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Vad gör Landstingsrevisorerna? 
Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets 

nämnder och bolagsstyrelser. Revisionsuppdraget är det största inom kommunal 

verksamhet. Landstingsrevisorerna omfattar både de förtroendevalda revisorerna 

och revisionskontoret. 

 

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

saklighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten. Den 

övergripande uppgiften för revisorerna är att granska hur nämnder och styrelser 

tar sitt revisionsansvar. De förtroendevalda revisorerna är fullmäktiges och ytterst 

medborgarnas instrument för den demokratiska kontrollen. De har därmed en 

viktig funktion i den lokala självstyrelsen. 

 

Ledamöter i nämnder och styrelser har ett revisionsansvar som innebär att de 

inför fullmäktige ansvarar för hur de själva, anställda och uppdragstagare 

genomför verksamheten. I revisionsansvaret ingår att genomföra en 

ändamålsenlig verksamhet utifrån fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de 

föreskrifter som gäller för verksamheten, på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt 

och med en tillräcklig intern kontroll samt att upprätta rättvisande räkenskaper.  

 

I årsrapporter för nämnder och bolag sammanfattar revisionskontoret den 

granskning som genomförts under det gångna året. Verksamhetsrevisionen 

redovisas löpande i projektrapporter. Publikationerna finns på 

Landstingsrevisorernas hemsida www.sll.se/rev. De kan också beställas från 

revisionskontoret. Det går även att prenumerera på Landstingsrevisorernas 

nyhetsbrev Nytt från landstingsrevisionen genom att anmäla intresse via e-

postmeddelande till landstingsrevisorerna@rev.sll.se 
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Revisorerna i revisorsgrupp I beslutade på möte 2013-02-20 överlämna rapporten till landstingssty-

relsen för yttrande senast 2013-05-31. 

 

I granskningen konstaterar revisionen att planeringsarbetet har bedrivits på ett välorganiserat och 

strukturerat sätt utifrån fullmäktiges uppdrag. Det ekonomiska underlag, den budgetmodell man 

arbetat med och de riskbedömningar som genomförts bedöms som tillräckliga för planeringsfasen.  

 

När projektet nu går in i en ny fas behöver underlagen utvecklas. Revisorerna vill att landstingssty-

relsen i sitt yttrande särskilt uppmärksammar behovet av att säkerställa att det i underlag inför 

fullmäktiges beslut om FHS från och med 2013 redovisas totala ekonomiska konsekvenser, inte 

minst när det gäller effekter av omstrukturering samt de investeringar som landstinget står inför. 

Landstingsstyrelsen behöver även se till att en fördjupad riskinventering och riskprioritering inför 

genomförandet av FHS kommer fullmäktige till del. 

 

I övrigt hänvisar revisorerna till revisionskontorets rapport. 

 

Paragrafen justeras omedelbart. 
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     Sekreterare 



 

 

  

 

 

  Revisorsgrupp II 

 

 

  2013-02-20  Diarienummer: 

 

 

      RK 201208-0060 

 

 

 

 

 

Landstingsrevisorerna 

Box 22230 

104 22 Stockholm 

Telefon: 08-737 25 00 

Fax: 08-737 53 50 

E-post: landstingsrevisorerna@rev.sll.se 

Säte: Stockholm 

Org.nr: 23 21 00 - 0016 

www.sll.se/rev 

Besök oss: Hantverkargatan 25 B. T-bana Rådhuset 
 

 

 

  Hälso- och sjukvårdsnämnden 

 

  
 
Projektrapport 16/2012 
Planeringen av Framtidens hälso- och sjukvård 
 

Revisorerna i revisorsgrupp II beslutade på möte 2013-02-20 att överlämna rapporten till 

hälso- och sjukvårdsnämnden för kännedom och med möjlighet till yttrande senast  

2013-05-30. 

 

I granskningen konstaterar revisionen att planeringsarbetet har bedrivits på ett 

välorganiserat och strukturerat sätt utifrån fullmäktiges uppdrag. Det ekonomiska 

underlag, den budgetmodell man arbetat med och de riskbedömningar som genomförts 

bedöms som tillräckliga för planeringsfasen.   

 

Revisorerna vill att hälso- och sjukvårdsnämnden särskilt uppmärksammar vikten av att 

riskanalysen fördjupas och att en riskprioritering genomförs när projektet nu ska 

konkretiseras i genomförandefasen. Detta gäller även det ekonomiska underlaget som 

behöver bli mer detaljerat så att de totala ekonomiska konsekvenserna kan redovisas, inte 

minst när det gäller omstruktureringskostnader. Revisorerna förväntar sig även att 

resultatet av detta arbete kommer fullmäktige till del. 

 

I övrigt hänvisar revisorerna till revisionskontorets rapport. 

 

Paragrafen justerades omedelbart. 

 

 

 

 

 

Göran Hammarsjö 

Ordförande    Agneta Fohlström 

    Sekreterare 
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1 Slutsatser 

Behovet av att se över hälso- och sjukvårdens organisation aktualiserades utifrån 

beslutet om att bygga Nya Karolinska Solna(NKS). Landstingsfullmäktige antog 

därför 2011 en plan för Framtidens hälso- och sjukvård (FHS). Efter fullmäktiges 

beslut inrättade landstingsdirektören ett centralt programkontor för att leda arbetet 

med FHS. Ett arbete som berör hela landstinget. En bärande tanke i FHS är att vård 

i möjligaste mån ska bedrivas av olika vårdgivare i nätverk inom öppenvården. 

Koncentreringen av den högspecialiserade vården till NKS har varit en annan 

grundbult. Fullmäktige har sammanlagt tagit 113 beslut och särskilda uppdrag för 

genomförandet av FHS.  

 

Revisionen har på övergripande nivå granskat om arbetet i projektets planeringsfas 

bedrivs så att styrning och koordinering av projektet som helhet säkerställs. 

Granskningen visar att arbetet med FHS på ett tydligt sätt utgår, kopplas och 

redovisas utifrån fullmäktiges uppdrag. I det skede av projektet när man tar steget 

över till genomförande, kan ytterligare aktiviteter behöva vidtas för att säkerställa 

genomförandet och uppföljning av beslut och uppdrag. 

