedömas. De uppgifter som regionstyrelsen begär in för dess be-

dömning av hela koncernen utesluter inte ett utökat behov för nämnden och andra 

intressenter att få en tydlig och transparent bild av den ekonomiska situationen. 

Det framgår inte heller tillräckligt tydligt i nämndens delårsrapport eller övriga be-

slutsunderlag vilka åtgärder nämnden avser att vidta eller vilka effekter dessa beräk-

nas ge. Revisionen konstaterar att en ökad transparens är nödvändig då sjukhuset 

står inför stora utmaningar när det gäller att förbättra styrningen i organisationen 

samt att anpassa verksamheten till det nya vårduppdraget (se vidare avsnitt 2.1). 
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Revisionen bedömer mot bakgrund av ovanstående att nämndens prognos för det 

ekonomiska resultatet är svårbedömd.  

Rekommendation: 

• Nämnden bör förbättra rapporteringen till regionstyrelsen när det gäller analyser 

av avvikelser avseende det ekonomiska resultatet, men även för prognosen.  

1.2 Verksamhet 

Regionfullmäktige har för 2019 ett övergripande mål som anger att ”Hälso- och sjuk-

vården i Stockholmsregionen ska präglas av korta vårdköer, hög tillgänglighet, god 

kvalitet och invånarens möjlighet att själv välja vårdgivare”. Det övergripande målet 

har sedan delats upp i tre underliggande mål: Vård i rätt tid, Säker vård och Effektiv 

vård. Inom ramen för Vård i rätt tid finns tre indikatorer: Andelen patienter som 

vistas högst fyra timmar på akutmottagning, Andel patienter som får tid för första 

besök hos specialistläkare inom 30 dagar samt Andel patienter som får tid för be-

handling inom 90 dagar.  

Nämnden bedömer i delårsrapporten att man inte kommer att klara fullmäktiges 

målnivå på 78 procent för Andelen patienter som vistas högst fyra timmar på akut-

mottagning. Utfallet t.o.m. augusti var 54 procent. Karolinska har, p.g.a. stora pro-

blem med genomströmningen på akutmottagningen satt ett lägre mål än regionfull-

mäktige, nämligen att andelen inte ska vara högre än utfallet för föregående år. Karo-

linska bedömer att man kan nå det lägre lokala målvärdet på helårsbasis och har där-

för markerat måluppfyllelsen som ”grön”, vilket är i överensstämmelse med region-

ledningskontorets anvisningar för rapportering. I granskningen har framkommit de-

finitionen av fyra timmarsmålet inte har ändrats, trots att Karolinska i delårsrappor-

ten uppger att så är fallet.   

Karolinska har ändrat sina definitioner och därmed sätt att mäta för indikatorerna 

Andel patienter som får tid för första besök hos specialistläkare inom 30 dagar 

samt Andel patienter som får tid för behandling inom 90 dagar. Ändringen har 

gjorts på uppmaning av regionledningskontoret med syfte att åstadkomma jämför-

barhet mellan sjukhusen. Karolinska har i delårsrapporten inte närmare förklarat 

vad förändringen i mätmetod består i. Förändringen medför att det inte är möjligt att 

göra jämförelser med de uppgifter som sjukhuset redovisat i tertialrapporten och i ti-

digare rapporter.  

Andelen patienter som fått tid inom 30 dagar för ett öppenvårdsbesök var den 31 au-

gusti 64 procent. Fullmäktiges mål på 73 procent har därmed inte uppnåtts. Uppgif-

ter som revisionen erhållit från Karolinska anger att utfallet per augusti 2018 skulle 

ha varit 52 procent om samma sätt att mäta hade använts. 

Enligt fullmäktiges mål ska 90 procent av patienterna få behandling inom 90 dagar. 

På Karolinska var det enbart 64 procent som under perioden januari till augusti fick 

behandling inom stipulerad tid. Om denna indikator mätts på samma sätt i augusti 

2018 skulle utfallet ha varit 64 procent.  
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Karolinska har både 2018 och 2019 fått en anmodan av regionstyrelsen att fortsätta 

att intensifiera arbetet med att säkerställa uppfyllelsen av tillgänglighetsmålen, vilket 

Karolinska rapporterar har status ”pågående med avvikelse”. 

Tillgänglighetsproblemen är störst inom barnsjukvården, men stora problem med att 

rekrytera operationssjuksköterskor ger problem även för vuxna patienter. Sjukhuset 

redovisar att överbeläggningsgraden ligger på 105 procent, vilket är samma nivå som 

föregående år. Informationen som Karolinska lämnar i delårsrapporten beskriver till 

stora delar en positiv trend när det gäller t.ex. antalet operationer och antalet över-

nattande på akutmottagningen i Huddinge, men uppgifterna bidrar inte till att för-

klara de negativa utfallen på tillgänglighetsindikatorerna. Vidare framgår att man för 

att hantera problemen bl.a. har köpt vårdkapacitet och satsat på utbildning av perso-

nal inom yrkeskategorier där det finns brist, främst när det gäller specialistsjukskö-

terskor. Karolinska rapporterar vidare att väntetiderna sedan försommaren har 

minskat för patienter med behov av cancerkirurgi. 

Revisionen har noterat att vissa uppgifter som sjukhuset redovisar i delårsrapporten 

avser första halvåret, men revisionen har erhållit uppdaterade uppgifter för perioden 

januari t.o.m. augusti. Revisionen har även i samband med granskningen av delårs-

rapporten efterfrågat och erhållit annan kompletterande information.  

Indikatorn inom Säker vård är Förekomsten (prevalensen) av vårdrelaterade in-

fektioner. Fullmäktiges mål är att förekomsten ska vara högst 7,9 procent. Karolins-

kas utfall för denna indikator är 9,9 procent per den 31 augusti. Sjukhuset gör be-

dömningen att man inte kommer att klara målnivån för denna indikator 2019. Karo-

linska uppger att man har svårt att nå målet eftersom man har en relativt hög andel 

patienter med hög risk att få vårdrelaterade infektioner.  

Karolinska kan ännu inte mäta utfallet för indikatorn Antal dagar medicinskt färdig-

behandlade patienter är kvar på sjukhus inom Effektiv vård och man räknar inte 

med att få fram stöd för att kunna mäta innan årsskiftet.  

Karolinska klarar heller inte sina produktionsmål. För slutenvården understiger pro-

duktionen för de första åtta månaderna budget med 12 procent och för öppenvården 

med 4 procent. När det gäller slutenvården är det en kraftig försämring jämfört med 

samma period föregående år då avvikelsen jämfört med budget var -2 procent. För 

öppenvården var avvikelsen -9 procent 2018. Karolinska särredovisar antalet förloss-

ningar och utfallet hittills 2019 är 18 procent under budget. Förlossningarna utgör 

drygt 9 procent av slutenvården.  

Sjukhuset bedömer att man på helårsbasis kommer att nå produktionsmålet för anta-

let förlossningar, men vid förfrågan från revisionen visar det sig att prognos för slu-

tenvårdsproduktionen endast har lagts för hela slutenvården totalt och att man an-

vänt budgetsiffran som prognosvärde för förlossningar. För hela slutenvården gör 

Karolinska bedömningen att produktionen kommer att understiga målnivån med 12 

procent. Bedömningen baseras bl.a. på att produktionsökningstakten efter somma-

ren var lägre i år än förra året. När det gäller öppenvårdsbesök antar sjukhuset att 

produktionen kommer att understiga budget med 5 procent. Antalet disponibla 
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vårdplatser var 5 procent lägre än budget per augusti, men var något bättre än 

samma period föregående år. Sjukhuset anger även att vårdtyngden fortsätter att 

öka. 

Sjukhuset har haft stora svårigheter med steril- och materialflödet till operationer i 

Solna, problem som har förvärrats sedan i våras. Detta har påverkat produktionen 

negativt. Sjukhuset har vidtagit olika åtgärder internt, bl.a. omfördelat personal, men 

man har även tvingats köpa tjänster kopplade till sterilflödet.  

Den huvudsakliga förklaringen till sjukhusets svårigheter att nå målen för verksam-

heten och produktionen är att sjukhuset p.g.a. kompetensförsörjningsproblem inte 

klarat att hålla ett tillräckligt stort antal vårdplatser öppna. Det är framför allt specia-

listutbildade sjuksköterskor som saknas. Kompetensförsörjningen har varit ett stort 

problem för Karolinska och för sjukvården i allmänhet under flera år. Karolinska 

lämnar få uppgifter som gör det möjligt att bedöma hur situationen har utvecklats. 

Revisionen noterar dock att kostnaderna för inhyrd personal har öka med 26 procent 

jämfört med föregående år, vilket antyder att problemen har förvärrats. Karolinska 

uppger att man har för avsikt att börja samla in uppgifter från verksamheten bl.a. när 

det gäller inom vilka specialiteter som personal saknas.  

Bedömning 

Måluppfyllelsen och produktionsutfallet har delvis kommenterats och analyserats i 

nämndens delårsrapport. Revisionen bedömer, liksom tidigare, att Karolinska på ett 

mer uttömmande sätt bör förklara avvikelserna. Till oklarheterna bidrar att Karo-

linska har förändrat mätmetoder när det gäller målen under det övergripande målet 

Vård i rätt tid, utan att tydligt beskriva hur förändringen påverkar utfallet.  

Revisionen bedömer nämndens prognos i delårsrapporten, att sjukhuset inte kom-

mer att nå centrala verksamhetsmål och att man inte kommer att kunna producera i 

enlighet med budget med undantag för förlossningsvården, som i allt väsentligt rim-

lig.  

 

2 Intern styrning och kontroll 

2.1 Ekonomistyrning  

Karolinska universitetssjukhuset har enligt delårsrapporten per den sista augusti 

prognostiserat ett resultat för hela 2019 på -1 624 mnkr. Detta innebär en negativ av-

vikelse på 1 344 mnkr, jämfört med regionfullmäktiges resultatkrav på -280 mnkr för 

2019.  

