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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, 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 
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Revisorerna i revisorsgrupp II beslutade 2014-12-18 överlämna rapporten till styrelsen för 

Karolinska Universitetssjukhuset för yttrande senast 2015-03-18. 

 

Revisorerna vill uttrycka sin förvåning över att alla underlag som begärts inte kunnat tas 

fram. 

 

Revisorernas vill fästa styrelsens uppmärksamhet på att det inom Karolinska finns 

styrdokument inom flera av de områden som är riskfyllda ur ett oegentlighetsperspektiv. 

Men att det finns brister i medvetenhet om själva risken.  

 

Revisorerna vill till styrelsen för Karolinska särskilt framhålla några områden inom den 

interna kontrollen som behöver stärkas för att minska risken för oegentligheter. Begreppet 

oegentligheter behöver definieras och det bör beskrivas hur oegentligheter ska förebyggas, 

upptäckas och hanteras samtidigt som detta förankras hos Karolinskas anställda. Det är 

också angeläget att Karolinska löpande följer upp och kontrollerar anställdas bisysslor 

samt köp från anställdas och anhörigas bolag. Rutiner för att säkerställa att kontroller mot 

befintliga avtal är möjliga behöver vidareutvecklas samtidigt som löpande och systematisk 

registervård bör införas.  

 

I övrigt hänvisar revisorerna till revisionskontorets rapport. 

 

Paragrafen justerades omedelbart. 

 

 

 

Göran Hammarsjö   Rikard Lindqvist 

Ordförande    sekreterare   
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1 Slutsatser och rekommendationer 

Revisionen har genomfört en granskning av skyddet mot oegentligheter inom 

Karolinska Universitetssjukhuset (Karolinska). Med oegentligheter avses ett 

medvetet bedrägligt beteende som strider mot landstingets eller styrelsens re-

gelverk. I offentlig verksamhet handlar ett bra skydd mot oegentligheter om att 

hushålla med offentliga medel och tillgångar, men även om att säkerställa all-

mänhetens förtroende. Det centrala i granskningen har varit att bedöma om det 

finns en tillräcklig och fungerande intern kontroll med fokus på oegentligheter. 

Granskningen har inte syftat till att upptäcka oegentligheter. Ansvaret för att 

förebygga, upptäcka och åtgärda oegentligheter ligger alltid på den aktuella 

verksamheten. Revisionens roll är att granska att den interna kontrollen är till-

räcklig.  

 

I Karolinskas fortsatta arbete med att utveckla den interna kontrollen kring 

oegentligheter vill revisionen framföra ett antal områden där fokus bör läggas. 

Det handlar framförallt om att förebygga oegentligheter som rör anställdas 

bisysslor, inköp och hanteringen av leverantörer.  

 

Genom de åtgärder som har vidtagits när oegentligheter uppmärksammats inom 

Karolinska, har ledningen tydligt visat sin inställning till att oegentligheter inte 

accepteras. Exempel på detta är att anställda vid läkemedelsstölder har polisan-

mälts och avskedats samt att när otillåtna bisysslor uppmärksammats, har an-

ställda fått välja mellan att arbeta vidare enbart hos Karolinska eller att sluta. 

Tydligheten kan dock ökas genom att oegentligheter definieras i relevanta styr-

dokument där det samtidigt beskrivs hur oegentligheter förebyggs, upptäcks och 

hanteras. Vidare bör Karolinska säkerställa att anställda har en hög medvetenhet 

om oegentligheter och hur dessa kan undvikas.  

 

Att ha en god intern kontroll av att otillåtna bisysslor inte förekommer är en 

viktig del i det förebyggande arbetet mot oegentligheter. Med bisyssla menas 

varje syssla, tillfällig eller stadigvarande, som utövas vid sidan av anställningen 

och som inte är hänförlig till privatlivet. Om arbetsgivaren anser att en bisyssla 

är arbetshindrande, förtroendeskadlig eller konkurrerar med arbetsgivarens 

verksamhet, kan arbetsgivaren neka att godkänna den anställde att utöva en 

sådan bisyssla.  

 

Karolinska beskriver i styrdokument en tydlig struktur och organisation för 

kontrollen av bisysslor. Vid granskningen har det dock framkommit att det inte 

görs någon systematisk kontroll av de anställdas bisysslor i enlighet med styr-

dokumenten. Granskningen visar också att kontrollen av inköp från bolag i 

vilka anställda eller anhöriga har engagemang behöver stärkas. Revisionen vill 

därför betona vikten av att Karolinska stärker sin uppföljning och kontroll av 

att otillåtna bisysslor inte förekommer och att köp från anställdas eller anhöri-

gas bolag inte sker, där opartiskheten kan ifrågasättas. Det bedöms som ange-

läget att sjukhuset säkerställer efterlevnaden av riktlinjerna för bisysslor.  

 

Granskningen har visat att det förekommer ofullständiga och felaktiga uppgif-

ter i leverantörsregistret. För att säkerställa att uppgifterna om leverantörerna är 

fullständiga och uppdaterade bör löpande registervård införas. Med välvårdade 

register skulle den interna kontrollen av oegentlighetsrisker vara mer effektiv. 
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Revisionen menar att Karolinska bör införa rutiner för löpande kontroll av alla 

leverantörer mot externa källor som Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogde-

myndigheten och Svensk handels varningslista.  
 

För att underlätta uppföljning och kontroll som syftar till att förebygga och 

upptäcka oegentligheter bör Karolinska se till att beställningsunderlag finns 

tillgängligt i samband med kontroll av alla leverantörsfakturor. Då skulle kon-

trollen förstärkas av att inköpet motsvarar det som har avtalats. Vikten av att 

använda tillgängliga avtalsdatabaser och tillämpa inköpssystemet behöver 

kommuniceras och följas upp. Revisionen ser därför positivt på det utveckl-

ingsprojekt som pågår inom sjukhuset när det gäller inköpsprocessen. 

 

Revisionen bedömer sammantaget att Karolinska bör stärka den interna kontrol-

len med avseende på oegentligheter. Granskningen har dock inte visat på några 

faktiska oegentligheter. Detta innebär emellertid inte någon garanti för att oe-

gentligheter inte skulle kunna förekomma, utan är avhängigt det urval för 

granskningen som gjorts, det material revisionen tagit del av och utlåtanden från 

intervjuer.  

 

Rekommendationer: 

Karolinska bör förbättra sin interna kontroll för att minska risken för oegentlig-

heter genom att: 

 

 definiera begreppet oegentligheter och beskriva hur oegentligheter ska 

förebyggas, upptäckas och hanteras samt förankra detta inom sjukhuset 

 säkerställa att styrdokument om löpande uppföljning och kontroll av 

anställdas bisysslor samt köp från anställdas och anhörigas bolag följs 

 

 säkerställa att informationen i leverantörsregistret är korrekt genom att 

införa löpande och systematisk registervård samt kontroll mot tredje 

part 

 

 säkerställa att kontroller mot befintliga avtal är möjliga såväl vid be-

ställning som efter leverans 
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2 Utgångspunkter för granskningen 

2.1 Motiv till granskningen 
Under senare tid har risken för oegentligheter inom den offentliga förvaltning-

en i Sverige särskilt uppmärksammats. Förskingringen på 20 mnkr i Gävle 

liksom uppdagade oegentligheter inom Göteborgs stad har rönt stor uppmärk-

samhet. I dessa kommuner saknades ett aktivt förebyggande arbete mot oegent-

ligheter. Ansvaret för att förebygga, upptäcka och åtgärda oegentligheter ligger 

på respektive nämnd/styrelse. Revisionen har en roll i att granska att den inter-

na kontrollen är tillräcklig. 

 

Karolinska Universitetssjukhuset (Karolinska) är en av Stockholms största 

arbetsplatser med cirka 16 000 medarbetare. Verksamheten är geografiskt kon-

centrerad till Solna och Huddinge, men Karolinska ansvarar även för vissa 

verksamheter som är belägna på bl.a. Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och 

Rosenlunds sjukhus samt cirka 80 lokala laboratorier i primärvården. Förutom 

vårdproduktion har Karolinska även huvudansvar för landstingets forskning 

och utbildning av studenter i samverkan med Karolinska institutet (KI). 

 

I en organisation av Karolinskas storlek ställs krav på en god intern kontroll för 

att säkerställa att beslutade styrdokument efterlevs i hela organisationen. Mot 

bakgrund av detta är det av vikt för revisionen att bedöma riskerna för oegent-

ligheter samt att granska de interna kontrollrutiner som finns inom Karolinska. 

2.2 Revisionsfråga 
Finns en tillräcklig och fungerande intern kontroll med avseende på oegentlig-

hetsriskerna inom Karolinska Universitetssjukhuset? 

 

Den övergripande revisionsfrågan kan brytas ned i följande delfrågor: 

 Hur har Karolinska arbetat för att identifiera risker för oegentligheter?  

 Vilka interna kontrollåtgärder har Karolinska vidtagit för att förebygga, 

upptäcka och åtgärda oegentligheter? 

2.3 Definition av begreppet oegentligheter 

Med oegentligheter avses ett medvetet bedrägligt beteende som strider mot 

landstingets eller nämndens/styrelsens regelverk. En oegentlighet förekommer 

när någon utnyttjar sin ställning i verksamheten för att skaffa sig en otillbörlig 

fördel genom till exempel tagande och givande av otillbörlig förmån 

(muta/bestickning), falsk finansiell rapportering, förskingring, bedrägeri, tro-

löshet mot huvudman och otillåtna bisysslor. 