 

Det finns en utvecklad projektmodell och tydlig organisation för planeringen av 

projektet. En strukturerad uppföljning av delprojekten genomförs som verkar vara 

funktionell. Utifrån det som framkommit i granskningen så är arbetet i delprojekten 

i huvudsak koordinerade med varandra. De stickprov vi gjort av nämnd- och 

styrelsehandlingar inom landstinget visar att beslut i nämnder och styrelser 

förefaller överensstämma med intentionerna i FHS.   

 

Ett medvetet ställningstagande som gjorts är att programkontoret som en tillfällig 

del i tjänstemannaorganisationen arbetar på uppdrag av landstingsdirektören. 

Utgångspunkten har varit att hålla fast vid linjeorganisationen och att besluten fattas 

där. Programkontorets roll är att vara motorn i arbetet och lotsa fram FHS. Under 

planeringsfasen verkar det ha fungerat utan större problem. När projektet går in i en 

genomförandefas som ska pågå fram till 2018 kan situationen förändras och 

behovet av att tydliggöra programkontorets mandat blir troligen starkare. Detta bör 

övervägas i den översyn av projektorganisationen som ska göras under våren. 

 

Ansvarsfördelningen för genomförandet av FHS mellan nämnder och styrelser 

uppfattas i huvudsak som tydlig då ansvariga pekas ut i fullmäktiges beslut. Den 

otydlighet som framkommit gäller rollerna i investeringsprocessen vilket lyfts fram 

i en av revisionens tidigare granskningar under 2012.1 Med tanke på att tidplanen 

för NKS-byggnationen är fastlagd i OPS-avtalet, så finns det en risk att det uppstår 

en brist på vårdplatser om inte de stora investeringar i övrigt som behöver göras i 

landstinget är på plats när omställningen och inflyttningen till NKS ska genomföras. 

Här kommer det nya funktionsområdet, strategiska fastighetsfrågor, som inrättas på 

landstingsstyrelsens förvaltning i mars 2013 att få en central roll i arbetet. 

 

En annan förutsättning för att den framtida vården ska fungera är att öppenvården, 

med olika vårdgivare i nätverk, kan ta emot patienter från akutsjukhusen. En 

förutsättning för att det ska fungera är, utöver kapacitet, att det finns ersättnings- 

och informationssystem som stöder arbetet med flera vårdgivare. Av vad som 

framkommit i granskningen finns inga sådana system på marknaden idag. Därut-

över måste befolkningen uppfatta öppenvård i nätverk som attraktivare än vården 

                                                      
1
 8/2012 Investeringsprocessen i landstinget. 
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på akutsjukhuset så att patientströmmarna ändras bort från akutsjukhusens 

akutmottagningar. Ambitionen att minska trycket på akutmottagningarna har 

funnits i många år, men i praktiken har framgångarna att ändra strömmarna varit 

begränsade. Om inte arbetet med att lotsa patienter till öppenvården lyckas är det 

stor risk att akutsjukhusens akutmottagningar kommer att stå inför en omöjlig 

situation. 

 
Revisionen bedömer att de ekonomiska underlagen som programkontoret hittills 

tagit fram och den budgetmodell man arbetat med varit tillräckliga för det 

planeringsskede projektet befunnit sig i. Dock behövs mer detaljerade beräkningar 

som underlag inför fullmäktiges beslut från och med 2013. Bland annat behövs 

underlag som kan redovisa de totala ekonomiska konsekvenserna av FHS, inte 

minst när det gäller omstruktureringskostnader. Dessutom behövs en tydligare 

ekonomisk styrning av projektet när det går in i genomförandefasen, inte minst för 

att säkerställa att alla relevanta ekonomiska underlag tas fram, inklusive nytto-

kalkyler och alternativkostnadskalkyler avseende de investeringsbeslut som 

landstinget står inför.  

 

Trots att projektet hittills befunnit sig i planeringsfasen, anser revisionen att de 

ekonomiska beräkningsunderlag som finns tillgängliga inom programkontoret, i 

större utsträckning än idag borde komma fullmäktige till del. Det gäller exempelvis 

de bedömningar programkontoret gör avseende förutsättningar för att upprätthålla 

en budget i balans när framtidsplanen genomförs.  

 

Den bild som framkommer i vid denna övergripande granskningen är att det finns 

en stor acceptans inom landstinget för de övergripande tankarna i FHS och att 

planeringen av projektet, som är mycket omfattande, genomförs på ett 

välorganiserat och strukturerat sätt. Samtidigt framstår koordineringen av 

processerna för att få fram vårdplatser och utvecklingen av nätverkssjukvården som 

svårstyrda centrala pusselbitar 

 

Genomförandet av FHS inrymmer många hinder och risker som kan sätta käppar i 

hjulet. Revisionens bedömning är att programkontoret har en adekvat riskhan-

teringsmodell på plats och har pekat på övergripande riskområden i de versioner av 

framtidsplanerna som presenterats för fullmäktige. Det verkar finnas en stor sam-

stämmighet bland de intervjuade om de riskområden som föreslås bli föremål för en 

fördjupad analys. När arbetet nu går in i en ny fas med fördjupad riskinventering 

och – riskprioritering inför genomförandet av FHS, bör även dessa analyser komma 

fullmäktige till del. 
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2 Utgångspunkter för granskningen 

2.1 Motiv till granskningen 
Behovet av en plan för FHS tydliggjordes när planerna på Nya Karolinska 

universitetssjukhuset i Solna (NKS) började konkretiseras. Det nya sjukhuset 

profilerades för högspecialiserad vård och planerades för att ta emot färre 

patienter än det nuvarande sjukhuset. Samtidigt förväntades befolkningen i 

Stockholms län öka med 350 000 invånare till år 2020. Det innebär bl.a. att 

41 000 nya vårdtillfällen måste tillskapas och 300 000 besök vid akutsjukhusen 

flyttas ut till mindre sjukhus. Nya förutsättningar måste också skapas för en 

öppen sjukvård i nätverk runt patienten med stöd av e-hälsa.  