Revisionen har granskat om nämnden för Karolinska universitetssjukhuset har vidta-

git tillräckliga åtgärder för att nå en ekonomi i balans och om nämndens ekonomi-

styrning har varit tillräcklig. Revisionen har samtidigt följt upp den rekommendation 

som revisionen lämnade i delårsrapporten 2018 om ekonomistyrningen på Karo-

linska.  
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2.1.1 Bakgrund 

Karolinska universitetssjukhuset har under perioden 2016–2020 genomfört omfat-

tande förändringar som bland annat har inneburit att sjukhuset flyttat in i nya loka-

ler både i Solna och i Huddinge samtidigt som vård flyttat ut till andra vårdgivare när 

sjukhusets vårduppdrag inriktats mer mot högspecialiserad vård. Under 2018 avslu-

tades flytten till NKS-huset, men lokalförändringarna fortsätter under 2020 då sjuk-

huset bl.a. ska flytta in i nya lokaler för operation, förlossning och röntgen i Hud-

dinge.  

Förändringarna har genomförts inom ramen för det så kallade omställningsavtalet 

som styrt sjukhusets vårdproduktion under de senaste fyra åren. Avtalet som gäller 

till och med 2019 har inneburit att sjukhusets intäkter under perioden 2016–2019 

har reducerats med cirka 1 mdr för den vård som var tänkt att flytta ut. Eftersom ut-

flytt av vård delvis försenats fick sjukhuset kompensation med 300 mnkr från hälso- 

och sjukvårdsnämnden under 2018.  

Sjukhuset har under perioden även successivt infört en ny organisation. En ytterli-

gare revidering av organisationen är aviserad till den 1 januari 2020. Sjukhuset har 

haft en tillförordnad sjukhusdirektör mellan den 1 oktober 2018 och den 28 april 

2019 innan en ny sjukhusdirektör tillträdde. Sjukhusets ekonomidirektör lämnade 

sitt uppdrag den 1 april och har ersatts av en tillförordnad ekonomidirektör.  

Resultatet för 2018 uppgick till -822 mnkr, vilket var en avvikelse på 852 mnkr mot 

resultatkravet på 30 mnkr. Det ekonomiska läget försämrades kraftigt under hösten 

2018. Resultatprognosen i delårsrapporten per den 31 augusti 2018 var -541 mnkr 

och -790 mnkr två månader senare. Sjukhuset rapporterade att under 2018 hade åt-

gärdsprogrammet gett besparingar på 415 mnkr jämfört med målet på 525 mnkr.   

2.1.2 Sjukhusets ekonomistyrningsprocess 

Revisionen pekade i delårsrapporten 2018 på att Karolinska saknade en beslutad 

ekonomistyrningsmodell. Revisionen lämnade då en rekommendation till nämnden 

att säkerställa att det finns tydliga och dokumenterade processer för ekonomistyr-

ning som är anpassade till sjukhusets nya verksamhetsmodell och organisation. I de-

lårsrapporten noterade revisionen även att Karolinska hade problem med att försörja 

lokala chefer med ekonomisk uppföljningsinformation.  

Nämnden framförde i sitt yttrande den 11 februari 2019 över revisionens delårsrap-

port att man ansåg att man hade tydliga spelregler när det gäller ansvar för vård och 

ekonomi. Nämnden framhöll även att ledningen hade anpassat arbetssätt, ansvar och 

verktyg för att hantera problemen med uppföljningsinformation för ekonomi och 

vård. 

Vid nämndens möte den 23 april konstaterade nämnden sedan att det behövdes en 

styrmodell och tydligare ekonomiska spelregler för verksamheterna. Vidare menade 

nämnden att ekonomistyrningen behövde anpassas så att den följer produktionsstyr-

ningen. Vid detta möte tog nämnden också upp de problem som finns med att ge 

första linjens chefer tillräckliga förutsättningar för verksamhetsuppföljning. 
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Karolinska uppger vidare att det finns ett förslag till en ekonomistyrningsmodell 

framtagen som ska beslutas under hösten 2019. 

Nämnden gjorde under hösten 2018 en uppföljning av den nya organisationen. I 

uppföljningen som överlämnades till nämnden i januari 2019 framkom bl.a. att de 

flesta förstalinjechefer på grund av bristande informationsförsörjning hade otillräck-

liga möjligheter att följa upp verksamheternas vårdkvalitet och ekonomi. Uppfölj-

ningen visade även att det fanns otydligheter när det gäller ansvar och roller i organi-

sationen. Rapporten ledde till att nämnden gav sjukhusledningen i uppdrag att fort-

sätta översynen av organisationen och att vid varje möte återrapportera hur arbetet 

med att förbättra informationsförsörjningen för förstalinjechefer fortskred. Denna 

fråga har återkommit på nämndens möten under våren, men utan att någon tidplan 

har preciserats för när problemen ska vara lösta.  

Underlaget som lämnades till nämnden inför beslutet den 29 augusti 2019 om revi-

dering av den nya organisationen innehåller ytterligare information om problemen.1 

Där framgår att sjukhusets styrmodell upplevs som otydlig av medarbetare och che-

fer. Produktion och ekonomi ses inte som sammanhängande för de vårdproduce-

rande nivåerna. En otydlig ansvarsfördelning mellan olika chefer och chefsnivåer i 

kombination med brister i systemstödet för ekonomisk uppföljning har bidragit till 

svårigheterna för framför allt första linjens chefer att ha kontroll över sin budget.  

I revisionens granskning av ekonomistyrningen under 2019 har det framkommit att 

det finns chefer som upplever att de inte har någon information alls om hur utfall för-

håller sig mot budget medan andra anger att de endast med svårighet kan få en sådan 

bild. Cheferna känner därmed att de inte har förutsättningar för att ta ansvar för sin 

budget. Vidare framkommer att det har inneburit svårigheter för chefer inom vården 

att agera beställare av t.ex. laboratorietjänster på ett sätt som inte driver kostnader 

inom laboratorieverksamheten. 

Revideringen av sjukhusets organisation innebär bl.a. att några enheter slås ihop 

samt att en chefsnivå tas bort i organisationsstrukturen. Förändringen är planerad 

att genomföras den 1 januari 2020. Organisationsförändringen ger möjlighet att ta 

fram en masterdatastruktur som överensstämmer med organisationens uppbyggnad 

Därmed skapas förutsättningar för en fungerande informationsförsörjning för upp-

följning av ekonomi och produktion. En lägsta godtagbar nivå för informationsför-

sörjning till verksamhetscheferna har definierats. Den innebär att verksamhetschefer 

på en övergripande nivå ska kunna följa upp produktion, personal och ekonomiskt 

utfall. Detta ska var klart innan den reviderade organisationen införs. Problemen 

med informationsförsörjningen kommer inte fullt ut att vara lösta förrän under 

2020.  

2.1.3 Sjukhusets ursprungliga budget 

Den budget för 2019 som nämnden antog den 24 januari innehöll ett åtgärdsprogram 

med kostnadsminskningar på 550 mnkr. Nettoeffekten av åtgärdsprogrammet var 

                                                             

1 §7. Justeringar i verksamhetsmodellen, beslut, Karolinska universitetssjukhuset, 2019-08-
29, K2019-7789. 
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dock 420 mnkr eftersom sjukhuset samtidigt planerade arbetsmiljörelaterade sats-

ningar på 130 mnkr. Nämnden framhöll vid detta möte att det var angeläget att prio-

ritera att säkerställa ekonomisk balans för sjukhuset. Förutom åtgärdsprogrammet 

byggde budgeten på att Karolinska skulle få 175 mnkr i kompensation för föränd-

ringar i sjukhusets vårduppdrag.2 Budgeten motsvarade fullmäktiges resultatkrav på 

30 mnkr, men budgeten var underfinansierad med 550 mnkr och framför allt beman-

ningskostnaderna var för lågt budgeterade. Nämnden angav i sitt beslut om budgeten 

att detta ”utestående gap mot mål” var under beredning med regionstyrelsen, hälso- 

och sjukvårdsnämnden samt med fastighets- och servicenämnden.3 I budgeten fram-

gick det även att Karolinska bedömde att underskottet på 550 mnkr motsvarade sjuk-

husets merkostnader för högspecialiserad vård.4 En summering av de tillskott som 

Karolinska ansåg rimliga uppgick till 725 mnkr, vilket också återgavs i nämndens be-

slut.  

2.1.4 Karolinska fick finansiellt tillskott 

Den 5 mars beslutade regionstyrelsen att inte godkänna Karolinskas budget eftersom 

den inte innehöll tillräckliga kostnadsminskningar. Regionstyrelsen menade samti-

digt att pensionskostnaderna hade ökat på ett sätt som inte kunde förutses 2015 när 

ersättningsnivåerna i omställningsavtalen fastställdes. Regionstyrelsen föreslog mot 

denna bakgrund regionfullmäktige att besluta om en ökning av ersättningen enligt 

omställningsavtalet på 130 mnkr till Karolinska och att sänka resultatkravet för sjuk-

huset genom att medge ett negativt resultat på 280 mnkr för 2019. Den ökade ersätt-

ningen skulle enligt förslaget förmedlas via hälso- och sjukvårdsnämnden. Regionsty-

relsen uppdrog samtidigt till Karolinska att lämna in en ny verksamhetsplan och 

budget. Regionstyrelsen aviserade även att man avsåg att i särskild ordning följa upp 

Karolinskas åtgärder för ökad produktivitet och minskade kostnader, bl.a. vad avser 

lokaler. Regionfullmäktige beslutade enligt regionstyrelsens förslag den 12 mars.5   

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i slutet av mars att tillföra Karolinska totalt 

415 mnkr i utökade intäkter för omställningsavtalet under 2019. Utöver de 130 mnkr 

som beslutats av regionfullmäktige uppfattade Karolinska att de skulle få ytterligare 

285 mnkr från hälso- och sjukvårdsnämnden som dels avsåg tillkommande vårdupp-

drag, dels en indexuppräkning av ersättningsnivån.6 I mars lämnade hälso- och sjuk-

vårdsförvaltningen besked om att 95 mnkr av dessa medel redan hade tillgodoräk-

nats sjukhuset för 2019 i samband med budgetarbetet i januari. Enligt hälso- och 

sjukvårdsnämndens beslut i april har finansieringen skett genom en omfördelning i 

                                                             

2 Verksamhetsplan 2019 Karolinska universitetssjukhuset, behandlad på nämndmöte 2019-
01-24, K 2019-1325, s. 3. 
3 §5. Behandling av verksamhetsplan inkl. budget, beslut, Karolinska universitetssjukhuset, 
2019-01-24, K 2019-0917. 
4 Verksamhetsplan 2019 Karolinska universitetssjukhuset, behandlad på nämndmöte 2019-
01-24, K 2019-1325, s. 3. 
5 §44 Avstämning av budget 2019 för Region Stockholm (förslag 2019:34), beslut, Region-
fullmäktige, 2019-03-12, RS 2019-022. 
6 §70 Omdisponering i verksamhetsplan 2019 för ökad ersättning till Karolinska Universitets-
sjukhuset (HSN 2018-0236), beslut, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2019-04-23, HSN 2019-
0376. 
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den ursprungliga budgeten för somatisk specialistvård. Karolinska har därmed fått 

95 mnkr mindre än vad sjukhuset förväntat sig.  

