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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 

 

 



 

 

  

 

 

  Revisorsgrupp II 

 

 

  2014-02-20  Diarienummer: 

 

 

      RK 201309-0067 

 

 

 

 

 

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 
 

 

 

  Karolinska Universitetssjukhuset 

 

 Projektrapport 15/2013 
Karolinska Universitetssjukhusets omställningsarbete  
 

Revisorerna i revisorsgrupp II beslutade på möte 2014-02-20 att överlämna rapporten till 

Karolinska Universitetssjukhuset för yttrande senast 2014-05-20. 

 

Revisorernas samlade bedömning är att Karolinska hittills i huvudsak skapat förut-

sättningar för att genomföra omställningsarbetet med en god ekonomi. Däremot har 

vårdproduktionen inte helt upprätthållits enligt avtal. Detta beror framför allt på 

personalbrist, men kan till viss del även ha påverkats av omställningsarbetet.  

 

Revisorerna vill särskilt framhålla att styrelsen bör ta ett tydligare grepp om produktions-

planeringen så att bemanningen kan anpassas dels till omställningsarbetet i genom-

förandefasen, dels till nya arbetssätt i den framtida verksamheten. Vidare bör styrelsen 

vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa att sjukhuset kan erbjuda attraktiva arbets-

villkor och utvecklingsmöjligheter för att säkra kompetensförsörjningen på såväl kort som 

lång sikt. 

 

I övrigt hänvisar revisorerna till revisionskontorets rapport. 

 

Paragrafen justerades omedelbart. 

 
 

 

Göran Hammarsjö 

ordförande    Rikard Lindqvist 

    sekreterare 
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1 Slutsatser och rekommendationer 

Karolinska Universitetssjukhuset (Karolinska) står, mot bakgrund av flytten till 

Nya Karolinska Solna (NKS) och planeringen av framtidens hälso- och sjuk-

vård, inför stora förändringar under de närmaste åren. Stora delar av verksam-

heterna i Solna ska flytta in i det nya sjukhuset med början 2016 och sjukhuset 

ska vara i full drift 2018. Verksamheter som inte behöver det högspecialiserade 

sjukhusets resurser ska flyttas från Karolinska Solna till andra vårdgivare. Inom 

sjukhuset ska överenskommelse träffas om vilken verksamhet som ska bedrivas 

i Huddinge respektive i Solna. Detta ska genomföras samtidigt som sjukhuset 

ska klara att genomföra vårdproduktion enligt avtal och ha en god ekonomi.  

 

Karolinska fick i och med fullmäktiges beslut i juni 2011 uppdraget att planera 

verksamhetsinnehåll, inflyttning och driftsättning av verksamheter i NKS. 

Arbetet, som pågått och kommer att pågå under flera år, ska ske i samråd med 

landstingsstyrelsen (LS) som ägare och hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) 

som beställare samt med Karolinska Institutet. Sjukhuset ska också medverka i 

planeringen av landstingets samlade hälso- och sjukvårdsstruktur inom ramen 

för framtidens hälso- och sjukvård (FHS).  

 

För att driva och koordinera Karolinskas programarbete har sjukhuset inrättat 

ett programkontor. Programstrukturen är komplex och består idag av 10 projekt 

och ett stort antal delprojekt. Arbetet, som styrs av en operativ styrgrupp, be-

drivs av anställda vid programkontoret, medarbetare från linjeorganisationen 

och konsulter. Programkontoret arbetar i nära samverkan med programkontoret 

FHS som organisatoriskt ligger under HSN. Utifrån en översiktlig granskning 

bedömer revisionen att Karolinskas omställningsarbete i huvudsak varit väl-

organiserat och genomförts i tydliga strukturer. Vid intervjuer har framkommit 

att sjukhusets omställningsarbete i huvudsak fortlöper planenligt. 

 

Karolinska är beroende av hur arbetet inom FHS fortskrider för att kunna 

genomföra det egna omställningsarbetet på ett effektivt sätt. Sjukhuset bedömer 

att byggnationen av NKS till följd av starka incitament i OPS-lösningen 

kommer att vara klart i tid. Däremot råder osäkerhet när det gäller om övriga 

byggnationer och infrastruktur kommer att vara på plats i tid. Förseningar i 

utbyggnaden vid andra akutsjukhus kan medföra att Karolinska inte kan flytta 

ut vård till andra vårdgivare i den takt som planerats. Detta kan medföra att 

Karolinska under en period måste ha kvar verksamhet och bemanning i de 

gamla lokalerna för att kunna upprätthålla vårdproduktionen för den vård som 

ska flyttas ut. Om lokalerna i Solna inte kan avvecklas som tänkt leder det till 

högre kostnader för såväl Karolinska som för hela landstinget.   

 

Det finns ännu inget landstingsövergripande beslut om vilka vårdgivare som 

ska ta emot vården från Karolinska, vilket försvårar den interna planeringen 

inom sjukhuset. Osäkerheten kring vem som är mottagare av vården upplevs av 

verksamheterna som otillfredsställande och tydliga besked efterfrågas. Inom 

programkontoret FHS pågår arbete med att ta fram s.k. avsiktsförklaringar där 

verksamhetsinnehållet ska läggas fast för respektive akutsjukhus, men utfallet 

av arbetet är i nuläget inte klart. Det är enligt revisionen dock viktigt att 

Karolinska för egen del planera hur överföringen av vården ska kunna genom-

föras och sjukhuset bör tillsammans med programkontoret FHS driva på för att 

få fram beslut om vilka vårdgivare som ska vara mottagare av vården.  
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Karolinska har under året erhållit särskilda medel från landstingsstyrelsen för 

programkontorets arbete. Däremot har inte sjukhusets verksamheter, dvs. 

kliniker och staber, fått några extra resurser för att delta i planeringen av 

omställningsarbetet, varken ekonomiska eller personella. En förutsättning för 

att Karolinskas omställningsarbete ska bli framgångsrikt är att verksamheterna 

har möjlighet att avsätta tillräckligt med tid för arbetet samtidigt som den 

ordinarie verksamheten ska upprätthållas. Många vill delta i arbetet trots att de 

uppger att de är hårt pressade att klara produktionen. Detta upplevs, enligt de 

intervjuade, som en svår balansgång. 

 

Omställningsarbetet förefaller hittills inte i någon större grad ha påverkat sjuk-

husets ekonomiska resultat på övergripande nivå negativt. Däremot klarar 

Karolinska inte att genomföra vårdproduktionen i enlighet med vårdavtalet. 

