
 

 

PROJEKTRAPPORT NR 11/2016 

Den första flytten till NKS  

Hanteringen av förutsättningarna inför drift-
sättningen 

 

 

  
 

 

  



3 

Kort om rapporten 

Karolinska har sedan januari 2012 varit ansvariga för att 
planera driftsättningen av NKS. Revisionen har granskat 
om förutsättningar för en patientsäker driftsättning har sä-
kerställts vid den flytt till NKS som genomfördes under pe-
rioden juni till november 2016. Att IT/IKT-systemen, som 
nätverk, telefoni och larm, inte var klara i tid har bland an-
nat påverkat förutsättningarna för personalens utbildning 
och driftövning samt möjligheten att testa helheten. Inför 
nästa flytt bör Karolinska förlänga tidplanen för att säker-
ställa att IT/IKT-systemen finns på plats så att tester av 
helheten kan genomföras innan driftsättning. 
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Projektrapport 11/2016 
Den första flytten till NKS - Hanteringen av förutsättningarna 
inför driftsättningen 
 

Revisorerna i revisorsgrupp II beslutade 2017-02-21 att överlämna rapporten 
till styrelsen för Karolinska universitetssjukhuset för yttrande senast 
2017-05-30. 
 
Revisorernas samlade bedömning är att installationer och anpassningar av IKT-
lösningar, som nätverk, telefoni, larm och system för meddelandeförmedling 
hade behövt vara helt klara i god tid före flytten för att säkerställa en patientsä-
ker driftsättning under pågående verksamhet. Problemen med IKT-lösningarna 
har även påverkat förutsättningarna för personalens utbildning och driftövning.  
 
Revisorerna vill till styrelsen särskilt framhålla att tidplanen för driftsättning 
och aktiveringsperioden inför nästa flytt behöver förlängas för att bland annat 
kunna säkerställa att IT/IKT-systemen finns på plats så att tester av helheten 
kan genomföras. Vidare bör ledningen för Karolinska inför kommande flyttar 
utvärdera om bemanningen av projektorganisationen behöver ändras när det 
gäller behov av verksamhetskunskap och administrativa stödfunktioner samt 
om deltagandet och möjligheterna för deltagande i utbildningar och övningar 
varit tillräckliga. 
 
I övrigt hänvisar revisorerna till revisionskontorets rapport. 
 
Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 
 
 
 
Hans-Erik Salomonsson 
Ordförande 
  Christina Holmqvist 
  Sekreterare  
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1 Slutsatser och rekommendationer 

Den 1 januari 2012 övertog Karolinska ansvaret för att planera vårdverksamheten 

och driftsättningen av NKS. Karolinska inrättade ett programkontor och bildade en 

särskild grupp för driftsättningsarbetet. I maj 2015 tog Karolinskas styrelse beslut om 

driftsättningsplanen för flytten 2016. Driftsättningen av NKS började direkt efter att 

Karolinska mottagit nyckeln till byggnaderna den 2 juni 2016 och flytten av de första 

patienterna genomfördes i november 2016. Mot bakgrund av detta har revisionen 

granskat om förutsättningar för en patientsäker driftsättning under pågående verk-

samhet säkerställts vid den första flytten till NKS. 

En förutsättning för att driftsättningsgruppen operativt skulle kunna börja planera 

driftsättningen tillsammans med Karolinskas verksamheter var att beslut tagits om 

vilka verksamheter som skulle flytta och hur verksamhetsinnehållet skulle se ut. Ett 

allokeringsförslag utarbetades och inriktningsbeslut togs av styrelsen i juni 2014. Al-

lokeringsarbetet fortgick fram till dess att Karolinskas styrelse i maj 2015 tog beslut 

om driftsättningsplanen för flytten 2016. Revisionen konstaterar att tidplanen inne-

burit en kortare period för förberedelser än internationell erfarenhet visat. Det gäller 

både driftsättningen och aktiveringsperioden.  

Programkontorets planering av driftsättningen har skett i nära samarbete med Karo-

linskas sjukhusledning och med vårdverksamheterna. Det övergripande ansvaret för 

driftsättningen i den första flyttfasen bedömer revisionen i huvudsak har varit tydligt 

fördelat i programkontorsorganisationen och mellan programkontoret och Karolins-

kas sjukhusorganisation. 

Att organisationsförändringen skett i anslutning till flytten följer inte erfarenheter 

från andra sjukhusflyttar. Revisionen bedömer att förändringen krävt omfattande re-

surser och arbetsinsatser och inneburit att många nya har behövt sätta sig in i nya 

uppdrag parallellt med flyttplaneringen. Samtidigt hade det varit svårare att genom-

föra delar av en ny tematisk organisation långt innan flytten eftersom den är kopplad 

till logistiken i de nya lokalerna. Delar av förändringen borde emellertid ha kunnat 

genomföras tidigare, såsom rekryteringen av nya chefer och anpassningen till nya ar-

betssätt. Revisionen bedömer att de sena chefstillsättningarna i omorganisation av 

vårdverksamheten i vissa fall har lett till otydliga ansvarsförhållanden inom verksam-

heten. 