 

Den förstudie som revisionskontoret genomfört pekade på komplexiteten i 

genomförandet av framtidsplanen samtidigt som det pågår en kontinuerlig 

utveckling inom vårdens alla delar. Risken för otydligheter i ansvarsfördelning 

och svårigheten att kunna ha ett helhetsgrepp var påtaglig. Till detta kom stora 

investeringskostnader och omställningskostnader som inte var fastlagda.  

2.2 Tidplan för FHS 
Fullmäktige beslutade om FHS i juni 2011 i samband med budgetärendet och 

beslutade om uppdatering av planen ett år senare. Tanken är att framtidsplanen 

ska uppdateras och behandlas av fullmäktige en gång om året tills projektet är 

avslutat. Genomförandet av framtidsplanen är en lång process i följande steg: 

 

2011 Inriktning och målsättning fastlagd av fullmäktige 

2012 Planering, projektorganisationerna utvecklas, NKS 

verksamhetsinnehåll läggs fast av fullmäktige 

2013 Konkretisering av vårdens uppdrag och genomförandet 

2014 Genomförande av FHS påbörjas i praktiken 

2016 NKS första patienter kan tas emot 

2018 NKS helt färdigt och FHS-projektet avslutas, fortsatt  

utveckling i linjeorganisationen 

2.3 Revisionsfråga 

Granskningens huvudfråga är: 

Bedrivs planeringen och genomförandet av Framtidsplanen för hälso- och 

sjukvården så att styrningen och koordineringen av projektet som helhet 

säkerställs? 
 

Inom ramen för den övergripande revisionsfrågan har följande fråge-

områden behandlats: 

 Hur koordineras och genomförs uppdrag i enlighet med fullmäktiges 

beslut? 

 Hur sker styrningen och uppföljningen av parallella processer? 

 Är ansvarsfördelningen mellan de olika nämnderna/styrelserna tydlig? 

 Beskrivs de ekonomiska konsekvenserna så att de ger en transparent 

och heltäckande bild?  

2.4 Avgränsning 

Projektet har genomförts som en granskning av planeringsarbetet på en översiktlig 

nivå. Det arbete som utförs av det centrala programkontoret, som fått uppdraget av 

landstingsdirektören att driva förändringsarbetet, har varit i fokus. Planeringen av 

NKS har inte ingått annat än som en del i arbetet med FHS. 
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2.5 Bedömningsgrunder 
Granskningen utgår från: 

 Fullmäktiges beslut om framtidsplanen 2011 och 2012 2. 

 Fullmäktiges övergripande mål om förbättrad tillgänglighet och kvalitet 

inom hälso- och sjukvården samt en ekonomi i balans. 

2.6 Metod 
Intervjuer har genomförts med tjänstemän i FHS-projektet, landstingets 

centrala förvaltning och verksamma i vården. Intervjuerna har utgått från 

grundläggande byggstenar i ett projektarbete: Uppdrag, organisation, ansvar, 

koordinering, ekonomi, kommunikation och riskhantering. Material som 

samlats in och studerats som stöd för intervjuerna är t.ex.: arbetsmaterial som 

finns för uppföljning av fullmäktiges beslut, kostnadsberäkningar, styrnings- 

och riskhanteringsdokument. Stickprov har även gjorts av nämnd- och 

styrelsehandlingar under 2012 för att se i vilken utsträckning framtidsplanen 

omnämnts som egen punkt eller beaktats i samband med andra ärenden.   

 

Granskningen har genomförts av en projektgrupp på revisionskontoret där Anders 

Olsson varit projektledare, Camilla Salomonsson och Karin Eduards 

projektmedarbetare.  

3 Fullmäktiges uppdrag - styrning och 
uppföljning 

Uppdraget FHS är inte ett samlat enhetligt uppdrag utan utgörs av summan av 

flera beslut, uppdrag och prioriterade områden. Landstingsfullmäktige har 

sedan 2011 inom ramen för FHS tagit 67 olika beslut (s.k. att-satser) samt 

lämnat 22 uppdrag och pekat ut 24 prioriterade områden i framtidsplanen. 

Styrningen och uppföljningen av dessa 113 punkter samordnas av ett centralt 

programkontor, se vidare avsnitt 4.2.  

 
FHS uppdrag från landstingsfullmäktige 

Framtidsplanen 1.0, beslut i LF juni 

2011 
41 

113 beslut, 

uppdrag och 

prioriterade 

områden 

Framtidsplanen 2.0 – första steget, beslut 

i LF juni 2012 
26 

Framtidsplanen 2.0 – första steget, 

uppdrag i texten i LF juni 2012 
22 

Framtidsplanen 2.0 – första steget, 

prioriterade områden LF juni 2012 
24 

 

Programkontoret har dokumenterat dessa beslut, uppdrag och prioriterade 

områden i en excelfil där de också följer upp dem och noterar förändringar 

regelbundet. Filen anger bl.a. status, diarienummer, vilket projekt som 

hanteras, vilken nämnd/styrelse som är ansvarig och i vilken beredning ärendet 

ska hanteras. 

 

Besluten, uppdragen och de prioriterade områdena utgör utgångspunkten för de 

projektdirektiv som tas fram av programkontoret och styr vilka aktiviteter som 

ska vidtas med uttalade mål och syften, tid- och leveransplan. Dessa projekt-

direktiv är antagna av FHS-styrgrupp (se 4.2) och ligger till grund för program-

kontorets programstruktur. Denna programstruktur följs sedan upp på projekt-

                                                      
2
 I budgetärendena i LF 14-15/6 2011 (LS 1104-0624), 12-13/6 2012 (LS1109-1229) 

Projektdirektiv 

kopplade till LF:s 

beslut och uppdrag 
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nivå utifrån tidplan, kvalitet, resurser och budget, som sedan dokumenteras i 

den tidigare nämnda excelfilen som underlag för kontroll och redovisning av 

tillhörande beslut/uppdrag/prioriterade område. Exempel på sådana projekt är 

Profilering av akutsjukhus, Modell kompetensbehov och Utveckling av 

nätverkssjukvården. 