 

Denna definition är landstingsrevisorernas definition. Den ligger i linje med 

Stockholms läns landstings (SLL:s) definition av oegentligheter och ekonomisk 

brottslighet som säger att det är agerande som står i strid med landstingets re-

gelverk.
1
 

2.4 Avgränsning 

Granskningen fokuserar på oegentlighetsrisker inom Karolinska, dels i ett gene-

rellt perspektiv, dels med utgångspunkt från dataanalyser av leverantörer, redo-

visning, avtal samt anställdas och anhörigas engagemang i bolag. Revisionen 

har inte granskat upphandlingsprocessen och detaljer i upphandlingsunderlag. 

                                                      
1
 Policy och riktlinjer för säkerhet inom Stockholms läns landsting (LS 0411-2055) 
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Där upphandlingsunderlag har efterfrågats är det för att kontrollera att upphand-

lingsdokumentation och avtal finns. Revisionen har inte tagit ställning till 

huruvida de bisysslor som kommit fram i samband med granskningen är att 

betrakta som tillåtna eller otillåtna. Granskningen har ett styrningsperspektiv 

och fokus ligger på iakttagelser som hör till år 2014 för att bidra till ansvars-

prövningen av Karolinska år 2014. 

2.5 Bedömningsgrunder 

För att besvara revisionsfrågorna utgår revisionen från COSO-modellen
2
, 

SLL:s policy och reglemente för intern kontroll
3
 samt SLL:s riktlinjer och väg-

ledning för bisysslor
4
. För att besvara delfrågorna utgår revisionen även från 

god redovisningssed
5
 och SLL:s upphandlingspolicy med riktlinjer

6
. 

2.6 Metod 
Granskningen har genomförts med hjälp av fyra informationsskällor: styrdo-

kument, intervjuer, substansgranskning och datainhämtning. Därmed har både 

kvantitativ och kvalitativ metod använts i granskningen. Utgångspunkten har 

varit COSO-modellens krav för en god intern kontroll. 

 

Sammanlagt tolv intervjuer har genomförts inom fyra vårddivisioner och tre 

centrala staber. Dataanalyser har genomförts med stickprov för att exemplifiera 

olika problemområden. I samband med en dataanalys av leverantörsdata som 

genomfördes för att kartlägga den interna kontrollen i fakturahanteringen, har i 

ett riktat urval 115 leverantörsfakturor valts ut och substansgranskats. En data-

analys syftade till att granska verksamhetens kontroll av bisysslor och med 

utgångspunkt från denna har revisionen efterfrågat bisyssleblanketter för 131 

personer från Karolinskas sju vårddivisionerna och fem av de centrala stabs-

funktionerna. Uppgifterna i blanketterna har kontrollerats mot Bolagsverkets 

näringslivsregister. En kartläggning av Karolinskas intranät har gjorts för att få 

en överblick hur information sprids till anställda och vilken information som 

finns tillgänglig. Se vidare i bilaga 1 för utförlig beskrivning av metoden.  

 

Granskningen har genomförts av en projektgrupp vid revisionskontoret bestå-

ende av Åsa Runeström (projektledare), Erik Skoog och Dennis Andersson 

(projektmedarbetare). PwC har varit behjälpliga med datainhämtning, dataana-

lyser och granskning av fakturor. 

3 Generellt om förebyggande arbete 

För att ha ett bra skydd mot oegentligheter krävs att verksamheten har en god 

intern kontroll. COSO-ramverket är ett vedertaget, globalt etablerat ramverk 

som innefattar vägledande principer för effektiv riskhantering och intern kon-

troll. Det är också det ramverk som SLL:s policy och reglemente för internkon-

troll baseras på. Enligt COSO-ramverket bygger en fungerande internkontroll 

                                                      
2
 Committe of Sponsring Organizations of the Treadway Comission (COSO) är ett vedertaget, 

globalt etablerat ramverk för internkontroll som innefattar vägledande principer för effektiv riskhan-
tering och intern kontroll.  
3
 Intern kontroll – policy och reglemente för SLL och bolag (LS 1303-0431). 

4
 Riktlinjer för bisysslor inom Stockholms läns landsting, LS 0708-0861, dat. 2007-08-28 och Väg-

ledning vid bedömning av bisysslor inom Stockholms läns landsting DIR0203, dat. 2010-11-25 
5
 God redovisningssed är att följa allmänna råd och rekommendationer från normgivande organ 

såsom Bokföringsnämnden, lagar och etablerad praxis. 
6
 Upphandlingspolicy för Stockholms läns landsting 1102-0181 och Riktlinjer för upphandling 

0912-1005. 
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på ett antal olika komponenter som bidrar till att säkerställa god ordning och 

struktur.  

 

Grunden i COSO är kontrollmiljön. Kontrollmiljön anger tonen i en organisat-

ion och påverkar medvetenheten hos medarbetarna. En god kontrollmiljö på-

verkas av kommunikation runt integritet och etik, ledningens agerande som 

föredöme samt fördelning av ansvar och befogenhet.  

 

Riskanalyser ska ske fortlöpande och kontinuerligt och innefatta samtliga risker 

förvaltningen kan vara utsatt för. Riskanalyserna ger vägledning i prioritering 

av kontroller. Kontroller är de åtgärder som hjälper till att säkerställa att risker 

hanteras och åtgärdas samt att fel upptäcks. Kommunikation och information 

ska ske löpande och kontinuerligt både uppåt och nedåt i organisationen. Alla 

medarbetare ska vara medvetna om att ledningen tar internkontroll på allvar 

och ledningen ska ha möjlighet att fånga upp viktiga information från medarbe-

tarna. Vidare bör det finnas stöd och relevanta verktyg för att möjliggöra upp-

följning och utvärdering av efterlevnaden av riktlinjerna och rutinerna. Upp-

följning och utvärdering bör utföras kontinuerligt för att säkerställa att intern-

kontrollen fungerar tillfredsställande. 

 

Enligt kommunallagen
7
 ska nämnder och styrelser bland annat se till att den 

interna kontrollen är tillräcklig och se till att verksamheten bedrivs i enlighet 

med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. I SLL:s policy för in-

ternkontroll framgår att nämnder och styrelser har ansvar för den interna kon-

trollen. Förvaltningschefer och verkställande direktörer ansvarar för att utforma 

konkreta och lokala regler och anvisningar för att upprätthålla en god intern-

kontroll. 

4 Styrning 

Inom Karolinska är sjukvårdsverksamheten organiserad i sju vårddivisioner 

som i sin tur är indelade i cirka 70 verksamhetsområden. Därutöver finns det 

åtta centrala staber. Det finns en långtgående delegation från divisions- och 

stabscheferna till verksamhetsområdescheferna som i sin tur delegerar vidare 

till cheferna i linjen. Karolinskas policydokument, riktlinjer, regler och övriga 

styrdokument finns lättillgängligt på intranätet. Det åligger divisions- och 

stabschefer att säkerställa följsamheten till styrande dokument och regelverk 

inom sina verksamheter.  

 

I samband med den sjukhusövergripande riskanalysen behandlas enligt uppgift 

dels följsamhet till policydokument, riktlinjer, lagar och andra författningar, 

dels följsamhet till administrativa processer. Inom dessa områden lyfts som 

risker avsteg som iakttagits, både oavsiktliga och avsiktliga. Risker som har 

behandlats och som rör oegentligheter är till exempel att semester inte rappor-

terats i Heroma
8
, att tjänstgjord tid rapporteras felaktigt i Heroma och att inköp 

sker utan att budgetansvarig är informerad. I den interna kontrollplanen för 

2014 vidtas bland annat åtgärder med anledning av risken för att obehöriga 

dataintrång kan ske i journalsystemet TakeCare, vilket har ett tydligt oegentlig-

hetsperspektiv. Risken för till exempel förtroendeskada eller otillåten bisyssla 

finns inte med i riskanalys eller intern kontrollplan 2014. Enligt intervjuade 

                                                      
7
 Kommunallagen (1991:900) 6 kap 7§ 

8
 SLL:s IT-stöd för personaladministration, t.ex. arbetstidsplanering och lönehantering.  
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genomförs inte en samlad riskbedömning på divisions- eller verksamhetsområ-

desnivå.  

 

I regler för representation, gåvor, kurser och konferenser samt resor och upp-

drag i tjänsten inom Karolinska
9
 finns ett avsnitt som behandlar muta och be-

stickning. Där framgår det att mottagaren genom att ta emot måltider, gåvor, 

resor, rabatter, med mera kan göra sig skyldig till mutbrott. Vidare understryks 

att bidrag till lön, resekostnad, uppehälle eller konferensavgift/motsvarande 

aldrig får tas emot från företag eller leverantör av utrustning/material/tjänster. 

Detta för att ingen misstanke om bestickning, muta eller jäv ska uppstå.  

 

Av dessa regler framgår även att det vid samarbete med läkemedelsföretag 

gäller särskilda regler enligt överenskommelse mellan SLL, Läkemedelsindu-

striföreningen (LIF) och Karolinska Institutet (KI).
10

 I slutet av 2013 godkände 

styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en ny överenskom-

melse om samverkansregler mellan SKL och LIF, Swedish Medtech och Swe-

dish Labtech som gäller från och med den 1 januari 2014. I samband med god-

kännande har SKL rekommenderat samtidigt landsting, regioner och kommu-

ner att anta överenskommelsen. Landstingsfullmäktige beslöt i maj 2014
11

 att 

anta överenskommelsen och uppdrog samtidigt åt landstingsstyrelsen att vidta 

de åtgärder som behövs för att överenskommelsen ska kunna tillämpas inom 

hela SLL.  