Patientförflyttningarna genomfördes i enlighet med de uppsatta flyttprinciperna, 

som exempelvis att flytten skulle ske under få dagar, bemanningen under transport 

vara säkrad och produktionen dras ner inför flytten. Överenskommelser slöts med 

andra vårdgivare om patientomhändertagande såväl internt inom Karolinska som ex-

ternt inom SLL. Förutsättningarna för att kunna tillgodose patientsäkerheten i flyt-

ten bedömer revisionen därmed har varit tillräckliga.  

Den driftövning som genomfördes syftade till att identifiera eventuella brister i vård-

miljön och bedöma helheten. Eftersom det var en övning så utfördes den i en kon-

struerad miljö. Många handhavandeproblem främst med telefoni och larmfunkt-
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ioner, men även tekniska problem med dörrar, hissar och telefoni uppmärksamma-

des. Efter övningen gjordes justeringar inom byggnaderna, utbildningsinsatsen inom 

telefoni och larmfunktioner förstärktes och ytterligare utbildningstillfällen erbjöds. 

Produktionsneddragningen tidigarelas för att skapa utrymme för utbildning av per-

sonalen. Revisionen bedömer att förutsättningarna för driftövningen påverkades ne-

gativt av att projektet som planerade driftövningen inte var tillräckligt bemannat vil-

ket bland annat ledde till speltekniska problem.  

Problem med IKT-systemen förekom också men de har framför allt visat sig efter 

flytten när systemen kunnat användas fullt ut. 

Revisionen konstaterar att inte all flyttande personal hade genomgått den obligato-

riska och/eller rekommenderade utbildningen. Inför kommande flyttar bedömer re-

visionen att ledningen för Karolinska bör utvärdera om deltagandet och möjlighet-

erna för deltagande i utbildningar och övningar varit tillräckliga och om fler tillfällen 

till praktisk träning exempelvis på egen vald tid kan vara ett alternativ.  

Många av programkontorets medarbetare har varit hårt ansträngda. Revisionen be-

dömer därför att resurssättningen inför kommande flyttar bör ske tidigare för att sä-

kerställa att det finns tillräckligt antal medarbetare för alla uppdrag. Byte av konsul-

ter under pågående projektarbete har upplevts hindrande varför det i kommande 

upphandlingar behöver ställas krav på kontinuitet i uppdragen. Ledningen för Karo-

linska bör därför utvärdera om bemanningen av projektorganisationen behöver änd-

ras inför kommande flyttar. Det gäller såväl verksamhetskunskap, som administra-

tiva stödfunktioner  

Revisionen konstaterar sammanfattningsvis att för att säkerställa en patientsäker 

driftsättning under pågående verksamhet hade installationer och anpassningar av 

IKT-lösningar, såsom nätverk, telefoni, larm och system för meddelandeförmedling 

behövt vara helt klara i god tid före flytten. Att problemen inte var lösta har även på-

verkat förutsättningarna för personalens utbildning och driftövning. Revisionen be-

dömer därför att styrelsen behöver en längre tidplan inför nästa flytt för att bland an-

nat kunna säkerställa att IT/IKT-systemen finns på plats så att tester av helheten kan 

genomföras innan driftsättning. 

Rekommendationer: 

 Styrelsen för Karolinska behöver förlänga tidplanen för driftsättning och ak-

tiveringsperioden inför nästa flytt för att bland annat kunna säkerställa att 

IT/IKT-systemen finns på plats så att tester av helheten kan genomföras. 

 Ledningen för Karolinska bör inför kommande flyttar utvärdera  

- om bemanningen av projektorganisationen behöver ändras när det gäller 

behov av såväl verksamhetskunskap som administrativa stödfunktioner 

- om deltagandet och möjligheterna för deltagande i utbildningar och öv-

ningar varit tillräckliga med praktisk träning exempelvis på egen vald tid. 
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2 Utgångspunkter för granskningen 

2.1 Motiv till granskningen 

Den 1 januari 2012 tog Karolinska universitetssjukhuset (Karolinska) över ansvaret 

för att planera vårdverksamheten och driftsättningen av Nya Karolinska Solna (NKS) 

från den tidigare NKS-förvaltningen. Karolinska inrättade ett särskilt programkontor 

och under 2013 formades en driftsättningsgrupp.   

 

De första patienterna flyttades i november 2016. Ytterligare två flyttomgångar ska ge-

nomföras. Under 2017 flyttar forskning och utveckling och 2018 flyttar den reste-

rande vården in i NKS. Det innebär att det har pågått tre parallella flyttprocesser del-

vis samtidigt vilket har tagit mycket resurser i anspråk.  

 

Den första flytten till de nya lokalerna har krävt en noggrann planering samt samord-

ning och styrning av aktiviteter och resurser. Samtidigt med förberedelsearbetet och 

den fysiska flytten skulle en patientsäker vård under pågående verksamhet säkerstäl-

las. Parallellt med planeringen inför flytt och driftsättning genomfördes också en om-

fattande organisationsförändring inom sjukhuset.  

 

I revisionens förstudie framkom att det i vissa fall varit svårt för programområdena 

att bedriva projektarbetet inom programkontoret NKS samtidigt med ett linjeansvar. 

Ett område som var väsentligt att planera inför flytten vid sidan av det dagliga arbe-

tet var infrastruktur och service där driftbolaget Coor Service Management (Coor) 

har ansvar för stora delar1. 

