
 

 

PROJEKTRAPPORT NR 04/2014 

 

N  

 

 

 

Danderyds sjukhus AB:s 
omställningsarbete för FHS  
- Framtidens hälso- och 

sjukvård



 

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, saklig-

het och integritet främja, granska och bedöma verksamheten. Den övergripande 

uppgiften för revisorerna är att granska hur nämnder och styrelser tar sitt ansvar. 

De förtroendevalda revisorerna är fullmäktiges och ytterst medborgarnas instru-

ment för den demokratiska kontrollen. De har därmed en viktig funktion i den 

lokala självstyrelsen. 

 

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

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

föra en ändamålsenlig verksamhet utifrån fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer 

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

lande sätt och med en tillräcklig intern kontroll samt att upprätta rättvisande rä-

kenskaper.  

 

I årsrapporter för nämnder och bolag sammanfattar revisionskontoret den gransk-

ning som genomförts under det gångna året. Verksamhetsrevisionen redovisas 

löpande i projektrapporter. Publikationerna finns på Landstingsrevisorernas hem-

sida www.sll.se/rev. De kan också beställas från revisionskontoret. Det går även 

att prenumerera på Landstingsrevisorernas nyhetsbrev Nytt från landstingsrevis-

ionen genom att anmäla intresse via e-postmeddelande till landstingsrevisorer-

na@rev.sll.se 

 

 



 

 

  

 

 

  Revisorsgrupp II 

 

 

  2014-09-24  Diarienummer: 

 

 

      RK 201309-0060 

 

 

 

 

 

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 
 

 

 

  Styrelsen för Danderyds sjukhus AB 

 

 Projektrapport 4/2014 
Danderyds sjukhus AB:s omställningsarbete för FHS – 
framtidens hälso- och sjukvård 
 

 

Revisorerna i revisorsgrupp II beslutade på möte 2014-09-24 överlämna 

rapporten till styrelsen för Danderyds sjukhus AB för yttrande senast 2014-12-31. 

 

Revisorernas samlade bedömning är att Danderyds sjukhus AB tagit itu med 
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1 Slutsatser och rekommendationer 

Danderyds sjukhus AB (DSAB) har ett omställningsuppdrag inom ramen för 

framtidens hälso- och sjukvård (FHS). Inriktningen har angivits i de av full-

mäktige beslutade FHS-rapporterna och sjukhusets ägarpolicy respektive ägar-

direktiv. Uppdraget konkretiserades under våren 2014 i en gemensam avsikts-

förklaring mellan DSAB, beställaren och ägaren.  

 

DSAB bildade tidigt ett lokalt programkontor med ansvar för att driva FHS-

arbetet vid sjukhuset. Kontoret har två huvuduppgifter: fastighetsfrågorna med 

fokus på de strategiska investeringarna inom FHS och profileringen av DSAB 

som en del i nätverkssjukvården utifrån uppdraget i FHS. Gränsen mellan vad 

som görs inom ramen för FHS och vad som görs inom ordinarie verksamhet är 

inte alltid knivskarp. Revisionen uppfattar att kontoret är förankrat på sjukhu-

set, uppdraget är definierat, det finns en utvecklad mötesstruktur, arbetet är 

integrerat i de ordinarie processerna och beslut tas i huvudsak i linjen som öv-

riga beslut. För att bl.a. klara uppföljning och rapportering av FHS-insatserna 

är det arbete som pågår med att klargöra den specifika FHS-projektportföljen 

betydelsefullt.   

 

För många på DSAB är idag FHS liktydigt med ny- och ombyggnationer. Inom 

ramen för FHS har beslut tagits om tre strategiska investeringar på sjukhuset. 

Det är en ny akutvårdsbyggnad, 52 nya vårdplatser i de södra kvarteren på 

sjukhuset och en ny godsmottagning. Framförallt är det den sen tidigare plane-

rade nya akutvårdsbyggnaden som är i fokus för engagemanget. Inflyttning 

planeras till fjärde kvartalet 2017. I det detaljerade planeringsarbetet visade det 

sig att investeringsutgiften underskattats med ca 350 mnkr jämfört med den av 

fullmäktige fastställda investeringsramen 2011. En rad justeringar har därför 

gjorts. Det har inneburit att biutrymmen som t.ex. förråd minskats vilket kom-

mer att påverka logistiken. Vidare har lokaler i norra delen av sjukhusområdet 

fått tas i anspråk för nya vårdplatser eftersom lokalytorna för de 52 nya vård-

platserna som skulle skapas inte klarade arbetsmiljökraven. Vid intervjuerna 

har det även framkommit att det gjorts många omtag under arbetets gång, då 

förutsättningarna ändrats. När det gäller byggnationerna har det för medarbe-

tarna ibland varit oklart var inom SLL respektive DSAB som beslut fattats. Det 

är ett förbättringsområde att förtydliga detta. 

 

Sjukhusets utgångspunkt är att vårdproduktionen ska upprätthållas under om-

byggnationerna. Det kommer dock att bli en del logistiska problem under byg-

get som gör att vården blir mer tungarbetad. För att begränsa konsekvenserna 

är det viktigt att DSAB ser till att det finns evakueringsplatser, annars finns risk 

för att produktionen kommer att påverkas. Hur väl DSAB lyckas upprätthålla 

antalet vårdplatser är också avhängigt av att tidplanerna för geriatrikens respek-

tive psykiatrins omflyttningar håller.  

 

I FHS har utskiftningen av patienter från Karolinska Universitetssjukhuset 

(Karolinska) till akutsjukhusen och därifrån till specialistvården haft en central 

plats. Mot bakgrund av det kan de förändringar av produktion 2015-2018 som 

nu överenskommits i avsiktsförklaringen för DSAB förefalla blygsamma. Det 

som sannolikt kommer att påverka patientströmmarna är befolkningsökningen 

och i vilken utsträckning produktionen kan hållas uppe på Karolinska de  

närmaste åren. Tidplanerna i hela FHS-projektet är snäva och det är svårt att 

Organisation  

Byggnation 

Vårdproduktion 
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förutse konsekvenser av förseningar. För närvarande är dock bristen på sjuk-

sköterskor ett större bekymmer för DSAB när det gäller att klara vårdprodukt-

ionen. Till följd av FHS kommer antalet vårdaktörer som kan erbjuda andra 

arbetsvillkor att bli flera, varvid konkurrensen om personal kan förväntas öka. 

Revisionen anser därför att insatser inom kompetensförsörjningsområdet, som 

en del av DSAB:s FHS-arbete, har en avgörande betydelse och kan behöva 

stärkas för att klara produktionsuppdraget såväl under omställningen som i 

framtiden.  

 

Inom landstinget centralt pågår arbete med en strategi för finansieringen av 

kostnader som uppstår i och med omställningsarbetet inför den framtida vår-

den. Denna är av betydelse för DSAB:s ekonomi på såväl kort som lång sikt. 

Sjukhusets ekonomiska situation är mycket ansträngd redan före omställnings-

arbetet. Enligt uppgift i den förenklade månadsrapporten per juli 2014 har alla 

verksamheter upprättat åtgärdsplaner. För att säkerställa en ekonomi i balans är 

det viktigt att de åtgärder sjukhuset vidtar är tillräckliga för att uppnå fullmäk-

tiges resultatkrav vilket revisionen tidigare påtalat
1
. För sjukhusets uppföljning 

och styrning under omställningsprocessen bedöms också arbetet med den spe-

cifika FHS-portföljen angeläget. Det är för tidigt att bedöma vilka konsekven-

ser FHS kommer att få för DSAB:s ekonomiska situation på längre sikt.  