 

De nya reglerna har tagits fram för att tillgodose ökade krav på transparens, 

måttfullhet i samverkan och behovet av en tydligare ansvarsfördelning mellan 

hälso- och sjukvård och industri. För att tydliggöra sjukvårdshuvudmannens 

ansvar för fortbildning, upphör från och med den 1 januari 2015 industrins 

möjlighet att finansiera 50 procent av medarbetarnas resor, kost och logi i sam-

band med extern fortbildning och konferens. I detta avseende gäller under 2014 

övergångsregler. En annan viktig förändring är att det införs fem övergripande 

principer som ska genomsyra all samverkan; nytto-, transparens-, proportional-

itets-, måttfullhets- och dokumentationsprincipen. Möjligheten för industrin att 

bjuda på en måttfull måltid i samband med sammankomst förtydligas ytterli-

gare. Vidare införs det tydligare regler kring industrins möjligheter och skyl-

digheter att erbjuda produkt- och serviceinformation, gällande sponsring av 

sammankomster i industrins, vårdens och tredje parts regi samt marknadsun-

dersökningar, upphandling och donationer. Det åligger parterna i överenskom-

melsen att verka för att respektive organisations medlemmar har väl fungerande 

system för att upprätthålla följsamheten till samverkansreglerna som kommer 

att följas upp gemensamt och vid behov justeras en gång per år.  

 

I samband med intervjuerna framkom att de förtydliganden som finns i den nya 

överenskommelsen upplevs som positiva. Samtidigt har det uttryckts oro för 

hur utbildningsbehovet för läkare ska kunna tillgodoses eftersom det är Karo-

linska som nu kommer att få stå för de kostnader som industrin tidigare finan-

sierat i samband med extern fortbildning och konferenser. Det är i dagsläget 

oklart hur detta ska hanteras inom Karolinska, det vill säga om detta ska finani-

seras av respektive verksamhetsområde eller centralt. Under hösten har antalet 

ansökningar om att resa på utbildning och konferens 2015 minskat, vilket enligt 

                                                      
9
 KshD 26/2011, daterad 2011-10-25 

10
 Överenskommelse träffades hösten 2005 och gäller från och med 2006. 

11
 Ny överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvår-

den, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin (LS 1311-
1476) 
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intervjuade skulle kunna bero på att det ännu inte är tydligt hur finansieringen 

ska hanteras. Vid intervjuerna har det framkommit att den nya överenskommel-

sen inte har kommunicerats fullt ut till alla medarbetare. Enligt intervjuade förs 

dock diskussioner inom berörda yrkesgrupper som får information från till 

exempel Sveriges Läkarförbund, Vårdförbundet, etc.  

 

I anslutning till de nya samverkansreglerna finns på SKL:s hemsida skriften 

frågor och svar om samverkan. Skriften innehåller förtydligande som flera in-

tervjupersoner tagit del av och upplevt som klargörande. När det trots det ändå 

uppstår frågor angående tillämpningen av den nya överenskommelsen, så lyfter 

divisonscheferna dessa till sjukhusets jurister. Av frågor och svar om samver-

kan framgår att varje landsting under 2014 ska utse kontaktperson som lokalt 

ska förvalta samverkansreglerna. Revisionen har inte kunnat finna uppgift om 

att kontaktperson finns utsedd inom SLL. Inom SLL Personal och utbildning 

pågår arbete med att beräkna merkostnaderna och att ta fram underlag för att 

kunna beskriva de konsekvenser avtalet förvänts medföra för de anställdas 

fortbildning. Statusen för arbetet har under hösten 2014 avrapporterats vid 

FoU-rådets sammanträden. 

 

Vid intervjuerna har det framkommit att begreppet oegentligheter upplevs som 

ovant och inte diskuteras inom sjukhuset. Samtidigt har det framgått att vid 

händelser som är att betrakta som oegentligheter så agerar cheferna inom Karo-

linska tydligt, vid till exempel läkemedelsstölder har anställda polisanmälts och 

avskedats. Exempel på oegentligheter som har uppmärksammats är otillåtna 

bisysslor, stölder av läkemedel, journalintrång, innehav av otillåtna bilder, 

falska meriter eller referenser vid anställning, medvetet överskridande forsk-

ningsmedel, att ledighetsansökan inte inlämnats i samband med forskning och 

lön från till exempel Karolinska Institutet samt avsteg från representationspoli-

cyn. Vid misstankar om oegentligheter vänder sig cheferna bland annat till 

sjukhusets HR-direktör, jurister, internrevisor eller sin närmaste chef.   

 

På intranätet finns riktlinjer och rutiner som hanterar i princip alla de områden 

som av de intervjuade bedömdes som riskfyllda ur ett oegentlighetsperspektiv. 

Det handlar till exempel om bisysslor, läkemedel, informationssäkerhet, sekre-

tess, sponsring, upphandling, projekt och samverkansregler med industrin. An-

svaret för att nyanställda får information om det regelverk som är aktuellt inom 

Karolinska åligger den närmaste chefen. Den närmaste chefen ansvarar också 

för att alla medarbetare vidareutbildas och får nödvändig information i sam-

band med till exempel arbetsplatsträffar.  

 

Vid misstanke om oegentligheter ska den närmaste chefen hantera frågan och 

vid behov lyfta den uppåt i linjeorganisationen. Det finns inte någon visselblå-

sarfunktion inom Karolinska. Om anställd uppmärksammar avsteg från regel-

verk ska det lyftas inom linjeorganisationen.  

4.1 Revisionens bedömning 

Det finns en medvetenhet inom Karolinska om flera områden som är riskfyllda 

ur ett oegentlighetsperspektiv. För dessa finns det riktlinjer och rutiner på 

intranätet och eventuella avsteg leder till tydliga konsekvenser.  

 

Det har dock framkommit att det saknas en definition av begreppet oegentlig-

heter och vad det står för. För att stärka den interna kontrollen bör oegentlig-

heter definieras i relevanta styrdokument där det samtidigt beskrivs hur oegent-

ligheter förebyggs, upptäcks och hanteras. I anslutning till definitionen bör det 



 

Revisionskontoret 2014-12-18 

 

11 

ges exempel på områden som har identifierats som riskfyllda för Karolinska ur 

ett oegentlighetsperspektiv. För att säkerställa att alla anställda har samma bild 

av vad som är oegentligheter och hur dessa ska förebyggas, upptäckas och han-

teras, bör definitionen av oegentligheter tas upp till exempel i samband med 

intern utbildning eller arbetsplatsträffar.  

 

Med anledning av de förbättringsområden som revisionen i samband med 

denna granskning har iakttagit kring sjukhusets hantering av bisysslor och in-

köp, bedöms det angeläget att risken för oegentligheter och förtroendeskada, 

vid till exempel otillåtna bisysslor och jäv, behandlas i kommande riskanalys. 

Även om det inte är ett krav inom SLL borde det inom Karolinska, där varje 

division till antal anställda och omslutning många gånger motsvarar en egen 

förvaltning, övervägas att ta fram samlad riskbedömning och intern kontroll-

plan eller motsvarande även på lägre nivåer inom organisationen.  

 

I regler för representation, gåvor, kurser och konferenser samt resor och upp-

drag i tjänsten hänvisar Karolinska till inaktuella samverkansregler. Uppdate-

ring bör ske med hänvisning till de nya samverkansreglerna. 

 

Det är viktigt att Karolinska klargör hur utbildningsbehovet för i första hand 

läkare ska hanteras inom sjukhuset. Detta med anledning av att Karolinska från 

och med 2015 inte kommer att få delar av de anställdas resor, kost och logi i 

samband med extern fortbildning och konferens finansierat av industrin.  

5 Bisysslor 

5.1 Riktlinjer och rutiner för bisysslor 

 

På Karolinskas intranät finns intern riktlinje för bisysslor
12

, blankett för anmä-

lan om bisyssla och formulär för beslut om bisyssla. Riktlinjen för bisysslor 

överensstämmer i huvudsak med SLL:s riktlinjer
13

. Vissa skillnader förekom-

mer dock, till exempel framgår det av SLL:s riktlinjer att bisyssla inte förutsät-

ter en viss omfattning, vilket inte framgår av Karolinskas riktlinjer. 

 

Enligt Karolinskas riktlinje ska varje anställd vid nyanställning och därefter 

årligen få frågan om han/hon har bisyssla och uppmanas beskriva dess art, om-

fattning och eventuella verksamhetsmässiga kopplingar. Detta ska dokumente-

ras i en webbenkät. Vid intervjuer har det framkommit att det i samband med 

nyanställning finns rutiner för att efterfråga och samla in bisyssleblanketter. 

Den anställdes skyldighet att anmäla bisyssla framgår också av standardiserade 

anställningsavtal och chefskontrakt. Bisyssleblanketten ska sedan förvaras 

inom divisionen/stabsfunktionen, i den anställdes personalakt.  

 

Vid granskningen har det framkommit att Karolinskas riktlinje inte efterlevs i 

alla avseenden. Det finns till exempel inte rutiner som säkerställer att alla ny-

anställda har lämnat efterfrågad bisyssleblankett, att anställda årligen tillfrågas 

om bisyssla och bisysslor dokumenteras för närvarande inte i webbenkät. Ett av 

skälen till detta uppges vara att det är svårt att få alla anställda att lämna upp-

gift om bisysslor, trots upprepade propåer. Det har även framförts att den årliga 

uppföljningen skulle underlättas om den initierades via en central förfrågan till 

                                                      
12

 Process och principer för bedömning av och beslut om bisysslor inom Karolinska Universitets-
sjukhuset, mars 2010 
13

 Riktlinjer för bisysslor inom Stockholms läns landsting LS 0708-0861, 2007-08-28 
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alla anställda, istället för att respektive division/stab ska planera för och ge-

nomföra den årliga uppföljningen.  

 

Enligt flera intervjuade ställs frågan om bisyssla i samband med det årliga 

medarbetarsamtalet, ett tillvägagångssätt som även finns med i den vägledning 

för bedömning av bisysslor inom SLL
14

 som landstingsdirektören beslutat om. 

Enligt vägledningen ska detta dokumenteras, vilket inte sker inom Karolinska. 