Orsaken till underproduktionen anges bl.a. ha varit stängda vårdplatser och 

kapacitetsbrist, vilket i sin tur orsakats av bl.a. brist på sjuksköterskor. Sjuk-

husdirektören uppskattar att över 1 000 personer engagerats i omställnings-

arbetet och att arbetet ”dränerat verksamheten på kraft”. Omställningsarbetet i 

sig har dock inte varit den direkta orsaken till underproduktionen, men kan till 

viss del ha påverkat utvecklingen.  

 

Karolinska har svårigheter att rekrytera och behålla personal, framför allt 

specialistutbildade sjuksköterskor. Idag är det fler vårdgivare som konkurrerar 

om samma personalkategorier samtidigt som Karolinskas vårdpersonal upp-

lever framtiden som osäker. För att kunna konkurrera erbjuder Karolinska 

möjlighet till utbildning, kompetensutveckling och deltagande i forsknings-

verksamhet. Sjukhuset har vidtagit olika åtgärder för att förbättra personalsitua-

tionen, men revisionen bedömer att det är tveksamt om åtgärderna är tillräckligt 

omfattande och om de kommer att ha effekt i tid för att säkra en god personal-

tillgång inför driftsättningen av NKS. Det är därför väsentligt att Karolinska 

ytterligare fokuserar på vad sjukhuset kan erbjuda för att åstadkomma kon-

kurrenskraftiga arbetsvillkor och tydliggöra vad förändringarna i vården ger för 

utvecklingsmöjligheter. Att på sikt höja kompetensen hos den befintliga 

personalen så att de är rustade för att möta framtidens krav är en viktig del.   

 

Sammanfattningsvis bedöms att Karolinska hittills i huvudsak skapat förut-

sättningar för att genomföra omställningsarbete med en god ekonomi. Att vård-

produktionen inte helt upprätthållits enligt avtal kan till viss del ha påverkats av 

att det i planeringsskedet av omställningsarbetet förutsatts att verksamheterna 

ska genomföra arbetet samtidigt som den ordinarie verksamheten ska bedrivas 

fullt ut. Karolinska har redan nu tagit stora resurser i anspråk för omställnings-

arbetet och sjukhusets verksamheter kommer framöver att bli alltmer involv-

erade i arbetet. Karolinska bör därför noggrant planera hur verksamheterna på 

bästa sätt ska kunna avsätta tid och engagemang för det fortsatta arbetet 

parallellt med att de underliggande bemanningsproblemen kopplas till en 

tydligare styrning av produktionsplaneringen.  

 

Rekommendationer: 

 Karolinskas ledning bör ta ett tydligare grepp om produktions-

planeringen så att bemanningen kan anpassas dels till omställnings-

arbetet i en genomförandefas, dels till nya arbetssätt i den framtida 

verksamheten.  

 Karolinska bör vidta ytterligare åtgärders för att säkerställa att sjuk-

huset kan erbjuda attraktiva arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter 

för att säkra kompetensförsörjningen på såväl kort som lång sikt.  
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2 Utgångspunkter för granskningen 

2.1 Motiv till granskningen  

Karolinska Universitetssjukhuset (Karolinska) står, mot bakgrund av flytten till 

Nya Karolinska Solna (NKS) och planeringen av framtidens hälso- och sjuk-

vård, inför stora förändringar under de närmaste åren. Verksamheter ska även 

flyttas från Karolinska Solna till andra vårdgivare och en omprofilering ska ske 

mellan Huddinge och Solna. Verksamheterna i Solna ska flytta in till det nya 

sjukhuset med början 2016. Verksamhetsförändringarna ska genomföras sam-

tidigt som sjukhuset ska genomföra vårdproduktion enligt avtal med en 

ekonomi i balans.  

 

Delar av den vård som idag utförs av Karolinska Solna ska överföras till andra 

vårdenheter, framför allt till de andra akutsjukhusen. Avgörande för tempot i 

omställningsprocessen är att det finns tillräcklig kapacitet hos mottagarna. Om 

t.ex. de om- och nybyggnationer som ska genomföras på Danderyds sjukhus 

och Södersjukhuset inte sker enligt plan finns risk för att verksamheter vid 

Karolinska under en period måste ha dubbel drift, dvs. den högspecialiserade 

vården flyttar in på NKS, medan den vård som ska överföras till annan vård-

enhet blir kvar i nuvarande lokaler.  

 

De förändringar som Karolinska står inför medför förutom utflyttning av vård 

även utflyttning av kompetenser till andra vårdenheter. I samband med föränd-

ringsprocessen finns risk för att Karolinska förlorar viktiga nyckelpersoner/ 

nyckelkompetenser redan innan överflyttning av verksamhet är aktuell. Detta 

kan leda till att sjukhuset dels får svårigheter att klara att genomföra vård enligt 

avtal under hela processen, dels att man kan sakna viktiga kompetenser för att 

hantera den högspecialiserade vården och forskningen vid inflyttningen till 

NKS.  

 

Revisionen har granskat om Karolinska planerar och styr omställningsarbetet 

så att det ger förutsättningar för att sjukhuset ska klara att genomföra den vård-

produktion som avtalats med beställaren och att uppnå fullmäktiges krav på en 

ekonomi i balans.  

2.2 Revisionsfråga 

Övergripande revisionsfråga: 

”Bedrivs Karolinskas omställningsarbete på ett sätt som ger sjukhusets 

verksamheter förutsättningar för att genomföra vårdproduktion enligt avtal och 

med en god ekonomi?”  

 

Delfrågor: 

 Hur säkerställer Karolinska att det interna omställningsarbetet 

möjliggör att vårdproduktionen kan upprätthållas under 

omställningsprocessen? 

 Hur säkerställer Karolinska att det interna omställningsarbetet 

möjliggör att verksamheten kan bedrivas med en god ekonomi? 

 Vilka åtgärder vidtar Karolinska för att säkra tillgången på personal 

med relevant kompetens under omställningen och vid flytten till NKS? 

2.3 Avgränsning 

Huvudinriktningen har varit att granska och bedöma hur Karolinskas eget 

arbete med omställningen av verksamheten sker och endast indirekt hur sjuk-
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huset påverkas av olika omvärldsfaktorer. Ansvarsprövningen avser Karolinska 

men granskningen har även berört hälso- och sjukvårdsnämndens och lands-

tingsstyrelsens roller som beställare respektive ägare.  

 

Ansvarsprövningen av det landstingsövergripande arbetet med Framtidens 

hälso- och sjukvård och hur det påverkar förutsättningarna för att driva vården i 

ett omfattande omställningsarbete har hanterats inom ramen för andra projekt.  

