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Revisorerna i revisorsgrupp II beslutade vid sitt möte 2020-10-22 att över-

lämna rapporten till nämnden för Karolinska universitetssjukhuset för 

yttrande senast 2021-02-05. 

Revisionen konstaterar att nämndens prognos i delårsrapporten per augusti 
inrymmer en stor osäkerhet till följd av coronapandemin. Det gäller så väl 
det ekonomiska som det verksamhetsmässiga resultatet. Det ekonomiska 
utfallet för 2019 på -1 867 mnkr innebar dessutom ett svårt ekonomiskt läge 
redan vid inledningen av 2020.  

Nämndens synpunkter önskas därför särskilt när det gäller: 

• Vilka förutsättningar ser nämnden för att hålla nere 
kostnadsutvecklingen i den ordinarie verksamheten framöver?  

• Vilka beslut och åtgärder har nämnden vidtagit och kommer att 
vidta för att nå en ekonomi i balans på längre sikt?  

• Hur ser nämnden på förutsättningarna att ta igen uppskjuten vård 
och nå tillgänglighetsmålen? 

• Hur gör nämnden för att tillvarata fördelar som har uppstått vad 
gäller arbetsmetoder och organisation under pandemin? 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 
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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 be-

dömning utifrån årets granskning i mars/april 2021.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat 

Den pågående pandemin har påverkat både verksamhet och ekonomi hittills 
under året och innebär även en osäkerhet för resterande del av 2020. 

Nämnden prognostiserar årets resultat till -1 253 mnkr, vilket är i 1 306 mnkr 
lägre än fullmäktiges resultatkrav på +53 mnkr.  

Fullmäktige beslutade den 23 juni att för regionstyrelsen och vissa1 nämnder 

och bolag, däribland Karolinska universitetssjukhuset, undanta merkostna-

der och minskade intäkter avseende covid-19 vid bedömningen av om de 

uppnått budgeterade resultatkrav. Ersättning för minskade intäkter ingår 

inte i sjukhusets resultatprognos. När merkostnaderna för covid-19 på netto 

- 1 050 mnkr exkluderas uppgår det prognosticerade resultatet till -203 

mnkr.  

Det ekonomiska utfallet 2019 var -1 867 mnkr vilket innebär att sjukhuset be-
fann sig i ett svårt ekonomiskt läge vid inledningen av 2020. Situationen med 
covid-19 innebär att det är svårt att bedöma hur den relativt sett lägre kost-
nadsutvecklingen hittills i år kommer att påverka ekonomin framåt eftersom 
den verksamhet som sjukhuset bedrivit under våren kraftigt skiljer sig från 
det normala. 

Karolinska har förbättrat sin analys när det gäller förklaringar till avvikelser i 
nämndens delårsrapport, men revisionen bedömer att det fortsatt finns ut-
rymme för förbättringar. 

Karolinska har vårdat en tredjedel av alla patienter med covid-diagnos i Reg-

ion Stockholm som behövt slutenvård hittills under pandemin. Av de som fått 

intensivvård har Karolinska svarat för vård av två tredjedelar av patienterna.2 

Under april när trycket från pandemin var som högst var antalet disponibla 

vårdplatser på sjukhuset i genomsnitt 1 213, vilket var 20 procent fler än 

samma månad 2019. I augusti hade sjukhuset i genomsnitt 1 053 vårdplatser 

tillgängliga, vilket är 5,2 procent fler än i augusti 2019. Karolinska bedömer 

att inget av fullmäktiges tillgänglighetsmål kommer att kunna nås. Under 

hösten planerar sjukhuset att öka produktionen för att minska köerna till vår-

den. 

                                                             

1 RS 2019-1041. De nämnder och bolag som beslutet gäller är HSN, VKN, PAN, SLSO, Karo-

linska, SÖS, DS, STS, S:t Erik, FTV, AISAB, Stockholm Care, MediCarrier, trafikkoncernen 
(TN, SL, WÅAB, FtjN.)  
2 Källa: Socialstyrelsen, Patientregistret och Svenska Intensivvårdsregistret per 2020-09-30. 
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Revisionen konstaterar att nämndens prognos för det ekonomiska resultatet 

av flera skäl är svårbedömd utifrån osäkerhetsfaktorer som ligger utanför 

nämndens kontroll. Det gäller framför allt utvecklingen av pandemin, men 

även att risken att de ersättningar som Karolinska räknar med att få från 

hälso- och sjukvårdsnämnden respektive regionstyrelsen uteblir samt risken 

för att sjukhuset belastas av kostnader för nedskrivning av lagret av skydds-

material som sjukhuset håller för Region Stockholms räkning.  

Intern styrning och kontroll 

I årsrapporten 2019 bedömde revisionen Karolinskas ekonomistyrning som 

otillräcklig. Revisionen noterar att Karolinska anger att de åtgärder som vid-

tagits för att förbättra styrningen har gett resultat. Revisionen kommer inför 

årsrapporten 2020 att följa upp de rekommendationer som revisionen läm-

nade 2019 och tidigare när det gäller styrning av ekonomi och produktion.  

Utifrån en granskning av inköpsprocessen bedömer revisionen att den in-

terna kontrollen avseende inköp och upphandling ännu inte är helt tillräcklig.  

Revisionen kommer att fortsätta granska hanteringen av coronapandemin för 

berörda nämnder och styrelser och en slutlig avrapportering sker senare un-

der året. 

Räkenskaper 

I granskningen har det inte kommit fram några omständigheter som ger an-

ledning att anse att nämndens delårsrapport inte, i allt väsentligt, är upprät-

tad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed.  
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1 Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat - 
prognos per 2020-08-31 

1.1 Ekonomi 

1.1.1 Prognos för ekonomiskt resultat 2020 

Nämnden prognostiserar årets resultat till -1 253 mnkr, vilket är i 1 306 mnkr 

lägre än fullmäktiges resultatkrav på +53 mnkr. Den pågående pandemin har 

haft en stor påverkan på både verksamhet och ekonomi hittills under året och 

innebär även en osäkerhet för resterande del av 2020. 

Fullmäktige beslutade den 23 juni att för regionstyrelsen och vissa3 nämnder 

och bolag, däribland Karolinska universitetssjukhuset, undanta merkostna-

der och minskade intäkter avseende covid-19 vid bedömningen av om de 

uppnått sina budgeterade resultatkrav. Avvikelsen, exklusive extra kostnader 

för covid-19, i förhållande till resultatkravet uppgår enligt prognosen till -256 

mnkr, vilket motsvarar ca 1,1 procent av omsättningen. Ersättning för mins-

kade intäkter ingår inte i sjukhusets resultatprognos. När merkostnaderna för 

covid-19 på netto  - 1 050 mnkr exkluderas uppgår det prognosticerade resul-

tatet till -203 mnkr. 

Sjukhusets planering för hösten bygger på att smittoläget fortsätter att vara 

lågt i regionen och att sjukhuset under hösten kan ta igen en del av den vård 

som skjutits upp. Sjukhuset utgår från att produktionen ska kunna ligga på 

en hög nivå under resten av året och att den ursprungliga produktionsplanen 

som låg till grund för budget sannolikt kommer att överskridas. Detta inne-

bär även att sjukhuset räknar med att kunna ta igen en del av de utomlänsin-

täkter som sjukhuset förlorat p.g.a. begränsningarna när det gäller den plane-

rade (elektiva) vården under pandemin. En ökad försäljning av laboratorie-

tjänster beräknas ge en uppskattad positiv nettoeffekt på resultatet för året på 

cirka 400 mnkr då sjukhuset utför masstestning med anledning av pande-

min. Sjukhuset har även intäkter för vidareförsäljning av material som in-

köpts via den inköpscentral (Command Center) som Karolinska haft ansvar 

för att driva under pandemin (se avsnitt 2.1). Intäkten motsvaras av en lika 

stor kostnad vilket innebär att resultateffekten är neutral. 

Den högre produktionen innebär att det finns en risk för att produktionstaket 

i vårdavtalet kan komma att överskridas. Karolinska anger att det finns en 

överenskommelse mellan sjukhuset och hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

om att Karolinska då ska få ersättning för överskjutande volymer. Revisionen 

har dock inte fått uppgiften bekräftad av hälso- och sjukvårdsförvaltningen.  

Karolinska har i delårsrapporten tydliggjort hur merkostnader och intäkter 

för covid-19 påverkar prognosen. Prognosen baseras på en fortsatt låg 

                                                             

3 RS 2019-1041. De nämnder och bolag som beslutet gäller är HSN, VKN, PAN, SLSO, Karo-

linska, SÖS, DS, STS, S:t Erik, FTV, AISAB, Stockholm Care, MediCarrier, trafikkoncernen 
(TN, SL, WÅAB, FtjN.)  
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kostnadsutveckling i den ordinarie vården. Men situationen med covid-19 gör 

det samtidigt svårt att bedöma kostnadsutvecklingen eftersom den verksam-

het som sjukhuset bedrivit under våren kraftigt skiljer sig från det normala. 

Vidare var sjukhuset i ett svårt ekonomiskt läge vid inledningen av 2020 med 

ett kraftigt negativt ekonomiskt utfall för 2019 på 1 867 mnkr. 

Karolinska har som en följd av inköpen under pandemin (se avsnitt 3.1) ett 

lager av bl.a. skyddsutrustning till ett bokfört värde på 725 mnkr. Det finns en 

osäkerhet i hur detta överskottslager kommer att hanteras i regionen och om 

det bokförda värdet, som överstiger marknadsvärdet, kommer att belasta Ka-

rolinska i forma av nedskrivningskostnader. Sjukhuset anger dock att man 

utgår från att uppdraget att hantera Command Center kommer att vara resul-

tatneutralt för sjukhuset. 

Resultatprognosen bygger på en överenskommelse som enligt sjukhuset nyli-

gen träffats mellan Karolinska och regionledningskontoret om att sjukhuset 

ska få 526 mnkr i tillkommande finansiering för kostnader förknippade med 

s.k. strategiska investeringar (investeringar relaterade till NKS).4 Därmed 

skulle Karolinska få den ersättning för dessa kostnader som sjukhuset be-

gärde i budget för 2020 (se avsnitt 2.2.1). Revisionen har inte kunnat få över-

enskommelsen bekräftad av regionledningskontoret.  

1.1.2 Ekonomiskt resultat per 31 augusti 

Nämndens resultat inkl. merkostnader per den 31 augusti uppgår till -1 265 

mnkr. Exklusive merkostnader är resultatet -271 mnkr.  

Intäkterna för perioden januari till augusti har varit något lägre än budgete-

rat, 14 439 mnkr jämfört med budget på 14 628 mnkr. I utfallet ingår covid-

relaterade intäkter på 514 mnkr, vilket främst beror på att inköp av material 

som sker via Command Center (se avsnitt 2.1.1.) har bokförts i Karolinskas 

redovisning. Dessa intäkter är resultatneutrala. 

Utfallet för sålda primärtjänster är för perioden 11 008 mnkr vilket är 1 031 

mnkr eller 8,6 procent lägre än budget. Sedan i mars är intäkterna utifrån 

sjukhusets huvudavtal med hälso- och sjukvårdsnämnden helt fasta eftersom 

ersättningen för covid-vård ännu inte kunnat fastställas.5 Det lägre utfallet 

för sålda primärtjänster förklaras främst av lägre intäkter för utomlänsvård, 

vilket bl.a. är en följd av att den särskilda sjukvårdsledningen (RSSL) på 

hälso- och sjukvårdsförvaltningen, som tillsattes för att leda hanteringen av 

pandemin, beslutat att sjukhusen i Region Stockholm enbart ska ta emot pa-

tienter från andra regioner med vårdbehov som inte kan anstå till dess att 

pandemin bedöms vara under kontroll.6 Detta kompenseras i viss utsträck-

ning av ökade intäkter för försäljning av övriga tjänster med totalt 367 mkr 

jämfört med budget. Intäkter för laboratorietjänster har ökat med 517 mnkr 

                                                             

4 Revisionen avvaktar regionstyrelsens delårsrapport för bekräftelse av överenskommelsen. 
5 HSN 2020-1151. Förlängning t.o.m. 2020-12-31, beslutad 2020-09-24. 
6 Förtydligande av beslut om icke akut och imperativ utomlänsvård, HSN 2020-0636, 2020-
04-15. 
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p.g.a. provtagning för covid-19, men det motverkas i viss mån av minskade 

intäkter för andra medicinska tjänster. Vidare har Karolinska t.o.m. 31 au-

gusti haft lägre intäkter än budgeterat för strategiska investeringar. Skillna-

den uppgår till 555 mnkr, men det kompenseras delvis av en hyresreduktion 

på 200 mnkr. 

Kostnaderna för perioden uppgår till 15 370 mnkr och överstiger därmed 

budget med 1 203 mnkr. Det beror främst på merkostnader för covid-19 på 

1 542 mnkr. Om dessa undantas är kostnaderna lägre än budget. Merkostna-

der för covid-19 består framför allt av personalkostnader, kostnader för inköp 

av utrustning, transporter, städ- och tvättkostnader samt läkemedelskostna-

der. Lokal- och fastighetskostnader är lägre än budget p.g.a. hyresredukt-

ionen (se avsnitt 2.2.1) samt effektiviseringar.  

Periodens investeringar uppgår till 202,8 mnkr. För helåret 2020 är progno-

sen 374 mnkr, vilket är i enlighet med budget. Samtliga investeringsutgifter 

är att hänföra till investeringsbeslut som fattats 2019 eller tidigare och som 

har realiserats 2020. 

Revisionen noterar att sjukhuset inte har rapporterat effekter av åtgärdspro-

grammet för en ekonomi i balans i enlighet med anvisningar från regionled-

ningskontoret (se vidare avsnitt 2.2.2.). 

Bedömning 

Revisionen anser att Karolinska har förbättrat sin analys när det gäller förkla-

ringar till avvikelser i prognosen i förhållande till budget respektive utfall per 

31 augusti i nämndens delårsrapport, men revisionen bedömer att det fortsatt 

finns utrymme för sjukhuset att utveckla analysen genom att se till att samt-

liga avvikelser får en förklaring. 