Därmed går det inte att säkerställa att alla chefer inom linjen årligen följer upp 

de anställdas bisysslor och vad som eventuellt framkommer vid uppföljningen. 

En fullständig genomgång av alla anställdas bisysslor genomfördes 2010-2011, 

sedan dess har det inte skett någon strukturerad och dokumenterad uppföljning.  

 

Av Karolinskas blankett för anmälan om bisyssla framgår att utgångspunkten 

är att det är tillåtet att ha bisysslor vid sidan om sin anställning på Karolinska, 

men att den inte får vara konkurrerande, förtroendeskadlig eller arbetshind-

rande i förhållande till arbetet på sjukhuset eller inom SLL. Den anställde ska i 

blanketten bland annat redovisa för vem bisysslan utförs, vad den avser, om-

fattning, eventuella uppdrag som styrelseledamot, eventuella aktieinnehav eller 

dylikt där den anställde själv eller tillsammans med närstående har bestäm-

mande inflytande och om företaget har en relation med Karolinska eller SLL, 

genom till exempel affärsavtal, leveranser eller forskning.  

 

Enligt riktlinjerna ska det finnas ett bisyssloråd bestående av representanter för 

sjukhusledning och HR till viket divisionscheferna kan anmäla ärenden om att 

pröva om en bisyssla ska tillåtas eller förbjudas. Vid intervjuerna har det fram-

kommit att bisysslorådet som inrättades 2010, upplevdes som en ambitiös sats-

ning, men att rådet sedan en tid tillbaka är vilande. Rådet syftade bland annat 

till att skapa förutsättningar för en enhetlig bedömning av vilka bisysslor som 

är tillåtna respektive otillåtna. Detta skedde dels genom allmänna riktlinjer, 

dels genom att lyfta individuella fall.  

 

I dokument med rekommendationer från bisysslorådet
15

, står det att de råd som 

lämnas är generella och att det alltid ska göras en individuell bedömning. Vi-

dare framgår att lämnade råd kommer att förändras i takt med de förändringar 

som sker inom sjukhuset och övrig hälso- och sjukvård. Vid bedömningen av 

om en bisyssla är arbetshindrande föreslår rådet att hänsyn bland annat tas till 

faktorer såsom antal timmar (>200) som ägnas åt bisysslan, sysselsättnings-

grad, de krav som ställs på medarbetaren i arbetsuppgifterna och eventuell 

sjukskrivning. För bedömningen av om en bisyssla är konkurrerande, innehål-

ler dokumentet bland annat exempel på verksamheter där det, vilket betonas, 

för närvarande bedrivs verksamhet som helt eller delvis konkurrerar med Karo-

linska. När det gäller förtroendeskadliga bisysslor beskrivs vad som gäller vid 

aktie- och andelsinnehav samt uppdrag som styrelseledamot i bolag. Det fram-

går även vad som gäller vid uppdrag som föreläsare inom hälso- och sjuk-

vårdsområdet, oavsett om det sker på arbetstid eller som en bisyssla på fritiden. 

Av dokumentet framgår vidare att anställning hos bemanningsföretag är en 

otillåten bisyssla, men att uppdrag som förtroendeläkare vanligtvis är en tillåten 

bisyssla. Deltagande i Advisory board
16

 sker som huvudregel i tjänsten och är 

därför inte en bisyssla. För deltagande i Advisory board krävs att landstingsdi-

                                                      
14

 Vägledning vid bedömning av bisysslor, DIR0203, daterad 2010-11-25 
15

 Bisysslorådets rekommendationer, upprättad november 2010, uppdaterad februari 2012 
16

 Rådgivande organ där industrin engagerar och arvoderar medarbetar inom hälso- och sjukvår-
den för att ge oberoende råd och bidra med kunskap inom ett särskilt område. 



 

Revisionskontoret 2014-12-18 

 

13 

rektören skriftligen har godkänt överenskommelsen mellan den anställde och 

läkemedelsföretaget.  

 

Vid intervjuerna har flera personer påtalat att definitionen av en otillåten bi-

syssla inom en konkurrerande verksamhet, i SLL:s och Karolinskas riktlinjer, 

inte är anpassad till Framtidens hälso- och sjukvård (FHS), där en förutsättning 

för nätverkssjukvården bland annat är att anställda inom SLL har större möjlig-

heter än tidigare att arbeta för vårdgivare utanför SLL. Frågan har enligt inter-

vjuade lyfts centralt inom SLL. Vid en intervju framkom att det inte upplevs 

som meningsfullt att arbetet inom Karolinskas bisyssloråd återupptas, innan 

definitionen av en bisyssla inom en konkurrerande verksamhet har reviderats 

utifrån de förändrade förutsättningarna inom FHS. 

 

Enligt uppgift från SLL Personal och utbildning, ska behovet av samverkan 

inom FHS tillgodoses genom samarbetsavtal, där den anställde har sin grund-

anställning hos SLL. Eftersom arbetet sker inom den anställdes ordinarie ar-

betstid, är det inte en bisyssla. Hur behovet av personalrörlighet ska hanteras 

har även avrapporterats i en rapport avseende kompetensförsörjning och ut-

bildning
17

, som tagits fram inom ramen för Programkontoret Framtidens Hälso- 

och Sjukvård (PFHS). SLL Personal och utbildning anser inte, att det med an-

ledning av de svårigheter som framförts inom Karolinska vad gäller bedöm-

ningen av om en bisyssla bedrivs inom en konkurrerande verksamhet, finns 

anledning att se över de nuvarande riktlinjerna för bisysslor inom SLL. 

 

Enligt arbets- och delegationsordning för Karolinska Universitetssjukhuset
18

 

och Karolinskas riktlinjer för bisysslor, är det divisions- och stabschefer som 

beslutar om godkännande av bisyssla, detta får inte vidaredelegeras. När bi-

syssla inte tillåts ska skälen till beslutet dokumenteras i det formulär för beslut 

om bisyssla som finns och den anställde ges skälig tid för avveckling, normalt 

inte mer än tre månader. Vid intervjuer har det framkommit att det ofta är verk-

samhetscheferna som bedömer huruvida en bisyssla ska godkännas eller inte, 

men att det alltid är divisions- eller stabschefer som därefter fattar det formella 

och dokumenterade beslutet. Inför svåra beslut om bisysslor, förekommer det 

att divisionschefer anlitar Karolinskas jurist eller har en dialog med de fackliga 

organisationerna. För anställda som lyfter frågan om en bisyssla i ett tidigt 

skede och får ett muntligt besked om att den inte kommer att godkännas, do-

kumenteras inte beslutet skriftligt. Fler intervjuade anser att divisonschefen inte 

behöver skriva på allt, utan att godkännande av bisyssla många gånger skulle 

kunna beslutas av verksamhetschef.   

 

Inom Karolinska förekommer idag olika praxis vid bedömningen av bisysslor. 

Vid granskningen framkom till exempel att inom en klinik har alla anställda 

tillåtelse att ha en bisyssla som uppgår till högst 10 procent av ordinarie arbets-

tid. Detta ses som ett led i den enskildes kompetensutveckling, vilket även 

kommer sjukhuset till del. Så länge det inte upplevs som en arbetshindrande, 

förekommer det också att det inte efterfrågas i vilken omfattning och inom 

vilken verksamhet anställda har bisyssla utanför arbetstid. Det har även fram-

kommit skillnader i bedömningen av vad som är en otillåten bisyssla inom en 

konkurrerande verksamhet. Vid uppenbara skillnader i bedömningarna, förs det 

inom sjukhusledningen diskussioner för att nå en gemensam praxis, vilket inte 

alltid uppnås, utan det förekommer olika praxis.  

                                                      
17

 Slutrapport för projekt inom huvudområdet Kompetensförsörjning och utbildning, 2014-02-03 
18

 Fastställande av arbets- och delegationsordning för Karolinska Universitetssjukhuset, Kshd 
15/2013, 2013-04-30 
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Det utförs ingen systematisk uppföljning av att de uppgifter anställda lämnar i 

bisyssleblanketterna är korrekta eller att bisysslor som bedömts som otillåtna 

upphör. Vid misstankar om att otillåtna bisysslor förekommer, följs detta dock 

upp, bland annat genom samtal med den det berör. Det förekommer även att 

det följs upp genom kontroll av hur den anställde enligt schemat har arbetat. 

Uppföljningen skulle, enligt intervjupersoner underlättas om de kunde få jour-

listor eller lönespecifikationer från andra vårdgivare. Vid intervjuerna har det 

även framkommit att vid de tillfällen bisysslor som bedömts otillåtna har upp-

märksammats, har den anställde fått välja mellan att arbeta kvar på Karolinska 

eller hos den arbetsgivare den anställde har bisyssla.  

5.2 Dataanalys och substansgranskning av bisysslor 

Revisionen efterfrågade underlag i form av bisyssleblanketter för ett urval av 

122 anställda som enligt utförd dataanalys har en bisyssla
19

 och för nio perso-

ner i sjukhusledningen som enligt dataanalysen inte har någon bisyssla. Urvalet 

fördelade sig mellan de sju vårddivisionerna, fyra av stabsfunktionerna och 

sjukhusledningen. Endast 54 bisyssleblanketter (41 procent) har erhållits och 

kunnat granskas av revisionskontoret. I flera fall har verksamheterna svarat 

”ingen bisyssla” utan att styrka detta med någon dokumentation. Flera verk-

samheter hänvisar till de uppgifter som lämnades i samband med den senaste 

genomgången av alla anställdas bisysslor som gjordes 2010. Om även dessa 

uppgifter beaktas har revisionen fått svar avseende 91 stycken (69 procent) av 

de 131 i urvalet, för resterande 40 stycken (31 procent) saknas helt uppgift om 

bisyssla.  