 

Vid sidan av det dagliga arbetet i den ordinarie vårdverksamhet skulle personalen 

delta i utbildningar och praktiska övningar. Viss utbildning har pågått under våren 

men den stora utbildningsinsatsen inleddes i slutet av augusti 2016 och en risk som 

identifierades var att alla anställda kanske inte skulle hinna genomgå obligatorisk ut-

bildning och praktisk övning i lokalerna före inflyttning. Det identifierades också ris-

ker förknippade med att upprätthålla vårdproduktionen inför och under driftsätt-

nings- och flyttperioden.  

 

Inför den första flytten innebar det en utmaning att få samtliga digitala stödsystem 

att fungera i den nya fysiska och organisatoriska miljön. Installationer och anpass-

ningar av såväl utrustning som programvaror behövde vara helt klara till driftstarten. 

Om inte de digitala stödsystemen och den medicintekniska utrustningen fungerar 

som de ska så innebär det risker för patientsäkerheten.  

 

Revisionen har därför granskat om förutsättningar för en patientsäker driftsättning 

under pågående verksamhet säkerställts vid den första flytten till NKS. 

                                                             

1 Driftbolaget Coor Service Management ansvarar bl.a. för fastighetsservice, arbetsplatsservice, logistik-
tjänster och kommersiella tjänster.  
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2.2 Revisionsfråga 

Övergripande revisionsfråga:  

Har förutsättningar för en patientsäker driftsättning under pågående verksamhet sä-

kerställts vid den första flytten till NKS? 

Delfrågor: 

 Hur har arbetet med planering, samordning och genomförande av flytten till 

NKS styrts och organiserats? 

 Hur har vårdproduktion säkerställts i den pågående verksamheten under för-

beredelse och genomförande av driftsättningen? 

 Hur har förutsättningar för en patientsäker vård säkerställts i den fysiska och 

organisatoriska miljön inför flytten? 

2.3 Avgränsning 

Granskningen avser Karolinska universitetssjukhusets ansvar för planering och drift-

sättning av NKS. Granskningen fokuserar på tidsperioden från driftsättningspro-

jektets start i augusti 2013 till och med den första inflyttningen av patienter i NKS i 

november 2016. I granskningen ingår inte verksamhetsinnehåll och allokering i NKS, 

upphandlingsärenden som t.ex. upphandling av IKT/MT2- system och övriga externa 

leverantörer som anlitas i flytten, oegentligheter, t.ex. vid omhändertagande/avytt-

ring av utrustning. Granskningen har inte heller omfattat sjukhusets interna organi-

sationsförändring annat än den påverkan arbetet fått på själva flytten. 

2.4 Bedömningsgrunder 

Arbetsordningar, reglementen och delegationsordning, 2015-02-17. Styrelsen för 

Karolinska Universitetssjukhuset, 61 §  

- Styrelsen ska ansvara för Nya Karolinska Solna och implementeringen av verk-

samheten. 

Karolinska Universitetssjukhuset, Specifika ägardirektiv. Fastställda i landstings-

fullmäktige 2011-12-16 (LS 1109-1170, 1109-1217) och reviderad av landstingsfull-

mäktige 2013-06-11—12 (LS 1302-0197) 

- Nya Karolinska Solna ska utgöra del av Karolinska Universitetssjukhuset från år 

2012. Karolinska Universitetssjukhuset ska ansvara för att i samråd med ägaren 

och beställaren planera för verksamhetsinnehåll i Nya Karolinska Solna och pla-

nera inflyttning och driftsättande av verksamheter i Nya Karolinska Solna. 

 

Stockholms läns landsting Mål och budget 2014 

- att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Karolinska Univer-

sitetssjukhuset att i samråd med Karolinska Institutet fortsätta processen kring 

verksamhetsinnehåll och profilering, samt driftsättning av Nya Karolinska 

Solna. 

                                                             

2 IKT = Informations- och Kommunikationsteknologi, t.ex. nätverk och telefoni.  
   MT= Medicinsk teknik, t.ex. röntgenutrustning och patientmonitorering 
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Bilagda tjänsteutlåtande till Mål och budget 2014 och plan 2015–2016. Karolinska 

Universitetssjukhusets uppdrag, verksamhetsinnehåll och kapacitet, samt fastig-

hetsutnyttjande vid Karolinska Solna, LS 1304–0528. 

- Driftsättningen ska ske under pågående verksamhet och med upprätthållen pati-

entsäkerhet 

- Internationella erfarenheter visar att driftsättningar bör påbörjas 3–5 år före in-

flyttning 

- Detaljplaneringen som inleds 2–3 år före driftstart fordrar nära samverkan med 

de kliniska verksamheterna 

2.5 Metod 

Granskningen har baserats på dokumentstudier och intervjuer. Intervjuer har ge-

nomförts med ett urval av program- och projektledare inom programkontor NKS och 

inom de två teman och fyra funktioner som har flyttat under hösten 2016. Represen-

tanter från driftbolaget Coor och fackliga företrädare har också intervjuats. Intervju-

erna har genomförts i följdordning från lokala flyttsamordnare, verksamhetsansva-

riga chefer, driftsättningsledare (centrala flyttsamordnare), driftbolaget Coor samt 

programledare och projektledare från programkontor NKS. Ansvarsprövningen avser 

Karolinska universitetssjukhusets styrelse och dess ansvar för att styra planering av 

inflyttning och driftsättande av verksamheter i Nya Karolinska Solna. 