2.4 Bedömningsgrunder 

 Specifika ägardirektiv för Karolinska Universitetssjukhuset 

 Vårdavtal 2012-2015 för Karolinska Universitetssjukhuset  

 SLL:s budget 2013 

Mål:  Förbättrad tillgänglighet och kvalitet i hälso- och sjukvården 

 En ekonomi i balans  

 Fullmäktige budget 2014 och planering för 2015-2016 

Fullmäktige beslutade i juni 2013 (LS1304-0528) om inriktningen i 

Karolinskas verksamhetsinnehåll 2018. Vidare fick HSN och 

Karolinska i uppdrag att i samråd med KI fortsätta processen kring 

verksamhetsinnehåll och profilering samt driftsättning av NKS.  

2.5 Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. Som ett 

första steg har en översiktlig granskning genomförts av programkontoret nya 

Karolinskas arbete med fokus på två projekt, Verksamhetsinnehåll och Drift-

sättning. Intervjuer har genomförts med projektledare och/eller projektägare för 

respektive projekt. Som ett andra steg har intervjuer genomförts med verksam-

hetsföreträdare, dvs. med två divisionsledningar och fyra klinikledningar. Tre 

av de valda klinikerna berörs i hög grad av förändringsarbetet. Utöver detta har 

intervjuer genomförts med företrädare för centrala funktioner som sjukhus-

ledning, ekonomiavdelning och HR-avdelning
1
. Avstämning har under arbetet 

gjorts med projekt om Framtidens hälso- och sjukvård och samverkan har skett 

med projekt om kompetensförsörjning i vården.  

 

Granskningen har genomförts av Christin Huring (projektledare) och Eva 

Hansson Risberg (projektmedarbetare).  

3 Karolinskas uppdrag  

Landstingsfullmäktige beslutade i juni 2011
2
 om inriktningen i den framtida 

hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting, Framtidsplanen. Styrelsen 

för Karolinska fick samtidigt i uppdrag att från 2012 ansvara för NKS och 

implementeringen av verksamheten. Karolinska ska i samråd med ägaren och 

beställaren planera verksamhetsinnehåll, inflyttning och driftsättning av verk-

samheter i NKS. Arbetet ska löpande avrapporteras till landstingsstyrelsens 

arbetsutskott och sjukhuset ska medverka i planeringen av landstingets samlade 

hälso- och sjukvårdsstruktur. Karolinskas uppdrag för NKS regleras i de 

specifika ägardirektiven för sjukhuset.  

 

Beslutet innebär att ansvaret för NKS-projektet sedan 2012 är uppdelat mellan 

landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) och Karolinska. Inom LSF är NKS Bygg 

                                                      
1
 HR – Human Resources, avdelning som arbetar med personal- och organisationsfrågor 

2
 Förslag till Mål och budget 2012 med plan år 2013-2014, Framtidsplan för hälso- och sjukvården 

mm.    
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landstingets beställare av sjukhusbyggnationen och landstingets part i det 30-

åriga projektavtalet som gäller drift och servicetjänster för sjukhuset. Projekt-

avtalet är ett s.k. OPS-avtal (Offentlig Privat Samverkan) mellan SLL och 

Swedish Hospital Partners. Karolinska ansvarar för att utforma kraven för 

medicinteknisk utrustning och informations- och kommunikationsteknik som 

NKS ska förses med, medan LSF ansvarar för att upphandla utrustningen och 

övrig inredningen till sjukhuset. Karolinska har ansvar för att planera vårdverk-

samheten och organisationen inför driftsättningen av NKS.  

 

Landstingsfullmäktige beslutade i juni 2013 att godkänna inriktningen av verk-

samhetsinnehåll 2018 för Karolinska Universitetssjukhuset
3
. Samtidigt fick 

hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) och styrelsen för Karolinska i uppdrag att 

i samråd med Karolinska Institutet (KI) fortsätta processen kring verksamhets-

innehåll och profilering samt driftsättning av NKS.  

 

Av ärendet framgår bl.a. att NKS ska ha ett vårduppdrag som fokuserar på hög-

specialiserad och specialiserad vård, region- och rikssjukvård samt vård som är 

särskilt forsknings- eller investeringsintensiv. Detta innebär att delar av den 

vård som idag bedrivs vid Karolinska Solna ska utföras av andra vårdgivare. 

Jämfört med dagens volymer beräknas den planerade öppenvården minska med 

ca 20 procent. NKS ska ha en anpassad akutmottagning som endast tar emot 

patienter som kommer med ambulans, helikopter, via remiss från andra vård-

enheter och patienter som redan behandlas på sjukhuset. Detta innebär att den 

akuta öppenvården minskas från ca 70 000 till ca 20 000 besök inom vuxen-

vården. När det gäller slutenvård ska NKS ha 730 vårdplatser inkl. 15 platser 

för slutenvårdspsykiatri, dvs. kapacitet för ca 56 000 vårdtillfällen. Detta mot-

svarar ca 215 000 vårddagar. Produktionen på Karolinska Huddinge bedöms 

förbli oförändrad jämfört med idag. Inflyttning till NKS ska påbörjas 2016 och 

enligt plan ska sjukhuset vara i full drift 2018. 

4 Programkontor nya Karolinska 

4.1 Organisation 

I samband med att Karolinska övertog ansvaret för planeringen av verksam-

hetsinnehållet för NKS bildades ett programkontor med uppgift att driva arbetet 

mot det nya Karolinska (Huddinge och Solna). Programkontorets uppdrag är att 

utforma och koordinera Karolinskas hela programarbete samt driva delar av de 

projekt som ingår i planen. Inom programkontorets ram bedrivs 10 projekt, 

varav fyra bemannas och drivs av programkontoret medan övriga sex projekt 

drivs inom ordinarie linjeorganisation.  