Revisionen konstaterar att nämndens prognos för det ekonomiska resultatet 

av flera skäl är svårbedömd utifrån osäkerhetsfaktorer som ligger utanför 

nämndens kontroll. Det gäller framför allt utvecklingen av pandemin, men 

även att risken att de ersättningar som Karolinska räknar med att få från 

hälso- och sjukvårdsnämnden respektive regionstyrelsen uteblir samt risken 

för att sjukhuset belastas av kostnader för nedskrivning av lagret av skydds-

material som sjukhuset håller för Region Stockholms räkning.  

1.2 Verksamhet 

Verksamheten på Karolinska har t.o.m. augusti kraftigt påverkats av covid-

19. Karolinska har vårdat en tredjedel av alla patienter med covid-diagnos i 

Region Stockholm som behövt slutenvård hittills under pandemin. Av de som 

fått intensivvård har Karolinska svarat för två tredjedelar.7  

                                                             

7 Källa: Socialstyrelsen, Patientregistret och Svenska Intensivvårdsregistret per 2020-09-30. 
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Antalet övriga akuta besök sjönk under pandemin och var 24 procent lägre än 

föregående år. De smittskyddsregler som infördes av regionen bidrog till att 

färre sökte vård akut. Som en följd av regionens beslut8 att avbryta den elek-

tiva (planerade) vården minskade den delen av vårdproduktionen med 4,2 

procent för öppenvård respektive 11 procent för slutenvård.  

Under april när trycket från pandemin var som högst var antalet disponibla 

vårdplatser i genomsnitt 1 213, vilket var 20 procent fler än samma månad 

2019. Även under sommaren 2020 var antalet vårdplatser högre än föregå-

ende år. I augusti hade sjukhuset i genomsnitt 1 053 vårdplatser tillgängliga, 

vilket är 5,2 procent fler än i augusti 2019. 

Pandemin har inneburit längre väntetider för Karolinskas patienter i den or-

dinarie vården. På Karolinskas akutmottagningar har andelen som vistas 

högst fyra timmar ökat till 57 procent (54 procent för 2019). Målnivån är 78 

procent. Andelen patienter som får tid för ett första besök hos en specialist 

inom 30 dagar respektive för behandling inom 90 dagar var den sista augusti 

59 procent (64 procent) respektive 51 procent (64 procent), vilket är sämre än 

föregående år. Målnivåerna ligger på 73 procent respektive 90 procent. Karo-

linska bedömer att inget av fullmäktiges tillgänglighetsmål kommer att kunna 

nås. Karolinska anger dock att väntetiderna inom cancervården har kunnat 

begränsas trots pandemin och ligger på ”rimliga” nivåer.  

Revisionen noterar att den regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL) vid 

hälso- och sjukvårdsförvaltningen har beslutat att med anledning av den på-

gående pandemin ska inga viten p.g.a. bristande tillgänglighet utgå under 

2020.9  

I slutet av augusti återgick Karolinska till ordinarie produktionsplan. Covid-

19 betraktas fortsättningsvis som en del av det ordinarie vårduppdraget. Ka-

rolinskas planerar för en högre vårdproduktion jämfört med budget under 

årets sista månader för att minska de köer som uppstått p.g.a. pandemin. En 

eventuell andra våg av pandemin utgör en osäkerhetsfaktor.  

Karolinska rapporterar vidare att antal helårsarbetande exklusive extratid 

uppgick per sista augusti 2020 till 15 294 personer vilket är 220 personer 

färre vid samma tidpunkt 2019, dvs. en minskning med 1,4 procent. Minsk-

ningen berör främst specialsjuksköterskor/barnmorskor (-119) och administ-

rativ personal (-102). Däremot har antalet läkare ökat (+40). Inhyrning av 

personal ligger på samma nivå vid samma tidpunkt som 2019.10 Karolinska 

har timanställt extra personal under pandemin. Totalt har 890 personer i 

mobiliseringen kring covid-19 genom olika bemanningskanaler.11 Sjukdagar i 

                                                             

8 Beslut om att verkställa utökning av IVA-kapacitet enligt tidigare beslut, samt 
avbrytande av elektiv vård vid akutsjukhusen, HSN 2020-0492, 2020-03-19. 
9 Beslut om att med anledning av coronaviruset COVID-19 utgår ej viten kopplade till bris-
tande tillgänglighet på akutsjukhusen, HSN 2020-0489, 2020-03-26. 
10 Karolinska universitetssjukhuset, Månadsrapport augusti 2020. 
11 Karolinska universitetssjukhuset. Bemanning under pandemi covid-19. Rapport från Be-
manningsgruppens arbete under mobiliseringsfasen mars – juni 2020. 
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genomsnitt per anställd ökar med anledning av covid-19 sedan i mitten av 

mars och är fortsatt högre än föregående år men en återgång till mer normala 

nivåer kan skönjas. 

Regionledningskontoret har uppmanat nämnder och bolag att i samband 

med delårsrapportering föreslå om de har uppdrag från regionfullmäktige 

som bör avslutas eller förändras med anledning av covid-19 pandemin. Karo-

linska framför inga sådana förslag. 

Bedömning 

Revisionen bedömer att måluppfyllelsen huvudsakligen har analyserats och 

kommenterats på ett tillfredställande sätt i nämndens delårsrapport.  

Revisionen bedömer vidare nämndens prognos för det verksamhetsmässiga 

resultatet i allt väsentligt som rimlig utifrån de osäkerhetsfaktorer som ligger 

utanför nämndens kontroll, framför allt utvecklingen av pandemin.  

 

2 Intern styrning och kontroll 

Pandemin har starkt påverkat sjukhusets verksamhet 2020. Sjukhusdirektö-

ren beslutade den 12 mars att Karolinska universitetssjukhuset skulle gå upp 

i förstärkningsläge för att möta ett ökat antal patienter med covid-19. Totalt 

utökades antalet intensivvårdsplatser i regionen från cirka 90 till 400 platser. 

Karolinska svarade för mer än hälften av dessa platser, vilket innebär en ök-

ning med nära 500 procent.12  

2.1 Verksamhetsstyrning  

2.1.1 Styrning under coronapandemin 

Den 7 februari aktiverades regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) i enlig-

het med den regionala katastrofmedicinska beredskapsplanen.13 RSSL:s upp-

gift var bland annat att samordna, koordinera och allokera resurser inom reg-

ionen i syfte att hantera coronapandemin. Enligt sjukhusets avtal med HSN, 

som regionfullmäktige godkände den 19 november 2019 i samband med bud-

getbeslutet, ska sjukhuset vid en särskild händelse följa direktiv från RSSL.14 

RSSL har under perioden fattat ett antal beslut som starkt påverkat Karolins-

kas verksamhet.  

Revisionen granskade 2018 den kris- och katastrofmedicinska beredskapen 

på Karolinska universitetssjukhuset. Revisionen bedömde då att nämnden 

inte arbetade med krisberedskap på ett systematiskt sätt. Nämnden hade inte 

fattat beslut om aktuella styrande dokument och inte heller sett till att det 

                                                             

12 Tertialrapport per den 30 april 2020 för Region Stockholm. RS 2019-1041, 2020-06-03. 
13 Regional katastrofmedicinsk beredskapsplan, HSN 2016–1431. 
14 Punkt 3.1.9.2 Sjukhusavtal 2020-2023 Karolinska universitetssjukhuset, dnr HSN 2017–
057, s. 45. 
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fanns en för året gällande utbildnings- och övningsplan avseende krisbered-

skap. Sjukhuset hade därutöver inte genomfört varken risk- och sårbarhetsa-

nalys eller kontinuitetsplanering. Revisionen har sedan granskningen genom-

fördes följt upp lämnade rekommendationer. Uppföljningen har visat att Ka-

rolinska har genomfört åtgärder för samtliga områden. Nämnden beslutade 

den 29 augusti 2019 om en katastrofmedicinsk beredskapsplan15 för sjukhu-

set.16 Den har sedan reviderats av förvaltningen. Den reviderade planen har 

utgjort en av utgångspunkterna för sjukhusets ledning av pandemiarbetet. 

Den lokala särskilda sjukvårdsledningen (LSSL) aktiverades samtidigt som 

Karolinska gick in i förstärkningsläge. Förvaltningen tog fram en stabsin-

struktion enligt vilken LSSL ska utgöra en stab för analys och information 

som ett stöd för ledningen.17 Sjukhusdirektören beslutade samtidigt om en 

kapacitetsplan för hur sjukhuset skulle hantera pandemin.18 Utifrån denna 

utvecklade sjukhuset successivt sin kapacitet genom att enheter som normalt 

har andra uppgifter fick ställa om till vård av covid-sjuka allt eftersom antalet 

sjuka i behov av vård ökade.  

I samband med den ökade smittspridningen uppstod det i mars ett akut be-

hov av personlig skyddsutrustning för vårdpersonal inom regionen. Ett ar-

bete inleddes på Karolinska för att säkra tillförseln av kritiskt material. Detta 

arbete ledde till att ett s.k. Command Center inrättades vid sjukhuset med 

ideellt stöd från bl.a. Scania. Den 27 mars fick Karolinska ett uppdrag från 

den regionala särskilda sjukvårdsledningen vid hälso- och sjukvårdsförvalt-

ningen att svara för en regiongemensam funktion med uppdrag att säker-

ställa särskild skyddsutrustning för regionens behov.19  

Att funktionen inrättades på Karolinska och inte inom regionens ordinarie in-

köpsorganisation berodde enligt uppgift på flera omständigheter. Dels var 

uppdraget vidare än bara inköp eftersom det också omfattade tjänster avse-

ende logistik, kvalitet, leverantörhantering och analys, dels saknade den exi-

sterande inköpsorganisationen kompetenser och förmåga att bygga upp nya 

försörjningskedjor. Command Center hade dessutom enligt uppgift bättre 

möjligheter att bygga upp en process för att snabbt kvalitetskontrollera den 

utrustning som kom in. Inköpsbesluten är tagna på delegation av sjukhusdi-

rektören. Regionfullmäktige gav i beslut den 15 september 2020 Karolinska i 

uppdrag att fortsätta att ansvara för den regiongemensamma funktionen med 

                                                             

15 Kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan, Karolinska universitetssjukhuset, K2019-
7839, reviderad 2020-01-31. 
16 §8 Rapportering från Vårdberedningen, beslut om att fastställa kris- och katastrofmedi-
cinsk beredskapsplan, Karolinska universitetssjukhuset, protokoll 2019-08-29, K2019-7789. 
17 Stabsinstruktion för Lokal särskild sjukvårdsledning (LSSL) vid epidemihändelse, Karo-
linska universitetssjukhuset, 2020-03-09. 
18 Hantering av resurs och kapacitet, K 2020 – 2035, 2020-03-04. 
19 Förstärkning av Region Stockholms försörjningsorganisation under covid-19-pandemin, 
HSN 2020–0606, 2020-03-27. Uppgift hämtad från Beslutslogg RSSL 2020-05-22. 
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uppdrag att säkerställa särskild skyddsutrustning för regionens behov t.o.m. 

den 31 december.20 Uppdraget ska återrapporteras i Karolinskas årsrapport. 

Varken nämnden eller nämndens beredningar har haft några extra möten 

med anledning av covid-19.21 Nämnden har, med undantag av hemställan till 

regionfullmäktige (se avsnitt 2.2.2.), inte heller tagit några särskilda beslut 

med anledning den pågående pandemin. Revisionen noterar att nämnden 

inte i protokoll har tagit ställning till hur ansvarsförhållandena ändrats i och 

med direktiv från RSSL. Under pandemin har ordinarie arbets- och delegat-

ionsordningar gällt. Nämnden har, enligt sjukhusledningen, lämnat den ope-

rativa styrningen åt sjukhusledningen. Sjukhusledningen har löpande infor-

merat nämnden om hur situationen när det gäller pandemin har utvecklats. 

Ett skriftligt underlag med bl.a. uppgifter om antal vårdade patienter relativt 

kapacitetsplanen har skickats ut inför mötena i april, maj, och juni. 

2.1.2 Återgång till ordinarie styrning 

Den 2 juni lämnade Karolinska förstärkningsläget och återgick till ordinarie 

styrning eftersom man då bedömde att vården av covid-sjuka kunde hanteras 

som en del av den löpande sjukvården. En s.k. återfallsplan, dvs. en plan för 

hur återgång till normal produktion ska ske, har tagits fram av förvaltningen 

och den implementerades slutet av augusti. Planen innebär att Karolinska ska 

kunna ta igen en del av den vård som skjutits upp p.g.a. covid-19. Den ökade 

produktionen betyder att Karolinska kommer att överskrida produktionsta-

ket i vårdavtalet (se avsnitt 1.1.2).  

2.2 Ekonomistyrning 

2.2.1 Förutsättningar inför 2020 

I årsrapporten för Karolinska universitetssjukhuset 2019 kritiserade revis-

ionen nämnden för otillräckliga och sena besparingsåtgärder. Revisionen no-

terade att sjukhusledningen drivit ett aktivt arbete med att finna bespa-

ringsåtgärder, men att detta inte återspeglades i nämndens beslut. Revis-

ionen konstaterade även att det rådde en stor osäkerhet om de åtgärder som 

planerades för 2020 skulle komma att vara tillräckliga. Revisionen lyfte även 

fram att det därutöver funnits stora brister i budgetansvariga chefers möjlig-

het att följa upp ekonomi och produktion under 2018 och 2019. Revisionen 

noterade samtidigt att nämnden beslutat om en reviderad organisation 

fr.o.m. den 1 januari 2020 där syftet bl.a. var att förbättra förutsättningarna 

för styrning av produktion och ekonomi. Organisationsförändringen innebar 

bl.a. att verksamhetschefsansvaret tydliggjordes. I förändringsarbetet ingick 

                                                             

20 § 141 Uppdrag att säkerställa behov av särskild skyddsutrustning för regionens behov 
(förslag 2020:55, RS 2020-0638), beslut, regionfullmäktige, RS 2020—0002, 2020-09-15. 
21 Nämnden har haft möten i februari, april, maj, juni och augusti. Nämndens beredningar, 
ekonomi- respektive vårdberedningen, har haft möten var fjärde till sjätte vecka (var åt-
tonde under sommaren). 
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även utvecklingen av ett nytt uppföljningssystem som skulle införas i sam-

band med den nya organisationen. 