Projektet har genomförts av Sigrun Garay Sevelin, Annika Nyman och Eva Hansson 

Risberg (projektledare). I styrgruppen har Anneli Lagebro och Rikard Lindqvist in-

gått. 
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3 Ansvar och organisering inför flytten till NKS 

3.1  Övergripande ansvar  

Den tidigare NKS-förvaltningens uppdrag upphörde från 2012 och uppdraget delades 

mellan landstingsstyrelsen (LS) och Karolinska universitetssjukhuset, varvid Karo-

linskas styrelse fick ansvaret att implementera verksamheten på NKS. LS fick ansva-

ret för OPS3-avtalet och själva byggnationen.  

Enligt Karolinskas ägardirektiv, som fastställdes av landstingsfullmäktige i december 

2011, är Karolinska ansvarigt för driftsättningen av NKS. Karolinska inrättade 2012 

Programkontoret Nya Karolinska Solna (Programkontoret), som fick i uppdrag att 

tillsammans med verksamheten överföra vård, forskning och utbildning samt stöd-

funktioner till nya Karolinska Solna på ett patientsäkert och effektivt sätt. I uppdra-

get ingick att utveckla en bra process för inflyttning och driftsättning och säkerställa 

att den följs.  

I OPS-avtalet regleras parternas (SHP4 och SLL) ansvar för driftsättningen och inför 

varje flyttfas ska Karolinska presentera en driftsättningsplan. Syftet med planen är 

att säkra att driftsättningsplaneringen är fullständig och tydligt tidsatt och att an-

svarsfördelningen samt tidsplaneringen mellan SLL och SHP är helt synkroniserad. 

Programkontoret har varit ansvariga för att ta fram driftsättningsplanen som un-

derlag för parternas avtal inför den första flyttfasen hösten 2016.  

En förutsättning för att organisationen operativt skulle kunna börja arbetet med 

driftsättning och därefter aktivering var ett beslut om vilka verksamheter som skulle 

flytta och hur verksamhetsinnehållet skulle se ut. Arbetet har skett i nära samarbete 

med Karolinskas verksamheter och andra intressenter och har förankrats i sjukhus-

ledningen5. Ett allokeringsförslag för slutenvård utarbetades inom sjukhuset och ett 

inriktningsbeslut togs av styrelsen den 25 juni 2014 med uppdrag till sjukhusdirektö-

ren att fortsätta arbetet med återstående prioriterade frågor. Allokeringsarbetet har 

sedan fortgått under 2014 och halva 2015. Karolinskas styrelse tog den 19 maj 2015 

beslut om driftsättningsplanen för flytten 20166.  

Den medicinska chefen på programkontoret har haft det övergripande ansvaret för 

patientsäkerhetsfrågor av principiell karaktär och relaterade till utformning av detalj-

lösningar i byggnaden fram till inflytt. Viktiga patientsäkerhetsfrågor har tagits upp i 

programkontorets och sjukhusets gemensamma råd för patientsäkerhetsfrågor, det 

så kallade PKKP-rådet. I rådet ingår programkontorets medicinska chef, represen-

tanter från staben Kvalitet och patientsäkerhet samt adjungerade deltagare. Under 

förflyttningen av patienterna har den medicinska chefen på programkontoret och 

                                                             

3 OPS = Offentlig Privat Samverkan. SLL tecknade i juni 2010 ett OPS-avtal med projektbolaget Swedish 
Hospital Partners AB.  
4 SHP = Swedish Hospital Partners AB. Ägs till lika delar av Skanska Infrastructure Development och den 
brittiska investeringsfonden Innisfree. 
5 Klinisk driftsättning av NKS 2016. Sammanfattning av rekommendationer till Driftsättningsprogram 
maj 2015. Presentation styrelsemöte 2015-05-11. 
6 SLL:s Driftsättningsåtgärder för Fas 4. 
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chefläkarna på staben Kvalitet och patientsäkerhet på Karolinska haft ett gemensamt 

ansvar och efter flytten har verksamhetens medicinskt sakkunniga övertagit ansvaret 

för patienternas säkerhet. Verksamhetschefen har hela tiden haft det direkta patient-

ansvaret. 

Avrapportering kring NKS-arbetet har skett kontinuerligt till sjukhusledningen, Ka-

rolinskas styrelse samt till landstingsstyrelsens arbetsutskott.   

3.2 Arbetets organisering och samordning  

När Programkontoret inrättades 2012 tillsattes en programchef, en programkoordi-

nator och en medicinsk chef. I Programkontorets ledningsfunktion (programledning) 

ingår nu även de två operativa programledarna och den medicinskt sakkunniga inom 

programområde Aktivering & inflytt (se figur 1 nedan). Programkontorets stab (pro-

gramledning, administration samt programområde Aktivering & inflytt) omfattar 

cirka 40 medarbetare.  