 

DSAB har ett åtagande att utveckla samverkan med andra vårdgivare. Revis-

ionen uppfattar dock att samverkan i stort är kvar på samma nivå som tidigare. 

En komplikation har varit att ersättningssystem måste utvecklas och att det 

funnits oklarheter när det gäller hur en landstingsdriven verksamhet ska kunna 

dela personal med en privat verksamhet. Det har dessutom varit oklart vilka 

som kommer att bedriva verksamhet på Sollentuna sjukhus, den samverkans-

partner till DSAB som lyfts fram i de centrala FHS-dokumenten. När nu SLSO 

fått ett samordningsuppdrag för verksamheterna på Sollentuna sjukhus har 

förutsättningarna förändrats. Revisionen gör bedömningen att DSAB:s samver-

kan med vårdgrannar nu måste ta ett steg vidare i enlighet med ägarpolicy och 

ägardirektiv. 

 

Sammanfattningsvis visar granskningen att det finns ett flertal osäkra externa 

faktorer inom FHS-arbetet som måste beaktas i sjukhusets långsiktiga plane-

ring. Revisionen anser därför att det är nödvändigt för sjukhuset att de kom-

mande åren extra noggrant följa utvecklingen av patientflöden och omställ-

ningskostnader för att snabbt kunna vidta åtgärder för att klara fullmäktiges 

mål.  

 

Rekommendation 

DSAB bör i sitt fortsatta arbete med FHS: 

 utveckla samverkan med vårdgrannar i enlighet med ägarpolicy och 

ägardirektiv som en del i FHS nätverkssjukvård  

 stärka kopplingen mellan FHS-arbetet och insatserna för kompetens-

försörjning så att bemanningen kan anpassas dels för att klara produkt-

ionen under omställningen, dels till nya arbetssätt i den framtida verk-

samheten. 

 

  

                                                      
1
 Årsrapport 2013 Danderyds Sjukhus AB 

Ekonomi 

Kompetens 

Samverkan 
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2 Utgångspunkter för granskningen 

2.1 Motiv till granskningen 

Som en konsekvens av planeringen för Framtidens hälso- och sjukvård (FHS), 

står samtliga akutsjukhus inför stora förändringar under de närmaste åren. 

Verksamheter kommer att flyttas mellan akutsjukhusen, inom akutsjukhusen 

och till andra vårdgivare.  

 

Vid Danderyds sjukhus AB (DSAB) kommer det att genomföras flera ny- och 

ombyggnationer. Även omflyttningar kommer att ske, bl.a. ska geriatriken 

inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) flytta ut från sjukhuset till 

Sollentuna sjukhus. SLSO:s psykiatri kommer därefter att flytta till de lämnade 

lokalerna och DSAB flytta in i de gamla psykiatrilokalerna. Huvudelen av 

byggnationerna och omflyttningarna är anpassningar till sjukhusets framtida 

uppdrag inom ramen för FHS även om de planerats i många år. 

 

Under omställningsperioden finns det risker kopplade till akutsjukhusens möj-

ligheter att dels bedriva verksamheten, dels ha en ekonomi i balans. Det finns 

även logistiska problem som kan påverka tidplanen för FHS genomförande. 

 

En grundläggande tanke i FHS-arbetet är vården ska bedrivas i nätverk. Det 

innebär att gränssnitten blir fler och risken för brister vid informationsöverfö-

ring ökar. Även kompetensförsörjningssituationen vid sjukhusen har lyfts fram 

som ett riskområde då konkurrensen om personal kommer att öka med fler 

vårdaktörer.  

 

Mot bakgrund av detta har en granskning genomförts av hur DSAB planerar 

och styr omställningsarbetet i enlighet med målsättningen inom FHS samtidigt 

som vårdproduktionen ska upprätthållas och målet om ekonomi i balans upp-

nås. 

2.2 Revisionsfråga 

Övergripande revisionsfråga: 

Bedrivs DSAB:s anpassning till FHS på ett sätt som ger sjukhusets verksam-

heter förutsättningar för att genomföra vårdproduktion enligt avtal och med en 

ekonomi i balans? 

 

Delfrågor: 

 Hur säkerställer DSAB att den interna anpassningen till FHS möjliggör 

att vårdproduktionen kan upprätthållas under omställningsprocessen? 

 Hur säkerställer DSAB att verksamheten kan bedrivas med en ekonomi 

i balans under omställningsprocessen? 

 Vilka åtgärder vidtar DSAB för att anpassa verksamheten till framtida 

nätverkssjukvård? 

2.3 Avgränsning 

FHS är ett landstingsövergripande projekt som i olika utsträckning berör prak-

tiskt taget alla landstingets verksamheter. Hur arbetet bedrivs centralt i lands-

tinget och hur det påverkar förutsättningarna för att bedriva vården kommer att 

hanteras inom ramen för andra granskningar. Huvudinriktningen i detta projekt 

är att granska och bedöma hur DSAB:s arbete med omställningen av verksam-

heten sker och endast indirekt hur sjukhuset påverkas av externa faktorer.  
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Ansvarsprövningen avser DSAB, men granskningen berör även till viss del 

hälso- och sjukvårdsnämndens och landstingsstyrelsens roller som beställare 

respektive ägare. 

2.4 Bedömningsgrunder 

 Framtidens hälso- och sjukvård, andra steget LS 1304-0527 

 Ägarpolicy om vårdproducenternas deltagande i FHS 

 Specifika ägardirektiv för DSAB 

 SLL:s budget 2014 Mål: Förbättrad tillgänglighet och kvalitet i hälso- 

och sjukvården och en ekonomi i balans  

 Vårdavtal 2012-2015 för DSAB 

2.5 Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. Som ett 

första steg gjordes intervjuer vid sjukhusets programkontor och med ansvariga 

för centrala funktioner för att ur ett övergripande sjukhusperspektiv få ledning-

ens bild av FHS-arbetet. Som ett andra steg genomfördes intervjuer med verk-

samhetschefer vid tre kliniker och projektansvariga för genomförandegrupper 

vid två kliniker för att få ett verksamhetsperspektiv. Avslutningsvis genomför-

des en intervju med VD. Under arbetets gång har kontakter även tagits med 

SLL:s centrala programkontor för FHS och hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

(HSF) för att få deras bild av DSAB:s FHS-arbete. 

 

Granskningen har genomförts av Anders Olsson (projektledare) och Åsa Rune-

ström (projektmedarbetare).  

3 DSAB:s uppdrag 

Landstingsfullmäktige tog i juni 2011 tillsammans med budgeten beslut om 

inriktningen på arbetet med FHS. Arbetet har därefter preciserats genom beslut 

om uppdaterade plandokument under 2012 och 2013. I planerna har akutsjuk-

husens roll i FHS beskrivits, totala vårdvolymer har angivits samtidigt som en 

investeringsplan har lagts fast. Utifrån dessa planer har gemensamma avsikts-

förklaringar arbetats fram. Avsiktsförklaringen för DSAB
2
 skrevs under i mars 

2014 av sjukhusets VD, landstingsdirektören och hälso- och sjukvårdsdirektö-

ren. Syftet var att skapa en gemensam målbild för vårdinnehåll och volym 

2015-2018 samt samverkansformer. DSAB:s löpande uppdrag preciseras däref-

ter i sedvanlig ordning genom avtal mellan sjukhuset och HSN. För 2014 gäller 

ingånget flerårsavtal och arbete pågår med att ta fram ett nytt avtal för 2015 

och kommande år. Till grund för arbetet ligger den gemensamma avsiktsförkla-

ringen.  