 

Följande projekt ingår i programstrukturen (2013-12-10);  

1. Verksamhetsinnehåll (drivs av programkontoret) 

I projektet utarbetas förslag till verksamhetsinnehåll i nya Karolinska  

2. MT/IKT (drivs av den centrala staben Utveckling och Innovation) 

Projektet tar fram kravspecifikationer för medicinsk teknik (MT) och 

informations- och kommunikationsteknik (IKT) för NKS. Ansvaret för 

att upphandla MT/IKT ligger på LSF (SLL Juridik och Upphandling) 

3. Kompetensförsörjning (drivs av HR-avdelningen) 

4. Förändringsledning och Kommunikation (drivs av HR-avdelningen) 

5. Lab-/FoUU-kluster (drivs av FoUU-divisionen) 

                                                      
3
 Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag, verksamhetsinnehåll och kapacitet samt 

fastighetsutnyttjande vid Karolinska Solna (LS 1304-0528) 
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6. Driftsättning (drivs av programkontoret) 

Har i uppdrag att överföra klinisk verksamhet, forskning och utbildning 

med stödfunktioner till NKS på ett effektivt och patientsäkert sätt 

7. Clinical Design (drivs av programkontoret) 

Projektet berör utformningen av de nya byggnaderna i Solna och drivs 

tillsammans med NKS Bygg på LSF 

8. Allokering (drivs av programkontoret) 

Har i uppdrag att ta fram förslag till fysisk placering i NKS 

9. Strålskydd (drivs av sjukhusledningen) 

Har i uppdrag att samordna tillståndsprövningen av strålsäkerhet för 

NKS och den verksamhet som ska bedrivas där 

10. Styrning av nya uppdraget (drivs av ekonomiavdelningen) 

I projektet ska bl.a. en kalkylmodell tas fram för beräkning av 

totalkostnaderna för NKS. Ett delprojekt är den framtida 

ersättningssystem.  

 

Programstrukturen är komplex och består förutom av ovan nämnda 10 projekt 

av ett stort antal delprojekt, för närvarande 50 delprojekt. För att löpande 

stämma av läget i de olika projekten och behandla risker och gemensamma 

frågor träffas samtliga huvudprojektledare varannan vecka i ett projektledar-

forum. Syftet är att öka transparensen och stärka sambanden mellan de olika 

projekten. Programkontoret har bl.a. tagit fram en modell för riskbedömning i 

projekten och en modell för uppdatering av statusen i projekten. Programstruk-

turen utvecklas och anpassas löpande utifrån de uppdrag som ska utföras, t.ex. 

kan nya uppgifter tillkomma. Arbetet planeras och utförs i samarbete med 

programkontoret FHS och övriga delar av Karolinska.  

 

Programarbetet styrs av en operativ styrgrupp bestående av bitr. sjukhus-

direktör, HR-direktör, ekonomidirektör, FoUU-direktör, kommunikations-

direktör, direktör Utveckling och Innovation, divisionschef, representant för KI 

samt representanter för programkontoret. Styrgruppen, som har möten 

varannan vecka, bereder ärenden till sjukhusledningen och till Karolinskas 

styrelse. Styrgruppen beslutar bl.a. om att starta respektive avsluta projekt. 

Styrgruppen kan också besluta i en del mindre projektrelaterade frågor, medan 

frågor med större inverkan beslutas av sjukhusledningen eller av styrelsen. 

Frågor som berör NKS och nya Karolinska diskuteras regelbundet vid 

ledningsgruppens sammanträden som genomförs varje vecka. Styrelsen 

informeras om statusen i det pågående arbetet vid varje styrelsesammanträde. 

Karolinska informerar regelbundet landstingsstyrelsens arbetsutskott om läget i 

det pågående omställningsarbetet. 

 

För 2013 har programkontoret haft en budget på ca 90 mnkr och enligt 

prognosen per november kommer 80 mnkr att ha förbrukats. Av dessa 

kostnader är 50 mnkr hänförbart till egen personal (motsvarar 49 årsanställda) 

och 30 mnkr till konsultstöd. Resurser i form av personal för att driva och delta 

i projekt hämtas, förutom från programkontoret, från linjeorganisationen. För 

att verksamheterna (dvs. divisioner, kliniker och staber) ska få ersättning från 

programkontoret måste arbetsinsatsen för en enskild deltagare uppgå till minst 

20 procent av arbetstiden. I annat fall får deltagandet bekostas av den egna 

verksamheten. För chefer som deltar i arbetat med NKS utgår ingen ersättning 

från programkontoret. Det saknas uppgifter om hur mycket tid som Karolinskas 

verksamheter totalt under året lagt ner på omställningsarbetet. Programkontoret 

har beräknat att behovet av ekonomiska resurser för 2014 uppgår till 104 mnkr. 

Ökningen jämfört med 2013 anges framför allt bero på en ökning av antalet 
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personer som behöver involveras i arbetet. I samband med intervju 2014-01-08 

hade LSF godkänt 56 mnkr för programkontorets arbete, men dialog pågick 

mellan parterna.  

 

Karolinskas programarbete har en tydlig koppling till och är beroende av mot-

svarande projekt inom FHS och/eller HSF, t.ex. projekt om kompetensför-

sörjning, flytt av vård och delprojekt om ersättningssystem. Styrgruppens 

ordförande respektive programkontorets ledning har regelbundet möten med 

representanter för programkontoret FHS. Ansvarsfördelningen mellan 

programkontoret FHS och programkontoret nya Karolinska har enligt 

intervjuerna successivt blivit tydligare och de båda programkontoren arbetar i 

många fall tillsammans, t.ex. har gemensam riskanalys arbetats fram.  

4.2 Projekt Verksamhetsinnehåll 

I projektets första steg genomfördes ca 100 workshopar med verksamheter 

inom Karolinska. Berörda verksamheter var DRG-kliniker
4
, medicinsk service 

och paramedicin. Deltagarna har arbetat utifrån olika scenarier och analyserat 

konsekvenserna av en förändrad verksamhet. Det innebar bl.a. att utreda 

förutsättningarna för en utflytt av patienter till andra vårdgivare. Totalt 

genomfördes tre workshopar per verksamhet, ett förmöte där det bl.a. 

presenterades vad som skulle göras, workshopen och ett eftermöte där 

resultaten diskuterades. Varje workshop varade ca 3-4 timmar. Klinikerna/ 

verksamheterna har också behövt avsätta tid för att förbereda workshoparna.  

 

Respektive verksamhetschef beslutade om vilka som skulle delta i arbetet. Av 

intervjuer framgår att det ofta var klinikens ledningsgrupp som deltog, vilket 

ökade belastningen på cheferna. En KI-representant fanns med i alla grupper 

för att säkerställa forskning och utbildning. Facklig samverkan har kontinuer-

ligt skett inom varje klinik. Karolinska uppskattar att ca 600 personer har del-

tagit i workshoparna. Projektledaren tog i arbetet hjälp av facilatorer
5
 som är 

eller tidigare varit verksamma som läkare på Karolinska. Resultatet från arbetet 

sammanställdes hösten 2012 och har utgjort en del av underlaget vid fram-

tagande av förslag till verksamhetsinnehåll vid Karolinska och som fastställdes 

av fullmäktige i juni 2013.  