Den 7 maj 2019 beslutade regionfullmäktige i samband med att man antog årsredo-

visningen för 2018 att anmoda Karolinska att skyndsamt anpassa kostnaderna och 

bemanningen till det beslutade vårduppdraget med fokus på den högspecialiserade 

vården.7 

Regionstyrelsen hade i början på oktober 2019 ännu inte tagit ställning till Karolins-

kas reviderade verksamhetsplan och budget. 

2.1.5 Åtgärdsprogrammet 

Åtgärdsprogrammet som ingår i Karolinskas budget 2019 med 550 mnkr består av 

besparingsåtgärder som teman och funktioner inom Karolinska tagit fram för att 

täcka skillnaden mellan den ekonomiska ramen för 2019 och respektive tema eller 

funktions underskott för 2018. Det har tagits fram på liknande sätt som åtgärdspro-

grammet i budget 2018. Ett första uppdrag till verksamheterna om att ta fram åt-

gärdsplaner lämnades i juli och det följdes sedan upp av ytterligare preciseringar i 

oktober. Åtgärdsplanerna skulle omfatta både kostnader och intäkter. Det samlade 

åtgärdsprogrammet innehöll först åtgärder på 550 mnkr. Det uppdaterades i mars 

och uppgick då till 626 mnkr. Internt är det detta mål som sedan har följts upp.  

Åtgärdsprogrammet baserades enligt verksamhetsplanen på en bemanningsplane-

ring som hade genomförts hösten 2018 för att dels anpassa organisationen till det 

nya vårduppdraget, dels förbättra produktiviteten. Enligt bemanningsplaneringen 

skulle personalen minska med 400 helårsarbetare. Men under våren 2019 visade det 

sig att detta aldrig genomfördes, bl.a. eftersom lokala chefer upplevde det svårt att 

genomföra en förändring som innebar en minskning av personalen. Revisionens 

granskning visar att processen inom teman och funktioner för framtagande av åt-

gärdsförslag inom teman och funktioner handlade om att enhetschefer utifrån bespa-

ringskravet i flera omgångar fick föreslå möjliga åtgärder till tema- eller funktions-

ledning tills det samlade besparingskravet hade uppnåtts. Besparingsåtgärderna in-

riktades på att minska kostnaderna för bemanning. Det var en anledning till att an-

svaret för att ta fram åtgärder delegerades till enhetschefer eftersom dessa hade bäst 

information om personalen. Samtidigt saknade man på denna chefsnivå ett system-

stöd för att få detaljerad information om kostnader och överblick över vilka konse-

kvenser som besparingsåtgärderna kunde få inom andra delar av sjukhuset.   

Kriterier för åtgärderna kommunicerades av sjukhusledningen genom att man tog 

fram särskilda mallar för verksamheterna att använda vid rapportering och uppfölj-

ning av åtgärderna. Verksamheterna kunde få dispens från sjukhusledningen från att 

genomföra åtgärder som innebar en minskning av personalstyrkan om det fanns en 

risk för att de skulle leda till stängda vårdplatser eller att patientsäkerheten riskera-

des. Verksamheterna hade en dialog med sjukhusledningen om vad som var ett rim-

ligt åtagande. 

                                                             

7 Årsredovisning 2018 för Stockholms läns landsting, LS 2018-1077, 2019-05-07, s. 73-74. 
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Granskningen visar att det inte har funnits en gemensam process för att ta fram åt-

gärderna. I intervjuer har framkommit att ansvariga chefer anser att det var oklart på 

vilka grunder som besparingsbetinget fördelades, vilket även verifieras av den ge-

nomgång av styrdokument som revisionen har gjort.  

Utfallet för åtgärdsprogrammet baseras på uppgifter från lokala chefer som i sam-

band med uppföljning manuellt markerat vilka åtgärder som var genomförda. Ef-

tersom cheferna saknat tillgång till tillräckligt systemstöd med ekonomisk uppfölj-

ningsinformation har tema- och funktionsledningar haft svårt att verifiera att åtgär-

derna verkligen har genomförts eller gett effekt. Det har vidare inte varit tydligt var 

ansvaret har legat för att säkerställa att en besparingsåtgärd hos en enhet inte lett till 

ökade kostnader på andra ställen inom sjukhuset.  

När den centrala controllerfunktionen under maj 2019 kvalitetsgranskade de lokala 

åtgärdsprogrammen visade det sig att endast åtgärder motsvarande 70 procent i 

själva verket var genomförbara. Denna bedömning avsåg det uppdaterade åtgärds-

programmet på 626 mnkr.  

2.1.6 Nya sjukhusövergripande besparingsinitiativ  

Karolinskas ekonomiska läge har fortsatt att försämras under våren. En ny sjukhus-

ledning tillträdde i april och startade ett arbete med att ta fram nya besparingsåtgär-

der. Sammanlagt tio s.k. sjukhusövergripande initiativ har hittills tagits fram inom 

olika områden. Initiativen berör overheadkostnader, kostnader för administrativ per-

sonal, hyror och verksamhetskostnader. I det sistnämnda ingår bl.a. översyn av jour-

linjer och reduktion av läkemedels- och materialkostnader. Ett av initiativen handlar 

om att fullfölja arbetet med att göra en bemanningsplanering utifrån det nya vård-

uppdraget. Enligt sjukhusledningen pågår detta arbete och nya initiativ tillkommer 

successivt. Revisionen har tagit del av tidplaner för de besparingsinitiativ som kom-

mit längst. Karolinska har lämnat en beskrivning av programmet i delårsrapporten 

som svar på regionstyrelsens anmodan om att säkerställa åtgärder för en ekonomi i 

balans.8   

De sjukhusövergripande besparingsinitiativen bygger bl.a. på en jämförelse mellan 

sjukhusets kostnadsläge 2018 och det som rådde 2015, året innan organisationsför-

ändringarna påbörjades. Denna jämförelse visar att sjukhuset 2018 hade 3,5 mdr 

högre kostnader jämfört med 2015. Jämförelsen visar även att sjukhusets produktivi-

tet var 30–40 procent lägre 2018 än 2015, om hänsyn tas till det minskade vårdupp-

draget.9    

Det finns en projektorganisation för arbetet med de sjukhusövergripande besparings-

initiativen. En programledare med övergripande ansvar för arbetet har utsetts. Pro-

gramledaren rapporterar till sjukhusdirektören. Även för de enskilda besparingsini-

tiativen finns det projektledare.  

                                                             

8 Regionstyrelsen anmodar de nämnder och bolag som inte uppnår resultatkrav enligt beslut 
i fullmäktige att säkerställa åtgärder för en ekonomi i balans (RS 2018-1077).  
9 Karolinska juni-juli 2019, utsänt underlag till §9 Ekonomi och produktion, nämndmöte 
2019-08-29, Karolinska universitetssjukhuset. 
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2.1.7 Nämndens styrning av arbetet med att nå en ekonomi i balans 

På mötet den 23 april 2019 gjorde nämnden bedömningen att det krävdes 500–600 

mnkr i kostnadsreduceringar utöver redan beslutade besparingar. På detta möte läm-

nade nämnden i uppdrag till förvaltningen att till nästa möte ta fram konkreta förslag 

på åtgärder för att nå ekonomi i balans.  

Sjukhusledningen lämnade därefter muntlig information om inriktningen på de nya 

besparingsinitiativen på nämndens möte den 21 maj 2019. Informationen innehöll 

inga uppgifter om storleksordningen på möjliga besparingar eller tidpunkt för när 

besparingarna skulle kunna få effekt. I tertialrapporten per 30 april, som antogs av 

nämnden på samma möte, var prognosen att resultatet för helåret 2019 skulle bli ett 

underskott på -1 230 mnkr, vilket är 950 mnkr lägre än resultatkravet på -280 mnkr. 

Sjukhuset redovisade även att utfallet av åtgärdsprogrammet t.o.m. april låg på 123 

mnkr jämfört med planerade 148 mnkr. Nämnden konstaterade återigen att ytterli-

gare åtgärder skulle krävas för att nå budgetmålet. Nämnden beslutade samtidigt att 

man skulle ta ställning till ytterligare åtgärder för att nå budgetmålet. Men, det fram-

går inte av beslutet vid vilken tidpunkt som nämnden avsåg att fatta ett sådant be-

slut. 

På mötet den 4 juni fick nämnden en muntlig presentation av sjukhusledningen om 

läget i besparingsarbetet. Sjukhusledningen gjorde bedömningen att det var möjligt 

att reducera kostnaderna med mellan 90 mnkr och 120 mnkr under 2019 utöver tidi-

gare beslutade besparingsåtgärder. De ytterligare besparingarna avsåg kostnader för 

administrativ personal inklusive chefer, hyror och jourer. Nämnden beslutade på 

detta möte att ”förtydliga uppdraget till sjukhusdirektören att så snart som möjligt 

uppnå budgetbalans”. Det framgår inte av beslutet vad som i och med detta hade för-

tydligats i uppdraget till sjukhusdirektören. Nämnden begärde även att förvaltningen 

skulle göra en samlad bedömning av effekterna till nästa möte som skulle äga rum 

två veckor senare den 19 juni.  