 

Cirka en tredjedel (35 procent) av de 54 granskade bisyssleblanketterna var 

från åren 2013- 2014 och flertalet synes upprättade efter revisionens förfrågan. 

Detta innebär att cirka två tredjedelar (65 procent) av erhållna blanketter är från 

2012 eller äldre. Av blanketterna är 26 stycken (48 procent) från 2010.    

 

På grund av att det vid dataanalysen inte gick att matcha anställningstid med 

tidpunkten för den anställdes eller anhöriges engagemang i ett bolag, har revis-

ionen för de 122 personerna i stickprovet som enligt dataanalysen har en bi-

syssla, kontrollerat uppgifterna i Bolagsverkets näringslivsregister. Vid kon-

trollen har engagemang i bostadsrättsföreningar och ideella föreningar exklude-

rats. Revisionen har inte undersökt i vilken grad verksamheterna är aktiva, utan 

uppgifterna nedan kan således innehålla bolag som är aktiva, men som för när-

varande inte bedriver någon verksamhet.  

 

Vid kontrollen mot Bolagsverket framkom att sju anställda, som i bisyssleblan-

ketter uppgett att de inte har bisyssla, har engagemang i ett eller flera bolag. 

För de personer som revisionen inte fått någon bisyssleblankett, som enligt 

uppgift inte har någon bisyssla, framgick vid motsvarande kontroll att 26 per-

soner har engagemang i ett eller flera bolag. Detta innebär att flera anställda i 

urvalet har ett eller flera engagemang i olika bolag som de inte har anmält till 

arbetsgivaren Karolinska. Vid granskningen har det således framkommit att 33 

(25 procent) av de som ingick i urvalet och har uppgett att de inte har någon 

bisyssla, har engagemang i bolag.  

 

Erhållna bisyssleblanketter innehåller endast ett avslag, därutöver finns ett fall 

där anställd har fått särskilda restriktioner. På grund av att det i bisyssleblanket-

                                                      
19

 Engagemang i bolag någon gång under perioden 2012-12-01---2014-06-30 
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terna inte framgår hur den som beviljat bisyssla resonerat, har det för revision-

en i flera fall varit svårt att avgöra huruvida bisysslan är att betrakta som tillå-

ten eller otillåten. I ett fall anser revisionen det dock tydligt att beviljad bisyssla 

är att betrakta som arbetshindrande på grund av att en deltidsanställd (80 pro-

cent) beviljats bisyssla som uppgår till 1 800 timmar per år. Denna bisyssla 

godkändes av en verksamhetschef, vilket inte överensstämmer med sjukhusets 

regelverk enligt vilket divisionschefen ska godkänna bisyssla. 

 

I nedanstående tabell redovisas statistik över omfattningen av bisysslor inom 

Karolinska och i vilken omfattning Karolinska fakturerats från dessa bolag. 

 

Kategori Totalt antal Antal/andel med engage-

mang i bolag perioden 

2012-12-01 – 2014-06-30 

Antal/andel som 

fakturerat Karolinska  

jan-juni 2014 

Fakturerat 

(mnkr) jan-juni 

2014 

Anställda 19 491 3 655 (18,8%) 122 (3,3%) 51 

varav med chefsbe-

fattning20 
643 212 (33%) - - 

Anhöriga 87 811 14 485 (16,5%) 441 (3%) 941 

varav anhörig till 

anställd med 

chefsbefattning 

3 518 655 (18,6%) - - 

Totalt 107 302 18 140 (16,9%) 563 (3,1%) 992 

 

Tabellen visar att 212 chefer med anställning 2014, har någon form av bisyssla 

genom engagemang i bolag, under perioden december 2012 till juni 2014, vil-

ket är 33 procent av alla chefer
21

. Det går dock inte att särskilja bisysslor som 

inte är aktiva. Av Karolinskas riktlinjer framgår att chefer ska föregå med gott 

exempel och undvika bisysslor samt att det gäller extra stor restriktivitet för 

divisions-, stabs- och verksamhetschefer vid medgivande av bisyssla. I sam-

band med den stickprovsvisa kontrollen framkom att de uppgifter om bisysslor 

som chefer redovisat i bisyssleblanketter, inte alltid överensstämmer med upp-

gifterna hos Bolagsverket. Vid intervjuerna har det framkommit att alla inte har 

uppfattat att uppgift om bisyssla som inte är aktiv ska lämnas i bisyssleblankett. 

Analys av hur bisysslorna fördelar sig på mellan olika yrkesgrupper visar att 

det framförallt är läkare som har bisysslor. 

 

Av tabellen framgår att Karolinska under första halvåret 2014 gjort inköp från 

122 bolag som anställda har engagemang i, för totalt cirka 51 mnkr. Vidare har 

inköp gjorts från 441 bolag som en anhörig till en anställd har engagemang i, 

för totalt cirka 941 mnkr. Dataanalysen har skett för hela Karolinska, därför 

behöver det i det sistnämnda fallet inte röra sig om att den anställde eller den-

nes anhöriga levererat varor eller tjänster till den klinik där den anställde arbe-

tar. Enligt rekommendationer i dokumentet från bisysslorådet, kan styrelseupp-

drag eller aktie- och andelsinnehav i ett bolag som till exempel säljer varor 

eller tjänster till Karolinska, under vissa förutsättningar vara en förtroendeskad-

lig bisyssla. Skälet till detta är att förtroendet för Karolinska och de anställdas 

opartiskhet i utförandet av sitt arbete på Karolinska rubbas eller riskerar att 

rubbas.  

 

                                                      
20

 Chefsbefattning = sjukhusdirektör, biträdande sjukhusdirektör, divisonschef, stabschef, verksam-
hetschef, sektionschef, första linjens chefer.  
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Vid ett riktat urval har 33 fakturor från bolag där anställda eller anhöriga har 

engagemang valts ut för granskning. Av dessa är det en faktura (3 procent) som 

visar köp som bedöms som olämpliga på grund av att anställd har attesterat 

faktura som uppgår till 12 500 kr från företag där den anställde är styrel-

sesuppleant. För perioden januari-juni 2014 uppgår Karolinskas inköp från 

detta företag till sammanlagt 71 250 kr. Vid kontrollen framgick även att det 

förekommer köp av varor och tjänster från anställdas företag, till samma klinik 

som den anställde arbetar på, vilket enligt revisionens bedömning ställer krav 

på en hantering som säkerställer att intressekonflikt inte uppstår.  

 

För tio av de anställda vars bolag hade fakturerat Karolinska, har revisionen 

även kontrollerat vilken uppgift om bisyssla som den anställde lämnat. I fem 

fall har de anställda inte lämnat uppgift om bisyssla i de bolag som fakturerat 

Karolinska och i tre fall saknas helt uppgift om bisyssla. De återstående två har 

fått sina bisysslor godkända av divisionschefen, i ett av besluten framgår att 

den anställde inte får delta i upphandlingsprocessen som rör produkter eller 

tjänster från det egna företaget eller där konkurrenter kan uppfatta att jäv före-

kommer. Restriktionen är i överensstämmelse med bisysslorådets rekommen-

dationer, där det även framgår att information om att medarbetare har styrelse-

uppdrag och andels- eller aktieinnehav ska lämnas till upphandlingschefen och 

eventuell annan chef på Karolinska som är ansvarig för den verksamheten som 

har en relation med det bolag som berörs. Detta för att Karolinska ska kunna 

säkerställa en opartisk handläggning av relationen.  

 

I samband med substansgranskning av leverantörsfakturor i avsnitt 6.5, har 

kontroll av att anställd inte attesterat faktura där anställd eller anhörig till an-

ställd har engagemang utförts för ytterligare 82 fakturor. Vid kontrollen har 

fyra (5 procent) köp bedömts olämpliga på grund av att anställd attesterat eller 

godkänt faktura från företag där den anställdes barn är styrelsesuppleant eller 

styrelseledamot. För perioden januari-juni 2014 uppgår Karolinskas inköp från 

dessa leverantörer till 164 505 kr. 

 

Enligt de intervjuade sker alla inköp via Clockwork eller upphandlingsenheten 

och därigenom säkerställs att det inte sker olämpliga köp från företag där an-

ställda eller anhöriga har engagemang. Vid revisionens granskning av leveran-

törsfakturor, har det dock framkommit att en stor del av de granskade inköpen 

sker utanför Clockwork (se avsnitt 6.5). 

5.3 Revisionens bedömning 

Karolinska beskriver i styrdokument en tydlig struktur och organisation för 

arbetet med bisysslor. Styrdokumenten följs dock inte i tillräckligt hög grad 

idag. Granskningen visar till exempel att det inte sedan 2010 har skett någon 

systematisk och dokumenterad kontroll av de anställdas bisysslor, i enlighet 

med sjukhusets riktlinjer.  

 

Nyanställda uppmanas att lämna uppgift om bisyssla till Karolinska, men det 

saknas rutin för uppföljning av att uppgiften lämnas. Enligt revisionen bör det 

tydliggöras vem som inom sjukhuset har ansvar för att det sker uppföljning av 

att nyanställd lämnar bisyssleblankett. Detta oavsett förekomst eller avsaknad 

av bisyssla och oavsett om aktie- eller andelsinnehav eller styrelseuppdrag i 

bolag, avser vilande bolag eller bolag där ingen verksamhet förekommer.  

 

Istället för att den anställde årligen lämnar uppgift om bisyssla i enlighet med 

riktlinjerna, behandlar många chefer frågan vid det årliga medarbetarsamtalet. 
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Detta tillvägagångssätt är i överensstämmelse med den vägledning som finns 

inom SLL, där det dock framgår att samtalet ska dokumenteras. På grund av att 

detta inte sker inom Karolinska, går det inte att verifiera om frågan hanteras på 

samma sätt inom hela sjukhuset. Vidare går det inte att få en samlad bild av i 

vilken omfattning bisysslor förekommer och vad dessa avser.  