 

En samlad redovisning av arbetet utifrån beslut/uppdrag/prioriterat område sker 

i samband med att budgeten behandlas. Redovisningen till fullmäktiges kan 

rendera i nya beslut/uppdrag/prioriterade områden, då insikter om nya behov 

som behöver lösas har uppstått under arbetets gång. Redovisning sker även i 

HSN:s respektive LS:s delårsrapporter och årsbokslut.  

 

Revisionens bedömning 

Granskningen visar att styrningen för att fånga upp fullmäktiges beslut och uppdrag 

varit tillräcklig under planeringsfasen av FHS. Även uppföljningen av projekten 

förefaller, i de granskade delarna, vara funktionell. I nästa skede, när flera projekt 

går från planering till genomförande, kan ytterligare aktiviteter behöva vidtas för att 

säkerställa att styrningen och koordineringen av projektet som helhet säkerställs.  

4 Organisationen av arbetet med FHS 

4.1 Ansvarsfördelning 
Ansvaret för de uppdrag som fullmäktige har gett är utpekat i de protokollförda 

besluten, att-satserna. Generellt sett är det därför tydligt var det politiska 

ansvaret ligger. I huvudsak ligger ansvaret på landstingsstyrelsen eller HSN. En 

annan utgångspunkt har varit att ansvaret för arbetet på tjänstemannanivå ligger 

i linjen och inte i en tillfällig projektorganisation (se 4.2). 

 

Hanteringen av investeringar är ett område där det under det senaste året skett 

förändringar i processen och där ansvar och roller ännu inte satt sig. Detta 

framkom bl.a. i revisionens granskning av investeringsstrategin under hösten 

2012.
3
 Investeringsprocessen är i sig en fråga som ligger utanför FHS men som 

är av avgörande betydelse för att förverkliga planen. Det finns förhoppningar 

om att det nya funktionsområdet på landstingsstyrelsens förvaltning, strategiska 

fastighetsfrågor, ska kunna styra upp processen. Funktionen kommer även att ta 

över delar av arbetet från programkontoret, se vidare avsnitt 5. 

 

Vid intervjuerna har flera efterlyst en tydligare ägarstyrning. Bland annat 

efterfrågas en samordning av styrningen för landstigets sjukhus. Nu har 

landstingsstyrelsens förvaltning, LSF rekryterat en ägarstyrningsdirektör som 

ska arbeta med samordning av ägarstyrningsprocessen. En av uppgifterna blir 

att se över ägardirektiven för verksamheterna.   

4.2 Det centrala programkontoret 
I samband med landstingets budgetbeslut för 2012 gav fullmäktige landstings-

styrelsen i uppdrag att ansvara för genomförandet och organiserandet av FHS 

på ett lämpligt sätt. Mot bakgrund av detta beslutade landstingsdirektören att 

inrätta en tillfällig tjänstemannaorganisation i ett centralt programkontor. 

Kontoret ligger organisatoriskt och budgetmässigt under hälso- och sjukvårds-

förvaltningen, HSF. Men, det beskrivs som ett gemensamt kontor för LSF och 

HSF. Programkontoret ska vara motorn i arbetet med att förverkliga 

framtidsplanens inriktningsmål och upphör när arbetet är genomfört, preli-
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minärt 2018. Något formellt beslut från landstingsstyrelsen där 

programkontorets uppdrag preciserades bedömdes inte behövas. Kontoret hade 

2012 en budget på 10 miljoner kronor som huvudsakligen bekostade externa 

konsulter. Kontoret bemannades i slutet av 2012 med ca tio heltider och lika 

många halvtider. Dessa var inlånade från olika delar av SLL och belastade inte 

programkontorets budget. 

 

Programkontoret rapporterar månatligen till en central styrgrupp för FHS som 

består av: landstingsdirektör, hälso-och sjukvårdsdirektör, landstingets 

chefsjurist och en representant från KI.  

 

Som tidigare nämnts behandlas framtidsplanen i fullmäktige en gång om året i 

juni i samband med beslut om landstingets budget för det kommande året. 

Orsaken är att man vill presentera en helhet för fullmäktige och att den ska vara 

kopplad till budgeten. Därutöver lämnar programkontoret varje månad 

information om arbetet till landstingsstyrelsens arbetsutskott. Rapportering till 

LS övriga utskott, HSN:s beredningar och andra berörda politiska organ görs 

utifrån vilka frågor som är aktuella. 

 

Programkontoret driver arbetet med FHS i 35 olika projekt som är indelade i 

fem huvudområden: 

1. Nätverkssjukvårdens struktur och profilering – 19 underprojekt 

2. Kompetensförsörjning i nätverkssjukvården – 4 underprojekt 

3. Styrning i nätverkssjukvården – 4 underprojekt 

4. Närverkssjukvårdens lokaler – 4 underprojekt 

5. Innovationer och utveckling av nätverkssjukvården – 4 underprojekt 

 

Alla projekten är bemannade och det finns en strukturerad mötes- och 

uppföljningsstruktur. Det finns även ett antal arbetsgrupper och referens-

grupper kopplade till projekten med representanter från såväl landstingsdriven 

som extern verksamhet.  

 

Parallellt med att arbetet pågår i projekten under våren 2013 kommer organisa-

tionen att ses över och förslag på en ny organisation för genomförandet 

kommer att tas fram. Vid intervjuerna har det framkommit att det i genom-

förandefasen kommer att behövas annan kompetens än den som behövts under 

planeringsarbetet. Därför kan det finnas anledning att stärka projektorganisa-

tionen med bl.a. ekonomisk och medicinsk kompetens.  

4.3 Enheter med koppling till FHS utanför det centrala 

programkontoret 
Enheten NKS bygg inom landstingsstyrelsens förvaltning bildades vid 

årsskiftet 2011/2012 i samband med att den särskilda NKS-förvaltningen lades 

ned efter beslut i fullmäktige. Enheten har i uppdrag att vara beställare för 

NKS-byggnationen och förvaltare av det 30-åriga OPS-avtalet. Från och med 

den 1 mars 2013 kommer enheten organisatoriskt att vara placerad i det nya 

funktionsområdet strategiska fastigheter på landstingsstyrelsens förvaltning. 