 

Karolinska genomför nu ett nästa steg i projektet och en ny omgång work-

shopar. Inriktningen i arbetet är volymer öppenvård och dagvård med målbild 

2018. Karolinskas alla DRG-kliniker och servicefunktioner som t.ex. operation, 

bild och funktion samt sjukgymnastik deltar. I samband med dessa workshopar 

ska verksamheterna dokumentera klinikens största volym ur ett flödesperspek-

tiv samt definiera och dokumentera ”börläge NKS”, dvs. hur de kan skapa bra 

flöden för patienter i framtiden. Den sista februari 2014 ska enligt planen nu-

läget ha definierats för 80 procent av verksamheterna. I analysen av vård-

processer har sjukhuset kunnat konstatera att alla patienter inte får plats på 

NKS under hela vårdprocessen. Karolinska måste därför analysera var det är 

lämpligt att bryta sjukhusets del av vårdprocessen och söka lämpliga mottagare 

av patienter för fortsatt behandling. Projektgruppens arbete dokumenteras i 

form av bl.a. arbetsplaner, processkartor och mötesanteckningar.  

 

                                                      
4
 Kliniker som registrerar DRG 

5
 Facilitator är en person som arbetar med att hjälpa en grupp människor att arbeta mot ett 

gemensamt resultat. 
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Enligt projektledaren har det hittills inte varit svårt att få deltagare till projektet. 

Många vill delta i arbetet trots att de uppger att de är hårt pressade att klara 

produktionen.  

4.3 Projekt Driftsättning 

Projektet har som uppdrag att tillsammans med verksamheten överföra vård, 

forskning och utbildning med stödfunktioner till NKS på ett effektivt och 

patientsäkert sätt. Projektgruppen som består av sex personer från program-

kontoret ska utveckla en process för driftsättningen och säkerställa att den följs. 

Projektgruppen har ett nära samarbete med berörda verksamheter och andra 

intressenter som t.ex. NKS Bygg, Swedish Hospital Partners och KI.   

 

Inflyttningen till NKS beräknas ske i etapper med start i augusti 2016. Två år 

senare ska hela det nya sjukhuset vara i full drift. Målet är att minimera antalet 

omflyttningar, dvs. de flesta verksamheterna ska bara behöva flytta en gång. I 

första etappen ska enligt planerna verksamheterna i thorax- och barnhusen 

flytta in i NKS.  

 

Planeringsarbetet går, enligt projektledaren, nu in i en fas som innebär att 

berörda verksamheter kommer att bli mer involverade i arbetet. Rekrytering 

ska ske av driftsättningsledare som ska leda och samordna flyttplaneringen av 

verksamheterna och fungera som en brygga mellan programkontoret och 

verksamheten. I juni 2015 ska det finnas ett överenskommet driftsättnings-

program för berörda verksamheter. Det handlar enligt projektledaren inte bara 

om flytt av vård utan också flytt till ett nytt arbetssätt. På NKS kommer de 

flesta patienterna att ligga på enkelrum och undersökning och behandling 

kommer i större omfattning än idag att kunna utföras där. Idag ligger patienter i 

flerbäddsrum och transporteras iväg för undersökningar och behandlingar. Det 

finns, enligt projektledaren, risk för att verksamheterna inte avsätter tillräckligt 

med tid för att förbereda medarbetarna för nya arbetssätt.  

4.4 Omställningsarbetet 

Karolinska bedömer att byggnationen av NKS, till följd av starka incitament i 

OPS-avtalet, kommer att vara klart i tid för att inflyttning ska kunna ske som 

planerat. Däremot råder osäkerhet när det gäller om övriga byggnationer och 

infrastruktur kommer att vara på plats i tid. Viktigast för Karolinska är när 

akutmottagningarna vid övriga akutsjukhus kommer att vara klara, eftersom 

2/3-delar av den vård som ska flyttas ut är akut vård. Karolinska måste dock 

invänta att de övriga vårdgivarna har byggt upp kapacitet nog för att ta emot 

sjukhusets patienter. Förseningar i utbyggnaden vid andra akutsjukhus kan 

medföra att Karolinska inte kan flytta ut vård till andra vårdgivare i den takt 

som planerats. Detta kan medföra att Karolinska under en period måste ha kvar 

verksamhet och bemanning i de gamla lokalerna för att kunna upprätthålla 

vårdproduktionen för den vård som ska flyttas ut till andra vårdgivare.  

 

Det finns ännu inga beslut om vilka vårdgivare som ska ta emot vården från 

Karolinska, vilket försvårar planeringen. Osäkerheten kring vem som är mot-

tagare av vården upplevs av verksamheterna som otillfredsställande och de 

efterfrågar tydliga besked. Några verksamheter har dock redan nu tagit initiativ 

till diskussion med andra akutsjukhus om ett eventuellt mottagande av vården.  

 

Inom FHS pågår arbete för att precisera verksamhetsinnehållet för akutsjuk-

husen. En viktig del i arbetet är att ta fram s.k. avsiktsförklaringar där verksam-

hetsinnehållet ska läggas fast på en detaljerad nivå för respektive sjukhus. 
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Sjukhusdirektörerna har förklarat att de i stort sett ställer sig bakom de 

gemensamma avsiktsförklaringarna, men utfallet av arbetet är i nuläget inte 

klart.   

 

En förutsättning för att omställningsarbetet ska bli framgångsrikt är att verk-

samheterna har möjlighet att avsätta tillräckligt med tid för arbetet samtidigt 

som den ordinarie verksamheten ska bedrivas. Detta upplevs, enligt de 

intervjuade, som en svår balansgång. Enligt sjukhusdirektörens uppskattning 

engageras över 1 000 personer i omställningsarbetet kopplat till NKS och 

arbetet dränerar verksamheten på kraft vilket bidrar till att sjukhuset har svårt 

att klara produktionsmålen.   

 

Vid intervjuer har framkommit att sjukhusets omställningsarbete i huvudsak 

fortlöper planenligt. För programkontoret, som har till uppgift att driva 

omställningsarbetet och stödja verksamheterna i deras arbete, har sjukhuset 

under året fått särskilda medel från landstingsstyrelsen. Däremot har inte 

sjukhusets verksamheter fått några extra resurser för att delta i omställnings-

arbetet, varken ekonomiska eller personella.  

 

Det finns ännu inget beslut om hur organisationen inom NKS ska se ut. 