 

Dokumentet med rekommendationer, som det nu vilande bisysslorådet tagit 

fram, utgör enligt revisionen ett viktigt stöd vid bedömningen av de anställdas 

bisysslor och för utveckling av sjukhusets praxis. De svårigheter som har fram-

förts när det gäller tillämpningen av definitionen av en konkurrerande bisyssla 

inom FHS, visar på behovet av att bisysslorådets arbete återupptas. Enligt re-

visionens bedömning är det angeläget att rådets rekommendationer uppdateras 

och görs tillgängliga för fler än divisionscheferna, så att alla anställda vet vad 

de har att förhålla sig till.  

 

Idag sker inte en systematisk och återkommande uppföljning av de anställdas 

bisysslor som dokumenteras, vilket är en kontroll som behövs för att förebygga 

oegentligheter i form av otillåtna bisysslor. Det bedöms därför som viktigt att 

sjukhuset säkerställer att riktlinjerna följs. Revisionen anser vidare att sjukhuset 

bör stärka rutinerna för uppföljning av de anställdas bisysslor.  

 

Granskningen visar att kontrollen av inköp från bolag i vilka anställda eller 

anhöriga har engagemang behöver stärkas. I dessa fall är det viktigt att Karo-

linska har rutiner som säkerställer att varor och tjänster är korrekt upphandlade, 

utan inblandning av de anställda som är berörda. Detta på grund av att deras 

opartiskhet kan ifrågasättas på grund av att de är jäviga, något som kan leda till 

förtroendeskada för Karolinska. För att säkerställa en opartisk handläggning, 

anser revisionen att det är viktigt att bisysslorådets rekommendationer imple-

menteras och tillämpas inom hela sjukhuset. 

 

Enligt revisionen utgör den interna kontrollen av att otillåtna bisysslor inte 

förekommer eller att jävsituationer inte hanteras, en viktig del i det förebyg-

gande arbetet mot oegentligheter. Revisionen vill betona vikten av att Karo-

linska stärker sin uppföljning och kontroll av att otillåtna bisysslor inte före-

kommer och att det inte sker köp från anställdas eller anhörigas bolag, där 

opartiskheten kan ifrågasättas.  

6 Leverantörer 

6.1 Dataanalys av leverantörer 

Karolinskas leverantörsregister innehåller 42 858 leverantörsidentiteter med 

unika leverantörsnummer. I samband med utförd granskning har revisionen inte 

påträffat att någon faktura har betalats till annan leverantör än de som finns 

registrerade i leverantörsregistret. 

 

I leverantörsregistret har 19 153 (45 procent) leverantörer status som antingen 

passiv
22

 och/eller spärrad
23

. Under analysperioden har 922 leverantörer kodats 

passiva eller spärrade. Vid granskningen har det dock framkommit att det före-

kommer aktiva leverantörer, som i leverantörsregistret borde vara kodade som 

passiva eller spärrade.  

 

                                                      
22

 Nya fakturor kan inte registreras, men redan registrerade går till betalning. 
23

 Nya fakturor kan registreras, men de går inte till betalning.  
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Enligt den dataanalys revisionen genomfört har 12 639 leverantörsidentiteter 

använts under analysperioden
24

. Av dessa är 5 311 (42 procent) privatperso-

ner
25

 och 7 328 (58 procent) leverantörer.
26

 På grund av att det i leverantörsre-

gistret inte går att särskilja privatpersoner från leverantörer, redovisas i den 

fortsatta analysen förhållandet mellan uppgifter i leverantörsregistret och de 

7 328 leverantörerna under analysperioden.  

 

Det saknas organisationsnummer för 452 (6 procent) leverantörer som inte är 

passiva eller spärrade. Vidare är organisationsnumret ogiltigt för 105 (1 pro-

cent) leverantörer som inte är passiva eller spärrade, varav 57 är uppenbart 

felaktiga till exempel på grund av fel antal siffror eller ett format som liknar 

telefonnummer. För dessa sammanlagt 988 leverantörer, har det inte varit möj-

ligt att kontrollera uppgifterna mot Bolagsverket och Skatteverket eftersom det 

då krävs ett korrekt organisationsnummer.  

 

Det förekommer att leverantörer finns med flera leverantörsidentiteter i leve-

rantörsregistret, till exempel finns dubbla organisationsnummer för 858 leve-

rantörer (12 procent). Vidare har 1 125 leverantörer (15 procent) registerats 

mer än en gång med samma leverantörsnamn. En anledning till detta kan vara 

att leverantören har flera betalningsflöden, till exempel olika bank- och plusgi-

ronummer. Det förekommer dock fall där leverantör som ändrat bank- eller 

plusgironummer finns registrerad med ny leverantörsidentitet, utan att den 

gamla identiteten har kodats passiv.  

 

För 258 (4 procent) av leverantörerna i leverantörsregistret saknades bank- eller 

plusgironummer. De flesta av dessa hade statusen passiva, men för 25 har un-

der analysperioden noterats inköp som uppgår till 1 682 tkr. Betalning för dessa 

inköp har i huvudsak skett med utbetalningskort.  

 

Revisionen har i samband med analys för att identifiera leverantörsfakturor 

som registrerats i leverantörsreskontran mer än en gång, påträffat 81 fakturor 

från leverantörer med samma leverantörsnummer, fakturanummer, faktura-

belopp och fakturadatum. Vid stickprovskontroll av fem av dessa framkom att 

för fyra fakturor hade betalningen stoppats eller återbetalats. I ett fall hade fak-

tura betalats två gånger utan att detta uppmärksammats.  

 

Dataanalysen visar att för 1 006 (14 procent) av leverantörerna som inte är 

passiva eller spärrade, saknas uppgift om F-skatt i leverantörsregistret. Enligt 

uppgift ska F-skattesedelnummer läggas in i samband med registrering av ny 

leverantör, då även kontroll mot externa register sker för att säkerställa att obe-

skattade medel inte utbetalas till leverantörer.  

 

Vid revisionens kontroller mot Bolagsverket och Skatteverket framkom att 261 

(4 procent) av leverantörerna, exklusive de som är passiva eller spärrade, har en 

skuld hos Kronofogdemyndigheten.  

 

Dataanalysen visar att fem leverantörsidentiteter i leverantörsregistret finns 

med på Svensk Handels varningslista. Företagen på dessa listor är ofta kända 

för bluffakturor och oseriösa säljmetoder. Två av dessa identiteter har inte ko-

                                                      
24

 2013-12-01---2014-06-30 
25

 Betalningar till privatpersoner som kodats 0800, t.ex. ersättningar för utlägg och återbetalning av 
patientavgifter. 
26

 Med leverantör avses (AB, HB, enskild firma, etc). 
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dats passiva eller spärrade. Det har inte förekommit någon fakturering från 

dessa fem leverantörer under analysperioden.  

 

Av tabellen nedan framgår att för 514 (7 procent) av de leverantörer som an-

vänts under analysperioden har leverantören en registerad statusförändring hos 

Bolagsverket. Inga av dessa leverantörer har statusen passiv eller spärrad i le-

verantörsregistret. 

 

Status hos Bolagsverket Använda leverantörer under analysperioden 

Avförd
27

 7 

Avregistrerad
28

 15 

Ej verksam 121 

Fusion 176 

Företagsrekonstruktion 6 

Konkurs 143 

Likvidation 42 

Vilande 4 

Totalt 514 

 

När ny leverantör registreras i leverantörsregistret kontrolleras uppgifterna mot 

Svensk Handels varningslista och Förenade Bolags varningslista. Därefter sker 

inga löpande kontroller av om leverantörer har någon eller en kombination av 

anmärkningar i Skatteverkets register. I leverantörsregistret befintliga leveran-

törer, spärras leverantören om Karolinska får kännedom om att leverantören 

har en registrerad skuld hos Kronofogdemyndigheten, är föremål för konkurs 

eller dylikt. För upplägg av nya leverantörer i Raindance finns rutinbeskriv-

ning, men inte för hur leverantörer med anmärkning ska hanteras. Inom Karo-

linska utförs dagligen rimlighetskontroll av den preliminära utbetalningslistan, 

men det görs det inga rutinmässiga stickprovskontroller av fakturor.  

6.2 Revisionens bedömning 

Vid dataanalysen har det framkomit att leverantörsregistret innehåller leveran-

törer för vilka uppgifterna inte alltid är aktuella, fullständiga och ibland till och 

med felaktiga. Detta försvårar kontroll och uppföljning för att förebygga och 

upptäcka eventuella oegentligheter. För att kunna försäkra sig om att rätt betal-

ningsmottagare finns bakom de leverantörsidentiteter som är registrerade i le-

verantörsregistret, bör uppenbart felaktiga uppgifter kontrolleras och åtgärdas.  

 

Eftersom ett organisationsnummer är unikt och krävs för att det ska vara möj-

ligt att kontrollera leverantörens uppgifter hos Bolagsverket och Skatteverket, 

bör Karolinska införa rutiner som säkerställer att det till varje leverantör finns 

ett korrekt organisationsnummer.  

 

Antalet leverantörer utan registerad F-skatteuppgift i leverantörsregistret tyder 

på avsteg från de kontroller som ska utföras i samband med att ny leverantör 

läggs upp. För att förstärka den interna kontrollen bör det därför införas rutin, 

där annan handläggare än den som lagt in uppgifterna kontrollerar att uppgif-

terna är korrekt inlagda. Karolinska bör även utreda möjligheterna till automa-

tiska kontroller i Raindance i samband med att ny leverantör registreras. 