Samtidigt som Programkontoret bildades tillsattes en styrgrupp, Operativ Styrgrupp 

nya Karolinska. I styrgruppen ingick programledningen, programägarna inom pro-

gramkontoret och en representant från Karolinska Institutet. Fram till mars 2016 

leddes styrgruppen av den biträdande sjukhusdirektören och mellan den första april 

och mitten av augusti 2016 av Programkontorets chef. I augusti 2016 antog Karo-

linska en ny ledningsstruktur och styrgruppsansvaret flyttades då över till Föränd-

ringskommittén, i vilken Karolinskas samtliga direktörer7, programägarna, en repre-

sentant för Karolinska Institutet samt en koordinator ingår. Förändringskommittén 

leds av Programkontorets medicinska chef. Till Förändringskommittén (styrgruppen) 

lyfts sådana frågor som inte bedöms kunna hanteras inom Programkontorets pro-

gramledning.  

Under 2013 bildades en driftsättningsgrupp (senare benämnd Aktivering & inflytt) 

och en operativ programledare och en medicinskt sakkunnig anställdes vilka började 

planera driftsättningen av sjukhuset. I december 2015 tillsattes ytterligare en opera-

tiv programledare till programmet. Som styrfunktion inrättades en strategisk och 

operativ ledning där bl.a. programkontorets chef och medicinska chefen ingår.  

Inom programkontoret finns idag sex olika programområden (figur 1). Varje pro-

gramområde har en programägare och en till två operativa programledare. Staberna 

(programägare och operativa programledare) inom samtliga programområden, utom 

Aktivering & inflytt, är också verksamma inom sjukhusets ordinarie verksamheter. 

Staberna planeras fortsätta sitt arbete efter driftsättningen av NKS. Inom program-

områdena finns ett varierande antal projekt som leds av projektledare med olika an-

svarsområden. Projekten anlitar även konsulter som stöd vid specifika behov, t.ex. 

olika typer av teknisk kompetens. 

                                                             

7 Administrativ direktör, Ekonomidirektör, FoU-direktör, HR-direktör, IT-direktör, Kommunikationsdi-
rektör, Direktör för Kvalitet och Patientsäkerhet samt Produktionsdirektör  
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Programledningen har varannan vecka samlat alla operativa programledare i s.k. 

Programområdesforum. Där har avrapportering och koordinering kring de olika pro-

gramområdenas leveranser och tidplaner skett. Sedan den 2 juni 2016 har dagliga ak-

tiveringsgruppsmöten med projektledarna hållits med avstämningar av projektens 

leveranser och tidsplaner. Mötena har letts av programområde Aktivering & inflytt 

och programkontorets chef eller den medicinska chefen har deltagit. 

Hela programorganisationen för NKS omfattar cirka 155 anställda som finansieras 

via omställningsbudgeten8. Utöver dessa finns ett antal personer som har varit invol-

verade i upphandling av medicinteknisk utrustning och hantering av datorer och fi-

nansierats via landstingsstyrelsens förvaltning. 

 

Figur 1. Struktur Programkontor Nya Karolinska Solna. 

Den organisationsförändring som genomförs i sjukhusets kliniska verksamhet, paral-

lellt med planeringen inför flytt och driftsättning av NKS, innebär att divisioner och 

kliniker ersätts med teman och funktioner. Organisationsförändringen, som införs 

successivt i samband med flytten till NKS men även i berörda teman på Karolinska i 

Huddinge, innebär också att nya arbetssätt etableras i de nya lokalerna, t.ex. ska alla 

patienter vårdas i enkelrum i det nya sjukhuset. Tema- och funktionscheferna (tidi-

gare divisions- och verksamhetschefer) har ansvar för att driva sin verksamhets för-

ändringsarbete, både när det gäller att införa ny organisation och att säkerställa in-

flyttningen till NKS.  

 

I verksamheterna har efterhand skapats lokala driftsättningsgrupper som tema-

/funktionscheferna haft ansvar för tillsammans med de sakkunniga tema-/funktions-

projektledarna. Tema- och funktionsprojektledarna har tillsatts av programkontoret 

för att stödja verksamheterna i arbetet med en patientsäker driftsättning och flytt och 

utgör en länk mellan programkontoret och i första hand verksamheternas tema- och 

funktionschefer. 

                                                             

8 Av landstinget finansierade medel för omställningsarbetet som programledning, att införa nya arbetssätt 
och till driftsättning av det nya sjukhuset. 
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I oktober 2014 anställdes tre driftssättningsledare med vårdbakgrund på program-

kontoret. Deras huvuduppgifter har varit att planera, leda och kommunicera hur flyt-

ten ska organiseras men inte att operativt leda driftsättningen. Driftssättningsle-

darna har fungerat som arbetsledare och koordinerat flyttsamordnarnas (se nedan) 

arbete, bland annat genom att samordna de uppgifter som projekten behövt ha hjälp 

med.  

Hösten 2015 utsågs cirka 25 stycken flyttsamordnare som skulle leda verksamheter-

nas praktiska flyttaktiviteter. Från början arbetade de på deltid som flyttsamordnare 

men elva månader innan flytt gick de över till att arbeta heltid, en period som dock 

inbegrep semesterperioden. De har utgjort en viktig länk mellan verksamheten och 

driftsättningsledarna och projektledarna på programkontoret.  