 

Enligt ägarpolicyn ska vårdproducenterna samverka med varandra och andra 

aktörer inom hälso- och sjukvården. De ska även enligt anvisningar från SLL:s 

centrala programkontor för FHS medverka i planeringen och genomförandet av 

framtidsplanen i enlighet med fullmäktiges beslut. 

 

Enligt ägardirektivet ska DSAB utarbeta samordnade vårdprocesser i samver-

kan med Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), Norrtälje sjukhus, Karo-

linska Universitetssjukhuset och landstingsfinansierade privata vårdgivare. 

DSAB ska även enligt ägardirektivet ”samverka med närsjukvården för att 

                                                      
2
 Gemensam avsiktsförklaring. Vårdinnehåll och volymer för 2015-2018 samt samverkansformer. 

Danderyds sjukhus. Version 2014-03-18. 
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underlätta patienters omhändertagande på rätt vårdnivå”. Samtidigt ska DSAB 

klara av fullmäktige uppsatta resultatkrav och leverera vård enligt ingånget 

avtal med HSN. 

4 DSAB:s organisation av FHS-arbetet 

Sjukhusets VD beslutade i juni 2012 att inrätta ett lokalt programkontor för att 

hantera uppdraget enligt FHS. Kontoret arbetar på uppdrag av VD och har två 

huvuduppgifter: fastighetsfrågor och profileringen av vården vid sjukhuset. 

Fokus i programkontorets arbete har hittills varit fastighetsfrågor och då även 

frågor som inte direkt kan hänföras till FHS. Kontoret har ingen delegerad be-

slutanderätt utan bereder frågor inom sitt ansvarsområde varefter beslut tas 

enligt ordinarie beslutsordning. Bemanning av kontoret har skett succesivt. I 

juni 2014 arbetade fyra personer på heltid och åtta personer i olika omfattning 

deltid med FHS. Kontoret har idag kompetens inom områdena: fastigheter, 

investeringar, projektledning, MT-IKT
3
, medicinsk expertis, personal och 

kommunikation. Kontoret planeras att finnas kvar så länge det behövs och be-

hovet av kompetens kommer att variera över tid.  

 

Inom programkontoret pågår ett arbete med att ta fram en projektportfölj som 

avgränsar FHS-arbetet och de projekt som behöver genomföras för att sjukhu-

set ska uppfylla sin del av avsiktsförklaringen och de strategiska investeringar-

na. Därutöver finns det ett antal ordinarie verksamhetsutvecklingsprojekt för att 

upprätthålla vårdproduktionen under omställningen, t.ex. implementering av 

ledningssystem och utvecklingen av verksamhetsstyrningen. Det pågår en dis-

kussion om i vilken omfattning programkontoret respektive klinikerna ska styra 

dessa projekt. 

 

Det finns en fastlagd mötesstruktur för styrningen av FHS-arbetet. Medarbetar-

na på programkontoret har möten varje vecka. Det har även verksamhets-

chefsgruppen, med VD som deltar en gång i månaden. Status i FHS-arbetet är 

en fast punkt på sjukhusledningens agenda. Två styrelsemedlemmar har bildat 

ett programkontorsutskott som är bollplank till programkontoret, de träffas ett 

par gånger per termin. Därutöver rapporterar programkontorets chef på varje 

styrelsemöte. 

 

Den centrala samverkansgruppen med fackliga representanter har den nya ak-

utbyggnaden som en stående punkt på agendan, med fokus på arbetsmiljön. 

Programkontorets chef deltar. I arbetet med att säkra arbetsmiljön under om-

byggnationerna används en checklista som tagits fram av Södertälje sjukhus 

AB vid deras ombyggnationer. 

 

Projektorganisationen för byggnationen såväl centralt i landstinget som på 

DSAB har byggts upp samtidigt som byggprojekten pågått. Roller och mandat 

mellan de olika aktörerna har varit otydliga, men har blivit bättre, enligt de 

intervjuade. Bland annat har en projektguide tagits fram där rollerna inom 

sjukhuset förtydligats.   

 

För att hantera olika frågor vid bygget av akutvårdsbyggnaden har det bildats 

elva arbetsgrupper med personer som utsetts av respektive verksamhetsområde. 

Dessa grupper arbetar tillsammans med Locum och arkitekter för att få till 

bästa möjliga anpassning utifrån verksamhetens behov och de ekonomiska 

                                                      
3
 MT=Medicinsk teknik, IKT=Informations och kommunikationsteknik 
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ramarna. Vid intervjuerna har det framkommit att det gjorts många omtag då 

förutsättningarna ändrats. Intervjuade har ibland uppfattat att det varit oklart 

var och vem som fattar beslut om förändringar såväl internt som externt mellan 

DSAB, Locum och landstingsstyrelsens enhet för strategiska fastighetsfrågor 

och investeringar (SFI). 

 

Information och dialog med de anställda på sjukhuset sker i den ordinarie linje-

organisationen. Därutöver deltar chefen för programkontoret på olika möten på 

sjukhuset och informerar om arbetet. VD och chefen för programkontoret har 

även tillsammans med chefsarkitekten informerat vid stormöten dit sjukhusets 

personal bjudits in. Intranätet används för att löpande ge information om arbe-

tet bl.a. med hjälp av filmer där VD informerar om läget i arbetet. Bildskärmar 

finns uppsatta i huvudentrén och på andra ställen på sjukhuset med information 

om vad som sker när det gäller byggnationerna. 

 

I avsiktsförklaringen lyfts samverkan inom informationsområdet fram. Det 

framgår även att DSAB ska ta fram en egen plan för sina kommunikationsin-

satser. Insatsen är inte tidssatt och någon sådan plan har hittills inte tagits fram. 

Intervjuade menar att det är svårt att kommunicera konsekvenser för medarbe-

tare och patienter när mycket fortfarande är oklart t.ex. var cancervården ska 

bedrivas eller vart vård ska flyttas. 

 

Externt har programkontoret haft regelbundna möten med SLL:s centrala pro-

gramkontor i olika konstellationer. När det gäller byggnationen pågår ett om-

fattande samarbete med Locum och i hög grad SFI. För profileringsarbetet har 

det även hållits möten med Regionalt Cancercentrum och HSF. Därutöver del-

tar representanter från sjukhuset vid olika möten om personalfrågor och IT-

lösningar m.m. som i allra högsta grad berör FHS även om det inte ingår som 

en del i det direkta FHS-arbetet på DSAB. 

 

Revisionens bedömning 

Utifrån granskningen gör revisionen bedömningen att DSAB:s FHS-arbete är 

organiserat på ett adekvat sätt. Programkontorets uppdrag är definierat, det 

finns en utvecklad mötesstruktur och beslut sker huvudsakligen i linjen. Revis-

ionen uppfattar att när det gäller byggnationerna har det för medarbetarna 

ibland varit oklart var inom SLL respektive DSAB som beslut fattats. Hur detta 

ska hanteras skulle kunna utvecklas i en kommunikationsplan.  

 

Gränsen mellan vad som görs inom ramen för FHS och vad som är att betrakta 

som ordinarie arbetsuppgifter är inte alltid knivskarp. Revisionen uppfattar att 

programkontorets arbete är integrerat i de ordinarie processerna och hittills 

verkar det i huvudsak ha fungerat väl. För att klara uppföljning och rapporte-

ring av FHS-insatserna är det arbete som pågår med att klargöra den specifika 

FHS-projektportföljen betydelsefullt.   