Nämnden beslutade den 18 december 2019 om en verksamhetsplan inklusive 

budget för 2020.22 Besparingarna i budgeten bygger i huvudsak på det pro-

gram för ekonomi i balans som nämnden beslutade om den 29 augusti 2019. 

Programmet innehåller ett tiotal besparingsinitiativ inom bemanning, 

material, läkemedel, hyror mm. Budgeten inkluderar kostnadsbesparingar 

utifrån programmet på sammanlagt 800–900 mnkr. Även ökade utomlänsin-

täkter på 300 mnkr har inkluderats i budgeten. Budgeten inklusive bespa-

ringar och intäktsökningar har fördelats ut på enhetsnivå inom sjukhuset, vil-

ket även innebär att enheterna har resultatkrav. De största besparingarna 

förväntades ske genom personalminskningar och sjukhuset lade i april 2019 

ett varsel på 550 administrativa tjänster och i november ett varsel på 600 

tjänster inom vård (250 läkare och 350 undersköterskor).  

I budgeten uppskattade Karolinska kostnaderna för strategiska investeringar 

2020 till 2 650 mnkr, men hälso- och sjukvårdsnämnden hade budgeterat en 

ersättning på 1 824 mnkr, dvs. en differens på 826 mnkr.23 I samband med 

att regionens årsredovisning för 2019 behandlades av regionfullmäktige be-

slutade fullmäktige att Karolinska under 2020 skulle få 300 mnkr i hyresre-

duktion.24 Därmed minskade skillnaden till 526 mnkr. I samband med de-

lårsrapporten har Karolinska och regionledningskontoret, enligt uppgift från 

sjukhuset, nått en överenskommelse om att Karolinska ska få full finansiering 

för kostnaderna för strategiska investeringar.25 Revisionen noterar att denna 

fråga varit olöst sedan hösten 2019 då att nytt vårdavtal träffades mellan 

hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Karolinska utan att ersättning för stra-

tegiska investeringar ingick. Revisonen framförde i årsrapporten för region-

styrelsen 2019 att det inte varit tydligt vilken organisation, regionlednings-

kontoret eller hälso- och sjukvårdsförvaltningen, som haft ansvar för att han-

tera frågan och avgöra hur kostnader för strategiska investeringar ska hante-

ras.26  

Enligt sjukhusledningen fungerar det interna styr- och uppföljningssystem 

som infördes i början av året väl. Det ger budgetansvariga chefer möjlighet 

att följa utvecklingen av både produktion och ekonomi. Det har varit möjligt 

att anpassa systemet för att genomföra uppföljning av vårdproduktion och 

ekonomi på verksamhetschefsnivå även under pandemin.  

                                                             

22 Verksamhetsplan 2020, Karolinska universitetssjukhuset, K2019-0830, 2019-12-18. 
23 HSF Fakturamall per 01-2020_200304.pdf, erhållet per mejl från Leif Mårtensson, tf. eko-
nomidirektör, Karolinska universitetssjukhuset, 2020-05-26. 
24 §76 Årsredovisning 2019 for Region Stockholm (förslag 2020:33, RS 2019-0242), beslut 
nr 11, regionfullmäktige, RS 2020—0002, 2020-05-05. 
25 Revisionen avvaktar regionstyrelsens delårsrapport för bekräftelse av överenskommelsen. 
26 Årsrapport för regionstyrelsen 2019, Regionrevisorerna, RK 2019-0018, 2020-0415, s. 27. 
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I övrigt noterar revisionen att den 1 januari tillträdde en tillförordnad ekono-

midirektör. Denne lämnade sitt uppdrag den 30 juni och ersattes då av en ny 

tillförordnad ekonomidirektör.  

2.2.2 Styrningen av ekonomin fram till augusti 2020 

Nämnden konstaterade vid mötet den 21 april att det på grund av pandemin 

rådde stor osäkerhet när det gällde den ekonomiska situationen. Nämnden 

efterfrågade därför besked från regionledningen om sjukhuset skulle få er-

sättning för minskade intäkter respektive ökade kostnader med anledning av 

covid-19. Nämnden beslutade den 21 april att hemställa hos regionfullmäk-

tige om ett svar på hur kostnaderna för covid-19 skulle finansieras.27 Proto-

kollet från nämndens möte den 21 april, som utgör hemställan, innehåller en 

redogörelse för sjukhusets ekonomiska situation. Regionfullmäktige besva-

rade hemställan den 23 juni genom att hänvisa till att regionstyrelsen fått i 

uppdrag att fördela de bidrag som regionen erhåller från staten till de nämn-

der och bolag som haft merkostnader och minskade intäkter till följd av co-

vid-19.28 

Karolinska har sedan i april i enlighet med anvisningar från regionlednings-

kontoret månatligen rapporterat merkostnader och minskade intäkter med 

anledning av covid-19 

Sjukhusledningen har inför varje möte gett nämnden skriftlig information om 

hur covid-19 har påverkat intäkter och kostnader. Underlaget har också inne-

hållit uppgifter om det ekonomiska utfallet i relation till budget samt progno-

ser, liksom om kostnadsutvecklingen för bl.a. material, läkemedel och ser-

viceavtal, inklusive korta kommentarer från sjukhusledningen.  

Ledningen för Karolinska gör månatligen uppföljning med budgetansvariga 

chefer görs. Ledningen poängterar att de besparingsåtgärder som togs fram 

under 2019 har arbetats in i verksamheternas budgetar, vilket innebär att 

uppföljning av om tillräckliga besparingsåtgärder genomförs av ansvariga 

chefer sker genom ordinarie budgetuppföljning. Sjukhuset avstår från att 

göra sammanställningar på en sjukhusövergripande nivå över vilka effekter 

som de olika besparingsinitiativen inom programmet för en ekonomi i balans 

ger eftersom man menar att den ordinarie budgetuppföljningen är tillräcklig. 

Tidigare år har uppföljning av besparingsåtgärderna skett separat. Då hade 

ledningen svag kontroll över om överenskomna besparingsåtgärder fullföljts i 

verksamheterna, något som revisionen pekade på i årsrapporten för 2019.  

Kostnader för bemanning svarar för cirka 70 procent av Karolinskas kost-

nadsmassa. Revisionen noterar mot denna bakgrund att Karolinska rapporte-

rade den 16 september att de personalminskningar som aviserades under 

2019 har fullföljts och att detta i stort sett kunnat ske via naturliga avgångar. 

                                                             

27 Hemställan till regionfullmäktige beslutad på nämndmöte 2020-04-21 (protokoll K 2020-
0589), Karolinska universitetssjukhuset, K2020-3595, 2020-05-05. 
28 §106 Tertialrapport per den 30 april för Region Stockholm (förslag 2020:47, RS 2019-
1041), beslut nr 24, regionfullmäktige, RS 2020—0002, 2020-06-23. 
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Varslet på vårdpersonal har dragits tillbaka. Inom administrationen har dock 

ett trettiotal personer sagts upp och de har nu lämnat sina tjänster. Sjukhuset 

har hittills under året haft en kostnadsutveckling som ligger under budget, 

men på grund av pandemin är osäkerheten stor.  

Karolinska uppger i delårsrapporten att ett arbete har initierats för att bevara 

de effektivare operativa och administrativa processer som tagits fram under 

pandemin.  

Revisionen noterar att internrevisionen på nämndens uppdrag bl.a. granskat 

om nämnden fått tillräckliga och kvalitetssäkrade beslutsunderlag inför re-

sultatpåverkande beslut och om nämnden därmed haft förutsättningar att 

fullfölja sina ansvarsåtaganden och säkerställa en god intern kontroll. 29 De 

områden som granskades var omställningskostnader, strategiska investe-

ringar och besparingsprogram under perioden maj 2018 till februari 2020. 

Den huvudsakliga slutsatsen är att underlagen under den första delen av peri-

oden hade varit bristfälliga, men att de sedan gradvis förbättrats. Bristerna 

handlar bl.a. om att underlag inför beslut om investeringar har varit ofull-

ständiga. Vidare har information saknats om totala kostnader och om det 

funnits tillräcklig finansiering. När det gäller underlaget inför ställningsta-

gande till de ekonomiska prognoserna skriver internrevisionen att det finns 

utrymme för förbättringar.  

Nämnden gav med anledning av rapporten tre uppdrag till sjukhusled-

ningen:30 

• att förbättra den finansiella rapporteringen till styrelsen (nämnden) 

avseende framtida större omställningsprojekt 

• att tydligt definiera och ge styrelsen (nämnden) en samlad bild över 

strategiska investeringar och deras påverkan på driftskostnader 

• att årligen utvärdera besparingsprogrammet avseende dess tidplan 

och effekter och redovisa detta till styrelsen (nämnden). 

Nämnden beslutade samtidigt att redovisa rapporten från internrevisionen 

till regionstyrelsen. 

2.2.3 Bedömning 

Revisionen konstaterar att pandemin inneburit en ansträngd situation utöver 

det vanliga för Karolinska. Sjukhuset har snabbt fått ställa om till vård av co-

vidsjuka och andra patienter med vårdbehov som inte kan anstå. Revisionen 

konstaterar att pandemin har haft och kommer att ha en betydande påverkan 

på sjukhusets ekonomi och produktion troligen även efter 2020, bl.a. i form 

av kvarstående köer eftersom vård skjutits upp under pandemin.  

                                                             

29 Särskild granskning av omställningskostnader, strategiska investeringar och 
Besparingsprogram på uppdrag av styrelsen för Karolinska universitetssjukhuset, K2020-
2472, 2020-06-16. 
30 § 11 Internrevisionsrapport, beslut, Karolinska universitetssjukhuset, K 2020-0591, 2020-
06-16. 
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Inför 2020 har Karolinska antagit en budget som bygger på det program för 

en ekonomi i balans som togs fram under 2019. Budgeten inklusive bespa-

ringar och intäktsökningar har fördelats ut på enhetsnivå inom sjukhuset. 

Revisionen konstaterar att Karolinskas delårsrapport visar att kostnadsut-

vecklingen har kunnat begränsas, även om situationen till följd av pandemin 

är svårbedömd. Det handlar bl.a. om att det ännu är oklart hur regionstyrel-

sen kommer att fördela de bidrag som regionen erhåller från staten till de 

nämnder och bolag som haft merkostnader och minskade intäkter för covid-

19. Därutöver finns de risker som nämnts i avsnitt 1.1. som rör ersättningar 

som Karolinska förväntar sig från regionstyrelsen samt hälso- och sjukvårds-

nämnden. 

Revisionen noterar att Karolinska anger att de åtgärder som vidtogs under 

2019 för att förbättra styrningen har gett resultat. Vidare konstaterar revis-

ionen att nämnden har uppdragit till sjukhusledningen att årligen utvärdera 

besparingsprogrammet när det gäller tidplan och effekter. Revisionen kom-

mer inför årsrapporten 2020 att följa upp de rekommendationer som revis-

ionen har lämnat 2019 och tidigare när det gäller styrning av ekonomi och 

produktion.  

Revisionen kommer också att fortsatt granska Karolinska universitetssjukhu-

sets roll i hanteringen av pandemin. Granskningen kommer att samordnas 

med granskningar av hur covid-19 har hanterats av hälso- och sjukvårds-

nämnden samt av regionstyrelsen. 

2.3 Riskanalys och plan för intern kontroll 2020 

Översynen av arbete med intern kontroll inom Karolinska som inleddes 2019 

fortgår fortfarande. Syftet med arbetet är att stärka den interna kontrollen 

och anpassa sjukhusets arbetssätt till regionens riktlinje för intern kontroll.31 

Nämndens egna riktlinjer för intern kontroll har ännu inte uppdaterats. Un-

der våren lämnade compliance officer samt den tillförordnade internrevisorn 

sina tjänster. I juni tillträdde en ny compliance officer. Tjänsten som interre-

visor är vakant.  

2.3.1 Internrevisionen 

Nämnden föreslås besluta om en instruktion för internrevisionen vid mötet 

den 29 september. Internrevisionen vid Karolinska ska enligt instruktionen 

bedrivas enligt god internrevisionssed så som den ges av riktlinjer och yrkes-

etiska koder från IPPF.32 Vid samma möte föreslås nämnden godkänna en 

uppföljning som gjorts av internrevisionen av hur den internrevisionsplan 
för 2020, som nämnden antog den 13 februari, förhåller sig till regionrevi-

sorernas revisionsplan, till beslutade rekommendationer samt till den 

granskningsplan som tagits av den konsultfirma som regionrevisorerna 
anlitar för finansiell revision. Uppföljningen visar att flera av riskerna som 

                                                             

31 Riktlinje Intern kontroll, 2019-10-22, RS 2019–0866 och RS 2019–0829. 
32 Institute of Internal Auditors, International Professional Practices Framework. 
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lyfts fram i internrevisionsplanen omhändertas på olika sätt av inom ra-

men för regionrevisorernas granskningar.  

2.3.2 Riskanalys och plan för intern kontroll 

Karolinska har utarbetat en för året aktuell internkontrollplan utifrån doku-

menterad risk- och väsentlighetsanalys som följer regionens anvisningar.33 

Internkontrollplanen innehåller sjukhusövergripande risker som anges i fyra 

kategorier: strategiska, ekonomiska, operativa och regelefterlevnad. Risker 

för säkerhet och informationssäkerhet hanteras än så länge i en separat pro-

cess men tanken är att den ska integreras i den övergripande internkontroll-

planen. Nämnden anger att man inför delåret inte har uppdaterat status på 

åtgärder eller utarbetat kontrollmoment för att hantera riskerna eftersom 

hela verksamheten har varit påverkad av pandemin.  