Inom programkontoret fanns begränsade erfarenheter av att genomföra en så omfat-

tande sjukhusflytt och att driftsätta ett helt nytt högspecialiserat sjukhus. Därför 

upphandlades det kanadensiska bolaget Health Care Relocations (HCR), med stor er-

farenhet från cirka 400 tidigare sjukhusflyttar, som stödfunktion till programkon-

toret. De började i februari 2016. Den fysiska flytten av möbler, utrustning och dylikt 

hanterades av flyttfirman Allt i Transport.  

Upphandlingen av löpande drift och service i det nya sjukhuset ingick i OPS-upp-

handlingen av NKS som genomfördes 2010. Avtal tecknades med driftbolaget Coor 

som har varit delaktiga i NKS-arbetet sedan 2010. Coor har bl.a. ansvar för trans-

portsystem, reception, lokalvård, post och caféer. När hela NKS är i drift kommer 

Coor att ha cirka 330 anställda inom sjukhuset. De delar inom service- och logistik-

området som inte ingår i avtalet med Coor hade programområde Infrastruktur & ser-

vice ansvar att planera och organisera inför driftsättningen. Därefter kommer Karo-

linskas egen enhet för Service- och Logistik att ha ansvar för att utföra dessa arbets-

uppgifter, i huvudsak sådant som sker utanför NKS-byggnaden.  

För informations-/kommunikationsinsatser avseende flytt och driftsättning har det 

funnits en kommunikatör utsedd för respektive tema/funktion. Driftsättningsledaren 

har haft kontinuerlig kontakt med programkontorets kommunikatör och denne har 

regelbundet medverkat vid flyttsamordnarmötena. 

Samverkan med de fackliga organisationerna har skett i BenK (Beredningsgrupp för 

nya Karolinska) som tillkom som ett särskilt forum för beredning av de många frå-

gorna kring flytten och driftsättningen av NKS, t.ex. frågor om tidsplanen, administ-

rativa ytor och nya arbetssätt. Frågorna har sedan slutbehandlats i Sjukhusets sam-

verkansgrupp (Sjusam). 

3.3 Organisationens funktion i praktiken 

Organisationen och styrningen inom programkontoret uppges överlag ha fungerat 

bra. De flesta programägare och operativa programledare har samtidigt varit verk-

samma inom både programkontoret och inom den ordinarie verksamheten, vilket va-

rit ett sätt att förankra driftsättningsarbetet inom verksamheten. Denna dubbla roll 

har i något fall påtalats som ett problem då program-/projektarbetet upplevts få en 
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underordnad roll i förhållande till den ordinarie verksamheten och lett till bristande 

informationsöverföring till övriga program/projekt. Bristande samarbete (stuprör) 

mellan programområdena har i några fall försvårat och fördröjt arbetet, t.ex. utbild-

ningarna inom IKT-området9. Samarbetet mellan programområdena och mellan de 

olika projekten blev emellertid bättre i och med att de dagliga aktiveringsgruppsmö-

tena infördes.  

 

Vissa projekt har upplevt att underlag och krav från verksamheter ibland varit otyd-

liga och inte tillräckligt väl förankrade hos den ansvariga för verksamheten, som t.ex. 

kraven på larmfunktioner som sedan ändrades (se avsnitt 4.2). I granskningen har 

det i olika sammanhang framkommit att den parallella organisationsförändringen, 

med byte av många chefer i verksamheten, lett till att roller och ansvar ibland varit 

otydliga, vilket i sin tur bidragit till en osäkerhet i beslutsprocessen. Andra personal-

förändringar har också påverkat kontinuiteten i driftsättningsarbetet och lett till att 

beslut fördröjts.  

För flyttsamordnare har roller och ansvarsområden inom programkontoret inte varit 

helt tydliga. En förteckning över vem som gör vad blev tillgänglig för verksamheten 

först våren/sommaren 2016. Flyttsamordnarna har emellertid alltid kunnat vända sig 

till driftsättningsledarna inom programkontoret för att få information och svar på 

frågor och en gång i veckan har driftsättningsledarna samlat alla flyttsamordnare till 

stormöten. Samarbetet mellan driftsättningsledare och flyttsamordnare har varit en 

viktig länk mellan programkontor och verksamheten. Ett annat framgångsrikt samar-

bete har varit det mellan driftsättningsledarna och tema- och funktionsprojektle-

darna, vilka i sin tur arbetat nära tema- och funktionscheferna.  

Flyttsamordnarmötena har varit ett viktigt forum för spridning av information. Flytt-

samordnarna har fungerat som en viktig länk för information och kommunikation in-

för och under flytt, t.ex. vid arbetsplatsträffar och via veckobrev och mail.  

Endast ett fåtal av vårdpersonalen har tidigt varit engagerade i flyttprocessen men ju 

närmare flytten, och framför allt efter driftövningen (se avsnitt 4.5), har i stort sett 

alla som berörts av flytten ute i verksamheten tagit aktiv del i förberedelserna. Verk-

samheterna upplever att det hade varit en fördel om fler, och tidigare, hade kunnat 

förbereda sig för arbetet i de nya lokalerna, men inte så tidigt att det hinner glömmas 

bort. Utbildningen som genomfördes precis innan flytten upplevdes som mest gi-

vande. 

Programkontorets och verksamhetens samarbete med de externa aktörerna HCR och 

Coor uppges i huvudsak ha fungerat som förväntat. Vissa oklarheter föreligger dock 

fortfarande kring gränsdragningen avseende service och logistik mellan Karolinskas 

interna enhet för Service och Logistik och driftbolaget Coor.  