5 Byggnationerna på sjukhuset 

Ombyggnationerna på sjukhuset görs inte enbart på grund av FHS utan på 

grund av att lokalerna är i behov av modernisering. Tidigare upprättade bygg-

planer för en upprustning av sjukhuset stoppades 2009 i avvaktan på att det 

inom ramen för FHS-arbetet skulle göras en helhetsbedömning av vårdbehovet 

i länet.  
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När planeringsarbetet startade igen var tanken att det skulle gå att använda de 

framtagna programhandlingarna från 2009. Men vid det detaljerade planerings-

arbetet framkom, enligt de intervjuade, att investeringsutgiften hade underskat-

tats med ca 350 mnkr jämfört med fullmäktiges investeringsbeslut i budget 

2011. Det medförde att planeringen fick börja om, nybyggnationen krympas 

och att arbetet blev försenat. Flera centrala beslut, som t.ex. ombyggnaden av 

Sollentuna sjukhus för att ta emot geriatriken, har dröjt vilket gjort att tidplanen 

blivit ännu mer pressad. En annan fråga som fortfarande inte är löst är var 

SLSO:s lättakut ska vara placerad på sjukhuset i ett långsiktigt perspektiv. Den 

är i dagsläget lokaliserad i södra kvarteren och fungerar bra, men skulle kunna 

få en bättre lokalisering vilket diskuteras med arkitekterna. Närhet till sjukhu-

sets akutmottagning och röntgen vore önskvärt framhåller de intervjuade. 

 

Inom ramen för FHS har beslut tagits om tre strategiska investeringar på sjuk-

huset:  

 

1. Planeringen för en ny akutvårdsbyggnad har pågått länge och de första 

skisserna på huset gjordes redan för 18 år sedan. Genomförande-

beslutet som togs av LF den 10 juni 2014 innebar en investeringsutgift 

på totalt 1 492 mnkr kronor. Inflyttning planeras ske fjärde kvartalet 

2017. I anslutning till den nya byggnaden ska en huskropp tömmas 

(hus 22) och anslutas till den nya byggnaden. Den ombyggnaden star-

tar 2017 och ska vara klar 2019. I avvaktan på detta kommer delar av 

verksamheten bedrivas i provisoriska lokaler.  

 

2. 52 nya akutvårdplatser skulle ursprungligen skapas i de södra kvarte-

ren där det idag bl.a. finns geriatrik och psykiatri. Geriatriken ska flytta 

till Sollentuna sjukhus 2017. De lämnade lokaler ska då byggas om 

varefter psykiatrin kan flytta in. Därefter kan psykiatrins tidigare loka-

ler byggas om till vårdplatser för DSAB. Det har dock visat sig att lo-

kalytorna inte räcker till för att klara arbetsmiljökraven. Därför kom-

mer bl.a. lokaler i norra delen av sjukhusområdet att tas i anspråk för 

att uppnå de nya vårdplatserna. I investeringsplanen är en utgift uppta-

gen med 581 mnkr. Genomförandebeslut planeras i december 2014. 

 

3. Den planerade nya godsmottagningen har skjutits framåt i tiden. Utgif-

ten är beräknad till 52 mnkr.  

 

Vid intervjuerna har det framkommit en kluvenhet till byggnationerna på sjuk-

huset. Å ena sidan framhålls att det är positivt med nya moderna lokaler, å 

andra sidan hade många högre förväntningar på lokalerna. Medarbetare har 

under åren gjort studieresor till olika sjukhus i Europa och det har tagits fram 

skisser på ett större sjukhus där goda exempel från omvärlden inarbetats. Nu 

har kravet på att hålla den budget som fullmäktige beslutade år 2011 gjort att 

flera förbättringar har strukits. Det har enligt intervjuerna lett till viss frustrat-

ion bland dem som deltagit i arbetet. Arkitekterna har efterhand gjort ändringar 

i ritningarna som inte alltid anses leda till funktionella lösningar ur vård- eller 

serviceperspektiv enligt intervjuade. De minskade ytorna har framförallt drab-

bat biutrymmen som t.ex. närförråd, sterilförråd, sängförråd, undervisningslo-

kaler och personalutrymmen. De förändrade placeringarna av förråd kommer 

att påverka logistiken. Det finns även viss oro för avfallshanteringen och hiss-

kapaciteten. 
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6 Vårdproduktion 

6.1 Byggnationernas påverkan på vårdproduktionen 

Sjukhusets verksamheter berörs i olika utsträckning av ombyggnationen. Några 

berörs inte alls, andra som t.ex. anestesi bedriver verksamhet som vanligt tills 

nya lokaler är färdigställda och flyttar först då över verksamheten. Några verk-

samheter kommer att få arbeta i provisoriska lokaler. Det gäller t.ex. akutmot-

tagningen som kommer att ha provisorisk ambulans- och mottagningshall un-

der byggnationen av den nya akutvårdsbyggnaden. När den är färdigt flyttar 

2/3-delar av akutens verksamhet över. Resterande del kommer att stanna i de 

provisoriska lokaler som nu färdigställs och i de sidolokaler som redan utnytt-

jas för hjärt- och ortopedakuten.  

 

Under ombyggnationerna finns det risk att en rad provisorier innebär att verk-

samheten blir mer tungarbetad eftersom logistiska samband blir störda. På aku-

ten räknar ledningen t.ex. med visst dubbelarbete och ökad tidsåtgång när verk-

samheten ska bedrivas på två håll. Byggnationerna kommer även leda till att 

transporter på sjukhusområdet kommer att ta längre tid p.g.a. omvägar runt 

byggarbetsplatsen.  

 

Idag finns det inte några evakueringslokaler inom DSAB, men arbete pågår 

med att skapa vårdplatser att använda i samband med att avdelningar evakueras 

och det sker omflyttningar inom sjukhuset.  

 

De intervjuade bedömer att sjukhuset kommer att klara sitt produktionsåta-

gande under byggprocessen. Locum har upprättat riskbedömningar för varje 

byggdel som bl.a. berör tid, vård, ekonomi och arbetsmiljö.  

6.2 Vårdproduktionen 2014  

DSAB har ett vårdavtal med hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) som gäller 

perioden 2012-2015. Årligen träffar parterna överenskommelse om vårdvoly-

mer och ersättning. För 2014 är överenskommet att DSAB:s SLL-producerade 

vård ska uppgå till 403 436 öppenvårdsbesök och 46 162 slutenvårdstillfällen.  

  

I tertialrapport per april 2014 prognostiserar sjukhuset ca 2 900 färre öppen-

vårdsbesök och ca 300 färre slutenvårdtillfällen än budget. För den vård som 

bedrivs enligt huvudavtalet är orsakerna till prognosen 2014 bland annat mins-

kat remissinflöde, minskat inflöde på akutmottagningen och konsekvenser av 

personalbrist. I maj 2014 var ett 40-tal vårdplatser stängda och vissa avdelning-

ar hade inte längre helgöppet på grund av svårigheter med att rekrytera sjuk-

sköterskor. För vårdval förlossning är utfallet i t.o.m. juli ca tio procent lägre 

jämfört med föregående år, vilket i sjukhusets månadsrapport för juli förklaras 

med att BB Sophia öppnade i mars 2014.  