Revisonen har särskilt granskat risker inom det personal- och ekonomiadmi-

nistrativa området. Revisionen har funnit fem risker: registrering av vård i 

vårdsystem, uppföljning av ekonomiskt utfall, budgettäckning avseende inve-

steringar, kostnader för shared servicecenter och lokalkostnader. De kontroll-

moment som tagits fram för att möta dessa risker är enligt revisionens be-

dömning begränsade och för vissa risker saknas kontrollmoment helt. Risker 

inom de mer basala redovisnings- och personaladministrativa processerna är 

inte upptagna i den sjukhusövergripande interkontrollplanen.  

Granskningen visar att uppföljningen av internkontrollplanen under året inte 
har fungerat bl.a. eftersom seminarier i verksamheten inte kunnat genomfö-
ras pga. covid-19. Arbetet med planen och uppföljning av revisionens rekom-
mendationer har återupptagits under hösten 2020. Revisionen noterar att 
sjukhuset har en ambition att integrera uppföljningen av rekommendationer 
i processen för verksamhetsrapportering. 
 

Bedömning 

Revisionen konstaterar att Karolinskas arbete med att stärka processerna för 

intern kontroll fortsätter, men att de interna riktlinjerna ännu inte har anpas-

sats till regionens riktlinjer för intern kontroll. Vidare visar granskningen att 

Karolinska behöver tydliggöra hur organisationen ska arbeta med att utforma 

åtgärder och kontrollmoment. Revisonen bedömer vidare att det är viktigt att 

sjukhusets arbete med risker inte stannar på den övergripande nivån. Riska-

nalyser behöver göras för varje verksamhet, inte minst gäller det inom det 

ekonomiadministrativa området. 

Revisionen ser positivt på att nämnden tagit fram ett förslag till beslut om en 

instruktion för internrevisionen som utgår från en internationell standard 

samt att internrevisionen i sin riskanalys kommer att beakta regionrevisorer-

nas rekommendationer och övrigt granskningsarbete.  

                                                             

33 Plan för intern kontroll 2020, Karolinska universitetssjukhuset, 2019-12-18. 
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2.4 Karolinskas hantering av patientklagomål  

Revisionen har granskat om Karolinska har skapat förutsättningar för verk-

samheterna att anpassa sig till de nya krav som ställs i patientsäkerhetslagen 

(2010:659)34 och även i patientlagen (2014:821)35 när det gäller hur patien-

ter och närstående ska göra för att lämna klagomål och synpunkter på hälso- 

och sjukvården. Lagändringarna trädde i kraft den 1 januari 2018. Syftet med 

förändringarna är att stärka patienternas ställning och skapa förutsättningar 

för att patienterna ska få vänta kortare tid på att få sina klagomål besvarade 

samt utveckla det systematiska patientsäkerhetsarbetet.  

Bestämmelserna i patientsäkerhetslagen innebär att det i första hand är vård-

givaren som ska ta emot klagomål och synpunkter på den egna verksamheten 

från patienter och närstående. Tidigare bestämmelser innebar att det var In-

spektionen för vård och omsorg (IVO) och patientnämnderna som skulle ta 

emot klagomålen, men det fanns även då möjlighet att framföra klagomål di-

rekt till verksamheten eller till de sjukhusövergripande patientsäkerhets-

handläggare (som då benämndes patientvägledare). Vårdgivaren ska enligt 

de nya bestämmelserna snarast besvara klagomålen på lämpligt sätt och ta 

hänsyn till klagomålets art och den enskildes förmåga att tillgodogöra sig in-

formation. Vårdgivaren ska vidare förklara vad som har inträffat och beskriva 

vilka åtgärder som ska vidtas för att en liknande händelse inte ska inträffa 

igen. Patienter kan även fortsättningsvis välja att framföra klagomål direkt 

till Patientnämnden eller till IVO utan omväg via vårdgivaren. Enligt patient-

säkerhetslagen är vårdgivaren också skyldig att bistå Patientnämnden i den 

utsträckning som behövs för att nämnden ska kunna hjälpa patienter och de-

ras närstående att föra fram klagomål till vårdgivare och få svar av vårdgiva-

ren i de fall patienten vänt sig direkt till Patientnämnden med ett klagomål. 

2.4.1 Karolinskas anpassning av styrande dokument  

Karolinska hade t.o.m. september 2020 tre heltidsanställda patientsäkerhets-

handläggare men på grund av förbättrade arbetsprocesser genom bl.a. digita-

lisering bedömer sjukhuset att det fortsättningsvis endast behövs två hand-

läggare. Patientsäkerhetshandläggarna är sjuksköterskor med minst magis-

terexamen och med lång erfarenhet. Baserat på de nya krav som ställs på 

vårdgivare i patientsäkerhetslagen startade patientsäkerhetshandläggarna ett 

utvecklings- och förbättringsarbete av sjukhusets arbetssätt och riktlinjer 

som berör klagomålshantering. Nytt styrande och stödjande material arbeta-

des fram t.ex. Riktlinje för klagomål och synpunkter och en Handbok för han-

tering av klagomål och synpunkter från patienter och närstående. Båda doku-

menten blev klara i juni 2019 och riktlinjen fastställdes av chefläkare. Hand-

bokens syfte är att ge verksamheterna praktiska tips och idéer så att alla pati-

entärenden som berör klagomål hanteras på ett ändamålsenligt, likvärdigt 

                                                             

34 SFS 2017:378 Lag om ändring i patientsäkerhetslagen. 
35 SFS 2017:379 Lag om ändring i patientlagen. 
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och effektivt sätt. Sjukhusets Strategiska patient- och närståenderåd36 grans-

kade och lämnade synpunkter på handboken. Ett nytt formulär för Anmälan 

om klagomål har utarbetats och publicerats på Karolinskas webbplats.  

I samband med förändringsarbetet omarbetades även andra för området re-

levanta riktlinjer, t.ex. Hantering och ansvarsfördelning vid anmälan av all-

varliga vårdavvikelser enligt lex Maria, Risk- och vårdavvikelsehantering på 

Karolinska Universitetssjukhuset och riktlinjen Stöd för verksamhetschefer 

till omhändertagande av personal som är inblandad i en negativ händelse 

och/eller blivit anmäld i sin yrkesutövning. De omarbetade styrdokumenten 

fastställdes också under 2019 av chefläkare. 

Klagomål och synpunkter från patienter till sjukhuset 

Information till patienter och närstående om hur de kan framföra klagomål 

om de inte är nöjda med vården finns på Karolinskas webbplats. För att göra 

en klagomålsanmälan till Karolinska måste patienter och närstående idag 

ladda ner formuläret Anmälan om klagomål från Karolinskas webbplats, be-

skriva klagomålet i formuläret, skriva ut det och posta det till vårdgivaren. En 

lista finns på webbplatsen med adresser till respektive verksamhet. Anmälan 

kan också postas till patientsäkerhetshandläggarna. Anmälan kan inte göras 

digitalt eftersom det idag inte finns något säkert sätt att hantera formuläret 

som innehåller personuppgifter. Via patientsäkerhetshandläggarnas funkt-

ionstelefon hänvisas patienter och närstående som vill lämna anmälan via te-

lefon till Patientnämnden. Via funktionstelefonen lämnas också information 

om var anmälningsformuläret finns att hämta och hur patienterna kan nå 

olika verksamheter.  

Ett arbete med att förtydliga informationen och att förenkla sökvägen till kla-

gomål på webbplatsen har påbörjats i samverkan med Karolinskas strategiska 

patient- och närståenderåd. Chefläkare och kommunikationsdirektör är 

också involverade i arbetet. Uppdatering av instruktionerna på webbplatsen, 

liksom övrigt uppdaterings- och utvecklingsarbete av dokument kring hante-

ring av patientklagomål har fått skjutas upp på grund av pandemin. 

2.4.2 Systemstöd för hantering av patientklagomål  

Fram till sommaren 2017 använde sjukhuset ett ärendehanteringssystem an-

passat för klagomålshantering. Då leverantören upphörde att vidareutveckla 

systemstödet, tog ledningsgruppen för dåvarande staben för kvalitet och pati-

entsäkerhet beslut om att systemet inte längre kunde användas. Från somma-

ren 2017 använder patientsäkerhetshandläggarna i stället det regiongemen-

samma diariesystemet EDIT för handläggning av klagomål. Klagomålsanmäl-

ningarna scannas in och diarieförs i EDIT. Enligt intervjuer uppfyller inte 

EDIT behoven för att hantera patientärenden, vilket har påtalats för 

                                                             

36 Det Strategiska patient- och närståenderådet har till uppdrag att driva och initiera sjuk-
husövergripande frågor för att förbättra dialogen mellan vården och patienter och deras när-
stående. 
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regionen, men regionen har inget gemensamt system anpassat för klagomåls-

hantering.  

Ett arbete pågår sedan 2018, under ledning av hälso- och sjukvårdsförvalt-

ningen, med att utveckla en modul i EDIT som är anpassad för klagomåls-

hantering som ska kopplas till avvikelsehanteringssystemet HändelseVis och 

med koppling till Vårdguiden 1177. Akutsjukhusen har bidragit ekonomiskt 

till utvecklingen av modulen. Direktören för nya staben Vårdstöd och service 

på Karolinska har beslutat att modulen ska implementeras på sjukhuset men 

implementeringen har fördröjts. Implementeringen kommer att fördröjas yt-

terligare på grund av coronapandemin. Det är därför oklart när sjukhuset kan 

börja använda modulen. 

2.4.3 Utredning av klagomål och yttrande till patient  

Patienter och anhöriga kan välja att lämna anmälan om klagomål direkt till 

den vårdverksamhet som klagomålet berör eller till patientsäkerhetshandläg-

garna. När verksamheten eller någon av patientsäkerhetshandläggarna har 

tagit emot en anmälan, skickas en bekräftelse via mejl eller brev till anmäla-

ren. I bekräftelsebrevet anges ett diarienummer, vilket anmälaren kan an-

vända vid mejlkontakt med sjukhuset, samt kontaktuppgifter till ansvarig 

handläggare ute i verksamheten/patientsäkerhetshandläggare. Vid svåra och 

känsliga ärenden kan anmälaren även få tillgång till ett direkttelefonnummer 

till en patientsäkerhetshandläggare. Anmälningar som går via patientsäker-

hetshandläggarna kategoriseras utifrån art, allvarlighetsgrad och till vilken 

verksamhet ärendet hör. De ser sedan till att ärendet skickas vidare till lämp-

lig verksamhetschef för yttrande och eventuell utredning. 

I handboken ges information och råd om hur yttrandet bör formuleras och 

vad det ska innehålla. I handboken anges vidare att yttrandet ska lämnas 

inom fyra veckor, enligt Socialstyrelsens rekommendation. När det gäller 

barn ska svarstiden kortas, lämpligen till två veckor. Om en längre utredning 

behöver göras, ska anmälaren informeras om detta. I handboken beskrivs 

också utförligt hela processen för hantering av ärenden som kommer från Pa-

tientnämnden eller Inspektionen för vård och omsorg till sjukhuset för ytt-

rande. Dessa ärenden inkommer till patientsäkerhetshandläggarna.  

Patientsäkerhetshandläggarna skickar tillsammans med klagomålsanmälan 

ett följebrev till verksamheterna där det påtalas att ärendet ska besvaras 

inom fyra veckor. Enligt uppgift från patientsäkerhetshandläggare klarar inte 

sjukhuset att besvara alla anmälningar inom rekommenderad svarstid. De 

kan inte uppge hur många ärenden som besvaras i tid eftersom denna uppgift 

inte går att hämta från EDIT. Under coronapandemin har sjukhusets hante-

ring av patientklagomål i möjligaste mån fortgått som vanligt. Under den 

mest akuta perioden av pandemin på sjukhuset har dock två av de tre patient-

säkerhetshandläggarna varit utlånade till annan verksamhet vilket ökat ar-

betsbelastningen på den kvarvarande handläggaren. 
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2.4.4 Analys av inkomna ärenden 

Att analysera patientklagomålen utifrån data i EDIT går inte då det inte går 

att söka ut data på ett systematiskt sätt. Det är möjligt att ta fram uppgift om 

antalet anmälningar som inkommit under en viss tidsperiod men det är inte 

möjligt att t.ex. inhämta information om vad klagomålen avser eftersom detta 

inte kan anges i EDIT. För att få fram sådan information måste varje enskild 

anmälan gås igenom. Det saknas också möjligheter att ta fram uppgift om hur 

stor andel av ärendena som besvaras inom utsatt tid eller om klagomålsären-

det gällt verksamhet i Solna eller i Huddinge. Det finns därför mycket inform-

ation från anmälningarna som inte sammanställs och analyseras och som inte 

kan användas i sjukhusets patientsäkerhetsarbete.   

En gång per vecka har patientsäkerhetshandläggarna möte med chefläkare 

och chefsjuksköterska. Vid dessa möten diskuteras anmälningar som inkom-

mit direkt till patientsäkerhetshandläggarna men även anmälningar som 

kommit via Patientnämnden eller IVO. Vid mötet tar man ställning till vilka 

ärenden som avser risk för allvarlig vårdskada och som ska leda till en utred-

ning inför eventuell lex Maria-anmälan. Varje patientsäkerhetshandläggare 

gör noteringar avseende sina ärenden och de, eller chefläkaren, informerar 

berörda verksamheter om vad som beslutats vid mötet. På dessa möten dis-

kuteras inte de anmälningar som patienter skickat direkt till verksamheterna. 

Anmälningar direkt till verksamheterna hanteras helt inom respektive verk-

samhet men patientsäkerhetshandläggarna uppger att de har kontinuerlig di-

alog med verksamheterna och bistår med råd och tips kring processerna och 

påminner om svarstider för besvarande av klagomål. 

Under 2018–2019 påbörjades uppföljning av ledtider för lex Maria baserat på 

ett excel-dokument. Uppgift om lex Maria anmälningar som skickas in till 

IVO läggs också in i excel-dokument. Den manuella hanteringen har gjorts på 

grund av brister i EDIT men uppföljningen har inte kunnat täcka bristerna 

som följer av att systemstöd saknas för ärendehanteringen. Även avidentifie-

rade statistiska sammanställningar till månads- och årsrapporter görs manu-

ellt i excel. Ärenden relaterade till coronapandemin registreras också i ett sär-

skilt excel-dokument för att lätt kunna ta fram information om dessa ären-

den. Diarienummer, inte personnummer används för att identifiera ärendena 

i excel-dokumenten.  