Nämnden för Karolinska beslutade om en reviderad budget och verksamhetsplan den 

4 juni 2019. Omfattningen av åtgärdsprogrammet i den reviderade budgeten var 

dock densamma som i den budgeten som beslutades i januari, dvs. 550 mnkr. I den 

uppdaterade verksamhetsplanen redovisar sjukhuset att man den 14 april lade ett 

varsel som omfattar 550 administrativa tjänster samt att man infört ett anställnings-

stopp. Det framgår även av verksamhetsplanen att en genomgång av åtgärdspro-

grammet visat att enbart cirka 70 procent av åtgärderna var genomförbara. I revis-

ionens granskning har det framkommit att denna bedömning avsåg det uppdaterade 

åtgärdsprogrammet på 626 mnkr, men detta framgår inte av verksamhetsplanen.  

Nämnden anger vidare i verksamhetsplanen ett behov att utöka besparingarna till en 

miljard kronor. Detta innebär en ökning av det uppskattade besparingsbehovet med 

100 procent jämfört med den bedömning som nämnden gjorde på mötet i april. In-

formation om de nya besparingsinitiativen finns med i verksamhetsplanen, men utan 

det finns preciserat vilka effekter som kan förväntas eller när effekterna kan reali-

seras.  
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Nämnden erhöll en muntlig presentation på mötet den 19 juni om att åtgärdspro-

grammet t.o.m. maj hade gett en effekt på 181 mnkr. Nämnden fick också informat-

ion om läget i arbetet med de nya besparingsinitiativen. Nämnden beslutade därefter 

att uppdra till sjukhusdirektören att vid nästa sammanträde presentera åtgärder för 

ekonomi i balans.  

På nästa möte den 29 augusti beslutade nämnden att ställa sig bakom sjukhusled-

ningens förslag till åtgärder för att minska det ekonomiska underskottet. Det framgår 

inte explicit av beslutet vilka åtgärder som avses, men underlaget inför mötet inne-

håller ett bildmaterial som ger information om besparingsinitiativen. Vidare beslu-

tade nämnden att uppdra åt sjukhusledningen att identifiera ytterligare åtgärder för 

att minska årets ekonomiska underskott och förbättra förutsättningarna för nästa år. 

Nämnden anger att åtgärderna ska riskbedömas utifrån hur de påverkar kompetens-

försörjningen och patientsäkerheten, men utöver detta är inte uppdraget till sjukhus-

ledningen preciserat av nämnden.  

Delårsrapporten innehåller i förhållande till den reviderade verksamhetsplanen yt-

terligare information om enskilda förslag som ingår i de sjukhusövergripande bespa-

ringsinitiativen. Enligt delårsrapporten förväntar sig Karolinska ingen effekt av det 

ursprungliga åtgärdsprogrammet på 550 mnkr. De nya besparingsinitiativen beräk-

nas ge 120 mnkr i effekt 2019. 

Granskningen visar att det de senaste månaderna har bedrivits ett omfattande arbete 

i nämndens beredningar samt att sjukhusledningen har aktivt drivit arbetet med att 

ta fram nya sjukhusövergripande besparingsinitiativ och successivt omsätta dessa i 

mer konkreta planer.  

2.1.8 Ekonomisk rapportering på nämndens möten 

Revisonens granskning visar att den ekonomiska rapporteringen skiljer sig från möte 

till möte. Till mötena den 25 mars respektive den 23 april fick nämnden ett underlag 

på några sidor samt en resultatsammanställning i tabellform. Resultatsammanställ-

ningen avvek från den som används i rapporteringen till regionstyrelsen. Ekonomi-

rapporten för mars-mötet innehöll information om utfallet för åtgärdsprogrammet i 

diagramform. I rapporten inför mötet i april fanns information i textform, men inte 

lika detaljerad. Inför mötet i maj fick nämnden information att ta ställning till i led-

ningens förslag till tertialrapport. Det skickades inte ut någon ekonomisk rapporte-

ring i förväg till mötet den 19 juni. Inför mötet den 29 augusti fick nämnden ett un-

derlag i form av ett bildspel. Ekonomidelen innehöll åtta sidor med bl.a. preliminära 

effekter av de sjukhusövergripande besparingsinitiativen samt diagram över resultat-

utveckling, jämförelsestörande poster, kostnader för anställd personal, läkemedels-

kostnader samt materialkostnader. Det fanns ingen resultatsammanställning i tabell-

form. Underlaget som nämnden tog ställning till vid mötet den 27 september bestod 

utöver bildspelet av ledningens förslag till delårsrapport.  
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Bedömning 

Revisonen konstaterar att nämnden i sitt yttrande på revisionens delårsrapport 2018 

framförde att sjukhuset hade tydliga spelregler för ekonomi och ett anpassat arbets-

sätt, ansvar och verktyg för att hantera problemen med uppföljningsinformation. I 

april 2019 konstaterade nämnden sedan samma problem som revisionen hade fram-

fört redan i oktober 2018, dvs. en fördröjning på ett halvår innan problemen togs på 

allvar. Revisionen bedömer att Karolinska universitetssjukhuset i september 2019 

fortfarande saknade dokumenterade principer för hur ekonomistyrningen ska fun-

gera i sjukhusets nya organisation. Vidare har sjukhuset fortsatt stora problem med 

att försörja cheferna med ekonomisk uppföljningsinformation. Revisionen bedömer 

att bristerna när det gäller ekonomistyrningen och informationsförsörjningen under 

en stor del av 2019 har bidragit till att sjukhusets ekonomiska läge har förvärrats se-

dan 2018. Revisionen uppfattar att problemen är prioriterade av nämnden. Sjukhuset 

har tagit fram ett förslag till en ekonomistyrningsmodell och arbetar med frågan om 

informationsförsörjning.  

Revisionen konstaterar att det stod klart under hösten 2018 att Karolinska hade ett 

allvarligt ekonomiskt läge. Trots detta genomfördes inte anpassningen av personal-

styrkan enligt framtagen bemanningsplan. Den budget som antogs i januari 2019 in-

nehöll ett åtgärdsprogram vars planerade nettoeffekt på 420 mnkr endast uppgick till 

hälften av sjukhusets underskott. Åtgärdsprogrammet var summan av enskilda verk-

samheters besparingsåtgärder och inte kvalitetssäkrat. Detta innebär att vare sig den 

höga kostnadsutvecklingen eller de strukturella kostnaderna hanterades i budgeten. 

En senare uppdatering av åtgärdsprogrammet ledde till besparingar på 626 mnkr, 

men i maj konstaterades att endast 70 procent av dessa var möjliga att genomföra. 

Samtidigt har det ekonomiska läget fortsatt att försämras under 2019. Den revide-

rade budget som nämnden antog i juni innehöll inte några ytterligare besparingar ut-

över det ursprungliga programmet på 550 mnkr och den har ännu inte godkänts av 

regionstyrelsen. I den prognos för 2019 som lämnats i delårsrapporten räknar inte 

nämnden med någon effekt av åtgärdsprogrammet under 2019. Revisionen konstate-

rar att de ursprungliga besparingsåtgärderna var helt otillräckliga vilket även gäller 

de ytterligare åtgärder som togs fram tidigt under våren. Revisionen bedömer att 

nämnden hittills under 2019 inte har säkerställt genomförandet av tillräckliga åtgär-

der.  

Revisionen noterar att sedan den nya sjukhusledningen tillträdde i april har arbetet 

med de sjukhusövergripande besparingsinitiativen bedrivits aktivt och organiserat. 

De olika besparingsinitiativen har allt eftersom blivit mer konkreta. Revisionen kan 

vidare konstatera att de åtgärder som ingår i de sjukhusövergripande besparingsini-

tiativen är av strukturell karaktär, vilket revisionen menar behövs om sjukhuset ska 

kunna få en ekonomi i balans över tid. De sjukhusövergripande besparingsinitiativen 

kommer dock endast att ge begränsad effekt 2019. Revisionen konstaterar att det 

kommer att krävas ett uthålligt arbete av nämnden och sjukhusledningen för att åt-

gärderna ska kunna resultera i en ekonomi i balans under 2020. Det är ännu för ti-

digt att bedöma om de nya besparingsåtgärderna är tillräckliga. 
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Revisionen noterar vidare att nämndens beredningar har varit engagerade i arbetet 

med att komma tillrätta med bristerna i sjukhusets organisation för att nå en eko-

nomi i balans. Detta återspeglas dock inte fullt ut i nämndens protokoll. Revisionen 

menar att de uppdrag till förvaltningen som nämnden har beslutat har varit alltför 

allmänt hållna och inte tillräckligt preciserade när det gäller vad som ska uppnås i 

ekonomiska och tidsmässiga termer. Vidare konstaterar revisionen att det saknas en 

systematisk ekonomisk rapportering till nämnden. Revisionen menar att detta för-

svårar nämndens möjligheter att över tid följa hur ekonomin utvecklas.  

Revisionen menar vidare att framställningen i nämndens rapporter till regionstyrel-

sen behöver bli tydligare när det gäller redogörelser om olika åtgärder; vad som fak-

tiskt är beslutat och under genomförande och när det förväntas vara genomfört re-

spektive vad som är förslag och när beslut planeras.  

Revisionens sammantagna bedömning är att nämnden inte har agerat tillräckligt 

skyndsamt och tydligt i styrningen av budget- och besparingsarbetet. 

Rekommendationer: 

• Nämnden bör skyndsamt säkerställa att besparingsåtgärder vidtas med beräknade 

effekter för en ekonomi i balans även på längre sikt. 

• Nämnden bör efterfråga en systematisk ekonomisk rapportering där bl.a. effekter 

och tidplaner av föreslagna åtgärder framgår. 

2.2 Patientflöden i en förändrad vårdstruktur  

Vidare har revisionen i en kommande särskild rapport granskat om planering, styr-

ning och samordning sker så att effektiva patientflöden säkerställs.10 Revisionen be-

dömer i rapporten att nämnden för Karolinska inte har säkerställt en tydlig styrning 

och uppföljning av det akuta patientflödet, bl.a. utifrån fullmäktiges mål om vård i 

rätt tid respektive effektiv vård. Vidare konstaterar revisionen att det krävs en tydlig 

struktur för vilka mål och mätetal som ska följas upp och vid vilken organisatorisk 

nivå målen och mätetalen ska följas, hur resultatet ska återkopplas och hur åtgärder 

för att uppnå målen ska beslutas, vidtas och utvärderas. 