6.3 Vårdproduktionen fram till 2018 

Avsiktsförklaringen ger en ram för kommande förändringar i vårdinnehåll och 

volymer.  

 

I tabellen nedan framgår beräknade volymförändringar när det gäller vårdtill-

fällen fram till 2018 utifrån avsiktsförklaringen. Observera att ökningen av 

vårdtillfällen nästan helt består av den demografiska utvecklingen. 
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Överenskomna produktionsförändringar enligt avsiktsförklaringen 

Förändring 2012 -2018 Vård- 

tillfällen 

Ett ökat akutuppdrag som följd av att Karolinska avvecklar direktin-

taget på akuten. 

+ 4 100 

En effekt av Karolinskas högspecialiserade uppdrag är att DSAB tar 

över vårdtillfällen huvudsakligen inom medicin, ortopedi, kirurgi, 

gynekologi och kardiologi. 

+ 500 

Arbetet med den regionala cancerplanen har skett parallellt med 

FHS med ett fokus på förbättrade vårdkedjor. För de tre största tu-

mörsjukdomarna (bröstcancer, prostatacancer och colorektal cancer) 

ska speciella vårdprocesser byggas upp i regionen med en samlad 

kompetens vid något/några av akutsjukhusen förutom Karolinska. 

Fullmäktige beslutade i juni 2013 att DSAB skulle få ett ökat upp-

drag inom colon- och rektalcancer, samt att uppdraget för bröstcan-

cer skulle överföras till andra akutsjukhus. Slutgiltigt ställningsta-

gande har fortfarande inte tagits när det gäller prostata-, njur- och 

urinblåscancer.  

+ 230 

Minskade volymer inom förlossningsvården utifrån utbyggnad vid 

andra sjukhus. 

-1 000 

Utskiftning av vård från DSAB till andra vårdgivare. Det ställer 

dock krav på att kapaciteten, tillgänglighet och kompetensen finns 

utbyggd hos de mottagande vårdgivarna inom SLL i enlighet med 

FHS.  

- 3 600 

Ökade behov utifrån en framräkning av den demografiska utveckl-

ingen  

+ 4 800 

Totalt - förändring av antal vårdtillfällen  + 5 030 

 

Effekterna av FHS blir totalt sett mycket liten. Det är, vilket också framkom-

mer vid intervjuerna, dock svårt att bedöma i vilken utsträckning som patient-

strömmarna kommer att följa verksamhet som flyttas. Det finns dessutom en 

oro bland de intervjuade för att Karolinska inte kommer att klara sitt vårdåta-

gande under 2016-2017. Det finns då risk att patientströmmar istället går till 

DSAB samtidigt som den nya akutvårdsbyggnaden inte kommer vara klar för 

inflyttning förrän sista kvartalet 2017.  

 

Än så länge är det bara omstruktureringar av slutenvården som har diskuterats. 

Några bedömningar av förändringar när det gäller antalet besök inom öppen-

vården ingår inte i avsiktsförklaringen. Det är idag oklart vad inom öppenvår-

den som ska höra till DSAB:s uppdrag och vad som ska överföras till annan 

vårdgivare.  

 

I sjukhusets interna kontrollplan har övergripande risker i FHS-arbetet definie-

rats. Under hösten påbörjas ett arbete för att mer utförligt fånga produktionsris-

kerna fr.o.m. 2015 kopplade till byggnationerna. Den mest påtagliga risk som 

framkommer idag är, enligt alla intervjuade, att det blir förseningar någonstans 

i tidplanerna för FHS-byggnationerna. Tidsmarginalerna är små och det är 

många pusselbitar som ska falla på plats i rätt tid. Det gäller såväl byggnation-

erna på DSAB som inom andra delar av FHS-projektet då dessa även påverkar 

patientströmmarna till sjukhuset. Det görs även riskanalyser för bemannings-

problematiken, men de är inte direkt kopplade till FHS eller byggnationerna.   
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Det finns farhågor bland de intervjuade att geriatrikens flytt till Sollentuna ska 

innebära sämre genomströmning på akutmottagningen, eftersom patienter kan 

komma att få vänta på transport. Danderydsgeriatriken är idag den klinik som 

har den kortaste medeltiden från ankomst till akuten till utskrivning till geria-

trisk klinik.
4
 

 

Sjukhusets programkontor arbetar med att ta fram en projektplan för hantering-

en av de aktuella förändringarna. På grund av att det fortfarande pågår omfat-

tande diskussioner om verksamheternas behov vad gäller plan- och rumslös-

ningar, har det varit svårt att ta fram projektplaner för alla delområden. I den 

fortsatta riskhanteringen kommer programkontoret att hantera de eventuella 

delområden som fortfarande saknar projektplan när arbetet med det nya huset 

påbörjas.  

6.4 Kompetensförsörjning 

En av de centrala frågorna för att klara vårdproduktionen är att det finns till-

räckligt med personal med rätt kompetens. Intervjuade menar att dagens brist 

på sjuksköterskor är en större risk för vårdproduktionen än vad ombyggnation-

erna är. Intervjuade påpekar även att personalbehovet kommer att öka när anta-

let vårdplatser ökar. Problemet är landstingsövergripande. Vid intervjuerna 

framkommer en osäkerhet om i vilken utsträckning DSAB och övriga lands-

tingsverksamheter kan och ska agera själva. Det pågår idag arbete centralt med 

att ta fram strategier för att beräkna kompetensbehovet, klara utbildningen och 

hur den ökade konkurrensen ska hanteras. Under våren kom en slutrapport 

inom ramen för FHS-arbetet som behandlar kompetensförsörjning och utbild-

ning på en mer övergripande nivå.  

 

Centralt i landstinget har en processbeskrivning för anställdas verksamhetsö-

vergångar tagits fram och förhandlingar pågår idag med fackförbunden. En 

fråga som lyfts är att det behövs lösningar på hur bl.a. läkare dels ska kunna 

arbeta på akutsjukhusen, dels arbeta i specialistvården utanför sjukhuset. Den 

lösning som diskuteras idag är att alla även fortsättningsvis ska ha en arbetsgi-

vare och lånas ut mot fakturering. Vid intervjuerna på DSAB framkommer 

tvivel på att detta kommer att fungera i längden. Det är inte så lätt för läkare att 

komma och gå på sjukhuset, eftersom det, enligt flera intervjuade, behövs kon-

tinuitet. Ytterligare en risk enligt intervjuade är att dessa inte kommer att enga-

gera sig på samma sätt i sjukhusets utvecklingsarbete.  

 

2013 var ett bra år rekryteringsmässigt för DSAB. Under 2014 har dock perso-

nalrörligheten ökat kraftigt. Som nämnts tidigare var i maj 2014 ett 40-tal 

vårdplatser stängda i huvudsak p.g.a. att 80 sjukskötersketjänster var vakanta. 

Till viss del finns en koppling mellan FHS och tillgången på personal. Till ex-

empel innebar öppnandet av BB Sophia att DSAB tappade erfarna barnmorskor 

såväl som sjuksköterskor. När S:t Göran framöver ska öppna förlossningsvård 

är det, enligt intervjuade, viktigt att det finns en central strategi inom lands-

tinget för hur övriga sjukhus ska hantera situationen. 