2.4.5 Bedömning 

Revisionen bedömer att sjukhusets riktlinje för klagomål och synpunkter från 

patienter och närstående är anpassad till förändringarna i patientsäkerhetsla-

gen som började gälla den 1 januari 2018. Sjukhuset har skapat möjlighet för 

patienter och närstående att anmäla klagomålen direkt till berörd vårdenhet 

för att förkorta svarstiderna på klagomålen. Sjukhuset erbjuder också möjlig-

het att anmäla klagomål till specifikt utsedda patientsäkerhetshandläggare.  

Sjukhusets systemstöd för klagomålshantering är däremot bristfälligt ef-

tersom det saknar funktionalitet för att sammanställa och analysera data om 

klagomålen. Konsekvensen av detta är att underlagen till sjukhusets 
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systematiska patientsäkerhetsarbete blir begränsat och att det inte går att få 

fram andel av klagomål som handlagts inom fyra veckor enligt Socialstyrel-

sens rekommendation.  

Rekommendation: 

• Ledningen för Karolinska universitetssjukhuset bör i samarbete med hälso- 

och sjukvårdsförvaltningen arbeta för att modulen i EDIT färdigställs och 

används i verksamheten.  

2.5 Ledningsnära kostnader och representation  

Revisionen har granskat sjukhusets rutiner för ledningsnära kostnader och 

representation. Granskningen omfattar s.k. förtroendekänsliga fakturor. Ett 

stickprov på 16 fakturor har tagits för att kontroller att de är korrekt atteste-

rade och att attestbehörigheterna är uppdaterade. 

Granskningen har visat att de ledningsnära kostnaderna har en rimlig om-

fattning och inriktning. Stickprovet har visat avvikelser för hälften av faktu-

rorna. Det handlar om att attestering inte varit korrekt utförd, felaktig konte-

ring samt att syftesbeskrivning saknats. Granskningen visade samtidigt att 

sjukhuset har stärkt kontrollen i samband med utbetalning av ersättning för 

utlägg.  

Bedömning 

Revisionen konstaterar den interna kontrollen av fakturorna inte är helt till-

räcklig och behöver stärkas. 

Rekommendation: 

• Ledningen bör säkerställa att attestanter inte attesterar sina egna kostna-

der och utlägg. 

2.6 Inköp och upphandlingar 

Revisionen har tidigare granskat inköp och upphandling på Karolinska och 

funnit omfattande brister i den interna kontrollen (se årsrapport 2017 och 

2018). Inför delrapporten har revisionen granskat inköpsprocessen samt följt 

upp en rekommendation om att Karolinska bör stärka regelverk och rutiner, 

inklusive kontroller av fakturor mot avtal.  

Revisionen noterar att Karolinska anger att samtliga upphandlingar som 

sjukhuset gjort under pandemin kan hänföras till Command Center. Com-

mand center granskas av revisionen i en särskild granskning av inköp i reg-

ionen under pandemin. 

Granskningen och uppföljningen av inköp visar att sjukhuset har tagit fram 

nya styrdokument och rutiner inom inköps- och upphandlingsområdet. Karo-

linska publicerade i början av september en tillämpningsanvisning som be-

skriver hur inköp, upphandlingar, avrop eller beställningar samt ändringar 
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och tillägg till upphandlade avtal ska genomföras på sjukhuset.37 En rutin för 

inköpare har också tagits fram. Revisionen har inte granskat styrdokumen-

tens innehåll.  

Revisionen har tagit del av en riskanalys som inköpsenheten gjort under 

sommaren 2020.38 Den innehåller sju risker. Den största risken är att verk-

samheterna inte följer sjukhusets arbets- och delegationsordning, utan di-

rektupphandlar själva. Därefter följer risker som handlar om svårigheter att 

genomföra upphandlingar p.g.a. att beställarna i vissa fall kan vara jäviga, 

svårt att identifiera återkommande inköp av samma produkt, m.m. Riskana-

lysen innehåller åtgärder för samtliga risker.   

Granskningen visar vidare att inköpsenheten varje månad följer upp i inköps-

systemet Clockwork att inköp görs i enlighet med styrande dokument. Revis-

ionen har tagit del av uppföljningen. Den visar bl.a. inköpsvolymer kopplat 

till respektive leverantör samt vilka avtal som löper ut i närtid. Utifrån upp-

följningen bedömer inköpsenheten vad som kan göras för att förbättra hante-

ringen av inköp. Det kan t.ex. handla om att det inom ett område behövs en 

ny upphandling.   

Inom ramen för granskningen har revisionen utfört en stickprovskontroll av-

seende ett antal inköp för att kontroller att inköpen stämmer med avtal. I 

stickprovskontrollen granskades tio fakturor uppgående till 42,9 mnkr mot 

avtal. Revisionen kunde verifiera att avtal fanns för fyra av tio leverantörer. 

När det gäller de övriga sex fakturorna saknades avtal i ett fall och i fem fall 

var det inte möjligt att bedöma om det fanns ett giltigt avtal eftersom Karo-

linska inte kunde härleda fakturan till ett avtal. Endast i två av tio fall var det 

möjligt att verifiera att pris stämmer med avtal.  

Revisionen har även tagit del av en stickprovsgranskning som inköpsenheten 

utfört av ett slumpmässigt urval av fakturor för perioden jan-juni. Syftet med 

granskningen var att kontrollera fakturorna mot bakomliggande beställning 

och giltigt avtal. Resultatet av granskningen visade att 10 av 20 fakturor sak-

nade beställningar i inköpssystemet. Detta behöver inte innebära att giltigt 

avtal saknas, utan att fakturan inte kunde matchas mot en beställning i in-

köpssystemet. Det underlag som revisionen tagit del av visar inte att Karo-

linska därutöver gjort ytterligare kontroller. Karolinska uppger att en försvå-

rande omständighet är att fakturor måste kontrolleras manuellt mot inköps-

systemet. Sjukhuset anger att man tillsammans med ansvariga på regional 

nivå arbetar för att få till stånd systemstöd för detta. 

Vidare framkommer det i granskningen att det endast är två personer som 

har behörighet att registrera nya leverantörer, men att de kan göra det var för 

sig. Rutinen för betalning av en leverantörsfaktura finns dokumenterad i en 

intern processkarta. Den visar att tvåhandsprincipen ska tillämpas vid attest 
                                                             

37 Tillämpningsanvisning för inköp och upphandling på Karolinska Universitetssjukhuset, 
2020-09-04.  
38 Riskanalys direktupphandling, K 2020-5921, filen daterad 2020-08-26. 
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av leverantörsfakturor. Region Stockholm har upphandlat tjänsten Inyett och 

sjukhuset uppger att man sannolikt kommer att börja använda tjänsten un-

der hösten 2020 för kontroll av leverantörer.  

Granskningen har även omfattat en kontroll av attesträtter. Femton fakturor 

verifierades utan väsentliga iakttagelser. 

Bedömning: 

Revisonen konstaterar att det fortfarande inte på ett enkelt sätt går att verifi-

era att det föreligger avtal som kan kopplas till leverantörsfakturor för kon-

troll av att de överensstämmer med avtalade villkor. Därutöver noterar revis-

ionen att det inte krävs dualitet vid nyregistrering eller ändring av leverantö-

rer i leverantörsregistret. Revisionen bedömer därför att den interna kontrol-

len avseende inköp och upphandling ännu inte är helt tillräcklig. Revisionen 

ser positivt på Karolinska inlett ett arbete med riskanalyser på inköpsområ-

det.  

2.7 Anläggningstillgångar 

Revisionen har granskat redovisningen av anläggningstillgångar samt följt 

upp rekommendationer. Revisionen har även översiktligt granskat rutiner i 

investeringsprocessen. Revisionen noterar att Karolinska har uppdaterat sina 

styrdokument för investeringsprocessen. Utöver en sammanställning av till-

lämpade avskrivningstider saknas dock riktlinjer för redovisning och finansi-

ell rapportering av anläggningstillgångar.  

Sjukhuset har en investeringsram som årligen beslutas av regionfullmäktige. 

Investeringsramen består av två delar, dels en som avser investeringar över-

stigande 100 mnkr som beslutas av regionfullmäktige, dels en del som sjuk-

huset disponerar för investeringar under 100 mnkr.  

Investeringar under 2 mnkr hanteras genom respektive verksamhets bud-

getram. Investeringar mellan 2 mnkr och 100 mnkr ska beredas av sjukhus-

ledningen före beslut av sjukhusdirektören. Tidigare skedde beredningen i 

sjukhusets verkställande råd, men under 2020 har sjukhuset inrättat ett sär-

skilt investeringsråd som leds av ekonomidirektören. En ansökan till investe-

ringsrådet ska innehålla en investeringskalkyl. Investeringskalkylen granskas 

av en investeringscontroller på ekonomistaben. Ekonomistaben för en logg 

över investeringsärendena och granskar också månadsvis anläggningsregist-

ret mot budget. 

Revisionen har vidare granskat sjukhusets kontroller av kostnadsbokförda 

fakturor t.o.m. mars. Inga kontroller har gjorts efter mars, men kontrollerna 

kommer enligt Karolinska att återupptas i höst. Granskningen resulterade i 

att en mindre avvikelse noterades.  

Årets investeringar t.o.m. 31 augusti uppgår till 202,8 mnkr. Ett stickprov på 

åtta investeringsprojekt på totalt 60 mnkr togs och fakturor för dessa projekt 

granskades. Revisionen fann att det handlade om aktiverbara utgifter och att 
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avskrivningstiderna var rimliga. Investeringsansökan var inte korrekt påskri-

ven för två av projekten. För två investeringar inom ramen för Chopin-pro-

jektet saknades fullständigt underlag. För en investering som avsåg utrust-

ning relaterad till pandemin saknades underlag.  

Bedömning 

Granskningen visar att den interna kontrollen avseende redovisningen av an-

läggningstillgångar behöver stärkas. Rekommendationen om att ledningen 

bör stärka rutinerna för att säkerställa att aktivering av anläggningstillgångar 

sker enligt god redovisningssed kvarstår därför. Vidare menar revisonen att 

ledningen bör säkerställa att det finns tillfredsställande styrande och stöd-

jande dokument för redovisningen av anläggningstillgångar (se även avsnitt 

3.3). 

2.8 Löneprocessen 

Under 2019 genförde revisionen en särskild granskning av löneprocessen. 

Revision bedömde att Karolinska universitetssjukhusets rutiner för löneutbe-

talning i huvudsak var tillräckliga, men att den interna kontrollen behövde 

stärkas när det gäller användning av nyckelkontroller inför utbetalning av 

lön. Revisionen har inom ramen för delårsgranskningen översiktligt granskat 

processen. En stickprovskontroll av utbetalda löner har genomförts.  

Karolinskas löneorganisation har från den 1 september 2020 övergått till 

FSN. Flytten innebär att Karolinska köper lönetjänster av FSN. Karolinska 

anger att flytten inte innebär några väsentliga förändringar i praktiken när 

det gäller hur löner hanteras på sjukhuset.  

Revisionen har granskat sjukhusets rutiner för kontroll av löner. Sjukhuset 

har rutiner, men man dokumenterar inte systematiskt de kontroller som 

görs. En av kontrollerna handlar om att personalansvariga chefer inför utbe-

talning ska signera utanordningslistor för att verifiera att korrekt lön utbeta-

las. Revisonen har tagit del av statistik över andelen signerade utanordnings-

listor. Statistiken visar att 69 procent av utanordningslistorna var korrekt sig-

nerade under perioden januari-augusti 2020, vilket är i nivå med samma pe-

riod 2019. Revisionens stickprovskontroll av utbetalda löner visade inte på 

några avvikelser.  

Bedömning 

Revision bedömer att Karolinskas rutiner för löneutbetalning i huvudsak är 

tillräckliga. Sjukhuset har sedan tidigare en rekommendation som anger att 

sjukhuset bör säkerställa efterlevnad när det gäller kontroll och signering av 

utanordningslistor elektroniskt. Rekommendationen formuleras om till en 

mer generell rekommendation om att nyckelkontroller bör göras inför utbe-

talning av lön. 
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2.9 Granskningar utan väsentliga iakttagelser  

Revisionen har granskat intäktsprocessen och kommer att fortsatt granska 

detta till årsrapporteringen. Även den interna kontrollen av huvudkassor vid 

Karolinska har granskats utan väsentliga iakttagelser. 

 

3 Räkenskaper 

3.1 Delårsrapport 2020-08-31 

Revisionen av den finansiella rapporteringen har utförts i enlighet med Inter-

national Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning 

av finansiell delårsinformation.  

I granskningen har det inte kommit fram några omständigheter som ger an-

ledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlig-

het med lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed. Revis-

ionen har dock noterat ett antal osäkerheter kopplat till några av posterna i 

balansräkningen. Dessa avvikelser bedöms dock enskilt eller sammantaget 

inte uppgå till sådana belopp att de påverkar bedömningen av om räken-

skaper är rättvisande.  

Lager av material 

Lager av material på 725 mnkr bör, till de delar som det inte säljs till Medi-

carrier klassificeras som lager. Det föreligger en osäkerhet om nedskrivnings-

behovet för kvarvarande material då artiklarna är bokförda till anskaffnings-

värde och marknadsvärdet högst troligt är lägre nu än vid anskaffningstid-

punkten. 

Anläggningstillgångar 

Skuldbokföring har gjorts i sjukhusets delårsrapport avseende de anlägg-

ningstillgångar som fakturerats från NKS Bygg på fastighets- och service-

nämnden (FSN) men som ännu inte aktiveras i sjukhusets anläggningsregis-

ter (per 2020-08-31). Dessa uppgår till 439 mnkr. Vid granskningstillfället 

återstod för FSN att fakturera anläggningstillgångar på 424 mnkr. Det hand-

lar om tillgångar som sjukhuset har mottagit, men inte bokfört som tillgång i 

balansräkningen eftersom de ännu inte har fakturerats. Sjukhuset har reser-

verat 172 mnkr för avskrivningskostnader på ett periodiseringskonto. Belop-

pet inkluderar även de tillgångar som ännu inte fakturerats från NKS för att 

säkerställa att avskrivning belastar rätt period. Se vidare avsnitt 3.3.  