                                                             

9 IKT-området innefattar bl.a. nätverk, telefoni och patientsignalsystem. 
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3.4 Bemanning av programkontor och flyttfunktionerna 

I granskningen har framkommit flera områden där arbetsbelastningen för program-

kontorets personal varit mycket hög och personella resurser uppges ha varit knappa 

under aktiveringsperiod och inför flytt. Framförallt gäller det viktiga samordnande 

funktioner som driftssättningsledare och flyttsamordnare men även administrativa 

stödfunktioner och bemanningen inom flera av projekten, exempelvis projekten IKT-

försörjning och NKS test och övning.  

Generellt uppges administrativa stödfunktioner ha saknats eller tillsatts för sent. 

Bland annat har en funktion efterfrågats för att hantera och vidarebefordra frågor 

samt svar till rätt person för att inte fördröja arbetet i väntan på information. Den 

förstärkning av de administrativa resurserna vid programkontoret som sattes in i ett 

sent skede har tagit tid från projekten då den nya personalen behövt sättas in i arbe-

tet. Erfarenheter från den första genomförda flytten visar också att verksamheter 

som t.ex. inbegriper omfattande medicinteknisk utrustning kräver större insatser 

från flyttsamordnarna. Från början dimensionerades antalet flyttsamordnare efter 

verksamhetens antal medarbetare men justerades efterhand till att baseras på verk-

samhetens komplexitet. 

Sjukhusets omorganisation har lett till att många av de medarbetare som deltog i 

driftsättnings- och flyttförberedelsearbetet under 2015 har fått nya tjänster och där-

med har tid fått avsättas för att introducera de nya medarbetarna. Detta gäller både 

nya chefer i verksamheterna och flyttsamordnare, av vilka många fick nya tjänster i 

augusti 2016. Av de ursprungliga driftsättningsledarna som tillsattes hösten 2014 

fanns ingen kvar fram till flytten.   

Konsulter har bistått med olika typer av arbetsuppgifter inom olika områden och un-

der varierande tidsperioder. Avtal med ett konsultföretag, där juniorkonsulter bytts 

ut efter en kort tid, har i vissa fall varit ett hinder i projektarbetet. I de flesta fall har 

emellertid de uppkomna problemen kunnat lösas efter diskussion med konsultföreta-

get. En mer långsiktig och verksamhetsnära medverkan av konsulter i projekten har 

fungerat bra, t.ex. inom MT-projektet.  

Karolinska har under en längre tid haft svårt att upprätthålla slutenvårdsprodukt-

ionen på grund av brist på vårdplatser. Detta uppges i sin tur till stor del bero på att 

det saknats sjuksköterskor på Karolinska, liksom på övriga sjukhus i Stockholm. 

Detta gäller även inom de delar som flyttat i den första fasen, dvs. tema hjärta och 

kärl och tema barn och kvinnosjukvård. Flera projekt har uttryckt att det varit önsk-

värt med fler kliniskt verksamma medarbetare i projektarbetet för att öka förståelsen 

och anknytningen till den kliniska verksamheten. För att inte belasta den dagliga 

verksamheten mer än nödvändigt så har projekten inom programkontoret varit för-

siktiga med att rekrytera medarbetare från verksamheten och försökt att hantera så 

mycket som möjligt själva för att inte ytterligare öka arbetsbelastningen. 
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3.5 Omorganisationen av Karolinskas vårdverksamhet 

Omorganisationen av den kliniska vårdverksamheten vid Karolinska har genomförts 

parallellt med driftsättningen av NKS (Se avsnitt 3.2). Ur den befintliga organisat-

ionen utsågs den 1 mars 2016 tema- och funktionschefer till den nya organisationen, 

genom tillfälliga anställningar10, för att snabbt hinna få dessa på plats innan rekryte-

ringen av övriga chefer påbörjades. Övriga chefstjänster i den nya organisationen, to-

talt 350 tjänster, annonserades ut och alla chefer i den tidigare organisationen fick 

söka om sina tjänster. Rekryteringen av chefer till nivåerna under de utsedda tema- 

och funktionscheferna avslutades i juni 2016. Även de tidigare linjecheferna (chefs-

sjuksköterskorna) omfattades. Fr.o.m. den 3 juni har de nyrekryterade cheferna haft 

ansvar och mandat att leda organisationen. Medarbetarna fick besked om sin tillhö-

righet i den nya organisationen den 1 sep 2016. De flyttande enheterna började ar-

beta i den nya organisationen och rapportera till sina nya chefer i och med flytten.  

Omorganisationen har inneburit att ett stort antal nya chefer har behövt introduceras 

och sättas in i verksamheten och arbetet med flytten, vilket tagit resurser från såväl 

flyttorganisationen som verksamheten. Att rekryteringarna har skett så nära inpå 

flytten har inneburit att den gamla organisationens chefer planerat och organiserat 

verksamhetens flytt och driftsättning medan den nya organisationens chefer haft an-

svar för flytt och driftsättningen av NKS. Flera av de nya cheferna är nya på Karo-

linska eller nya i rollen som chef vilket krävt extra resurser för att sätta in dem i arbe-

tet. För driftsättningsledarna och flyttsamordnarna har det varit en utmaning att in-

formera och sätta in alla de nya cheferna i arbetet med flytt och driftsättning. Rekry-

teringen av nya chefer har också inneburit att vissa flyttsamordnare har fått nya 

tjänster och därmed inte fortsatt sitt arbete med samordning av flytten.  