 

Genom vårdval har verksamhet i linje med FHS:s intentioner flyttats ut från 

akutsjukhusen. Vid intervjuerna har det framkommit att en konsekvens av 

vårdvalet inom hud är att DSAB tappat flera läkare. Det uppges vara svårt att 

konkurrera med verksamheter utanför sjukhuset när det gäller lön och arbetsti-

                                                      
4
 Enligt DSAB:s egen analys i powerpoint-presentation från DSAB 2013 
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der. Sjukhusets strategi för att behålla och locka personal är att vara ett välfun-

gerande sjukhus och därmed utgöra en attraktiv arbetsplats. 

 

Det finns olika funderingar på DSAB om vad NKS kan få för effekt när det 

gäller personal. Å ena sidan kan det bli en magnet dit många söker sig då de 

vill arbeta på ett högspecialiserat sjukhus. Å andra sidan kan det innebära att 

personal redan tidigt börjar söka sig bort från Karolinska då de anser att framti-

den på NKS är osäker. Sådana tendenser har enligt intervjuerna redan börjat 

märkas. 

 

Med anledning av bristen på sjuksköterskor har det under våren påbörjats ett 

arbete med att se över vilka roller som behövs runt patienten för att säkerställa 

en korrekt diagnos och ge en god omvårdnad. Utifrån det har man på sjukhuset 

börjat titta på andra lösningar än dagens bemanning. Till exempel har S:t Göran 

ett serviceteam som ger grundservice utan att ha specialistutbildning. Under-

sköterskornas arbetsuppgifter diskuteras liksom vilka andra yrkeskategorier än 

sjuksköterskor som skulle kunna anställas för att hantera olika delar av vården. 

Det kan t.ex. röra sig om farmaceuter och socionomer. 

 

DSAB har under våren gjort satsningar på rekrytering, bl.a. genomfördes en 

rekryteringskampanj i tunnelbanan. Det pågår även ett arbete med att få till 

karriärutvecklingsvägar för att få sjuksköterskor att stanna kvar.  

 

Revisionens bedömning 

BB Sophias öppnande har påverkat antalet förlossningar och bemanningen 

inom DSAB. I övrigt verkar arbetet med FHS hittills inte ha påverkat vårdpro-

duktionen på sjukhuset under 2014.   

 

Mot bakgrund av den bild av utskiftning som målas upp i FHS-rapporterna kan 

de förändringar av vårdproduktion 2015-2018 som nu överenskommits i av-

siktsförklaringen för DSAB förefalla blygsamma. Som redovisats ovan finns 

dock flera externa faktorer som kan komma att påverka vårdproduktionen un-

der omställningsperioden. Det är därför angeläget att sjukhuset noggrant följer 

utvecklingen av patientflöden för att snabbt kunna vidta åtgärder så att fullmäk-

tiges mål uppnås.  

 

När omflyttningarna genomförs på sjukhuset kommer det sannolikt att påverka 

antalet disponibla vårdplatser. För att begränsa konsekvenserna är det viktigt 

att DSAB ser till att det finns evakueringsplatser, annars finns risk för att pro-

duktionen kommer att påverkas.  

 

Det finns övergripande risker i FHS-projektet med förseningar i tidplanen som 

kan påverka patientströmmarna till DSAB. Den bild som framkommer i 

granskningen är annars att den största risken för att DSAB inte ska klara sitt 

uppdrag idag är bristen på personal, inte ombyggnationerna. Till följd av FHS 

kommer antalet vårdaktörer som kan erbjuda andra arbetsvillkor att bli fler, 

varvid konkurrensen om personal kan förväntas öka. Revisionen anser därför 

att insatser inom kompetensförsörjningsområdet, som en del av DSAB:s FHS-

arbete, har en avgörande betydelse och kan behöva stärkas för att klara pro-

duktionsuppdraget såväl under omställningen som i framtiden.  
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7 Ekonomi i balans  

År 2013 var DSAB:s resultat -78 mnkr i förhållande till fullmäktiges resultat-

krav. Budget 2014 innehåller en ofinansierad intäkt på ca 60 mnkr för att täcka 

personalkostnaderna. Enligt uppgift i den förenklade månadsrapporten per juli 

2014 är sjukhusets ekonomi mycket ansträngd och alla verksamheter har upp-

rättat åtgärdsplaner. Inför 2014 hade inte de merkostnader som uppstår i sam-

band med omställningsarbetet identifierats och beräknats, de finns därför inte 

med i budget 2014. 

 

Av den gemensamma avsiktsförklaringen för DSAB framgår att ekonomi i 

balans har identifierats som ett av flera strategiska teman att arbeta vidare med 

under året. I detta sammanhang är det inom SLL pågående arbetet med en stra-

tegi för finansieringsfrågor avseende genomförandet och den framtida vården 

av central betydelse. En annan viktig del är det arbete med definitioner och 

principer för fördelning och finansiering av omställningskostnader som pågår 

vid SLL:s centrala programkontor. Parallellt med detta arbetar SLL Ekonomi 

och Finans med anvisningar avseende hanteringen av omställningskostnader 

kopplade till FHS i budget 2015-2017.  

7.1 Omställningskostnader 

Av arbetsmaterial som revisionen tagit del av från DSAB framgår schablon-

mässiga uppskattningar avseende omställningskostnader för åren 2014-2018 

och de antaganden som de bygger på. Det gäller kostnader för t.ex. DSAB:s 

programkontor, anskaffning och installation av utrustning och inredning i tem-

porära evakueringslokaler samt flytt av utrustning och inredning till nya per-

manenta lokaler. Av materialet framgår även ett antal osäkra områden, t.ex. 

övrig omstrukturering/utskiftning för DSAB initierad av FHS, lokalomflytt-

ningskedjor, dubbla hyror under perioder av upprustning och omflyttningar, 

hur ersättningsbemanning ska hanteras, etc.  

 

För redovisning av den tid som arbetsgrupperna lägger ned i DSAB:s strate-

giska fastighetsinvesteringar har sjukhuset tagit fram en rutin
5
 för tidredovis-

ning i det personaladministrativa systemet Heroma. De medarbetare som ingår 

i arbetsgrupper ska registrera tidsåtgången på ett projektkonto i Heroma. Löne-

kostnaden belastar medarbetarnas ordinarie kostnadsställe. För övriga som 

deltar i arbetet med FHS finns inte någon rutin för tidredovisning. Detta beror 

bland annat på att Heroma inte stöder tidredovisning. Ett annat skäl är att det 

inom sjukhuset pågår ett ständigt utvecklingsarbete som kan vara svårt att sär-

skilja från utvecklingsarbete kopplat till FHS.   

7.2 Investering i ny- och ombyggnation 

Fullmäktige tog den 10 juni 2014 genomförandebeslut för investeringsobjektet 

ny- och ombyggnation av behandlingsbyggnad vid DSAB
6
. Beslutet avser dels 

den nya akutvårdsbyggnaden, dels ombyggnationen av befintliga lokaler 

(byggnad 22). Investeringsutgiften uppgår till 1 492 mnkr, varav 1 366 mnkr 

finns inarbetat i investeringsplanen för 2014 och planåren 2015-2019. Orsaken 

till att investeringsutgiften blir 126 mnkr högre än investeringsplanen, är att nu 

framtagen programhandling baseras på en mer detaljerad beräkning än den 
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ursprungliga förstudien. Styrelsen för Locum ska inarbeta den utökade investe-

ringsutgiften i budget 2015 och planåren 2016-2019 för Landstingsfastigheter 

Stockholm (LFS).  

 

Kostnaderna för denna investering är beräknad till 113 mnkr årligen, varav 99 

mnkr avser avskrivnings- och räntekostnader och 14 mnkr avser kostnader för 

fastighetsdriften. Av genomförandebeslutet framgår att LFS ökade kostnader 

ska täckas av hyresintäkter från DSAB.  