Rekrytering har påbörjats för att säkerställa tillräcklig byggnadsteknisk 

kompetens och controllerfunktioner
4
. Den nya funktionen inom LSF förväntas 

dock inte vara fullbemannade förrän till sommaren.  
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Programkontoret Karolinska startade också vid årsskiftet 2011/2012 i 

samband med att den särskilda NKS-förvaltningen lades ned. Huvudsyftet är 

att utforma verksamhetsinnehållet för NKS enligt fullmäktiges beslut och 

därefter börja med implementeringen.  

 

Programkontor på Danderyds sjukhus och Södersjukhuset har upprättats 

för att vara part i förhandlingarna om vårdens profilering. Kontoren har ingen 

heltidsbemanning utan består av några centrala medarbetare på respektive 

sjukhus. 

4.4 Koordineringen av arbetet i FHS 
Ansvaret för att koordinera genomförandet av framtidsplanen ligger på det centrala 

programkontoret. Kontoret har som mål att anlita kompetens från SLL:s olika delar 

och involvera personer från linjeorganisationen. Ett kontinuerligt samarbete pågår 

med programkontoren på sjukhusen, dialog hålls med vårdverksamheters ledningar 

och Stockholms medicinska råd. Samtidigt arbetar nämnder och styrelser på i sina 

egna processer, som också bör ligga i linje med framtidsplanens processer och 

målbilder. 

 

För att undersöka hur ärenden som berör FHS behandlats i nämnder och styrelser 

har en genomgång gjorts av ärendelistor och stickprov har tagits av olika styrelse-

handlingar. Genomgången har bland annat visat att information om utvecklingen 

inom FHS varit en återkommande informationspunkt i berörda beslutsförsamlingar. 

Det finns exempel på att man i besluten uttryckt att ett uppdrag ska anpassas till 

arbetet med FHS. Granskningen visar även att beslut i nämnder och styrelser 

förefaller att överensstämma med intentionerna i FHS 

 

Många är de parallella processer som ska koordineras. Regelbundna avstämningar 

gör att de ansvariga på programkontoret uppfattar sig ha god kontroll över vad som 

sker. Till hjälp har programkontoret haft konsultstöd i form av rådgivning och 

framtagna projektverktyg som ger struktur och överblick, bl.a. över hur projekten 

utifrån fullmäktiges beslut/uppdrag ligger till.  

 

I landstingets pågår självklart även sådant som inte direkt kan härledas till 

fullmäktiges beslut/uppdrag, men likväl kan utgöra förutsättningar för FHS 

genomförande. Dessa externa men påverkande aspekter är inte, och kan inte vara, i 

alla led dokumenterade i programkontorets projektverktyg. Det kan skapa problem 

framförallt vad gäller tillgång till underlag i rätt tid. Ett sådant exempel är 

planeringen av NKS verksamhetsinnehåll som enligt de ursprungliga planerna 

skulle varit klart i december 2012. Samtidigt visade det sig att regionalt 

cancercentrum skulle presentera en omfattande vårdplaneringsrapport om länets 

cancervård en månad därefter, dvs. i februari 2013. Fullmäktiges beslut om NKS 

verksamhetsinnehåll har nu förskjutits till sommaren även av andra skäl. 

 

Granskningen har också visat att flera av framtidsplanens projekt är beroende av 

varandra på olika sätt, vilket inte alltid tydliggjorts i de projektverktyg som använts. 

Exempelvis behöver det akuta omhändertagandet synkroniseras med profileringen 

av akutsjukhusen. Vidare behöver investeringar i IT-lösningar på NKS vara 

kompatibla med diverse redan existerande IT-lösningar i landstinget. Dessa 

koordinationsrisker behöver bevakas i särskild ordning och svårigheten ligger i att 

kunna förutse var dessa problematiska brytpunkter finns.  

 

En central fråga i FHS är att få fram nya vårdplatser. Mot bakgrund av befolknings-

ökningen och det minskade antalet vårdplatser på NKS har programkontoret 
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beräknat att det måste fram 41 000 nya vårdtillfällen redan 2016 i landstingets 

övriga organisation. För att klara bl.a. detta har en omfattande investeringsplan för 

hälsosjukvården på sammanlagt 28 miljarder kronor antagits av fullmäktige. Vid 

intervjuerna har det framkommit en oro för att vårdplatser inte ska finnas på plats 

när flyttprocessen börjar till NKS. Detta då det finns en tröghet i byggprocessen då 

många parter är involverade och det finns risk för överklaganden. En annan 

problematik är bemanningen av vårdplatserna. Det handlar om svårighet att såväl 

behålla som rekrytera utbildad personal vid flytten till NKS och vid utlokalisering 

av verksamhet till andra vårdgivare.  

 

En uttalad ursprunglig avsikt med FHS var att tänka nytt och framförallt skapa 

förutsättningar för vård i nätverk och vårdkedjor utanför akutsjukhusen. För att 

klara detta är utvecklingen av E-hälsa central. Bland de intervjuade befaras att 

landstinget inte ska hinna få fram och implementera nya informationssystem som 

stöder det nya arbetssättet. Enligt de intervjuade saknas idag sådana system på 

marknaden. Även ersättningssystem har lyfts fram som ett komplicerat 

utvecklingsområde. 

 

Även i programarbetet har projekten i huvudsak bedrivits med utgångspunkt i den 

befintliga organisationsstrukturen. Under en första planeringsfas har det varit en 

framkomlig väg. Från programkontoret uppger man dock att avsikten är att under 

2013 utveckla arbetet med horisontella processer bland annat för nätverkssjuk-

vården.  

 

Revisionens bedömning 

Utifrån vad som framkommit i denna granskning förefaller ansvarsfördelningen 

mellan de olika nämnderna/styrelserna tydligt och arbetet i planeringsfasen på 

tjänstemannanivå förefaller välorganiserat. Undantaget är de otydligheter i 

ansvarsfördelning som finns när det gäller investeringsprocessen som tidigare 

granskats.  