2.3 Riskanalys och intern kontrollplan 2019  

Sjukhusets arbete med intern kontroll har letts av internrevisor som gick i pension i 

juni. Funktionen har fram till den 23 september upprätthållits av sjukhusets com-

pliance officer. Karolinska har förordnat en ny internrevisor som tillträdde den 23 

september 2019 och som ska arbeta på nämndens uppdrag. Compliance officer, som 

tillträdde i september 2018, som arbetar på sjukhusdirektörens uppdrag, ska följa 

upp hur sjukhuset arbetar med regelefterlevnaden. Ledningen för Karolinska beslu-

tade den 24 september om en sjukhusövergripande plan för regelefterlevnadsar-

betet.11  

                                                             

10 Patientflöden i en förändrad vårdstruktur, 3/2019, kommande projektrapport.  
11 Dnr K2019-8725. 
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I delårsrapporten för 2018 rekommenderade revisionen Karolinska att ta fram en be-

skrivning av vilka funktioner som ingår i sjukhusets organisation för intern kontroll, 

fördelning av ansvar och roller inom den organisationen och hur funktionerna ska 

samspela.12 Revisionen lyfte också fram att Karolinskas styrdokument för intern kon-

troll beskriver landstingsrevisorerna (nuvarande regionrevisorerna), dvs den externa 

revisionen som en del av sjukhusets system för intern kontroll. Revisionens gransk-

ning visar att Karolinska inte har uppdaterat sitt styrdokument eller tagit fram någon 

beskrivning av den interna kontrollen. Nämnden har dock initierat ett arbete med att 

inför nästa år se över sin modell för intern kontroll.13  

Nämnden fastställde den 11 februari 2019 en intern kontrollplan upprättad utifrån en 

dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys. Planen innehåller 19 risker som sjukhu-

set bedömer vara de allvarligaste på ett sjukhusövergripande plan. Det gäller risker 

avseende t.ex. IT, ekonomi, vårdkapacitet, produktion och lokaler. Flertalet av ris-

kerna fanns med även i planen för föregående år. Risker inom redovisnings- och per-

sonaladministrativa processer anges inte i risk- och väsentlighetsanalysen och där-

med inte heller i den interna kontrollplanen. Det samma gäller risker för oegentlig-

heter och förtroendeskada. Mot bakgrund av bl.a. de brister som Karolinska har haft 

när det gäller hantering av konsulttjänster menar revisionen att det finns anledning 

för Karolinska att uppmärksamma sådana risker.14 Revisionen lämnade en rekom-

mendation i revisionens årsrapport 2015 om att interna kontrollplanens risker, åtgär-

der och kontrollmoment behövde återrapporteras på ett tydligt sätt.15 Granskningen 

visar att rekommendationen ännu inte är åtgärdad. Det handlar bl.a. om att kontroll-

momenten i flera fall är allmänt hållna och inte preciserade. Det gäller exempelvis 

risker när det gäller kompetensförsörjning och IT där åtgärder är inriktade på en viss 

process, snarare än arbetet med att hantera risken som sådan.16  

Planen är upprättad i en intern mall som består av ett antal rubriker under vilka pla-

nen beskrivs17 och innehåller inte alla rubriker och uppgifter som ingår i regionled-

ningskontorets mall. Planen är heller inte upprättad i Stödet och därmed följer sjuk-

husets plan inte regionledningskontorets anvisningar.18 Även i uppföljningen av den 

interna kontrollplanen som redovisats till nämnden den 27 september 2019 saknas 

uppgifter. Uppföljningen innehåller dock en förnyad värdering av riskerna. Enligt 

regionledningskontorets anvisningar skulle uppföljningen av planen vara inrapporte-

rad i Stödet senast den 5 september. Uppföljningen rapporterades in i Stödet den 1 

oktober 2019, men planen är ännu inte inrapporterad. Uppföljningen i Stödet har i 

viss grad kompletterats men saknar fortfarande riskägare, risksamordnare och åt-

gärdsansvarig.  

                                                             

12 Årsrapport för Karolinska universitetssjukhuset 2018, 2018-04-25, RK 2018–0032. 
13 §11. Kontrollplan 2019, lägesrapport, beslut, Karolinska universitetssjukhuset, 2019-09-
27, K2019-8384. 
14 Översyn av processer för inköp av externa konsulter, internrevisionen, Karolinska universi-
tetssjukhuset, 2018-01-31, K2017-5710. 
15 Årsrapport för Karolinska universitetssjukhuset 2015, 2018-04-07, RK 201511–0087 
16 Risk ID 20200 samt ID 20200. 
17 Riskområde/verksamhet, riskbeskrivning, konsekvens, sannolikhet och konsekvens samt 
riskvärde, åtgärder, kontrollmoment, riskägare/ansvar, status, trend/åtgärd och kommentar.  
18 Lathund intern kontroll Stödet, 2019-06-12, dnr saknas.  
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En översiktlig jämförelse mellan uppföljningen som behandlades av nämnden och 

uppföljningen i Stödet19 visar att dokumenten inte fullt ut överensstämmer med 

varandra. Dokumenten, som när det gäller inrapporteringen i Stödet även består av 

bilagor, skiljer sig åt när det gäller bedömningen av status för de åtgärder som har 

vidtagits för respektive risk. Bedömning av status färgmarkeras med grön, gult eller 

rött beroende på om åtgärden genomförs enligt plan eller om det finns avvikelser. 

För sex risker20 bedöms status på olika sätt, t.ex. är status gul i ena dokumentet, grön 

i det andra dokumentet och gul i det tredje dokumentet (en bilaga). Den andra skill-

naden är att en risk, som ingår i uppföljningen till nämnden, inte ingår uppföljningen 

i Stödet. Det gäller den risk som handlar om kompetensförsörjning och brist på vissa 

personalkategorier.21  

Bedömning 

Revisionen konstaterar att rekommendationerna rörande intern kontroll som tidi-

gare har lämnats till sjukhusledningen ännu inte har åtgärdats. Revisionen bedömer 

att rekommendationen fortsättningsvis bör riktas till nämnden.22 Revisionen konsta-

terar därutöver att sjukhusets rapportering av den interna kontrollplanen i Stödet 

endast delvis överensstämmer med regionledningskontorets anvisningar. Uppfölj-

ningen rapporterades nästan en månad försent. Uppföljningen till nämnden och upp-

följningen i Stödet överensstämmer dessutom endast delvis, vilket innebär att nämn-

den och regionledningskontoret har fått olika information om status för sjukhusets 

åtgärder för att hantera riskerna. Revisionen bedömer att sjukhuset bör stärka arbe-

tet vad gäller intern kontroll och t.ex. se till att det följer regionfullmäktiges policy för 

intern kontroll samt regionledningskontorets anvisningar för intern kontroll. Revis-

ionen noterar att Karolinska dels har beslutat om en sjukhusövergripande plan för 

regelefterlevnadsarbetet, dels har inlett en översyn av sitt arbete med den interna 

kontrollen. Revisionen kommer att återkomma till detta i samband med årsrappor-

ten.  

2.4 Ansvar och befogenheter 

Revisionen har i en granskning under 2017 rekommenderat regionstyrelsen att i 

samråd med Karolinska Universitetssjukhuset revidera dess reglemente så att verk-

samhet och arbetsformer regleras i enlighet med kommunallagen. Revisionens upp-

följning visar att det nya reglementet med allmänna bestämmelser innehåller avsnit-

tet arbetsformer under vilket t.ex. tidpunkt för sammanträden, kallelse, närvarorätt 

och ordförandes ansvar regleras. Karolinskas reglemente reglerar nämndens all-

männa ansvar och nämndens uppgifter. Rekommendationen är därmed åtgärdad.  

                                                             

19 Uppföljningen består av dokumenten: a) plan för intern kontroll 2019 delårsuppföljning, b) 
bilaga 1: Sammanställning risker och kontrollmoment delårsuppföljning, c) bilaga 2: Sam-
manställning av risker och åtgärder delårsuppföljning och d) bilaga 3: Fördjupad samman-
ställning av risker, åtgärder och kontrollmoment, delårsuppföljning.  
20 Riskerna är: ID 21529, ID 21513, ID 20202, ID 20206, ID 20301 och ID 21533.  
21 Risk ID 20200. 
22 Rekommendationen flyttas från B-listan med rekommendationer till ledningen till A-listan 
med rekommendationer till nämnden. 
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Vidare har revisionen rekommenderat regionstyrelsen att i förslag till övriga styrdo-

kument till fullmäktige säkerställa att nämnder ges förutsättningar att följa kommu-

nallagen, exempelvis genom att inte använda begrepp som ägande och hänvisa till 

ledningens ansvar. Rekommendationen rörde främst de nämnder som styrdes enligt 

bolagsliknande förhållanden, dvs. Karolinska och Stockholms läns sjukvårdsområde. 

Granskningen visar att reglementena nu inte innehåller begrepp som ägande och 

hänvisning till ledningens ansvar. Rekommendationen är därmed åtgärdad. 

2.5 Ledningsnära kostnader och representation 

Revisionen har granskat sjukhusets rutiner för ledingsnära kostnader och represen-

tation. Granskningen omfattar huruvida s.k. förtroendekänsliga fakturor är korrekt 

attesterade och om attestbehörigheterna är uppdaterade. Ett stickprov på 15 fakturor 

har tagits. 

Granskningen visar att det finns vissa brister i internkontrollen när det gäller att sä-

kerställa att attestanterna har korrekt behörighet. Revisionen har 2018 granskat han-

tering av utlandsresor och rekommenderade då Karolinska att se till att attestlistorna 

hålls aktuella. Det finns vidare brister i fakturaunderlagen eftersom underlag som vi-

sar uppgift om syfte och deltagare för fakturor som avser kurser, konferenser, resor 

och representation i vissa fall saknas.  

Bedömning 

Revisionen bedömer att attester av ledningsnära kostnader och representation och 

avsaknad av tillräckliga underlag visar att Karolinskas interna kontroll av förtroende-

känsliga poster inte är helt tillräcklig. Ledningen bör åtgärda tidigare lämnad rekom-

mendation om att regelbundet uppdatera och säkerställa korrekta attestlistorna. 