Däremot finns beslut om att verksamheten inom NKS ska arbeta i och vara 

fysiskt placerade efter olika teman. Sjukhusledning har fattat ett inriktnings-

beslut om sex teman som ska beaktas vid den fysiska placeringen vid NKS.   

 

Landstingets övergripande styrning upplevs av sjukhuset inte fungera helt 

tillfredsställande. HSF har i uppdrag att styra avtalsprocessen utifrån ett 

beställarperspektiv och denna styrning ska nu hanteras i samverkan med 

programkontoret FHS ur ett FHS:perspektiv. Av intervjuer framgår att HSF 

ibland haft svårt att förena dessa båda perspektiv, vilket lett till att olika 

signaler om vårdens inriktning gått ut till verksamheterna. Detta har orsakat 

viss irritation och tagit onödig tid i anspråk.  

 

Revisions bedömning 

NKS byggs samtidigt som Stockholms läns landsting genomför en genom-

gripande omstrukturering av hela hälso- och sjukvården. Karolinska är i sitt 

omställningsarbete beroende av arbetstakten i de landstingsövergripande 

projekten. Om lokalerna i Solna inte kan avvecklas som tänkt leder det till 

högre kostnader för såväl Karolinska som för hela landstinget.  

 

Programkontorets roll är att vara motorn i Karolinskas förändringsarbete och 

revisionen uppfattar utifrån en översiktlig granskning att arbetet i planerings-

skedet i huvudsak varit välorganiserat och genomförts med tydliga strukturer.  

5 Ekonomi och produktionsstyrning 

Av Karolinskas budget för 2013 framgår att sjukhusets verksamhet under året i 

stor utsträckning kommer att präglas av arbetet med förberedelser inför nya 

Karolinska samtidigt som fokus på den löpande verksamheten måste upprätt-

hållas. Utmaning för 2013 är enligt budgeten att få ihop helheten genom att ta 

ännu ett steg framåt och knyta ihop det arbete som görs idag med morgon-

dagens för att skapa framtidens universitetssjukvård. 
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Karolinska har ett vårdavtal med hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) som 

gäller perioden 2012-2015. Årligen träffar parterna en överenskommelse om 

vårdvolymer och ersättning. I den överenskommelse som Karolinska träffat 

med HSN för 2013 har vårdvolym och ersättning reducerats med anledning av 

införande av vårdval inom öron- näsa-hals-verksamheten (ÖNH). Införandet av 

vårdval innebar för Karolinska att den del av ÖNH-verksamheten som omfattas 

av vårdvalet har avvecklats, eftersom landstinget sedan 2012 har som huvud-

princip att inte tillåta akutsjukhus att delta i vårdval. Överenskommelsen för 

2013 innehåller ingen kompensation för omställningskostnader eller an-

passning i produktionsnivåer kopplat till de förändringar i vårdstrukturen som 

följer av NKS och framtidens hälso- och sjukvård. Avtalet innehåller liksom 

tidigare år krav på effektiviseringar motsvarande 2 procent av omsättningen.  

 

Karoliska har i budgeten för 2013 avsatt 168 mnkr för omställningsarbetet, 

varav 89 mnkr till programkontoret nya Karolinska och 79 mnkr till projektet 

om upphandling MT/IKT. Projekten har ännu inte kommit upp i planerad 

aktivitetsnivå och redovisar i bokslut 2013 ett överskott på sammanlagt 43 

mnkr.  

 

Karolinska har ett resultatkrav på 58 mnkr 2013. För 2013 redovisar sjukhuset 

ett negativt resultat på 9 mnkr, vilket är 67 mnkr lägre än resultatkravet. 

Avvikelsen motsvarar ca 0,4 procent av omsättningen.  

 

Antalet slutenvårdstillfällen för huvudavtalet har enligt bokslut 2013 varit 5,7 

procent lägre än budget, men vårdtyngden har varit högre. Antalet öppenvårds-

besök har varit 1,1 procent lägre än budget. Underproduktionen har medfört att 

intäkterna från huvudavtalet varit 322 mnkr lägre än budget. Enligt Karolinskas 

egna beräkningar står tio kliniker för 80 procent av underproduktionen. För att 

öka produktionen har Karolinska tillsatt en särskild grupp kallad ”tvärbered-

ningen” som har haft i uppdrag att analysera orsakerna till underproduktionen 

och vad en lämplig produktionsnivå bör vara. Analysen visade att underpro-

duktionen orsakats av bl.a. stängda vårdplatser och kapacitetsbrist på anestesi, 

operation och intensivvård. Detta har i sin tur orsakats av bl.a. brist på sjuk-

sköterskor. Gruppen har också i uppdrag att föreslå tvärgående åtgärder för att 

lösa sjukhusets effektiviseringsbeting.  

 

En annan åtgärd som vidtagits för att upprätthålla produktionen har varit upp-

handling av underleverantörer, t ex upphandlas dagkirurgiska ingrepp inom 

området öra-näsa-hals, gastrokirurgi och plastikkirurgi från externa vårdgivare. 

Karolinska har även ingått partnerskapsavtal vilket gör att delar av vården eller 

servicen kan utförs hos annan leverantör än sjukhuset, t.ex. när det gäller 

radiologi. 

 

Karolinska har påbörjat ett arbete med veckovis produktionsplanering och 

produktionsuppföljning för att öka kapacitetsutnyttjandet. Produktionsplanering 

kopplat till bemanningsplanering förväntas kunna bidra till bättre möjligheter 

att styra verksamheten i önskad riktning.  

 

Landstingsdirektören har tillsatt en analysgrupp med representanter för lands-

tingsstyrelsens förvaltning, hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Karolinska 

för att ”genomlysa universitetssjukhusets position i relation till det övriga 

hälso- och sjukvårdssystemet, samt i förhållande till framtidsplanen”. Analys-

gruppen har tilldelats sju uppdrag som bl.a. handlar om hur Karolinska ska 

kunna upprätthålla produktionsförmågan i befintliga vårdavtal, hur omställ-
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ningsarbetet ska se ut för att säkerställa genomförandet av framtidsplanen och 

hur ersättningssystemet behöver ändras när Karolinska successivt får en högre 

specialiseringsgrad. Analysgruppen ska ta fram förslag på förbättringsåtgärder 

och en första lägesavrapportering har lämnats i december 2013.  