 

Programkontorets roll att vara motorn i arbetet och lotsa fram FHS, att hålla fast vid 

linjeorganisationen och att besluten fattas där verkar ha fungerat utan större 

problem under planeringsfasen. När projektet går in i en genomförandefas som ska 

pågå fram till 2018 kan situationen förändras och behovet av att tydliggöra 

programkontorets mandat blir troligen större. Att överväga detta bör ingå i den 

översyn av projektorganisationen som ska göras under våren. 

 

Med tanke på de stora investeringar som är en förutsättning för att täcka behovet 

av vårdplatser så är det också av vikt att den nya organisationen för strategiska 

fastighetsfrågor inom LSF snabbt kommer på plats.  

 

Revisionskontoret uppfattar att arbetet med FHS är mycket omfattande, 

välorganiserat och genomförs i tydliga strukturer. Även koordineringen av 

projekten uppvisar funktionalitet i de granskade delarna. Samtidigt framstår 

koordineringen av processerna för att få fram vårdplatser och utvecklingen av 

nätverkssjukvården som svårstyrda centrala pusselbitar. 

5 Ekonomi  

5.1 Programkontorets budgetarbete 

Det övergripande budgetarbetet avseende FHS samordnas av en controller 

knuten till programkontoret. Programkontorets budgetkalkyl utgår från en 
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”statisk framräkningsmodell” inom respektive kostnadsområde oavsett var 

vården ska bedrivas, och utgår från relativt grova schabloner. Programkontoret 

anser att det viktigaste i dagsläget är att ha en prognos över vilka kostnader 

man kommer att ha per år framöver – inte exakt hur dessa fördelar sig. Arbete 

har dock inletts med att utveckla en fördelningsmodell för kostnader mellan 

olika aktörer inom landstinget framöver.  

 

Programkontorets övergripande prognos/budgetkalkyl för FHS är relativt 

heltäckande och inkluderar alla sjukvårdens utgiftsområden, såväl investeringar 

i fastigheter och utrustning som köp av vård. Budgeten uppdateras löpande vad 

gäller såväl befolkningsprognoser och landstingsprisindex som utfall vad gäller 

kostnadsutveckling på olika områden m.m.  

 

Huvudfokus i budgetkalkylen vad gäller vårdinnehållet är vårdplatser, inte 

öppenvårdsbesök. De senare bedöms i stort sett vara ett nollsummespel, dvs. 

denna vård kommer att kosta ungefär lika mycket oavsett var den bedrivs, och 

beräknas därför som en rak framskrivning av dagens kostnader för köp av 

öppenvård uppräknat med relevanta index. Kostnadsberäkningarna för de 

vårdplatser som flyttas till och från nuvarande akutsjukhus är däremot mer 

differentierad. Där används olika beräkningsschabloner för vårdplatser 

beroende på om det handlar om vårdplatser inom högspecialiserad vård (NKS), 

på akutsjukhus eller på s.k. specialistcentrum, liksom en viss differentiering 

beroende på vårdgren. Programkontorets övergripande budgetkalkyl uppdateras 

vartefter vårdkartans5 olika delar blir tydliggjorda.  

 

Det är först när verksamhetsinnehållet på NKS är fastlagt, och investeringarna 

på de olika akutsjukhusen går in i en mer detaljerad planeringsfas, som de 

detaljerade beräkningarna börjar på allvar. LSF kommer få en förstärkt roll vad 

gäller beräkningar kopplade till framtida investeringar genom den nyinrättade 

enheten för strategiska fastighetsfrågor. LSF kommer enligt uppgift att 

förstärka sin kompetens med investerings- och avtalscontrollers, vilka kan 

beräkna resultateffekterna av landstingets olika investeringar. Förhoppningen 

är att kunna presentera ekonomiska underlag för beslut om merparten av de 

stora investeringsprojekten inom hälso- och sjukvården under 2013. 

5.2 Omstruktureringskostnader 
Ett av de kritiska områdena i budgetarbetet är att beräkna omstrukturerings-

kostnaderna, d.v.s. de kostnader som tillkommer när delar av vården ska flyttas 

inom och mellan olika delar av organisationen, inte minst från Karolinskas 

olika delar till NKS. Det handlar om själva flytten, dubbel drift, tillfälliga 

ombyggnationer etc. De grova schabloner för omstruktureringskostnaderna 

som finns på en miljard kronor per år under åren 2016-2018 som presenteras i 

HSN:s budget, kommer från LSF. Denna uppskattning har gjorts med utgångs-

punkt i erfarenheterna från sammanslagningen 2004 av Karolinska Sjukhuset 

(Solna och Huddinge). Det råder stor osäkerhet vad gäller dessa kostnader och 

vissa menar att de är underskattade. Som jämförelse kan nämnas att en miljard 

per år utgör ca två procent av landstingets totala årliga sjukvårdsbudget.  

 

Samtliga akutsjukhus i länet berörs av investeringsplanerna i FHS. Det är dock 

oklart i vilken utsträckning kostnadseffekter, som härrör sig till behovet av att 

utlokalisera vård från nuvarande akutsjukhus under den tid de byggs om, finns 

med i beräkningarna. Enligt uppgift från ett sjukhus kan det röra sig om 
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kapacitetstapp på 5-15 procent under ombyggnadsperioden. Ett annat osäker-

hetsmoment är omfattningen av investeringarna i utrustning, inte minst IKT
6
 

och medicinsk teknik, där man använt sig av en schablon från Locum på 30 

procent av fastighetsinvesteringskostnaden, för att beräkna framtida årliga 

kostnader. Beslutet hösten 2012 att avbryta upphandlingen av IKT till NKS till 

följd av att lämnade offerter låg för högt skulle eventuellt kunna vara ett tecken 

på att investeringskostnaderna för utrustning hittills har underskattats. 