Rekommendation: 

• Ledningen bör säkerställa att erforderliga underlag bifogas fakturor för kur-

ser, konferenser, resor och representation.  

2.6 Granskning av behörighetshanteringen i journalsystemet 

Revisionen har granskat om den interna kontrollen av behörigheter i journalsystemet 

Take Care är tillräcklig. Granskningen har omfattat centrala behörighetsstyrningen i 

form av styrdokument och rutiner. Även de s.k. Federation Samverkan Take Care 

som organisatoriskt ligger under Karolinska har omfattats av granskningen utan att 

några väsentliga iakttagelser har gjorts. 

Granskningen har visat att de rutiner som finns för tilldelning av behörigheter skiljer 

sig åt mellan olika delar av Karolinska. Ingen regelbunden kontroll och borttagning 

av behörigheter sker, utan det är upp till respektive verksamhet att kontrollera detta 

och korrigera eventuella brister. Systemförvaltarna hanterar enbart utökade behörig-

heter. Tilldelning och borttagning av dessa sker via blankett, men rutinen för borttag 

bedöms som bristfällig med risk för att medarbetare får behålla utökade behörigheter 

trots att de borde ha tagits bort i systemet.  
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Bedömning 

Revisionen bedömer att rutinerna för hantering av behörigheter inte är kända i re-

spektive verksamhet inom sjukhuset och att information om behörighetsändringar 

därmed inte ges till systemförvaltarna så att behörigheter kan tas bort. Vidare behö-

ver de lokala behörighetshanterarna för respektive patientområde vara uppdaterade 

på de riktlinjer som Karolinska har tagit fram angående behörighetshantering.  

Rekommendation: 

• Ledningen bör säkerställa att rutiner för hantering av behörigheter i journal-

systemet Take Care är kända i verksamheten och kontrollera att de följs.  

 

3 Räkenskaper 

3.1 Delårsrapport 2019-08-31 

Revisionen av den finansiella rapporteringen har utförts i enlighet med International 

Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell de-

lårsinformation.  

I granskningen har det inte kommit fram några omständigheter som ger revisionen 

anledning att anse att delårsrapporten för Karolinska universitetssjukhuset inte, i allt 

väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning.  

Utöver ovanstående finner revisionen det värt att nämna följande avseende delårs-

bokslutet: 

3.2 Periodiseringar 

Granskningen visar en avvikelse mot god redovisningssed när det gäller periodisering 

av intäkter från omställningsavtalet. Sjukhuset har periodiserat utifrån att produkt-

ionen varierar säsongsmässigt över året, men revisionen menar att eftersom intäk-

terna i huvudsak är fasta och inte beror av produktionen, bör de fördelas linjärt över 

året. 

Vidare visar granskningen att avskrivningar som avser 2018 har belastat periodens 

resultat till följd av försenad aktivering av röntgeninformationssystemet RIS/PACS. 

Sammantaget uppgår dessa kostnader till 19,8 mnkr.  

Periodens resultat har även belastas av felaktigt periodiserade kostnader som tagits 

upp som jämförelsestörande poster. Dessa avser främst:  

• Kostnadsföring av tidigare balansförda IT-utgifter vilka vid förnyad prövning 

inte bedöms uppfylla kraven för aktivering som immateriell tillgång, ca 17,7 

mnkr. 

• Förfallna kundfordringar avseende utomlandspatienter uppkomna 2018 och 

tidigare har kostnadsförts som osäkra kundfordringar, ca 34,4 mnkr. 

• Korrigering felaktig hantering bokföringsmässig återföring OPS avtalet 2018, 

ca 11,6 mnkr.  
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Revisionens bedömer att ovan redovisade poster indikerar bristande intern kontroll 

när det gäller periodiseringar till följd bland annat av brister i kundreskontrahante-

ringen och tidsmässig eftersläpning i rutiner för aktivering av investeringar. En viktig 

förutsättning för att säkerställa att periodiseringar sker i enlighet med god redovis-

ningssed är att underlagen till posterna håller sådan kvalitet att posternas substans 

går att säkerställa. Revisionens slutsats är dock att dessa förhållande inte påverkat 

bedömningen om rättvisande bild i delårsrapporten för 2019. 

Rekommendation:  

• Ledningen bör stärka den interna kontrollen i bokslutsprocessen när det gäl-

ler rutiner för kundreskontrahantering och säkerställa att periodiseringar av 

intäkter och kostnader sker i enlighet med god redovisningssed.  

3.3 Anskaffning och aktivering av tillgångar 

Granskning av styrande och stödjande dokument avseende anskaffning och aktive-

ring av sjukhusets tillgångar har genomförts. Granskningen visar att det finns brister 

i aktiveringsrutinerna. Aktivering ska göras när tillgången tas i bruk. När det gäller 

tillgångar som har överförts från NKS-Bygg sker fakturering med två månaders för-

dröjning, vilket innebär att det vid bokslut finns en risk för att sjukhuset har till-

gångar som inte tagits upp i balansräkningen och att avskrivning därmed inte har på-

börjats.  

Vidare har den interna kontrollen avseende anskaffning och aktivering av tillgångar 

granskats. Revisionen har granskat dels aktiveringen av röntgeninformationsystemet 

RIS-PACS på 182,5 mnkr, dels fakturor för tre andra investeringsprojekt på totalt 15 

mkr. Revisionen bedömer att aktivering skett på ett korrekt sätt i samtliga fall, men i 

ett fall har sjukhuset inte kunnat uppvisa ett investeringsbeslut. Sjukhusets egna 

kontroller visade på felaktiga klassificeringar i tre fall som man sedan rättat till.  

Revisionen bedömer sammantaget att rutinerna behöver stärkas för att säkerställa 

att aktivering av anläggningstillgångar sker enligt god redovisningssed.  

Rekommendation:  

• Ledningen bör stärka rutinerna för att säkerställa att aktivering av anlägg-

ningstillgångar sker enligt god redovisningssed.  

 

4 Yttrande över Årsrapport 2018 

Nämnden har 2019-06-19 lämnat yttrande över revisionens årsrapport för 2018. 

Nämnden har kommenterat revisionens synpunkter utan avvikande mening. Yttran-

det från nämnden finns i bilaga 3.   



 

 

Postadress: Box 22230, 104 22 Stockholm 

Besöksadress: Hantverkargatan 25 b (T-bana Rådhuset) 

Telefon: 08-737 25 00 

E-post: landstingsrevisorerna.rev@sll.se 

Hemsida: www.sll.se 

Org.nr: 232100-0016 

 

Vad gör regionrevisorerna? 

Regionrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av regionens nämnder 

och bolagsstyrelser. Revisionsuppdraget är det största inom kommunal verk-

samhet. 

Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, sak-

lighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten. Den övergri-

pande uppgiften för revisorerna är att granska hur nämnder och styrelser tar 

sitt ansvar. De förtroendevalda revisorerna är fullmäktiges och ytterst medbor-

garnas instrument för den demokratiska kontrollen. De har därmed en viktig 

funktion i den lokala självstyrelsen. 

Ledamöter i nämnder och styrelser ansvarar inför fullmäktige för hur de själva, 

anställda och uppdragstagare genomför verksamheten. I ansvaret ingår att ge-

nomföra en ändamålsenlig verksamhet utifrån fullmäktiges mål, beslut och rikt-

linjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten, på ett ekonomiskt till-

fredsställande sätt och med en tillräcklig intern kontroll samt att upprätta rättvi-

sande räkenskaper. 

I årsrapporter för nämnder och styrelser sammanfattar revisionskontoret den 

granskning som genomförts under det gångna året. Verksamhetsrevisionen re-

dovisas löpande i projektrapporter. Publikationerna finns på www.sll.se. Det går 

även att prenumerera på regionrevisorernas nyhetsbrev genom att anmäla in-

tresse via e-postmeddelande till landstingsrevisorerna.rev@sll.se. 

http://www.sll/
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Ja Nej

Sammanställning och uppföljning av lämnade rekommendationer avseende 

tidigare år och innevarande år: Karolinska Universitetssjukhuset, Delår 2019

REGION STOCKHOLM

REGIONREVISORERNA

2014 
(Projekt 
11/2014) 
 ID: 553

Nämnden bör säkerställa att styrdokument 
om löpande uppföljning och kontroll av 
anställdas bisysslor samt köp från 
anställdas och anhörigas bolag följs.

Karolinska har implementerat en 
bisyssloinventeringsmodul i 
personalsystemet Heroma som riktar sig till 
alla medarbetare. Karolinska har informerat 
medarbetarna i mejl om skyldighet att 
rapportera bisysslor. Följs upp i samband 
med årsgranskningen 2019.

X

2015 
(Projekt 
8/2015)  
ID: 741

Nämnden bör säkerställa att sjukhusen har 
tillgång till ett enhetligt och effektivt 
verktyg för schemaläggning av personal.

Omvårdnadspersonal bemannas och 
schemaläggs huvudsakligen via Heroma. 
Tidigare har GAT varit ett verktyg som 
skulle implementerats för alla läkare inom 
SLL. I dagsläget används programmet för 
schemaläggning av läkare hos ett antal 
verksamheter på Karolinska men då 
leverantören nu lagt ner sin verksamhet i 
Sverige kommer programmet att avvecklas. 
Detta innebär att Karolinska, tillsammans 
med regionen, behöver komma överens om 
fortsatt process. Flera tillfälliga lösningar 
används idag, alltifrån excelblad till andra 
kommersiella produkter (Curatime, 
MediNet). Utöver detta drivs projekt kring 
schemaläggning i form av 
innovationsprojekt under Tema Barn och 
kvinnor, Tema Cancer samt TRM. 
Multiresursverktyget, som är under 
utveckling, är tänkt att underlätta koppling 
mellan bemanningsbehov och 
schemaläggning. Följs upp i samband med 
årsgranskningen 2019.

X

2015 
Årsrapp  
ID: 990

Ledningen bör säkerställa att 
internkontrollplanens risker, åtgärder och 
gransknings-/kontrollåtgärder 
återrapporteras på ett tydligt sätt så att 
organisationens vidtagna åtgärder och 
effekter för att hantera risken framgår.