 

Enligt utkast till investeringskalkyl som DSAB tagit fram kommer investe-

ringsutgiften på 1 492 mnkr vara lönsam efter 23 år (intäkterna är då högre än 

kostnaderna enligt en s.k. pay-back kalkyl). Kalkylen som löper över 25 år 

bygger bland annat på uppgifter om antal besök på akuten enligt förkortad pro-

gramhandling, antal vårdtillfällen enligt gemensam avsiktsförklaring samt för-

utsättningar och antaganden från SLL Ekonomi och Finans. På uppdrag av 

styrelsen har DSAB:s ledning genomfört en känslighetsanalys som visar att 

kalkylen ändras kraftigt redan vid förändringar på 0,5 procent av poängpris, 

löneökning eller effektiviseringar.  

7.3 Investeringar i inventarier 

I genomförandebeslutet för ny- och ombyggnation av behandlingsbyggnad har 

DSAB fått i uppdrag att inarbeta tillkommande investeringsutgifter avseende 

inventarier, informations- och kommunikationsteknik samt medicinskteknisk 

utrustning i investeringsplanen för budget 2015 och planåren 2016-2019. Med 

anledning av detta har DSAB tillsammans med SLL Ekonomi och Finans tagit 

fram utkast till investeringskalkyl som förutom utrustning även innehåller den 

nya akutvårdsbyggnaden. Enligt kalkylen uppgår investeringsutgiften till 600 

mnkr för utrustningen. Under hösten ska uppgifterna avseende utrustningen 

preciseras i DSAB:s investeringsplan för budget 2015 och planåren 2016-2019.  

7.4 Ersättningsinvestering 

Under hösten 2014 väntas fullmäktige besluta om genomförandebeslut för tek-

nisk upprustning av byggnad 22 vid DSAB
7
 till en investeringsutgift på maxi-

malt 170 mnkr. Den tekniska upprustningen omfattar bland annat ersättning av 

försörjningssystemen för el, fastighetsnät, luftbehandling samt värme, demon-

tering av befintliga rörsystem och ersättning med nya rör för spill- och dagvat-

ten, kallvatten, kyla och medicinska gaser, installation av nytt brandlarm samt 

sprinklersystem. Investeringen innebär att kapitalkostnaderna ökar med 13 

mnkr årligen. Standardhöjningen i fastigheten påverkar DSAB:s framtida hy-

resnivå. Enligt genomförandebeslut om ny behandlingsbyggnad ingår inte hela 

hus 22 i den strategiska investeringen. Det framgår inte vad återstående yta ska 

användas till eller vem som ska använda den och det är därför oklart vem som 

kommer att stå för kostnaden om även denna del byggs om. 

7.5 Finansiering 

Enligt uppgift har det med tjänstemän inom LSF och HSF (i samband med 

avtalsförhandlingen) överenskommits muntligt att DSAB för år 2014 ska få 20 

mnkr i ersättning för arbetet med FHS. Utöver denna ersättning har DSAB fått 

ca 1,7 mnkr beviljat från det så kallade Arbetsmiljölyftet, en satsning inför och 
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under genomförandet av FHS där det åren 2014-2016 finns avsatt 150 mnkr för 

vårdgivare att ansöka. Sjukhuset har beviljats ersättning dels för att genomföra 

arbetsplatsanpassad förflyttningsträning vid alla kliniker, dels för att frigöra 

medarbetare på akutmottagningen så att de kan medverka i planering och iord-

ningsställande av en evakueringsavdelning. Av underlag som revisionen tagit 

del av framgår att sjukhuset i den ansökningsomgång som avslutades i maj 

2014 har ansökt om ytterligare drygt 11 mnkr, varav närmare 3 mnkr avser 

satsningar under 2014. Det är inte klart hur omställningskostnader avseende 

FHS ska hanteras i budget 2015-2017. Centralt inom SLL pågår dock arbete 

med kompletterande anvisningar som kommer att klargöra hur DSAB ska han-

tera dessa kostnader. 

 

I genomförandebeslutet avseende den nya behandlingsbyggnaden uppdras åt 

HSN och DSAB att beakta nettokostnadsökningarna i kommande års avtals- 

och budgetarbete. Inom SLL pågår arbete med översyn av akutsjukhusens avtal 

och sjukhuset finns representerat i den projektgrupp som arbetar med de nya 

avtalen. Tjänstemän inom HSF har enligt styrelseprotokoll i maj informerat 

DSAB:s styrelse om att ny version av huvudavtal för 2015 snart är klar och att 

det pågår arbete med att ta fram en reviderad version av huvudavtal för 2016 

och framåt. Vid intervjuer har det framförts att nuvarande avtalskonstruktion 

upplevs som en större risk än FHS när det gäller att klara en ekonomi i balans. 

 

Revisionens bedömning 

DSAB redovisade år 2013 ett ekonomiskt resultat som innebar en avvikelse på 

-78 mnkr från fullmäktiges resultatkrav. Budget 2014 innehåller 60 mnkr i 

ofinansierade intäkter för att täcka personalkostnaderna. Detta visar på en an-

strängd ekonomisk situation redan före omställningsarbetet. De siffror som 

lämnats avseende omställningskostnaderna 2014-2018 är schablonmässiga, 

men utgör ett viktigt underlag inför den mer detaljerade planeringen.  

 

Enligt genomförandebeslutet uppgår den totala investeringsutgiften för sjukhu-

sets ny- och ombyggnation till 1 492 mnkr. Kostnaden för detta har beräknats 

till 113 mnkr årligen. Utöver detta genomförs investeringar i inventarier och för 

teknisk upprustning av en fastighet som kommer att innebära ökade kostnader. 

Det hyreshöjningar som detta kommer att innebära för DSAB kommer inled-

ningsvis inte att motsvara sjukhusets möjligheter till effektivisering och ökade 

intäkter.  

 

Resultaten av de arbeten som pågår centralt inom SLL när det gäller definition-

er, principer och finansiering bedöms av revisionen viktiga för sjukhusets ar-

bete med budget och åtgärder för att nå en ekonomi i balans.  

 

Mot bakgrund av en ansträngd ekonomisk situation redan före omställningsar-

betet bedömer revisionen det som angeläget att sjukhuset under omställnings-

processen säkerställer att verksamheten kan bedrivas med en ekonomi i balans. 

Här är inte minst arbetet med den specifika FHS-portföljen, som tidigare 

nämnts, viktigt för sjukhusets uppföljning och styrning. Mängden faktorer som 

kan komma att påverka sjukhusets kostnader och intäkter gör det angeläget att 

noggrant följa utvecklingen av bland annat omställningskostnaderna för att vid 

behov kunna vidta åtgärder. Vilka konsekvenser FHS kommer att få för sjuk-

husets ekonomiska situation på längre sikt är för tidigt att bedöma. 
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8 Anpassning till framtida nätverkssjukvård 

Nätverkssjukvård är ett centralt begrepp i FHS. Det är inte särskilt väl definie-

rat vad som menas med nätverkssjukvård, men på SLL:s vårdgivarguide besk-

rivs det så här: 

 

”Tanken bakom nätverkssjukvården är att vårdgivarna ska samverka kring pa-

tienten. Alla vårdgivare, oavsett huvudman eller storlek, har samma ansvar för 

att bidra och ta hjälp av varandra för att patienten alltid ska få den bästa hjälpen 

snabbt och enkelt. Nätverkssjukvården vilar på fyra grundpelare. 