5.3 Finansieringen av FHS 
För omstruktureringskostnaderna har, som ovan nämnts, en miljard kronor 

avsats per år 2016-2018. De 28 mdkr som hela FHS-investeringen beräknas till, 

varav 14 mdkr utgör strategiska investeringar, utgör enligt intervjuade på LSF 

ett tak för investeringarna. På LSF finns ambitionen att ytterligare minska dessa 

utgifter. Investeringsnivåerna för respektive sjukhus bestäms till syvende och 

sist när respektive investeringsbeslut fattas av fullmäktige, och inget sjukhus är 

garanterat att få hela det belopp som presenterats i den 10-åriga 

investeringsplanen för respektive verksamhet. 

5.4 Redovisning till fullmäktige av ekonomiska 

konsekvenser 
Då arbetet fram till nu befunnit sig i en planeringsfas, har det endast funnits 

relativt grova kalkyler som underlag för den ekonomiska planeringen. Den 

information som fullmäktige fått i samband med budgetbeslut har i princip 

bestått av summor på högt aggregerad nivå kopplade till den 10-åriga 

investeringsplanen som antogs i budgeten för 2012, samt information om att 

kostnadsökningstakten måste begränsas till en procent årligen för att FHS-

kalkylen ska gå ihop. 

 

I HSN:s budgetunderlag för 2013 bedöms att kostnadsökningstakten behöver 

minskas med mer än den enda procent som man flaggat för i tidigare budget, 

för att budgeten ska kunna hållas i balans. Denna information framgick inte i 

det underlag som fullmäktige fick del av inför beslut om budgeten för 2013. 

Revisionen har även från andra källor fått bekräftat att de ekonomiska 

förutsättningarna för FHS enligt dagens beräkningar måste ses över, vilket 

ambitionerna enligt ovan att ytterligare minska investeringsutgifterna är ett 

exempel på.  

 

Vidare är fullmäktiges mål för hela sjukvården att i genomsnitt ligga på en 

kostnadsökningstakt på 3 procent årligen, vilket i SLL:s budget för 2013 

presenteras som en förutsättning för en ekonomi i balans på sikt (givet 

planerade investeringar och i övrigt oförändrade ekonomiska parametrar). 

Bokslutet för 2012 visar en kostnadsökningstakt på litet drygt 4 procent. Som 

en jämförelse kan nämnas att kostnadsökningstakten endast legat lägre än 3 

procent under ett av de senaste tio åren.  

 

Revisionens bedömning 

Revisionen bedömer att de ekonomiska underlagen som programkontoret 

hittills tagit fram i stort sett är tillräckliga för det planeringsskede programmet 

befinner sig i. Budgetmodellen som programkontoret arbetat med hittills har 

varit anpassad till situationen i planeringsfasen och är relativt heltäckande. Det 

faktum att den i huvudsak utgår från stegvisa förändringar och statiska 

framräkningar av dagens kostnader gör den relativt robust. Dock behövs mer 
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detaljerade beräkningar i de underlag som ska tas fram inför beslut i 

fullmäktige från och med i år. Underlagen behöver tydligare redovisa de 

ekonomiska konsekvenserna av FHS i genomförandefasen, inte minst när det 

gäller omstruktureringskostnader. Landstingsstyrelsen genom programkontoret 

har fått i uppdrag av fullmäktige att presentera sådana mer detaljerade beräk-

ningar av omstruktureringskostnaderna till nästa budgetbeslut i juni. 

 

Dessutom behövs en tydligare ekonomisk styrning av projektet när det går in i 

genomförandefasen, inte minst för att säkerställa att alla relevanta ekonomiska 

underlag tas fram, inklusive nyttokalkyler och alternativkostnadskalkyler 

avseende de investeringsbeslut som landstinget står inför. Sådana mer 

detaljerade kalkyler för FHS är centrala för att undvika risken att kostnader 

relaterade till FHS-investeringar under en period tränger undan resurser för köp 

av vård, och därmed får negativa konsekvenser för såväl produktion som 

kvalitet i vården. 

 

Trots att projektet hittills befunnit sig i planeringsfasen, anser revisionen att de 

ekonomiska beräkningsunderlag som finns tillgängliga inom programkontoret, 

i större utsträckning än idag borde komma fullmäktige till del. Detta givetvis 

med de osäkerheter och antaganden som gäller för denna typ av beräkningar i 

detta skede. Det gäller exempelvis de bedömningar programkontoret gör 

avseende förutsättningar för att upprätthålla en budget i balans när 

framtidsplanen genomförs.  

6 Information och kommunikation 

En kommunikationsplan togs fram i samband med budgetbeslutet 2012. På 

övergripande nivå anges mål och vägen fram mot målen. Arbete pågår med en 

uppdatering. Inom ramen för planen pågår en rad olika aktiviteter inför FHS 

övergång till en genomförandefas. Bl.a. kommer en inventering av kommande 

behov att redovisas under 2013 och en årligt återkommande enkät för att fånga 

kunskapen och inställningen till FHS planeras. De stora informationsinsatserna 

återstår, inte minst vid NKS flytten. 

 

Enligt de intervjuade i granskningen finns en stor acceptans inom SLL för de 

övergripande tankarna i framtidsplanen. Men när arbetet konkretiseras och det 

rör den egna verksamheten blir det svårare. Därför betonar flera av de inter-

vjuade vikten av dialog mellan tjänstemännen som arbetar på programkontoret 

och den medicinska professionen som ska förverkliga planen. För att förankra 

arbetet bland vårdgivare finns även information om FHS på webbplatsen 

Uppdragsguiden. Där finns bl.a. information om processen samt rapporter som 

tagits fram i projektet. 

 

När det gäller information till befolkningen finns idag övergripande informa-

tion om framtidsplanen på landstingets hemsida. Enligt kommunikationsplanen 

kommer kampanjer att påbörjas f.r.om. 2013 för att informera och leda befolk-

ningen till rätt vårdinstans. Under många år har ett mål varit att få befolkningen 

att i större utsträckning gå till primärvården i stället för akutsjukhusens akut-

mottagningar. Utbyggda jourmottagningar, närakuter och lättakuter har in-

rättats och lanserats. Trycket på sjukhusens akutmottagningar har dock bestått. 