En uppföljning visar att detta fortfarande är 
otydligt. Åtgärder är ibland  allmänt hållna 
och att kontrollmoment är inriktade på att 
granska om huruvida en viss process 
används, snarare än arbetet med att 
hantera risken som sådan. Det gäller 
exempelvis risker när det gäller 
kompetensförsörjning och IT. Risk ID 
20200 samt ID 20200. Vidare har 
revisionen i delårsrapporten noterat att den 
uppföljning av den interna kontrollplanen 
som lämnats till nämnden skiljer sig från 
den som sjukhuset rapporterat i Stödet till 
regionledningskontoret. Den sistnämnda 
uppföljningen saknar dessutom uppgifter 
som enligt regionledningskontorets 
anvisningar ska vara med. Det handlar om 
riskägare, risksamordnare och 
åtgärdsansvarig. Rekommendationen riktas 
fr.o.m. delrapport 2019 till nämnden. Följs 
upp i samband med årsgranskningen 2019.

X
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REGION STOCKHOLM

REGIONREVISORERNA

2016 
(Projekt 
11/2016) 
 ID: 993

Nämnden behöver förlänga tidplanen för 
driftsättning och aktiveringsperioden inför 
nästa flytt till ny byggnad för att bland 
annat kunna säkerställa att IT/IKT-
systemen finns på plats så att tester av 
helheten kan genomföras.

Ett antal åtgärder vidtogs och testades 
innan flyttarna genomfördes 2018. Den 
viktigaste åtgärden inom IT/IKT var utbytet 
av Core-switchar som medförde ett stabilt 
nätverk, vilket utgör grunden för 
fungerande övervakning, larm och telefoni. 
Samtidigt har traditionella larm-, kallelse- 
och patientsignalfunktioner installerats som 
reservlösningar. Lösningar som inte 
uppfyllde kravspecifikationen, t.ex. 
notifieringslösningen och Myco-telefoner, 
har inte införts. Inom MT handlade det om 
att skapa en robust patientövervakning 
(PAMS) där en viktig del utgjordes av 
åtgärder inom nätverket (utbytet av Core-
switchar). Därutöver genomfördes en 
uppdelning av systemet i olika sektioner för 
att öka kapaciteten och därmed minimera 
risk för störningar orsakade av 
överbelastningar. Funktionen mobil larm 
distribution uppfyllde inte 
kravspecifikationen och har därför inte 
tagits bruk.
Flera extra säkerhetsnivåer är införda på 
NKS, t.ex. takpaneler med ljud för larm och 
fasta telefoner vid larmpaneler. Trots 
omfattande åtgärder finns kvarstående 
tekniska problem i NKS, t.ex. avseende 
PAMS. Följs upp i samband med 
årsgranskningen 2019.

X

2017 
Delår  
ID: 1042

Nämndens styrdokument bör formuleras så 
att det framgår att styrelsen beslutar i 
ärenden som avser verksamhetens mål, 
inriktning, omfattning eller kvalitet och inte 
i ärenden av principiell art eftersom sådana 
beslut enligt kommunallagen är förbehållet 
fullmäktige

Granskning av sjukhusledningens 
tillämpningsanvisning för ärendeprocessen 
visar att styrelsen (nämnden) beslutar alltid 
i ärenden som avser verksamhetens mål, 
inriktning, omfattning och kvalitet. 
Rekommendationen med avseende på
tillämpningsanvisningen är åtgärdad
Rekommendationen med avseende på 
delegationsordningen kommer att granskas 
under 2019. Följs upp i samband med 
årsgranskningen 2019.

X
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REGION STOCKHOLM

REGIONREVISORERNA

2017 
Årsrapp  
ID: 1223

Nämnden bör ta fram regler och rutiner för 
hanteringen av jävs- och karantänfrågor vid 
tillsättande av högre tjänstemän.

Karolinska har inga egna regler eller 
styrdokument särskilt avseende 
jävsutredning i samband med 
anställningsprocessen. Det finns inte heller 
några uppgifter om ifall jävs- och 
karantänfrågor hanterats i någon 
rekrytering under året. När det gäller 
bisysslor så finns tydliga riktlinjer i  de 
regiongemensamma riktlinjerna, vilket kan 
angränsa till frågan om jäv såtillvida att 
man kan försättas i en jävsituation på 
grund av en bisyssla. Den nya 
rekryteringsprocessen har  tagits fram 
tillsammans med kompletterande 
kravprofiler. Genom att följa processen och 
tillämpa kravprofilerna minskas risken för 
jäv. Ytterligare exempel på 
riskminimerande åtgärder är de tester och 
analyser av testerna som görs i samband 
med rekrytering av chefer och andra 
ledningsfunktioner. Följs upp i samband 
med årsgranskningen 2019.

X

2017 
Årsrapp  
ID: 1221

Nämnden bör säkerställa att del- och 
årsrapport upprättas och rapporteras i 
enlighet med landstingsstyrelsens tidsplan 
och mallar.

Karolinska lämnade delårsrapport en 
arbetsdag försent. Alla bilagor var med. 
Avvikelser i förhållande till budget har 
delvis analyserats och kommenterats i 
nämndens årsrapport. Oftast saknas dock 
belopp för avvikelserna, vilket innebär att 
avvikelsernas storleksordning inte går att 
bedöma. Revisionen anser vidare att 
spårbarheten mellan belopp och 
förklaringar i analysen kan förbättras. Följs 
upp i samband med årsgranskningen 2019.

X

2017 
Årsrapp  
ID: 1219

Nämnden bör säkerställa att det vid 
upphandlingar av betydande värden 
utformas en upphandlingsstrategi i enlighet 
med upphandlingspolicyn.

Inköpsavdelningen ställer idag inget krav 
på att det ska finnas en 
upphandlingsstrategi vid upphandlingar. 
Anledningen är att beställaren redan har 
genomfört förberedande åtgärder innan de 
kontaktar oss, ex marknadsanalys. 
Däremot anser inköpsavdelningen att det 
kan vara befogat vid större upphandlingar 
som beslutas av nämnden (>100 MSEK), 
t.ex. stora sjukhusövergripande 
upphandlingarna såsom städ, 
patientmåltider. Följs upp i samband med 
årsgranskningen 2019.

X

2017 
Årsrapp  
ID: 1218

Nämnden bör säkerställa att undantag från 
konkurrensutnyttjande i 
upphandlingslagstiftningen tolkas restriktivt.

En vaktpostfunktion har införts under 2018 
och samtliga direktupphandlingar över 100 
000 kr registreras med ärendenummer i 
upphandlingssystemet. Genom att 
inköparna följer rutinen för inköpare 
säkerställs att det görs på rätt sätt. 
Däremot är det av praktiska skäl inte 
genomförbart att inköpsansvarig ska 
godkänna samtliga i förväg. Detta görs 
endast för direktupphandlingar över 
direktupphandlingsgränsen. Följs upp i 
samband med årsgranskningen 2019.

X
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REGION STOCKHOLM

REGIONREVISORERNA

2017 
Årsrapp  
ID: 1127

Nämnden bör skyndsamt säkerställa att 
regelverk och rutiner för kontroll och 
uppföljning av inköp och beställningar 
förstärks och efterlevs i alla led inte minst 
med oberoende kontroller av fakturerade 
kostnader, dvs kontroll av faktura mot 
avtal/ramavtal. (Kostnader för konsulter 
och inhyrd personal hanteras i rek 1222).

Revisionen bedömer att regelverk och 
rutiner, inklusive inbyggda kontroller, inom 
området antingen inte är tillräckliga eller att 
system och stöd saknas, för att säkerställa 
en tillräcklig intern styrning och kontroll. 
Följs upp i samband med årsgranskningen 
2019.

X

2017 
(Projekt 
8/2017)  
ID: 1108

Nämnden bör se till att styrelseprotokoll 
utformas så att det tydligt framgår vad som 
beslutats och vilka uppdrag som nämnden 
lämnat. I protokollen bör nämnden också 
redovisa hur den har kommit fram till sitt 
beslut (förslag och yrkanden som lagts 
fram).

X Granskningen visar att protokollen i flera 
avseenden som t.ex. redovisning av både 
yrkanden och beslut inte följer 
kommunallagen. Följs upp i samband med 
årsgranskningen 2019.

2017 
Årsrapp  
ID: 1231

Nämnden bör säkerställa att rutiner och 
arbetssätt för dokumentation av 
direktupphandlingar uppfyller krav i 
lagstiftning.

I styrdokumentet ”21 Rutiner för inköpare” 
finns beskrivet hur inköpare ska hantera 
direktupphandlingar under 
direktupphandlingsgränsen samt att 
beloppsgränsen ska kontrolleras mot andra 
köp av samma slag som genomförts under 
året. Under 2018 har för alla inköp över 
100 000 kr införts att en vaktpostblankett 
ska fyllas i med motivering till inköpet. 
Blanketten ska undertecknas av 
inköpschefen. Samma förfarande används 
av Karolinskas universitetslaboratorium 
(KUL). Frivillig förhandsinsyn görs i princip 
alltid för de direktupphandlingar som 
överskrider direktupphandlingsgränsen. 
Följs upp i samband med årsgranskningen 
2019.

X

2017 
Delår  
ID: 1043

Nämnden bör reglera 
representationsbefogenheten, dvs. rätt att 
representera nämnden genom att 
underteckna handlingar.

X I yttrandet från styrelsen över revisionens 
delrapport 2017 framgår att detta ska 
åtgärdas, vilket dock ännu inte skett. 
Rekommendationen är inte åtgärdad. Följs 
upp i samband med årsgranskningen 2019.

2017 
Årsrapp  
ID: 1224

Nämnden bör i riskanalysen 
uppmärksamma risken för oegentligheter 
och förtroendeskada, särskilt kopplat till 
konsultanvändning.

Risker för oegentligheter och 
förtroendeskada anges inte i risk- och 
väsentlighetsanalysen och därmed inte 
heller i den interna kontrollplanen.. Mot 
bakgrund av bl.a. de brister som Karolinska 
har haft när det gäller hantering av 
konsulttjänster menar revisionen att det 
finns anledning för Karolinska att 
uppmärksamma sådana risker. Följs upp i 
samband med årsgranskningen 2019.