                                                      
27

 Avföring. Kan genomföras av vem som helst ifall att inga ändringar skett i Bolagsverkets register, 
för bolaget, de senaste 10 åren. Bolagsverket stämmer av med berörda bolagsmän innan en avfö-
ring genomförs. 
28

 Avregistrering. Samtliga bolagsmän undertecknar avregistreringshandlingarna till Bolagsverket. 
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På grund av att det inte utförs några löpande kontroller av de leverantörer som 

finns registrerade i leverantörsregistret, ökar risken för att sjukhuset anlitar 

leverantörer där det kan ha uppstått tveksamheter vad gäller seriositet. Enligt 

revisionens bedömning är det angeläget att sjukhuset inför rutiner för löpande 

kontroll av alla leverantörer och att rutiner tas fram för hur leverantörer med 

eventuella anmärkningar ska hanteras. Det bör även införas rutin för stick-

provsvisa kontroller av betalningar.  

 

Det faktum att leverantörsregistret innehåller aktiva leverantörer som till ex-

empel har gått i konkurs eller vars verksamhet har upphört, tyder på en eftersatt 

registervård. Karolinska bör införa rutiner som säkerställer att leverantörer med 

den typen av statusförändring hos Bolagsverket, eller allvarliga anmärkningar 

hos Skatteverket, kodas passiva eller spärrade.  

 

Landstingsstyrelsen träffade år 2008 en överenskommelse med Skatteverket 

som innebär att Skatteverket ska vara behjälpliga i frågor som rör ekonomisk 

brottslighet, bland annat genom möjlighet att skicka hela leverantörsregistret 

för kontroll av om ett företag till exempel har skatteskulder. Alla nämnder och 

styrelser inom SLL kan använda sig av överenskommelsen. Detta är en tjänst 

som Karolinska skulle kunna använda för kontroll av leverantörer. Det finns 

även lösningar som innebär att leverantörsfaktura kontrolleras mot tredje part i 

samband med betalning, som Karolinska bör överväga att införa. 

 

Revisionen har i samband med tidigare rapportering
29

 påtalat behovet av att 

ledningen uppdaterar rutinerna för nyregistrering och ändring av befintliga 

leverantörsuppgifter i leverantörsregistret samtidigt som det bör klargöras hur 

seriositetskontroll av leverantörer ska ske. Revisionens bedömning kvarstår. 

6.3 Dataanalys av avtal 

Dataanalys har genomförts för att kontrollera i vilken omfattning det finns avtal 

för leverantörer i Karolinskas leverantörsregister. Det sker inte någon samord-

ning av leverantörsnummer när ny leverantör läggs upp i avtalsregister (Karo-

linskas eller SLL:s) och Karolinskas leverantörsregister. Matchningen av leve-

rantörerna har därför gjorts på leverantörsnamn, vilket innebär att träffsäker-

heten kan vara lägre.  

 

Sammanlagt 5 727 leverantörer, exklusive privatpersoner och utländska bolag, 

har inte kunnat matchas mot avtal med Karolinska. Drygt 2 000 av dessa leve-

rantörer har ackumulerat fakturerat mer än 50 000 kr eller mer under analys-

perioden. Enligt sjukhusets upphandlingspolicy
30

 ska vid beställningar översti-

gande 50 000 kr per inköpstillfälle offerter begäras in och dokumenteras i form 

av beslut samt leda till avtal.  

 

Vid substansgranskning
31

 av 58 fakturor som översteg 50 000 kr framgick att 

avtalsreferens från 15 olika leverantörer, fanns på 15 av fakturorna. Revisionen 

har erhållit avtal för fyra av fakturorna med avtalsreferens. För övriga elva 

uppgår utbetalningarna totalt till 1 716 927 kr, med fakturabelopp som varierar 

från 52 150 kr till 354 819 kr. Därutöver har ytterligare sex avtal erhållits för 

                                                      
29

 Årsrapport 2013 Karolinska Universitetssjukhuset, RK 201304-0027 
30

 Upphandlingspolicy för Karolinska Universitetssjukhuset, Kshd 10/201, uppdaterad 2014-04-15 
31

 Redovisas även i avsnitt 6.5 F 
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fakturorna utan avtalsreferens, vilket innebär att avtal erhållits för totalt 10 av 

58 (17 procent) av fakturorna i stickprovet.  

6.4 Revisionens bedömning 

På grund av att det saknas en koppling mellan leverantörsregistret och tecknade 

avtal, så finns det enligt revisionens bedömning en risk för att leverantörer utan 

avtal anlitas istället för upphandlade leverantörer. Förutom att det innebär ett 

avsteg från SLL:s upphandlingspolicy
32

 innebär detta även en risk för att affä-

rer görs med leverantörer där inte priset är konkurrensutsatt och kvaliteten inte 

uppfyller ställda krav. En koppling mellan leverantörsregistret och tecknade 

avtal samt korrekta organisationsnummer i både leverantörsregister och avtals-

databaser, skulle underlätta kontroll och uppföljning av leverantörer. 

 

Vikten av att tillämpa befintliga avtal behöver kommuniceras inom sjukhuset. 

Vidare bör det införas rutiner som säkerställer att sjukhusets genomförda upp-

handlingar och upprättade avtal, finns förtecknade i det lokala avtalsregistret. 

För att säkerställa avtalstrohet och att sjukhusets avtal är ändamålsenliga, bör 

gjorda inköp löpande kontrolleras och analyseras.   

6.5 Substansgranskning av fakturor/bokföringsorder 

Substansgranskningen fördelar sig på 95 leverantörsidentiteter, varav 96 leve-

rantörsfakturor och fyra bokföringsorder
33

. I texten som följer görs ingen skill-

nad mellan leverantörsfakturor och bokföringsorder, utan alla benämns som 

fakturor. Underlagen har erhållits genom att revisionen tillsammans med med-

arbetare vid leverantörsfakturagruppen på Karolinska sökt fram och skrivit ut 

efterfrågade underlag i det elektroniska leverantörsfakturahanteringssystemet 

Contempus Invoice (Contempus).  

 

Resultatet av granskningen presenteras i tabellen nedan. Tabellen illustrerar i 

vilken utsträckning revisionen har erhållit efterfrågade underlag. Underlagen är 

indelade i kategorier A till F, mellan vilka andelen erhållna underlag varierar. 

Observera att samtliga granskningsmoment inte är tillämpliga för alla faktu-

ror/bokföringsorders. Tabellen visar att revisionen överlag har erhållit 56 pro-

cent av samtliga efterfrågade underlag.  

 
 Översikt, erhållna underlag 

 A B C D E F Summa 

Totalt efterfrågade underlag 100 99 99 12 99 58 467 

Erhålla underlag 99 99 30 12 10 10 260 

Ej erhålla underlag 1 0 69 0 89 48 207 

Andel erhållna i %  99 % 100 % 30 % 100 % 10 % 17 % 56 % 

 

Revisionens iakttagelser och kommentarer till erhållna underlag enligt tabell 

 

A. Fakturor 

Revisionen erhöll initialt 90 av 100 efterfrågade fakturor via Contempus. Dessa 

kompletterades med nio manuella fakturor, så totalt erhölls 99 av 100 fakturor 

(99 procent). Stickprovet består till största delen av fakturor avseende medi-

                                                      
32

 Upphandlingspolicy för Stockholms läns landsting 1102-0181, daterad 2011-04-12 och Riktlinjer 
för upphandling 0912-1005, daterad 2010-03-06 
33

 Används t.ex. vid intern omföring mellan olika konton, vid rättelse av fel i bokföringen, när kvittot 
är för litet att anteckna på eller är av dålig kvalitet, när man inte fått en verifikation som man borde.  
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cinsk utrustning och material. Efter revisionens kontroller har Karolinska loka-

liserat den saknade fakturan.  

 

B. Fakturaunderlag  

Revisionen har erhållit fakturaunderlag för 99 av 99 efterfrågade fakturor 

(100 procent). I de fall fakturaunderlag inte funnits bifogad, men där uppgift 

om levererad tjänst eller produkt, period samt fakturamottagare framgår av 

fakturan, har detta av revisionen bedömts vara tillräckligt. Samtliga fakturaun-

derlag har granskats utan anmärkning.  

 

Vid granskningen har det inte framkommit några omständigheter som tyder på 

att köpta tjänster och varor inte skulle vara hänförliga och relevanta för Karo-

linskas verksamhet.  

 

C. Beställningsunderlag  

Revisionen efterfrågade 99 beställningsunderlag och erhöll 30 stycken (30 

procent). För de inköp där beställningsunderlag inte erhölls, beror detta enligt 

sjukhuset på att inköpen inte skett via Karolinskas inköpssystem Clockwork 

Logistics (Clockwork) och sannolikt hanterats felaktigt. För fyra av de erhållna 

beställningsunderlagen finns avvikelser mellan underlaget och fakturan vad 

gäller belopp. 

 

Enligt sjukhusets upphandlingspolicy
34

 ska i princip alla inköp göras via 

Clockwork och att det för de varor och tjänster som är undantagna från inköp 

via Clockwork finns annan beställningsrutin som godkänts av upphandlings-

chefen. Undantagen framgår av information på intranätet.  

 

För att höja och säkerställa samma kompetens hos alla som arbetar med inköp, 

infördes hösten 2013 rutin som innebär att alla medarbetare som beställer varor 

och tjänster från Clockwork ska ha ett inköpskörkort
35

. 

 

D. Attest 

Revisionen har stickprovsmässigt granskat de elektroniska attesterna för tolv av 

fakturorna i Contempus mot attestförteckning eller attestkort utan avvikelser 

(100 procent). Kontrollen var tidskrävande på grund av att blanketterna fram 

till och med våren 2013 inte sparades på ett systematiskt sätt. Tidsåtgången för 

att kontrollera övriga 87 fakturor har av revisionen bedömts alltför omfattande, 

därav det begränsade stickprovet. 