 Individens hälsa är i fokus i varje möte med vården 

 Oavsett vart man vänder sig ska man få stöd att komma rätt 

 Rätt information och kompetens i hela vården 

 Individens samlade behov är utgångspunkt för den vård som erbjuds” 

 

I avsnitten nedan har revisionen gjort en uppdelning i extern nätverkssjukvård -

där sjukhuset samverkar med andra vårdgivare och intern nätverkssjukvård - 

där enheter inom sjukhuset samverkar. 

8.1 Extern nätverkssjukvård 

En central del av FHS är att vården ska bedrivas i nätverk runt patienten. En 

annan bärande idé är att verksamheten ska genomföras på lägsta (bästa) effek-

tiva omhändertagande nivå (LEON-principen). Som en följd av det ska, som 

redovisats ovan, 3 600 vårdtillfällen flyttas ut från DSAB fram till 2018. För att 

det ska kunna ske måste det finnas utbyggd vård utanför akutsjukhusen. Ett 

stort ansvar för detta ligger på HSN. Nämnden ansvarar bl.a. för att utveckla 

ersättningssystem som fördelar ersättning när vårdprocesser delas upp på flera 

utförare. Samtidigt har DSAB också, i enlighet med ägarpolicy och ägardirek-

tiv, ett ansvar för att utveckla samverkan med andra aktörer.  

 

Det framkommer vid flera av intervjuerna att det är oklart var den ”goda mot-

tagaren” som ska ta över verksamhet finns i praktiken. I början av FHS-arbetet 

pågick flera diskussioner om samverkan mellan DSAB och privata vårdgivare. 

Idag pågår inte några sådana diskussioner.  

 

Det har under flera år pågått ett samarbete med Norrtälje sjukhus och detta har 

enligt intervjuade stärkts. Bland annat handlar det om utskiftning av enklare 

kirurgi. Arbete pågår även med att hitta snabbare flöden till geriatriken. Det 

gäller framförallt SLSO:s geriatrik på sjukhuset som kommer att flyttas till 

Sollentuna sjukhus 2017. I det centrala FHS-arbetet pekas Sollentuna sjukhus 

ut som en framtida samverkanspartner till DSAB. Idag är det dock oklart vilka 

verksamheter utöver geriatriken som kommer att finnas där. SLSO fick innan 

sommaren ett uppdrag att ansvara och samordna förändringsarbetet på Sollen-

tuna sjukhus. 

 

Husläkarmottagningar är andra aktörer i nätverkssjukvården. DSAB:s pro-

gramkontor har fört diskussioner med mottagningar i närområdet om hur de 

kan utveckla samverkan. Från akutens perspektiv vore det positivt om specia-

lister kunde arbeta någon dag i veckan på husläkarmottagningarna. Då skulle 

besök kunna styras dit istället för att komma till akuten. Kontakter har även 

tagits med medicinskt ansvariga sjuksköterskor inom flera kommuner, för att 

hitta alternativa lösningar istället för att skicka patienter till akuten.  
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Det pågår även en diskussion med Karolinska om att DSAB kan ta över hjärt-

patienter som inte behöver deras expertkompetens. Liknande diskussioner på-

går om neurovården. Avsiktsförklaringen för Karolinska var i juni 2014 fortfa-

rande inte fastställd.  

8.2 Intern nätverkssjukvård 

DSAB driver idag en egen utflyttad hjärtmottagning i Mörby centrum. Inrät-

tandet har skett på sjukhusets eget initiativ p.g.a. utrymmesskäl. Enligt de in-

tervjuade strider detta egentligen mot centrala styrsignaler om att akutsjukhu-

sen inte ska bedriva verksamhet utanför sjukhusen. Under våren uppfattar man 

på sjukhuset att det finns signaler från landstinget centralt om att denna inställ-

ning håller på att ändras. Uppfattningen underbyggs av att Södersjukhuset arbe-

tar med ett projekt där de ska öppna vårdplatser på Dalens sjukhus. Enligt flera 

intervjuade uttalade även landstingsdirektören vid ett chefsläkarmöte under 

våren att det vore önskvärt att akutsjukhusen startade verksamhet utanför sjuk-

husen.  

 

Inne på sjukhuset har det påbörjats ett nätverksarbete över klinikgränserna ge-

nom bildandet av HND-centrum. Det innebär att vården för tre av de största 

folksjukdomarna har kopplats ihop; hjärtsjukdom, njursjukdom och diabetes. 

Sedan centrets öppnande i slutet av 2013, räcker det med att patienterna besö-

ker en specialistklinik, istället för som tidigare tre olika kliniker. Vid HND-

centrum arbetar sjukhuset utifrån en personcentrerad vård vilket innebär att 

patienten inte behöver bollas mellan olika kliniker och vårdgivare. 

 

Revisionens bedömning 

DSAB har enligt ägardirektiv och beslutade FHS-rapporter ett åtagande att 

utveckla samverkan med andra vårdgivare. Revisionen uppfattar att det finns 

en samverkan, men att den i stort är kvar på samma nivå som tidigare. En kom-

plikation har varit att ersättningssystem måste utvecklas och att det funnits 

oklarheter när det gäller hur en landstingsdriven verksamhet ska kunna dela 

personal med en privat verksamhet. Det har dessutom varit oklart vilka som 

kommer att bedriva verksamhet på Sollentuna sjukhus, den samverkanspartner 

till DSAB som lyfts fram i centrala FHS-dokumenten. När nu SLSO fått ett 

samordningsuppdrag för verksamheterna på Sollentuna sjukhus har förutsätt-

ningarna förändrats. Revisionen gör bedömningen att DSAB:s samverkan med 

vårdgrannar nu måste ta ett steg vidare i enlighet med ägarpolicy och ägardi-

rektiv. 

 

Framtiden kommer att utvisa om det blir möjligt för akutsjukhusen att i större 

omfattning öppna verksamheter utanför sjukhusen och flytta ut vård. Persona-

len skulle då kunna växla mellan verksamheterna utan bl.a. problematiken med 

flera arbetsgivare. Revisionen uppfattar dock inte att det i dagsläget finns några 

konkreta planer för detta på DSAB. Avslutningsvis uppfattar revisionen det 

nyöppnade HND-centret vara en verksamhet helt i linje med FHS vision om 

vård över klinikgränser.  

 



 

 

Kort om rapporten 
Fullmäktige har, som en del i arbetet med framtidens 
hälso- och sjukvård (FHS), gett Danderyds sjukhus AB 

ett omställningsuppdrag. Revisionen uppfattar att sjuk-
huset tagit itu med uppdraget på ett strukturerat sätt. 

Det finns ett flertal osäkra externa faktorer inom FHS-
arbetet som måste beaktas i sjukhusets långsiktiga 

planering. Därför är det är nödvändigt för sjukhuset att 
extra noggrant följa utvecklingen av patientflöden och 
omställningskostnader för att snabbt kunna vidta åt-

gärder för att klara fullmäktiges mål. 
 

Sjukhuset bör i sitt fortsatta arbete med FHS utveckla 
samverkan med andra aktörer i vården som en del i 
FHS nätverkssjukvård. Kopplingen mellan FHS-arbetet 

och insatserna för kompetensförsörjning måste även 
stärkas så att bemanningen kan anpassas dels för att 

klara produktionen under omställningen, dels till nya 
arbetssätt i den framtida verksamheten. 
 