 

Karolinskas verksamheter har ansvar för ekonomi och produktion inom sina 

respektive områden. Utifrån vårdavtal och sjukhusets budget fördelas uppdrag 

ut till kliniker och staber. I budgeten för respektive verksamhet 2013 har ingen 

hänsyn tagits till omställningsarbetet, varken i form av ökade resurser eller i 

form av ändrat produktionsuppdrag. Verksamheternas deltagande i föränd-

ringsarbetet förutsätts i huvudsak ske inom befintliga ramar. Inom Karolinska 

sker ingen specifik uppföljning av verksamheternas omställningsarbete utan det 

är integrerat i den ordinarie verksamhetsuppföljningen. Vid intervjuer har det 

framgått att verksamheterna upplever det som omöjligt att kunna förbereda 

utflytt av verksamheter och införa nya arbetssätt inför flytten till NKS utan att 

det tar resurser i anspråk från den ordinarie driften.  

 

Det är oklart hur SLL kommer att hantera kostnaderna under omställnings-

perioden. Det handlar t.ex. om kostnader som tillkommer när delar av vården 

ska flyttas inom organisationen och mellan olika vårdgivare, inte minst 

Karolinska Solnas olika delar till NKS. I landstingets budget har 1 mdkr per år 

2016-2018 avsatts för omstruktureringsåtgärder, men kostnader kommer 

sannolikt att uppstå redan 2014 för att sedan öka. Frågan hanteras av 

programkontoret FHS. Karolinska bedömer att de framöver även kan komma 

att behövas resurser då det under en period kan finnas behov av att upprätthålla 

vårdproduktionen för den verksamhet som ska flytta till annan vårdgivare. 

 

Flödesarbete 

Karolinskas huvudstrategi för att nå målen i verksamhetsplanen är flödesarbete. 

Arbetet, som påbörjades 2007, syftar till att förbättra patientflödena inom sjuk-

huset och omfattar metoder, arbetsprocesser och samarbetet i arbetslagen med 

fokus på patientnyttan. Flödesarbetet är en strategi för att dels öka produk-

tionen, dels åstadkomma bättre resultat för t.ex. patientsäkerhet, medicinsk 

kvalitet och arbetsmiljö. Sjukhusets olika verksamheter arbetar med 

kontinuerliga förbättringar av vårdflöden och arbetssätt, men har kommit olika 

långt i arbetet.  

 

Sjukhusets strategi är att bredda och fördjupa flödesarbetet och detta ska ske 

genom att: 

 införa standardiserade arbetssätt och nya samarbetsformer 

 alla chefer och medarbetare arbetar aktivt med ständiga förbättringar 

 synliggöra kvalitet och resultat med fokus på patientnytta 

 vidareutveckla lednings- och stödsystem 

 

Målet är att 80 procent av alla verksamheter 2015 ska arbeta systematiskt enligt 

sjukhusets flödesprinciper. Sjukhuset har också som mål att det 2013 ska finnas 

minst 295 förbättringstavlor som används systematiskt i arbetet med ständiga 

förbättringar.  

 

Flödesarbete bedrivs också inom ramen för programkontorets projekt om 

verksamhetsinnehåll, där verksamheterna tillsammans med programkontoret 

arbetar för att skapa bra vårdflöden och arbetssätt inför NKS. Under 2014 

kommer ansvaret för detta flödesarbete att tas över av linjeorganisationen. 

Programkontoret kommer då att få en mer koordinerade roll i arbetet.  
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Revisionens bedömning 

Omställningsarbetet förefaller ännu inte i någon större grad ha påverkat sjuk-

husets ekonomiska resultat på övergripande nivå negativt. Sjukhuset klarar 

dock inte att genomföra vårdproduktionen i enlighet med vårdavtalet och en 

underproduktion finns inom såväl öppen som sluten vård. Orsaken till under-

produktionen anges bl.a. ha varit stängda vårdplatser och kapacitetsbrist, vilket 

i sin tur orsakats av bl.a. brist på sjuksköterskor. Omställningsarbetet har 

således inte varit den direkta orsaken till underproduktionen, men kan till viss 

del ha påverkat utvecklingen.  

 

Omställningsarbetet inom Karolinska har redan nu tagit stora resurser i anspråk 

och verksamheterna kommer framöver att bli allt mer involverade i arbetet. Det 

blir, enligt revisionen, därför viktigt att Karolinska noga planerar hur verksam-

heterna på bästa sätt ska kunna avsätta tid och engagemang för det fortsatta 

arbetet parallellt med att det underliggande bemanningsproblemet kopplas till 

en tydligare styrning av produktionsplaneringen.   

6 Kompetensförsörjning på kort och lång sikt 

Av intervjuer framgår att personalrörligheten bedöms ha ökat mer än vad 

tidigare förutsetts, vilket gör att sjukhuset tappar en del kompetenser redan nu. 

Det är dock främst inom vårdvalsområden som en oönskad personalrörlighet 

varit stor, t.ex. har HUD och ÖNH tappat specialister till privata utförare. ÖNH 

har exempelvis förlorat 14 av 60 specialistläkare i samband med införandet av 

vårdval 2012. En liknande utveckling kan ses inom förlossningsvården där 

sjukhuset, enligt uppgift, förlorat 32 barnmorskor på två veckor till nystartad 

förlossningsverksamhet. Sjukhuset menar också att det finns risk att man 

förlora personal till andra vårdgivare i samband med införande av nya vårdval 

t.ex. inom specialiserad neurologi som ska gälla fr.o.m.1 april 2014.  

 

Av Karolinskas konsekvensanalys av vårdval från september 2013 framgår att 

sjukhuset i samband med vårdval kan få problem att upprätthålla vårduppdraget 

fram till slutdatum eftersom personal rekryteras från sjukhuset till de nya vård-

givarna. Sjukhusets kliniker utgör en rekryteringsbas för de vårdgivare som 

etablerar sig inom vårdval.   

 

Karolinska har svårigheter att rekrytera framför allt specialistutbildad personal, 

t.ex. sjuksköterskor till operation, IVA och anestesiavdelningarna. Sjukhuset 

har enligt bokslut 2013 också brist på grundutbildade sjuksköterskor, barnsjuk-

sköterskor, patologer, neuroradiologer och specialistläkare inom anestesi och 

intensivvård. När det gäller sjuksköterskor har det under året varit svårt att be-

manna såväl semestervikariat som fasta tjänster. Detta problem bedöms av 

sjukhuset kvarstå under 2014. Sjukhuset har också svårigheter att behålla sjuk-

sköterskor. Bristen på sjuksköterskor har medfört en ökad extern inhyrning av 

personal, framför allt sjuksköterskor. Kostnaderna för inhyrd personal har ökat 

från 57 mnkr 2012 till 79 mnkr 2013, dvs. med 38 procent. Det är främst 

kostnaderna för övrig sjukvårdspersonal (dvs. exkl. läkare) som ökat. Det före-

kommer att vissa vårdavdelningar bemannas uteslutande med inhyrda sjuk-

sköterskor.  