Projektredovisning 
Revisionen bedömde i årsgranskningen 2019 att hanteringen av projekt i re-
sultaträkning och balansräkningen inte var helt tillfredsställande. Förvalt-
ningen anger att man har påbörjat en genomgång av samtliga projekt för att 
kontrollera om det är korrekt att det fortfarande ligger kvar i redovisningen. 
Det arbetet är ännu inte helt slutfört. Vidare har i syfte att förbättra 
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kontrollen av externa projekt har en ny enhet, enheten för forsknings- och ut-
bildningsekonomi, inrättats inom ekonomiavdelning.  

3.2 Redovisningen av merkostnader kopplade till covid19 

I syfte att kunna följa upp de ekonomiska effekterna av covid-19 pandemin 

ska samtliga nämnder och bolag i Region Stockholm sammanställa en ekono-

misk uppföljning. För att centralt inom regionen kunna följa upp de extraor-

dinära merkostnaderna kopplade till covid-19 krävs att alla verksamheter har 

en rättvisande redovisning av dessa. Därför har en granskning av rutinerna 

för de särredovisade extraordinära merkostnaderna t.o.m. delårsrapporten 

gjorts.  

Granskningen visar att Karolinska har en rutin för att rapportera merkostna-

der kopplat till covid-19. För att kunna följa vilka utgifter som är att hänför-

liga till covid-19 har sjukhuset särredovisat dessa i internredovisningen. Där-

utöver rapporterar varje tema, funktion och stab samtliga kostnader till den 

centrala controllerenheten på sjukhuset i en excelfil månadsvis. Syftet är att 

fånga upp de inköp som eventuellt inte har konterats korrekt. Controllersekt-

ionen går igenom uppgifterna och har en dialog med verksamheten om dessa, 

men inga stickprov tas.  

Revisionen bedömer att det finns en osäkerhet huruvida samtliga poster som 

specificerats är bidragsberättigade merkostnader bl.a. utifrån att sjukhuset 

inte har tillräckliga kontroller för att säkerställa riktigheten i kostnaderna 

kopplat till covid-19. Revisionen menar att ledningen bör göra mer systema-

tiska kontroller, t.ex. med hjälp av stickprov och tillse att kontrollerna doku-

menteras.  

3.3 Överföring av MT- och IKT-utrustning från FSN till Karolinska 

Revisionen har granskat om den interna styrningen och kontrollen av proces-

sen kring redovisning och fakturering av utrustning till NKS har varit tillräck-

lig.  

Parallellt med bygget av Nya Karolinska Solna (NKS) har det pågått investe-

ringsprojekt för att utrusta det nya sjukhuset. Ursprungligen ansvarade dåva-

rande landstingsstyrelsen tillsammans med Karolinska universitetssjukhuset 

för genomförandet av upphandlingarna avseende utrustningen. Från och 

med 2019 fördes detta ansvar över från regionstyrelsen till fastighets- och 

servicenämnden, som i sin tur, genom avtal, har fört över det operativa an-

svaret till Locum. Investeringsprojekten avsåg anskaffning av medicinteknik 

(MT) respektive informations- och kommunikationsteknisk utrustning (IKT). 

Total budget för MT- respektive IKT-programmen kopplade till NKS uppgick 

till 2 890 mnkr respektive 767 mnkr. Anskaffningen omfattade utgifter för så-

väl utrustning som resurser (personal och konsulttjänster). Totalt nedlagda 

utgifter ska efter det att utrustningen överlämnats till NKS faktureras av 

Locum och aktiveras i Karolinskas anläggningsregister. 
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Under 2019 avslutades investeringsprojekten, men i årsbokslut 2019 notera-

des att det återstod cirka 855 mnkr att fakturera från Locum till Karolinska 

för utrustning som Karolinska tagit emot och driftsatt. Locum har per delårs-

bokslutet i augusti 2020 fakturerat Karolinska totalt 439 mnkr av dessa 855 

mnkr. Resterande belopp kvarstår att fakturera för Locum. Såväl Locums fak-

turering som Karolinskas kontroll och aktivering av fakturerad utrustning har 

dragit ut på tiden, men eftersläpningen ska enligt uppgift från sjukhuset vara 

löst till årsbokslutet. 

Det finns riktlinjer inom regionen som gäller för fakturering och aktivering, 

samt att det finns dokument som beskriver ansvarsfördelningen mellan 

Locum och Karolinska inom det granskande området. Revisionen konstaterar 

att den övergripande ansvarsfördelning mellan Locum och Karolinska är tyd-

liggjord i dessa styrande- och stödjande dokumenten.  

Vidare noterades i årsgranskningen 2019 att Karolinska tillämpat en reduce-

rad schablon för resurspåslaget för avskrivning med 25 mnkr. I delårsrappor-

ten per augusti 2020 har Karolinska gjort en ny bedömning och justerat det 

reducerade avskrivningsbeloppet mot resultaträkningen och samtidigt ökat 

uppbokad reservering för ännu ej verkställda avskrivningar i balansräkningen 

med 25 mnkr.  

Bedömning 

Revisionen konstaterar att den övergripande ansvarsfördelning mellan 

Locum och Karolinska är tydliggjord i styrande- och stödjande dokument. 

Revisionen bedömer att den interna styrningen och kontrollen av fakture-

ringsprocessen i huvudsak har varit tillräcklig fram till dess att projektet av-

slutades under 2019. Samordningen mellan Karolinska och Locum bedöms 

dock inte ha varit strukturerad efter att MT- och IKT projekteten avslutades, 

vilket lett till att den redovisningsmässiga hanteringen har dragit ut på tiden. 

Revisionen menar att Locum måste prioritera återstående fakturering så att 

återstående investeringsutgifter för projekten MT- och IKT vid NKS är regle-

rade innan årsbokslutet för 2020. 

Revisionen konstaterar att Karolinska ännu inte aktiverat de tillgångar som 

hittills fakturerats av Locum under året, vilket medför att det inte har varit 

möjligt att bedöma om räkenskaperna överensstämmer med anläggningsre-

gistret. 

Revisonen vill understryka vikten av att ledningen för Karolinska skapar för-

utsättningar för att hanteringen av berörda anläggningstillgångar ska kunna 

slutföras i god tid före årsbokslut 2020.  

Rekommendationer: 

Ledningen för Karolinska Universitetssjukhuset rekommenderas att säker-

ställa att:  
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• aktivering avseende MT- och IKT-programmen slutförs under år 

2020 för att säkerställa en rättvisande redovisning i årsbokslut 2020 

och framöver. 

• inventering sker av MT- och IKT-utrustning anskaffad inom ramen 

för de särskilda MT- och IKT-programmen.  

•  

4 Yttrande över Årsrapport 2019 

Nämnden har 2020-06-16 lämnat yttrande över revisionens årsrapport för 

2019. Nämnden har i sitt yttrande framhållit synpunkter som avviker från re-

visionens synpunkter i rapporten. Nämnden har invändningar mot revision-

ens slutsatser att den gjort för lite för att komma tillrätta med det ekono-

miska underskottet. Nämnden bedömer att de har vidtagit kraftfulla åtgärder 

och fattat beslut om en tydlig inriktning för att nå en ekonomi i balans framö-

ver och ger flera exempel på genomförda åtgärder i yttrandet.  
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Karolinska Universitetssjukhuset 

Ekonomistyrning 

Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

29833 
Från rapport 
2017 Årsrapport 
Tidigare ID 
1221 

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

 Delår 2020 
 

Revisionen noterar att sjukhusets rapporteringsrutiner har 
förbättrats och att sjukhuset i huvudsak följer tidplan och 
mallar. Rekommendationen betraktas som åtgärdad. 

29840 
Från rapport 
2018 Delrapport 
Tidigare ID 
1312 

Nämnden bör säkerställa att det finns tydliga och doku-
menterade processer för ekonomistyrning som är anpas-
sade till sjukhusets nya verksamhetsmodell och organisat-
ion. 

 Delår 2020 
 

Revisionen kommer att genomföra en uppföljande gransk-
ning av sjukhusets ekonomistyrning inför årsgranskning 
2020. 

29877 
Från rapport 
2019 Delrapport 
Tidigare ID 
1550 

Nämnden bör förbättra rapporteringen till regionstyrelsen 
när det gäller analyser av avvikelser avseende det ekono-
miska resultatet, men även för prognosen. 

 Delår 2020 
 

Revisionen noterar att Karolinska successivt har förbättrat 
förklaringar och analys av avvikelser, men revisionen bedö-
mer att det finns utrymme för förbättringar när det gäller 
att tydligare beskriva och förklara enskilda avvikelser. Re-
kommendationen följs upp i ÅR 2020. 

29878 
Från rapport 
2019 Delrapport 
Tidigare ID 
1551 

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

 Delår 2020 
 

En uppföljande granskning av ekonomistyrningen kommer 
att genomföras inför årsgranskningen 2020. 

29879 
Från rapport 
2019 Delrapport 

Nämnden bör efterfråga en systematisk ekonomisk rappor-
tering där bl.a. effekter och tidplaner av föreslagna åtgär-
der framgår. 

 Delår 2020 
 

En uppföljande granskning av ekonomistyrningen kommer 
att genomföras inför årsgranskningen 2020. 
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Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

Tidigare ID 
1552 

38380 
Från rapport 
2019 Årsrapport 
 

Nämnden för Karolinska universitetssjukhuset bör kvalitets-
säkra de uppgifter och bedömningar som lämnas i nämn-
dens rapporter i syfte att ge en korrekt bild av det ekono-
miska utfallet relativt budget samt jämfört med utveckl-
ingen tidigare år. 

 Delår 2020 
 

Rekommendationen följs upp i ÅR 2020. 

38384 
Från rapport 
2019 Årsrapport 
 

Nämnden för Karolinska universitetssjukhuset bör besluta 
om modell för styrning av produktion- och ekonomi. 

 Delår 2020 
 

Rekommendationen följs upp i ÅR 2020. 

Fastighetsförvaltning 

Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

36778 
Från rapport 
12/2019 Projektrapport 
 

Nämnden för Karolinska universitetssjukhuset bör säker-
ställa att fel och brister i fastighet och serviceleveranser re-
gelbundet anmäls så att sjukhuset får de tjänster de har 
rätt till och kan kontrollera kostnaderna. 

 Delår 2020 
 

Rekommendationen följs upp i ÅR 2020. 

Inköp och upphandling 

Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

29823 
Från rapport 
2017 Årsrapport 
Tidigare ID 
1127 

Nämnden bör skyndsamt säkerställa att regelverk och ruti-
ner 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). 

 Delår 2020 
 

Revisionen konstaterar att inköpsenheten har utfört en 
stickprovsgranskning av fakturor för perioden januari - juni. 
Resultatet av kontrollen visade att K fortfarande har pro-
blem med att följa upp fakturor mot avtal. 

29829 
Från rapport 

Nämnden bör säkerställa att undantag från konkurrensut-
nyttjande i upphandlingslagstiftningen tolkas restriktivt. 

 Delår 2020 
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Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

2017 Årsrapport 
Tidigare ID 
1218 

Revisionen noterar att Karolinska har förtydligat delegat-
ionsordningen och att det enligt denna endast är inköps-
chefen som får göra direktupphandling. Revisionen avser 
att följa upp det i årsrgranskningen. 

29831 
Från rapport 
2017 Årsrapport 
Tidigare ID 
1219 

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

 Delår 2020 
 

Karolinska har infört i en kontrollpunkt i checklista för upp-
handling som anger när en upphandlingsstrategi ska utfor-
mas. Rekommendationen betraktas som åtgärdad. 

29839 
Från rapport 
2017 Årsrapport 
Tidigare ID 
1231 

Nämnden bör säkerställa att rutiner och arbetssätt för 
dokumentation av direktupphandlingar uppfyller krav i lag-
stiftning. 

 Delår 2020 
 

Revisionen noterar att förvaltningen har vidtagit åtgärder. 
Förvaltningens arbete kommer att följas upp vid årsgransk-
ningen 2020. 

Intern kontroll 

Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

29810 
Från rapport 
2015 Årsrapport 
Tidigare 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. 

 Delår 2020 
 

Revisionens granskning visar att kontrollmoment som tagits 
fram för att möta vissa risker är enligt revisionens bedöm-
ning begränsade och för vissa risker saknas kontrollmo-
ment. Se DÅR 2020. Nästa uppföljning ÅR 2020. 

29834 
Från rapport 
2017 Årsrapport 
Tidigare ID 
1222 

Nämnden bör skyndsamt säkerställa att regelverk och ruti-
ner för kontroll och uppföljning av konsultkostnader och in-
hyrd personal förstärks och efterlevs i alla led inte minst 
med oberoende kontroller av fakturerade konsultkostna-
der. 

 Delår 2020 
 

Revisionen noterar att Karolinskas kontrollrutiner har för-
bättrats. Revisionen avser att granska hantering av konsult-
kostnader i samband med årsgranskning 2020.. 
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Oegentligheter   

Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

29867 
Från rapport 
2018 Årsrapport 
Tidigare ID 
1440 

"Skydd mot otillåten påverkanNämnden bör ta del av upp-
följningen av säkerhetsarbetet för att säkerställa att det be-
drivs ett tillräckligt arbete för att skydda högre tjänstemän 
mot otillåten påverkan." 

 ÅR 2019 
 

Compliance plan beslutad av sjukhusdirektören 2019-09-24 
dnr 2019-8725. Innehållsmässigt utgör den en plan för det 
förebyggande arbetet mot bl.a.. antikorruption. Ingen av-
rapportering av aktiviteter inom ramen för compliance 
gjordes under 2019. Ett förslag till en Code of Conduct har 
tagits fram, men ännu inte beslutats. Rekommendationen 
betraktas som delvis åtgärdad. Följs upp i ÅR 2020. 