 

Samtliga 99 fakturor har även kontrollerats av revisionen med avseende på om 

attestanten har koppling till egen eller anhörigs bisyssla. Resultatet redovisas i 

slutet av avsnitt 5.1. 

 

E. Avtal  

Revisionen erhöll tio stycken (tio procent) av 99 efterfrågade avtal. För fyra av 

dessa återfanns avtalsreferens på fakturorna, för övriga sex överensstämmer 

inte fakturan med beställningsunderlag. Erhållna avtal avser bland annat kon-

sulttjänster, medicinska förbrukningsvaror, underhållsavtal för lustgas, rekryte-

ring och licenser. Av ytterligare tolv fakturor framgår avtalsreferens, men avta-

len har inte kunnat återfinnas.  

 

                                                      
34

 Upphandlingspolicy för Karolinska Universitetssjukhuset, Kshd 10/201, uppdaterad 2014-04-15 
35

 Inköpskörkort – ny rutin för alla medarbetare, STAB1419, daterad 2013-09-13 
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Enligt Karolinskas upphandlingspolicy ska alla medarbetare känna till och 

nyttja de ramavtal som upprättats, såväl lokalt som centralt.  

 

F. Upphandling 

Revisionen efterfrågade skriftliga offerter och avtal för 58 fakturor som över-

steg 50 000 kr och erhöll tio stycken (17 procent).  

 

Enligt lathund
36

 alla nyanställda inköpare får, ska de begära in skriftliga offer-

ter vid beställning till en och samma leverantör som överstiger 50 000 kr. 

 

Inom Karolinska pågår ett strategiskt projekt, programstyrning material, som 

bland annat syftar till att säkra att korrekt upphandlade produkter köps in, att 

förtydliga och förbättra upphandlingsprocessen samt öka kunskapen om kost-

nadseffektiva inköp. Ansvarig projektgrupp ska även stödja klinikerna i deras 

förbättringsarbete genom analyser av deras sortiment, inköpsmönster, använd-

ning av inköpssystemet, leveranser, med mera.  

6.6 Revisionens bedömning 

I samband med stickprovskontrollen har det inte framkommit några faktiska 

oegentligheter, men revisionen reserverar sig för att 44 procent av underlagen 

av olika skäl inte erhållits och därför inte kunnat granskas. 

 

Enligt revisionens bedömning bör Karolinska säkerställa att beställningsun-

derlag finns tillgängligt för alla leverantörsfakturor. På så sätt underlättas upp-

följning och kontroll som syftar till att förebygga och upptäcka eventuella oe-

gentligheter. I de fall ett avtal tydligt specificerar tjänst, mängd och perioder 

kan det betraktas som ett beställningsunderlag.  

 

För att tillgodose behovet av spårbarhet behöver rutinerna, vad gäller inköp och 

upprättande av avtal för de inköp som sker utanför inköpssystemet, förstärkas. 

På grund av den stora andelen inköp utanför Clockwork bedöms det som ange-

läget att dessa inköp följs upp och analyseras.  

 

Det är angeläget att Karolinska utvecklar rutiner som säkerställer att det inte 

sker några avsteg från lagstiftningen och sjukhusets upphandlingspolicy. Vik-

ten av att tillämpa tillgängliga avtalsdatabaser och inköpssystemet behöver 

kommuniceras och följas upp. Idag går det inte att säkerställa att befintliga 

ramavtal alltid utnyttjas då det är möjligt eller att skriftliga offerter begärs in 

vid beställning från samma leverantör som överstiger 50 000 kr. 

 

I samband med tidigare rapportering
37

 har revisionen påtalat behovet av att 

ledningen följer upp att rutiner avseende beställning/inköp och fakturakontroll 

tillämpas. Revisionens bedömning kvarstår. 

 

Det finns brister i spårbarheten mellan äldre behörigheter i Contempus och 

attestblanketter som medför att det inte fullt ut går att koppla registrerad behö-

righet mot attestblankett. Från och med våren 2013 finns rutiner som säkerstäl-

ler spårbarheten. Enligt revisionens bedömning bör Karolinska även gå igenom 

och dokumentera äldre behörigheter på ett sätt som medför spårbarhet. 

 

                                                      
36

 Lathund över rutiner för inköpare på Karolinska Universitetssjukhuset, daterad 2012-10-08 
37

 Årsrapport 2013 Karolinska Universitetssjukhuset, RK 201304-0027 
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Revisionen ser positivt på att det inom sjukhuset pågår utvecklingsarbete, till 

exempel inom projektet programstyrning material, där arbete pågår som kan 

bidra till att åtgärda flera av de förbättringsområden som har uppmärksammats. 

 

 

Bilagor 

1. Utförlig metodbeskrivning 

 



 

 

Bilaga 1. Utfö rlig metödbeskrivning 

Fördjupade intervjuer har genomförts inom Karolinska för att få en bild av hur anställda arbetar med 

områden som berör oegentligheter respektive bisysslor, hur styrdokument uppfattas och vilka rutiner 

som finns för fakturahantering. Tolv personer med olika befattningar har intervjuats: HR-direktör, 

divisionschefer, verksamhetschefer och ansvarig för leverantörsfakturagruppen. Dokumentstudier har 

genomförts av styrdokument och en belysning av Karolinskas intranät har gjorts för att kartlägga 

vilken information som finns tillgänglig för de anställda.  

 

Tre dataanalyser har genomförts. I den första hämtades data från Karolinskas huvudbok, 

leverantörsreskontra och leverantörsregister. Totalt identifierades 12 639 leverantörsidentiteter1 under 

analysperioden 2013-12-01---2014-06-30. Leverantörsidentiteterna kontrollerades mot uppgifter om 

leverantörerna hos Skatteverket. Därefter genomfördes analys som syftade till att kontrollera dels 

statusen för Karolinskas leverantörsregister och dels rutinerna för registervård. Med utgångspunkt från 

det från samma data har alla transaktioner under perioden analyserats utifrån olika riskfaktorer. Baserat 

på analysen har ett riktat urval på 96 fakturor och fyra bokföringsorder, fördelade på 95 

leverantörsidentiteter, valts ut för substansgranskning. Urvalet är spritt inom Karolinskas 

verksamheter. Fakturornas faktiska belopp har varit av sekundär betydelse eftersom det i ett 

oegentlighetsperspektiv är intressant att granska även mindre belopp, eftersom det är mindre troligt att 

avsiktliga gärningar upptäcks vid små belopp. För urvalet efterfrågades underlag för att granska hur 

leverantörsfakturorna hanterades från ”ax till limpa”, d.v.s. all befintlig dokumentation från avtal till 

leverans och att behörig person har attesterat fakturan. För att få en uppfattning om hela kedjan, har 

revisionen även för de inköp som överstiger 50 000 kr valt att ta del av underlag från upphandlingen av 

leverantörerna. Syftet med substansgranskningen var att kartlägga dels efterlevnaden till de 

styrdokument och rutiner som finns, dels vilket krav på styrkande dokumentation som Karolinskas 

ställer för att godkänna en faktura. 

 

I syfte att kontrollera i vilken omfattning det finns avtal för de leverantörer som finns i Karolinskas 

leverantörsregister, genomfördes en andra dataanalys. Den tredje dataanalysen syftade till att granska 

förekomsten och hanteringen av bisysslor i form av engagemang i bolag. Anställningsdata och 

leverantörsdata för perioden 2012-12-01 till 2014-06-19 inhämtades och uppgifter om anhöriga såsom 

make/make/sambo, barn och föräldrar hämtades från Skatteverkets centrala aviseringssystem, Navet. 

Totalt omfattades 19 491 anställda i analysen, d.v.s. individer som uppburit en anställning (heltid, 

deltid, vikarier etc.) inom Karolinska under hela eller delar av analysperioden och 87 811 anhöriga. 

Erhållna uppgifter har sedan skickats till Bolagsverket för att identifiera bolag som anställda eller 

anhöriga har engagemang i. Svarsfilen från Bolagsverket matchades sedan mot leverantörsdata från 

Karolinska. Totalt var det 563 träffar med leverantörsreskontran, vilket innebär att Karolinska har köpt 

från 563 bolag som anställda eller anhöriga har engagemang i under analysperioden. Där träffar fanns i 

leverantörsreskontran har 33 fakturor begärts ut och granskats. I samband med den granskning som 

utförts från ”ax till limpa”, har för ytterligare 82 fakturor kontrollerats att inte anställd attesterat faktura 

där anhörig till anställd har engagemang. I båda fallen är det riktade urval av fakturor med fokus på att 

fakturan kan misstänkas vara olämplig, till exempel på grund av otillåten bisyssla eller 

jävsproblematik. Revisionen har utifrån dataanalysen även valt ut 131 bisyssleblanketter för kontroll 

mot Bolagsverket. Syftet med substansgranskningen har varit att kartlägga i vilken omfattning de 

riktlinjer som finns tillämpas och följa upp att de uppgifter anställda lämnar överensstämmer med 

uppgifterna hos Bolagsverket.   

                                                           
1
 Med leverantörsidentitet menas leverantörsnummer i leverantörsregistret och kan vara både privatpersoner 

och företag. 



 

 

Kort om rapporten 
Ansvaret för att förebygga, upptäcka och åtgärda oe-
gentligheter ligger alltid på verksamheten. Revisionens 

roll är att granska att den interna kontrollen är tillräck-
lig. Granskningen har inte visat på några faktiska oe-

gentligheter. Karolinska behöver dock stärka den inter-
na kontrollen, bl.a. genom att införa rutiner för löpande 

registervård och säkerställa uppföljning och kontroll 
dels av anställdas bisysslor, dels vid köp från anställdas 
och anhörigas bolag. 

 
 

 
 