Därför lyfter skrivningar i framtidsplanen fram vikten av att lyckas med dessa 

kampanjer. En förutsättning är dock att befolkningen uppfattar alternativen till 

akutmottagningarna som bättre alternativ. 
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En fråga som aktualiserades i samband med att DN
7
 redovisade uppgifter från 

en av programkontoret opublicerad konsultrapport är hur transparent arbetet 

med framtidsplanen bör vara. Om det uppfattas att kritiska rapporter göms 

undan riskerar programkontorets förtroende att undermineras. Samtidigt kan 

det vara ett problem att material som inte kvalitetssäkrats och färdigbehandlats 

sprids externt då det kan leda till diskussioner på fel grunder.   

 

Revisionens bedömning 

Det finns en stor medvetenhet om nödvändigheten av att i steg ett få med 

sjukvårdspersonalen och i steg två invånarna för att visionerna i FHS ska bli 

verklighet. Om inte arbetet med att lotsa patienter till öppenvården lyckas är 

det stor risk att akutsjukhusens akutmottagningar kommer att stå inför en 

omöjlig situation. För att klara denna informationsinsats kommer det att krävas 

resurser. I vilken utsträckning dessa resurser är inplanerade är oklart. När det 

gäller hanteringen av underlagsmaterial så behöver formerna för 

kommunikation förtydligas.  

7 Riskanalyser  

Programkontoret har upphandlat en konsult för att ta fram en modell för 

styrning av programmet, och för analys och hantering av risker. Det handlar 

såväl om risker för programmets resultat som för programkontorets eget arbete. 

Uppdraget inkluderar också modeller för kostnadsallokering och riskfördelning 

mellan olika aktörer inom vården i samband med att investeringarna på bland 

annat akutsjukhusen genomförs.  

 

Konsulten presenterade 2011 en övergripande genomlysning av SLL:s 

förestående investeringar8. Förutom att rapporten föreslog styrning genom det 

programkontor som sedan inrättades, innehöll den också ett omfattande avsnitt 

om risker. Rapporten identifierade ett antal riskområden som borde ingå i en 

gemensam ”riskkarta”, och identifierade ansvariga för respektive riskområde. I 

analysen konstaterades att det saknades ett gemensamt, systematiskt angrepps-

sätt för att identifiera, prioritera och hantera riskerna. Som uppföljning av 

rapporten har konsulten sedermera hjälpt programkontoret att etablera ett 

sådant riskhanteringssystem. 

 

Programkontoret har idag en modell och metod för riskanalys och – hantering. 

För varje projekt/delprojekt beskrivs några av de viktigaste riskerna i över-

gripande termer i projektdirektiven, och del av uppdraget för respektive 

projektgrupp/delprojektgrupp blir sedan att fördjupa riskanalysen, identifiera 

riskägare och åtgärder. Dessa rapporteras löpande för varje respektive del-

projekt, och programkontoret har ett övergripande ansvar för att fånga upp 

viktiga risker från respektive delprojekt. Utmaningen i nästa skede är att skapa 

förutsättningar för motsvarande riskanalysarbete ute i verksamheterna 

(sjukhusen m.fl.). Det är ju där många av riskerna måste bevakas och hanteras.  

 

Konsulten håller för närvarande på att slutföra en övergripande riskinventering 

inför genomförandefasen av FHS. I detta sammanhang har man intervjuat ett 

stort antal centrala intressenter på LSF, HSF, direktörer och chefläkare på 

                                                      
7
 Publicerad 8 december 2012 

8
 Genomlysning av planerade investeringar, riskinventering samt förslag på strategi för styrning av 

investeringar i hälso- och sjukvården, Ernst & Young, 2011-05-20. 
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samtliga sjukhus, SLSO, privata vårdgivare, kommuner m.fl. 

Riskinventeringen kommer att mynna ut i en uppdaterad riskkarta med 

prioriterade riskområden att bevaka och/eller hantera. FHS styrgrupp kommer 

att besluta om prioriteringen och hanteringen av riskerna. 

 

Programkontoret har med hjälp av konsulten gjort känslighetsanalyser och 

analyser av effekter av olika styrmodeller på olika aktörer, beroende på hur 

man väljer att allokera kostnaderna för investeringar mellan dessa. Målet är att 

skapa rätt incitament när man genomför dessa stora investeringar, så att 

exempelvis sjukhusen inte uppmuntras att göra mer omfattande investeringar 

än nödvändigt.  

 

Riskavsnitt har funnits med i de underlag som presenterats för fullmäktige i, de 

två versionerna av framtidsplanen 2011 och 2012. I den senare lyfts några 

övergripande riskområden fram där programkontoret föreslår fördjupad analys. 

I underlagen som hittills gått till fullmäktige har dock ingen tydlig prioritering 

av risker lyfts fram. 

 

Revisionens bedömning 

Revisionens bedömning är att programkontoret har en adekvat riskhanterings-

modell på plats. Framöver, när programkontoret kommit längre i arbetet med 

riskinventering och riskprioritering inför genomförandet av FHS, bör dessa 

analyser också komma fullmäktige till del. 



 

 

Kort om rapporten 
Utformningen av framtidens hälso- och sjukvård är ett 

omfattande projekt. Det initierades utifrån bygget av 

Nya Karolinska i Solna (NKS), men berör idag större 

delen av sjukvården i länet. Planeringsarbetet i projek-

tet har bedrivits på ett välorganiserat och strukturerat 

sätt utifrån fullmäktiges uppdrag. Genom riskanalyser 

har riskområden definierats som förseningar i bygg-

processen, kompetensförsörjningen, patientsäkerheten 

vid omstruktureringen och finansiering.  

 

När projektet går in i en ny fas är det viktigt att risk-

analysen fördjupas och en riskprioritering genomförs 

som kommer fullmäktige till del. Detta gäller även det 

ekonomiska underlaget som behöver bli mer detaljerat 

så att de totala ekonomiska konsekvenserna kan 

redovisas, inte minst när det gäller omstrukturerings-

kostnader. 

 