Personal 

Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

29848 
Från rapport 
7/2018 Projektrapport 
Tidigare ID 
1348 

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

 ÅR 2019 
 

Karolinska utvecklar en ny kompetensförsörjningsplan som 
ska presenteras för ledningen våren 2020. Rekommendat-
ionen betraktas som delvis åtgärdad och följs upp i års-
granskningen 2020. 

29849 
Från rapport 
7/2018 Projektrapport 
Tidigare ID 
1350 

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

 ÅR 2019 
 

Karolinska använder regionens stöd för kompetensplane-
ring och kompetensförsörjning. Sjukhuset utvecklar också 
en ny kompetensförsörjningsplan som ska presenteras för 
ledningen våren 2020. Rekommendationen betraktas som 
delvis åtgärdad och följs upp i samband med årsgransk-
ningen 2020. 

29850 
Från rapport 
7/2018 Projektrapport 

Nämnden bör analysera hur nuvarande och kommande 
uppdrag påverkar sjukhusets behov av kompetensförsörj-
ning. 

 ÅR 2019 
 

Karolinska utvecklar en ny kompetensförsörjningsplan som 
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Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

Tidigare ID 
1351 

ska presenteras för ledningen våren 2020. Planen inbegri-
per enligt sjukhuset ett systematiskt arbetssätt. Effekterna 
av arbetet kommer att kunna mätas tidigast i slutet av 
2021. Följs upp i samband med årsgranskningen 2020. 

29869 
Från rapport 
1/2018 Projektrapport 
Tidigare ID 
1444 

Nämnden bör säkerställa att det finns en överensstäm-
melse mellan ansvar och befogenheter för första linjens 
chefer när det gäller arbetsmiljön för arbetstagare som ar-
betar utanför den egna enheten. 

 ÅR 2019 
 

Karolinska pekar i sitt yttrande på att det är organisationen 
som har det övergripande arbetsmiljöansvaret och att en 
given arbetsmiljöfråga inte alltid kan fullt ut hanteras av 
personalansvariga chefer i första linjen. Karolinska anger vi-
dare att man påbörjat ett arbete med att etablera en upp-
följningsstruktur för arbetsmiljöfrågor genom att tydliggöra 
rollerna för skyddskommittéerna på olika organisatoriska 
nivåer. Karolinska har per januari 2020 en reviderad organi-
sation. Mot bakgrund av ovanstående omformuleras re-
kommendationen till: Nämnden bör säkerställa att det 
finns en struktur för uppföljning av arbetsmiljöfrågor som 
innebär att det finns en överensstämmelse mellan ansvar 
och befogenheter när det gäller hur arbetsmiljöfrågor som 
berör flera organisatoriska enheter ska hanteras. Rekom-
mendationen beraktas som delvis åtgärdad. Följs upp i 
samband med årsgranskningen 2020. 

29870 
Från rapport 
1/2018 Projektrapport 
Tidigare ID 
1446 

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

 ÅR 2019 
 

Ett arbete pågår för att skapa bättre stöd för arbetsmiljö-
uppföljning bland annat genom att stärka skyddskommitté-
arbetet. Rapporter kommer att tas fram efter varje skydds-
kommittémöte som ska diarieföras och göras tillgängliga 
bland annat för Karolinskas nämnd. Rekommendationen 
betraktas som delvis åtgärdad och följs upp i samband med 
årsgranskningen 2020. 
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Strategisk styrning och organisation 

Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

29814 
Från rapport 
2017 Delrapport 
Tidigare 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 kommunal-
lagen är förbehållet fullmäktige 

 Delår 2020 
 

Revisionen noterar att sjukhuset har vidtagit åtgärder. Re-
kommendationen kommer att följas upp i ÅR 2020. 

29815 
Från rapport 
2017 Delrapport 
Tidigare ID 
1043 

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

 Delår 2020 
 

Revisionen noterar att sjukhuset har vidtagit åtgärder. Re-
kommendationen kommer att följas upp i ÅR 2020. 

29817 
Från rapport 
2017 Delrapport 
Tidigare ID 
1045 

"Nämnden bör säkerställa att- beslutsrätten förs över enligt 
delegeringsreglerna i kommunallagen och att det inte an-
vänds 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 fast-
ställs." 

 Delår 2020 
 

Följs upp i ÅR 2020. 

29820 
Från rapport 
8/2017 Projektrapport 
Tidigare 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 re-
dovisa hur den har kommit fram till sitt beslut (förslag och 
yrkanden som lagts fram). 

 ÅR 2019 
 

En fullständig uppföljning av rekommendationen avrappor-
teras i årsrapporten och i ett PM. Sammanfattningsvis visar 
uppföljningen att förslag och yrkanden inte redovisas på ett 
konsekvent sätt, förslag och yrkanden är otydligt formule-
rade och därmed också nämndens beslut, samt att nämn-
den inte fattat erforderliga beslut. Följs upp i ÅR 2020. 

29843 
Från rapport 
2018 Delrapport 
Tidigare ID 
1317 

Nämnden bör revidera arbetsordningen så att den följer 
kommunallagen. 

 ÅR 2019 
 

En fullständig uppföljning av rekommendationen avrappor-
teras i årsrapporten och i ett PM. Sammanfattningsvis visar 
uppföljningen att nämnden antagit en reviderad 
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Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

arbetsordning som i huvudsak inte följer kommunallagen 
och reglementet. Arbetsordningen innehåller bestämmel-
ser om dels beredningsorgan som inte följer reglementen 
för regionstyrelsen och övriga nämnder, dels ingen be-
gränsning av personalföreträdares närvarorätt vid nämn-
dens sammanträden. Följs upp i ÅR 2020. 

29871 
Från rapport 
2018 Årsrapport 
Tidigare ID 
1447 

Nämnden bör se till att det i protokollet/ och eller anslags-
bevis innehåller ett justeringsdatum, som sedan anslagsda-
tum och datum för nedtagande av anslagsbeviset utgår 
ifrån. 

 ÅR 2019 
 

En fullständig uppföljning av rekommendationen avrappor-
teras i årsrapporten och i ett PM. Protokollsmallen har upp-
daterats så att det innehåller anslagsbeviset. Uppföljning 
visar att ett protokoll är inte justerad medan övriga proto-
koll är justerad inom 14 dagar . Två anslagsbevis tog mer än 
två dagar att tillkännage. Alla utom ett protokoll har varit 
tillkännagivna mer än tre veckor. Följs upp i ÅR 2020. 

29872 
Från rapport 
2018 Årsrapport 
Tidigare ID 
1448 

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

 ÅR 2019 
 

En fullständig uppföljning av rekommendationen avrappor-
teras i årsrapporten och i ett PM. Uppföljningen visar likt 
att nämnden inte fullt ut följt kommunallagens bestämmel-
ser om personalföreträdare. Följs upp i ÅR 2020. 

29873 
Från rapport 
2018 Årsrapport 
Tidigare ID 
1449 

Nämnden bör ta ställning till väsentliga delar i ärendepro-
cessen för att definiera vilken kvalitet ärenden och besluts-
underlag behöver ha för att nämnden ska kunna besluta. 

 ÅR 2019 
 

En fullständig uppföljning av rekommendationen avrappor-
teras i årsrapporten och i ett PM. Uppföljningen visar att 
styrdokument för ärendeprocessen har fastställts av nämn-
den och den har även fått info om dessa styrdokument. 
Uppföljningen visar även att flera ärenden inte beretts i en-
lighet med styrdokumenten. Följs upp i ÅR 2020. 
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Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

29874 
Från rapport 
2018 Årsrapport 
Tidigare ID 
1451 

Ledningen bör analysera avtalsförhållanden mellan sjukhus, 
fastighetsförvaltare och driftentreprenör och säkerställa att 
ansvar och roller är tydliga mellan parterna vid en allvarlig 
eller extraordinär händelse. 

 ÅR 2019 
 

Sjukhuset har skapat en ny yrkesroll, s.k. sitemanagers som 
ska finnas i Huddinge och Solna. De får ansvaret för att tyd-
liggöra avtalsförhållanden med fastighet och drift. Rekryte-
ringsarbete pågår. Rekommendationen betraktas som del-
vis åtgärdad. Följs upp i ÅR 2020. 

38382 
Från rapport 
2019 Årsrapport 
 

Nämnden för Karolinska universitetssjukhuset bör säker-
ställa att ärenden till nämnden inför beslut blir tillräckligt 
beredda, inklusive att nödvändiga konsekvensanalyser görs. 

 Delår 2020 
 

Rekommendationen följs upp i ÅR 2020. 

Säkerhet 

Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

29851 
Från rapport 
8/2018 Projektrapport 
Tidigare ID 
1362 

Nämnden bör säkerställa att det grundläggande systema-
tiska informationssäkerhetsarbetet omfattar samtliga verk-
samheter på alla nivåer. 

 Delår 2020 
 

Revisionen noterar att förvaltningen har vidtagit åtgärder. 
Förvaltningens arbete kommer att följas upp vid årsgransk-
ningen 2020. 

29852 
Från rapport 
8/2018 Projektrapport 
Tidigare ID 
1363 

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

 ÅR 2019 
 

Rekommendationen kvarstår. Knappt hälften av medarbe-
tarna har genomgått utbildning i informationssäkerhet. 
Nästa uppföljning År 2020. 

29862 
Från rapport 
2018 Årsrapport 
Tidigare ID 
1435 

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

 ÅR 2019 
 

Nämnden har under året genomfört ett arbete med risk- 
och sårbarhetsanalys. Utifrån sårbarhetsanalyser har hand-
lingsplaner tagits fram som sjukhuset kommer att följa upp 
kvartalsvis under 2020. Kontinuitetsplanering har därutöver 
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Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

genomförts för sterilverksamheten och för Coors Fastig-
hetsnätverk för telefoni och larmtjänster. Kontinuitetspla-
nering pågår tillsammans med MediCarrier. Rekommendat-
ionen betraktas som delvis åtgärdad och följs upp i års-
granskningen 2020. 

Verksamhetsstyrning 

Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

29808 
Från rapport 
8/2015 Projektrapport 
Tidigare ID 
741 

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

 Delår 2020 
 

Revisionen har tagit del av förvaltningens uppföljning som 
visar att rekommendationen är delvis åtgärdad. Nästa upp-
följning ÅR 2020. 

29884 
Från rapport 
3/2019 Projektrapport 
Tidigare ID 
1587 

Nämnden för Karolinska universitetssjukhuset bör säker-
ställa att en tydlig styrnings- och uppföljningsstruktur av 
sjukhusets patientflöden införs. 

 Delår 2020 
 

Rekommendationen följs upp i ÅR 2020. 

29885 
Från rapport 
3/2019 Projektrapport 
Tidigare ID 
1588 

Nämnden för Karolinska universitetssjukhuset bör efter-
fråga vilka åtgärder som vidtas för att förbättra sjukhusets 
patientflöden och regelbundet följa upp åtgärderna och 
dess effekter. 

 Delår 2020 
 

Rekommendationen följs upp i ÅR 2020. 

38381 
Från rapport 
2019 Årsrapport 
 

Nämnden för Karolinska universitetssjukhuset bör kvalitets-
säkra uppgifterna om det verksamhetsmässiga utfallet rela-
tivt fullmäktiges mål och jämfört med utvecklingen tidigare 
år i syfte att ge en korrekt bild. 

 Delår 2020 
 

Rekommendationen följs upp i ÅR 2020. 

38383 
Från rapport 

Nämnden för Karolinska universitetssjukhuset bör säker-
ställa en regelbunden och systematisk uppföljning av vård-
produktionen 

 Delår 2020 
 

Rekommendationen följs upp i ÅR 2020. 
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Ursprung Rekommendation Åtgärdad Revisionens kommentar 

2019 Årsrapport 
 

 



2 (5) 

Revisionen menar att vi gjort för lite och för sent för att komrna tillrätta med underskottet. Vi 
delar inte denna uppfattning av flera skäl. Styrelsen beslöt redan vid sitt tillträde att man 
skulle utvärdera den nya organisationsform som införts på sjukhuset. Styrelsens 
vårdberedning arbetade med detta under hösten 2018 och den rapport som styrelsen fastställde 
i j anuari 2019 visade på stora brister beträffande bl a alltför fragmentiserade medicinska 
enheter, bristande tydlighet i ansvar och befogenheter och det för ekonomin så grundläggande 
- det fanns inte ett informationssystem för första linjens chefer och därmed inte reella 
möjligheter att följa upp ekonomin. Styrelsen gav sjukhusdirektören i uppdrag att återkomma 
med förslag på justerad organisation och att åtgärda bristen på ett fungerande 
informationssystem. 

Beträffande den ekonomiska situationen så stod det klart under början av hösten 201 8 att läget 
var bekymmersamt. Styrelsen verkade för att delar av sjukhusledningen skulle ersättas. Detta 
är ju ett av de viktigaste instrument som en styrelse förfogar över och det användes i stort sett 
direkt efter att vi tillträtt. Dåvarande sjukhusdirektör lämnade i september. En ny ordinarie 
sjukhusdirektör och ny t f ekonomidirektör tillträdde i april 2019 och styrelsen kunde då 
konstatera att det sparpaket på 550 mkr som beslutats om i budgeten för 2019 knappast skulle 
ge några effekter alls och att personalantalet istället för att minska faktiskt hade ökat jämfört 
med året innan. Vi anser att vi sedan dess, med den nya ledningen, lagt grunden för en 
långsiktig balans i ekonomin. Tolv nya besparingsprojekt startades i maj , investeringar 
bromsades och två stora varsel lades - ett maj och ett i november - om totalt 11 50 tj änster. I 
maj infördes också anställningsstopp med dispensförfarande. Därtill utformades den nya 
organisationen som styrelsen tog beslut om under hösten. Den innebär ett mindre chefsled, ca 
170 fårre chefer, fårre medicinska enheter och tydligare beslutsordning med bl a 
verksamhetschef som ansvarig för verksamhet och ekonomi. Samtidigt utvecklades - i egen 
regi - ett nytt informationssystem för genomförande i j anuari 2020 - verksamhetscheferna får 
nu det underlag som krävs för att kunna styra och följa upp verksamhet och ekonomi. 