 

Bemanningsproblematiken har medfört att sjukhuset har fokus på rekrytering 

och bemanningsfrågor. För att rekrytera och behålla medarbetare måste 
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Karolinska kunna konkurrera med andra vårdgivare genom andra lösningar än 

enbart lön. Tidigare granskning har visat att det finns indikationer på att 

Karolinska har särskilt svårt att attrahera och behålla personal och att antalet 

sökande per plats har minskat
6
. För att komma till rätta med personalsitua-

tionen har flera initiativ startats, t.ex. har traineeprogram för sjuksköterskor 

återinförts och det har inrättats forskningstjänster för sjuksköterskor. Sjukhuset 

har också skapat en kompetensutvecklingsmodell (karriärtrappa) för sjuk-

sköterskor och barnmorskor. Under året har arbete påbörjats för att utöka 

rekryteringen från andra nordiska länder och från andra länder inom EU/EES.  

 

Varje verksamhetschef beslutar om personalsammansättningen på kliniken. Det 

har tidigare funnits en strävan att konvertera underskötersketjänster till sjuk-

skötersketjänster, vilket inte längre sker. Inom flera verksamheter pågår en 

översyn av personalmixen. Revisionen har i samband med tidigare granskning 

av vårdplatser (rapport 5/2013 Tillgången på vårdplatser – Styrningen på 

landstings- och sjukhusnivå) rekommenderat sjukhuset att effektivisera 

personalhanteringen genom att se över sammansättningen av olika personal-

kategorier.  

 

För att stödja klinikerna i rekryteringsarbetet har ett rekryteringscenter skapats. 

Syftet är att dels underlätta rekryteringsprocessen för sjukhusets chefer, dels 

kunna ta hand om ansökningar på ett bättre och snabbare sätt än tidigare (en 

väg in). Rekryteringscentret ska bl.a. hjälpa till med att definiera kravprofiler, 

skapa annonser, gå igenom ansökningar och uppdatara en kandidatbank. 

Centret ska också marknadsföra sjukhuset. Konceptet testas i en pilot för ett 

antal klinker och målgruppen är sjuksköterskor. Piloten pågår till sommaren 

2014 och utvärdering ska utvisa om verksamheten senare ska kunna utökas till 

hela sjukhuset.  

 

Ledarskapet anges som en viktig faktor för att kunna behålla personal, varför 

Karolinska satsar på att alla chef ska genomgå ledarskapsutbildning.   

 

Karolinska har ett kompetensråd som har till uppgift att bereda strategiska och 

sjukhusövergripande kompetensförsörjningsfrågor. Målet är att sjukhuset ska 

ha en stabil kompetensförsörjning i relation till uppdraget. I rådet sitter förutom 

representanter för HR även representanter för verksamheterna. För att göra en 

uppskattning av kompetensbehovet i nya Karolinska har en sjukhusöver-

gripande kompetensanalys genomförts och resultatet har överlämnats till 

kompetensrådet. Med utgångspunkt från kompetensanalysen ska en kompetens-

strategi tas fram. Kompetensrådet samverkar med SLL Personal och Utbildning 

och FHS programkontor bl.a. i ett projekt om anställningsförhållanden i den 

framtida nätverkssjukvården och ett projekt om utveckling av en modell för att 

beräkna det framtida kompetensbehovet i länet.  

 

Kompetensförsörjningen bedöms av Karolinska och övriga akutsjukhus som ett 

stort riskområde och därför har gemensamma diskussioner initierats bl.a. om 

hur sjukhusen ska agera avseende t.ex. löner.  

 

Av intervjuer framgår att det kan finnas risk för att personalen inte kommer att 

räcka till om sjukhuset under en övergångsperiod måste fortsätta bedriva delar 

av den vård som ska flyttas ut från sjukhuset samtidigt som det nya sjukhuset 

tas i full drift. I NKS ska vården organiseras och bedrivas i teman. Att arbeta i 
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teman kräver att personalen har ett bredare kompetensområde jämfört med 

idag, t.ex. ha specialistkunskaper inom flera olika områden.  

 

Karolinskas svårigheter att rekrytera och behålla personal beror på flera olika 

faktorer. Det är idag fler vårdgivare, bl.a. beroende på införandet av vårdval, 

som konkurrerar om samma personalkategorier. Exempelvis kan vårdgivare 

erbjuda fördelar som högre löner, bättre arbetstider och mindre tung vård. För 

att kunna konkurrera satsar Karolinska bl.a. på att erbjuda möjligheter till ut-

bildning, kompetensutveckling och deltagande i forskningsverksamhet.  

 

Revisionens bedömning 

Det pågående omställningsarbetet kan bidra till att sjukhuset får extra svårt att 

behålla och rekrytera medarbetare eftersom det t.ex. fortfarande är oklart vilken 

verksamhet som kommer att föras över till andra vårdgivare och i vilken takt 

detta kommer att ske.  

 

Sjukhuset har vidtagit många olika åtgärder för att förbättra personalsitua-

tionen, men revisionen bedömer att det är tveksamt om åtgärderna är tillräckligt 

omfattande och om de kommer att ha effekt i tid för att säkra en god personal-

tillgång inför driftsättningen av NKS. Det är därför väsentligt att Karolinska 

även fortsättningsvis vidtar åtgärder för att säkerställa att sjukhuset kan erbjuda 

konkurrenskraftiga arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Det är också 

viktigt att höja kompetensen hos den befintliga personalen så att de är rustade 

för att möta framtidens krav.  

 



 

 

Kort om rapporten 
Karolinska står mot bakgrund av flytten till Nya 
Karolinska Solna (NKS) och framtidens hälso- och 

sjukvård inför stora förändringar de närmaste åren. För 
att koordinera det interna omställningsarbetet har ett 

programkontor etablerats. Omställningsarbetet har 
hittills i huvudsak genomförts med god ekonomi. 

Däremot har vårdproduktionen inte helt upprätthållits 
enligt avtal. Detta beror framför allt på personalbrist, 
men kan till viss del även ha påverkats av omställ-

ningsarbetet. Karolinska bör därför ta ett tydligare 
grepp om produktionsstyrningen så att bemanningen 

kan anpassas till dels omställningsarbetet, dels det 
framtida arbetssättet. Karolinska behöver även vidta 
ytterligare åtgärder för att säkra kompetensför-

sörjningen på kort och lång sikt.  