X

2017 
Delår  
ID: 1040

Nämnden bör i samverkan med 
landstingsstyrelsen föreslå 
landstingsfullmäktige att revidera 
reglementet för Karolinska så att 
verksamhet och arbetsformer regleras i 
enlighet med kommunallagen.

X Revisionens uppföljning visar att det nya 
reglementet med allmänna bestämmelser 
innehåller avsnittet arbetsformer under 
vilket t.ex. tidpunkt för sammanträden, 
kallelse, närvarorätt och ordförandes 
ansvar regleras. Karolinskas reglemente 
reglerar nämndens allmänna ansvar och 
nämndens uppgifter. 
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2017 
Delår  
ID: 1014

Nämnden bör följa upp effekterna av 
strategiska verksamhetsutvecklingsprojekt, 
såsom exempelvis utskrivningsprocessen 
eller hemvist för multisjuka patienter, även 
när ansvaret för genomförandet av dessa 
delegeras till respektive vårdverksamhet.

Nämndens vårdutskott får löpande 
uppdateringar kring sjukhusets mest 
prioriterade projekt och fokusområden. 
Beslut har tagits om införande av en 
gemensam sjukhusövergripande 
portföljhantering av utvecklings- och 
innovationsprojekt. En förstudie har 
genomförts, och slutligt beslut väntas under 
tertial 1. Denna väntas ytterligare 
underlätta nämndens uppföljning av 
effekterna av strategiska 
verksamhetsutvecklingsprojekt. Följs upp i 
samband med årsgranskningen 2019.

X

2017 
Delår  
ID: 1045

Nämnden bör säkerställa att
- 	beslutsrätten förs över enligt 
delegeringsreglerna i kommunallagen och 
att det inte används begrepp för en 
kommunal nämnd som exempelvis ”löpande 
förvaltning”. 
- 	delegering inte sker till tjänsteman och 
förtroendevald tillsammans
- 	att ett övre beloppstak för vilka belopp 
som sjukhusdirektören kan besluta om 
fastställs.

Följs upp i samband med årsgranskningen 
2019.

2017 
Årsrapp  
ID: 1222

Nämnden bör skyndsamt säkerställa att 
regelverk och rutiner för kontroll och 
uppföljning av konsultkostnader och inhyrd 
personal förstärks och efterlevs i alla led 
inte minst med oberoende kontroller av 
fakturerade konsultkostnader.

Den granskning som revisionen har 
genomfört under 2018 visar att avvikelser 
fortfarande förekommer i den interna 
kontrollen av kostnader för konsulttjänster 
trots förstärkta rutiner. Följs upp i samband 
med årsgranskningen 2019.

X

2018 
(Projekt 
8/2018)  
ID: 1363

Nämnden bör säkerställa att 	samtliga 
anställda genomgår regionens utbildning för 
informationssäkerhet.

Rekommendationen ersätter en tidigare 
rek, nr 255. Följs upp i samband med 
årsgranskningen 2019.

2018 
Årsrapp  
ID: 1449

Nämnden bör ta ställning till väsentliga 
delar i ärendeprocessen för att definiera 
vilken kvalitet ärenden och beslutsunderlag 
behöver ha för att nämnden ska kunna 
besluta.

Rekommendationen ersätter två tidigare 
rekommendationer: ID 1107 & 1109

Bakgrund till rekommendationen:
Sjukhusledningen har i november 2018 
tagit fram tillämpningsanvisningar och
ärendemall i syfte att såväl dokumentera 
som precisera ärendeprocessen samt styra 
hur handläggaren ska bereda ärenden och 
beslutsunderlag. Revisonen menar att 
nämnden bör ta ställning till väsentliga 
delar i ärendeprocessen för att definiera 
vilken kvalitet ärenden och beslutsunderlag 
behöver ha för att nämnden ska kunna 
besluta. Följs upp i samband med 
årsgranskningen 2019.

2018 
Delår  
ID: 1313

Nämnden bör ta fram en samlad 
beskrivning av hur roller och ansvar för 
intern kontroll är fördelade i sjukhusets 
organisation och hur funktionerna ska 
samspela för att nå målen om en tillräcklig 
intern kontroll.

Följs upp i samband med årsgranskningen 
2019.
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2018 
Årsrapp  
ID: 1448

Nämnden bör säkerställa att 
personalföreträdare endast närvarar i 
enlighet med kommunallagen.

Rekommendationen är ny. Grundas på 
granskning/uppföljning av övriga 
rekommendationer som lämnades i 
granskning av ansvar och befogenheter till 
delår 2017. Följs upp i samband med 
årsgranskningen 2019.

2018 
Delår  
ID: 1317

Nämnden bör revidera arbetsordningen så 
att den följer kommunallagen.

Följs upp i samband med årsgranskningen 
2019.

2018 
(Projekt 
7/2018)  
ID: 1348

Nämnden bör ta ett mer proaktivt ansvar 
för kompetensförsörjningen t.ex. genom att 
prioritera och följa upp vilka effekter 
handlingsplanens aktiviteter ger.

Följs upp i samband med årsgranskningen 
2019.

2018 
(Projekt 
7/2018)  
ID: 1350

Nämnden bör säkerställa att erfarenheter 
av tidigare genomförda aktiviteter när det 
gäller kompetensförsörjning tas till vara i 
syfte att dra lärdomar inför nya åtgärder.

Följs upp i samband med årsgranskningen 
2019.

2018 
(Projekt 
7/2018)  
ID: 1351

Nämnden bör analysera hur nuvarande och 
kommande uppdrag påverkar sjukhusets 
behov av kompetensförsörjning.

Följs upp i samband med årsgranskningen 
2019.

2018 
(Projekt 
8/2018)  
ID: 1362

Nämnden bör säkerställa att 	det 
grundläggande systematiska 
informationssäkerhetsarbetet omfattar 
samtliga verksamheter på alla nivåer.

Följs upp i samband med årsgranskningen 
2019.

2018 
Delår  
ID: 1312

Nämnden bör säkerställa att det finns 
tydliga och dokumenterade processer för 
ekonomistyrning som är anpassade till 
sjukhusets nya verksamhetsmodell och 
organisation.

X Revisionen bedömer att Karolinska 
universitetssjukhuset i september 2019 
fortfarande saknar dokumenterade 
principer för hur ekonomistyrningen ska 
fungera i sjukhusets nya organisation och 
att man har stora problem med att försörja 
cheferna med ekonomisk 
uppföljningsinformation. Revisionen 
bedömer vidare att bristerna när det gäller 
ekonomistyrningen är en viktig orsak till att 
sjukhusets ekonomiska läge har förvärrats 
sedan 2018. Revisionen uppfattar dock att 
problemen nu är prioriterade av nämnden. 
Sjukhuset har tagit fram ett förslag till en 
ekonomistyrningsmodell och man arbetar 
med frågan om informationsförsörjning, 
men detta ger effekt först under 2020. Följs 
upp i samband med årsgranskningen 2019.

2018 
Årsrapp  
ID: 1447

Nämnden bör se till att det i protokollet/ 
och eller anslagsbevis innehåller ett 
justeringsdatum, som sedan anslagsdatum 
och datum för nedtagande av 
anslagsbeviset utgår ifrån.

Rekommendationen är ny. Grundas på 
granskning/uppföljning av övriga 
rekommendationer som lämnades i 
granskning av ansvar och befogenheter till 
delår 2017. Följs upp i samband med 
årsgranskningen 2019.

2018 
(Projekt 
11/2018) 
 ID: 1446

Nämnden bör ta fram indikatorer som gör 
det möjligt att följa utvecklingen av 
arbetsmiljön över tid.

Följs upp i samband med årsgranskningen 
2019.

2018 
(Projekt 
11/2018) 
 ID: 1444

Nämnden bör säkerställa att det finns en 
överensstämmelse mellan ansvar och 
befogenheter för första linjens chefer när 
det gäller arbetsmiljön för arbetstagare som 
arbetar utanför den egna enheten.

Följs upp i samband med årsgranskningen 
2019.
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REGION STOCKHOLM

REGIONREVISORERNA

2018 
Årsrapp  
ID: 1440

	Nämnden bör ta del av uppföljningen av 
säkerhetsarbetet för att säkerställa att det 
bedrivs ett tillräckligt arbete för att skydda 
högre tjänstemän mot otillåten påverkan.

Följs upp i samband med årsgranskningen 
2019.

2018 
Årsrapp  
ID: 1436

	Nämnden bör säkerställa att en utbildnings- 
och övningsplan för kris- och 
katastrofmedicinsk beredskap, inklusive 
kriskommunikation, utarbetas samt se till 
att sjukhuset regelbundet genomför 
utbildningar och övningar i kris- och 
katastrofmedicinsk beredskap.

Följs upp i samband med årsgranskningen 
2019.

2018 
Årsrapp  
ID: 1434

	Nämnden bör fatta beslut om den lokala 
kris- och katastrofmedicinska 
beredskapsplanen i enlighet med 
fullmäktiges krav.

Följs upp i samband med årsgranskningen 
2019.

2018 
Årsrapp  
ID: 1435

	Nämnden bör säkerställa att risk- och 
sårbarhetsanalys samt kontinuitetsplanering 
genomförs.

Följs upp i samband med årsgranskningen 
2019.

2019 
Delår  
ID: 1550

	Nämnden bör förbättra rapporteringen till 
regionstyrelsen och analysen av avvikelser 
avseende det ekonomiska resultatet, men 
även för prognosen.

Följs upp i samband med 
delårsgranskningen 2020.

2019 
Delår  
ID: 1552

	Nämnden bör efterfråga en systematisk 
ekonomisk rapportering där bl.a. effekter 
och tidplaner av föreslagna åtgärder 
framgår.

Följs upp i samband med årsgranskningen 
2020.

2019 
Delår  
ID: 1551

	Nämnden bör skyndsamt säkerställa att 
besparingsåtgärder vidtas med beräknade 
effekter för en ekonomi i balans.

Följs upp i samband med årsgranskningen 
2019.
