Vi har löpande efterfrågat information, reagerat på den som lämnats, identifierat problemen 
och vidtagit åtgärder. Revisionen menar dock att våra protokoll inte är utformade på ett sätt 
att detta alltid kan spåras. Vi tar till oss av den kritiken och ska fortsätta att förbättra 
protokollen och därmed öka spårbarheten, så långt det är möjligt. 

Vi vill framhålla att styrelsen mycket aktivt deltagit i det arbete som gjorts för att komma 
tillrätta med problemen. Styrelsen hade 12 sammanträden under 201 9 och 
ekonomiberedningen och vårdberedningen vardera 14 möten. Därutöver flera andra träffar 
med olika medarbetare och intressenter. Styrelsen har arbetat transparent med en löpande 
dialog med regionledningen och med regiondirektören adjungerad vid styrelsens möten. I de 
två tertialrapporter som lämnats under året har vi beskrivit nuläget, målavvikelser, fortsatta 
utmaningar, prognoser och åtgärdsplaner för att komrna tillrätta med problemen. Vi ser att 
detta nu gett resultat: 

- antalet vårdplatser har sedan maj 2019 ökat med 150. Därefter har ökningen fortsatt och 
nådde rekordnivå vecka 17 2020 med 260 fler vårdplatser jämfört med maj 2019. 
- inga cancerköer. 
- inga köer inom hjärta/kärl - flest antalet operationer på 10 år. 



K 
- vi kunde registrera bättre resultat i höstens medarbetarundersökning och 
personalomsättningen bland specialistsjuksköterskor- där den största bristen råder - har 
påtagligt minskat. 
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Detta har genomförts trots att sjukhuset har 700 fårre anställda, som i första hand är en effekt 
av anställningsstoppet - varslen får genomslag först 2020. 

Vi gläds över att den ansedda tidskriften Newsweek utsett Karolinska till det tionde bästa 
sjukhuset i världen och bäst i Europa. 

När det gäller det ekonomiska resultatet så kan vi se att efter det första kvartalet så är 
kostnadsbudgeten under kontroll eller t o m lite bättre. Detta är resultat av åtgärder som 
vidtogs 2019. När det gäller intäkterna gäller att ersättningen från HSF under kvartal l är 
felaktig beroende på att delar av redovisad produktion inte har korrekt DRG eller att DRG 
saknar eller har felaktigt pris. Problemet är under diskussion med HSF och det föreligger 
ingen konflikt om detta utan lösningar tas fram i samförstånd. Ä ven intäkter kopplade till 
utomläns/utomlandspatienter (ULP) släpar mot plan. 

Sammanfattningsvis tycker styrelsen att det mesta nu går åt rätt håll fram till utbrottet av 
covid-19-pandemin - både beträffande verksamheten och ekonomin. Det kommer dock krävas 
fortsatt kraftfulla åtgärder även under 2020 för att nå en ekonomi mer i balans. Pandemin har 
påverkat planerade åtgärder och det är i skrivande stund svårt att överblicka dess 
konsekvenser på ekonomin. 

Det kan också konstateras att Karolinska gjort enastående insatser under den pågående covid-
19-pandemin. Ställt om halva sjukhuset, ökat antalet IV A-platser från 38 till200 och kunnat 
ta över patienter och avlasta Danderyds sjukhus, Södertälje sjukhus, S:t Görans sjukhus och 
till del Region Sörmland. Detta tycker vi visar att sjukhuset är en väl fungerande organisation. 

Avslutningsvis har vi starka invändningar mot de slutsatser som revisionen dragit i sin 
rapport. Som framgått ovan har styrelsen både vidtagit kraftfulla åtgärder och fattat beslut om 
en tydlig inriktning för att nå en ekonomi i balans framöver. De formella brister som påtalats 
får åtgärdas under gång. Sjukhuset genomgår en mycket komplicerad process med stor 
omflyttning av svå1t sjuka patienter. I den extremt svåra situation som nu råder har sjukhuset 
visat prov på stor förmåga att klara även detta mycket svåra uppdrag. 

Regionrevisorernas rekommendationer 

Nedan kommenteras kort de rekommendationer som Regionrevisorerna lämnat. 

2. Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat 

2. 1 K valiletssäkra de uppgifter och bedömningar som lämnas i nämndens rapporter i syfte att 
ge en korrekt bild av det ekonomiska uifallet relativt budget samt jämfört med utvecklingen 
tidigare år. 
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Detta är ytterst viktigt och kommer att prioriteras. 

2. 2.1 K valiletssäkra uppgifterna om det verksamhetsmässiga utfallet relativt fullmäktiges mål 
och jämfört med utvecklingen tidigare år i syfte att ge en korrekt bild. 

Detta kommer också att prioriteras. 

3. Nämndens styrning av ekonomi och verksamhet 

3.2 Säkerställa att ärenden till nämnden inför beslut blir tillräckligt beredda, inklusive att 
nödvändiga konsekvensanalyser görs. 

Förbättringar kommer att göras. Särskilt har följande noterats: 

Beslutsgång 
• Det dokument "Ärendeprocessen" som beskriver styrelsens/nämndens ärendeprocess ska 

uppdateras och utvecklas. 
• Protokollen ska kvalitetssäkras mot kommunallagens krav i 6 kap 35§. 
• Diarienummer ska konsekvent anges i beslutsärenden. 
• Rutinen kring expedieringen av beslut ska ses över i samråd med regionledningskontoret 

Personalföreträdare 
När det gäller närvarorätten för personalföreträdare framgår följande av styrelsens 
arbetsordning: "Tre företrädare för de anställda, vid förfall utsedd ersättare, har närvaro- och 
yttranderätt, men inte förslagsrätt och beslutsrätt vid styrelsens sammanträden. Företrädare 
väljs från de på sjukhuset tre största fackliga organisationerna." I de ärenden som anges i 
kommunallagens 7 kap 14§ skall personalföreträdare inte delta, men avsikten är att 
personalföreträdarna skall kunna närvara vid handläggningen av alla övriga ärenden. Vi anser 
att det råder tydlighet om personalföreträdamas närvaro och delar inte Regionrevisorernas 
kritik om detta. 

3.4.4 Säkerställa en regelbunden uppföljning av vårdproduktion som grundför en systematisk 
styrning och uppföljning av produktionen. 

System finns nu för detta och en regelbunden uppföljning och rapportering sker löpande. 

4. Intern styrning och kontroll 

4.1.4 Besluta om modellför styrning av produktion och ekonomi (nämnden). 
Komplettera produktions- och ekonomistyrningsmodellen med hur modellen förhåller sig till 
andra styrande dokument inom regionen (ledningen). Komplettera produktions- och 
ekonomistyrningsmodellen med interna styrdokument, rutiner och riktlinjer och anvisningar 
(ledningen). 

Arbete med detta pågår. 



K 
Åtgärder för bättre styrning av patienter mellan akuten och vårdavdelningar införs under 
våren 2020 ( 4.2). 
Regelbunden kontroll av attest avseende ledningsnära kostnader ska införas (4.6) 
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Ytterligare förbättringar av uppföljningen av konsultkostnader kommer att göras under 2020 
(4.5) 

5. Räkenskaper 

5.1 Säkerställa att poster för externa projekt är balansgilla och att det finns underlag som 
visar på detta (ledningen). Att hanteringen i fakturaflödet påskyndas så att balansräkningen 
inte blir missvisande på tillgångssidan (ledningen). Att upplysningar lämnas om framtida 
åtaganden som är väsentliga (ledningen). 

Härutöver arbetar sjukhuset med listan över tidigare lämnade rekommendationer. 

Avslutningsvis vill styrelsen poängtera vikten av ett gott samarbete mellan styrelsen och 
Regionrevisorerna och avser att bjuda in revisionskontoret under hösten till en dialog. 

Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset vid dess 
sammanträde den 16 juni 2020. Ärendet har föredragits av administrativ direktör Gunnar 
Gustafsson W i ss. Samråd har skett med ekonomidirektör Leif Mårtensson. 

~ () 

H~ks·· a an orman 
Styrelsens ordförande 

Delges: Registrator 

Exp av: 



styrelsesammanträde 
Karolinska Universitetssjukhuset (Dnr K2020-0591) 
den 16 juni 2020, 13:00 till 16:30 
D1czfalusy-rummel B4-12, nya byggnaden Solna eller via länk 

Deltagare 
styrelsemedlemmar 
Gunnar Gustafsson Wiss (Sekreterare), Hakan Särman (Ordförande), Eva Fernvall (Vice ordförande). Hakan Nilsson (ledamot). 
Eva-lotta Löwstedt Lundeli (Ledamot). Karin Eliasson (Ledamot), Kia Orback Pettersson (ledamot), Yvonne DeUmark (Personalföreträdare), 
Rune Engleskär (Personalföretradare), Björn Zoega (Sjukhusdirektör), Kalle Conneryd Lundgren (Operativ direktör), 
Mia Lehtonen (Personalföretradare). Leif Mariensson (Tf ekonomidirektör), Katarina Holmgren ( Regiondirektörens ersättare, Deltog ej i: 1, 2. 3, 4, 5) 

Fränvarnmle: CarinA Lundherg Uudelepp 

Gruppens namn: Övriga föredragande 
Patricia Enocson (HR-direktör, Närvarande vid: 13, 14). Tomas Movin (Chefläkare, Närvarande vid: 15), 
Henrik Kennedy (Kommunikationsdirektör, Närvarande vid: 16). Johan Rinder (Verksamhetschef. Närvarande vid: 17), 
Filippa Nyberg (Chefläkare. Närvarande vid: 19). Torbjörn Söderström (Chefläkare. Närvarande vid: 19) 

Mötesprotokoll 

1. Mötets öppnande (kl 13:00) 

Ersättare för regiondirektören var Katarina Holmgren. Katarina deltog fra n och med punkt 6. 

Beslut 
Styrelsen för Karolinska UniversitetssJukhuset beslutade 
att adjungera Katarina Holmgren fr o m punkt 6. 

2. Fastställande av dagordning 
Beslut 

Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade 
act fastställa dagordningen 

3. Eventuella jävsförhållanden 

Inga jävsförhallanden eller intressekonflikter anmaldes. 

4. Val av justerare 
Bes lut 
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade 

atr utse Kann Eliasson och Hakan Nilsson att. jämte ordföranden. justera protokollet. 

5. Föregående mötesprotokoll samt logglista 
Beslut 
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade 
arr lagga protokoll och logglista till handlingarna. 

0 P5. Logglista styrelsen 2020-06-16.pdf 
0 P5. Styrelseprotokoll2020-05-19.pdf 

6. Verksamhetsrapport inkl covid-19-rapport 
Dnr K2020-4044 

sjukhusdirektören rapporterade enligt underlaget Härutöver informerades bl a om: 
· Ny tillförordnad ekonomidirektor fr o m den 22 JUni ar Patrik Toll. 
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Vård utomläns· och utlandspatienter , ackumulerat 

SLV vtf ar 171 (31 %) färre än 2019, 
ÖV vh är 1 668 (30 %) färre än 2019 

Vårdplatser, ackumulerat 
Antalet disponibla vardplatser var ca 165 fler jfr maj 2019. 

styrelsen diskuterade den upparbetade vardskulden föranledd av covid-19 och konstaterade att det för sjukhusets del 
handlar om en skuld pa ca 8% jämfört med föragaende ar. sjukhusledningen gjorde bedömningen att skulden kommer 

att kvarsta under resten av 2020. 

Yrkande 
Ordföranden yrkade att rapporten skulle läggas till handlingarna. 

Beslut 
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade 
att lägga rapporten till handlingarna. 

0 P9. Produktionsrapport maj.pdf 

10. Ekonomi, månadsrapport maj 

Dnr K2020-4166 

Ekonomidirektören lämnade en ekonomisk rapport enligt underlaget. 
Intäktstappat (särskilt avseende utomläns- och utländska patienter, ULP) är större än kostnadsreduceringen vi lket ger 
ett negativt resultat. Om kompensation för Sl (strategiska investeringar) och merkostnader för covid-19 antas, blir 
resultatet positivt. 
Katarina Holmgren informerade om trolig ersältning för direkta merkostnader med anledning av covid-19. 

styrelsen diskuterade och hade följande kommentarer pa lämnad resultatrapport för maj manad: 

styrelsen konstaterade att fragan om ersältning för strategiska investeringar fortfarande inte är helt utlöst. 
Underfinansiering kvarstar och bidrar till den budgetavvikelse som rapporteras. Karolinska har skickat krav till NKS Bygg 
på motsvarande 341 mnkr. styrelsen finner därför att inga ytterligare åtgärder vidtas innan besked om dessa processer 
lämnas av ledningen. 

styrelsen konstaterar vidare att covid-19-situationen har bidragit kraftigt till uteblivna intäkter för ULP-vard. Styrelsen 
har i hemställan till regionstyrelsen begärt besked om hantering av budgetavvikande poster m a a covid-19 och att 
resultatkraven kommer att justeras med dessa och fatt information om alt sa ar fallet. styrelsen finner därför ingen 
anledning alt vidta ytterligare atgärder i detta läge för att säkerställa ett resultat i balans med budget. Den prognos som 
lämnades 1 maJ månad ligger därmed fast. 

Yrkande 
Ordföranden yrkade att rapporten skulle läggas till handlingarna med de kommentarer styrelsen lämnat. 

Bes lut 
styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade 
att lägga rapporten till handlingarna med de kommentarer styrelsen lämnat. 

0 P10. Ekonomi, manadsrapport maj.pdf 
0 P10. Ekonomi Tjänsteutlatande.pdf 

11. Yttrande över Regionrevisorernas årsrapport 2019 
Dnr K2020· 3241 

Yrkande 

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset beslutade 

att avge yttrande enligt förslaget. 

!fl P11. Förslag till yttrande över Regionrevisorernas årsrapport 2019.pdf 

!fl P1 1. Regionrevisorernas Arsrapport 2019 Karolinska universitetssjukhuset.pdf 

!fl P 11. Yttrande över Regionrevisorernas årsrapport 2019 Tjänsteutlåtande.pdf 

12. Internrevisionsrapport 
Dnr K2020·2472 
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