Organisationsförändringen har vidare krävt omfattande resurser och arbetsinsatser 

för att ställa om exempelvis ekonomisystem, vårdproduktionssystem, väntelistor, 

HR-system, EK11 m.m. Genomförandet har skett sent i processen vilket försvårade 

t.ex. för utbildningsprojektet12 att följa upp vilka medarbetare som genomfört utbild-

ning och även planering av vidare utbildningsinsatser. Exempelvis har den sena om-

ställningen av kostnadsställestrukturen i ekonomisystemet påverkat möjligheterna 

att göra beställningar av material och förbrukningsartiklar till vårdverksamheten.  

Rekommendationer från andra internationella sjukhusflyttar är att inga större orga-

nisationsförändringar bör ske inom 1–1,5 år innan flytt. Trots de omfattande utma-

ningar som organisationsförändringen inneburit så framhåller flertalet intervjuade 

att ett parallellt genomförande av flytt och omorganisation varit en förutsättning med 

tanke på de omfattande lokalanpassningar som hade krävts i de gamla lokalerna för 

att implementera den nya organisationens arbetssätt.  

                                                             

10 Formell rekrytering av tema- och funktionschefer för tillsvidareanställning sker senare. 
11 Elektroniska katalogen, EK, innehåller uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter 
som har ett avtal med Stockholms läns landsting. Informationen i EK används av många olika system och 
utgör viktigt underlag för exempelvis behörighetsstyrning och sökfunktionen på interna och externa webb-
platser. 
12 Projektet Introduktion & utbildning har ansvar för att samtliga medarbetare får erforderlig utbildning. 
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3.6 Revisionens bedömning 

Revisionen konstaterar att arbetet med driftsättningen blev betydligt kortare jämfört 

med de 3–5 år som enligt internationella erfarenheter skulle ha varit en rimlig tid. 

Detta i och med att det först en bit in på 2015 beslutades vilka verksamheter som 

skulle flytta och hur verksamhetsinnehållet skulle se ut.  

Det övergripande ansvaret för driftsättningen i den första flyttfasen bedömer revis-

ionen i huvudsak har varit tydligt fördelat i programkontorsorganisationen. Organi-

sationen av arbetet med regelbundna gemensamma möten mellan alla flyttsamord-

nare och de tre driftssättningsledarna uppfattar revisonen har varit ett stort stöd och 

en nyckel till att få verksamheterna att samarbeta. De dagliga aktiveringsgruppsmö-

tena har gett berörda en överblick och förefaller ha varit en framgångsfaktor för ge-

nomförandet av driftsättning och flytt. 

Många medarbetare har varit hårt ansträngda. Revisionen bedömer därför att be-

manningen av projekt och aktiviteter inför kommande flyttar bör ske tidigare för att 

säkerställa att det finns tillräckliga resurser för alla uppdrag. Ledningen för Karo-

linska bör även utvärdera om fler medarbetare, framförallt med verksamhetskun-

skap, samt fler administrativa stödfunktioner hade behövts. Även en utökad funktion 

med mandat att hantera utestående frågor och påskynda beslutsprocessen för pro-

jektens arbete bör övervägas. Byte av konsulter under pågående projektarbete har 

upplevts hindrande varför det i kommande upphandlingar behöver ställas krav på 

kontinuitet i uppdragen. 

Att organisationsförändringen skett i anslutning till flytten följer inte erfarenheter 

från andra sjukhusflyttar. Revisionen bedömer att förändringen krävt omfattande re-

surser och arbetsinsatser och inneburit att många nya har behövt sätta sig in i nya 

uppdrag parallellt med flyttplaneringen. Samtidigt hade det varit svårare att genom-

föra delar av en ny tematisk organisation långt innan flytten eftersom den är kopplad 

till logistiken i de nya lokalerna. Delar av förändringen borde emellertid ha kunnat 

genomföras tidigare, såsom rekryteringen av nya chefer och anpassningen till nya ar-

betssätt. Revisionen bedömer att de sena chefstillsättningarna i omorganisation av 

vårdverksamheten i vissa fall har lett till otydliga ansvarsförhållanden inom verksam-

heten. 

4 Förutsättningar för en patientsäker vård  

4.1 Allmänna förutsättningar för flytten  

Karolinskas ledningsgrupp tog den 22 februari 2016 ett inriktningsbeslut att flytta 

verksamheter i den första flyttfasen vid två separata tillfällen i november med en 

vecka emellan. Det slutliga beslutet togs, efter facklig förhandling, i Karolinskas led-

ningsgrupp den 7 mars 2016. De flyttande verksamheterna fick stöd i flytten av drift-

sättningsledarna och flyttsamordnarna. Som stöd i arbetet med att planera och orga-

nisera en patientsäker flytt användes en standardiserad flyttprocess, inkl. checklistor, 

ett material som utarbetats av programkontoret. Materialet innehåller bl.a. checklis-

tor och beskriver vilka förberedelser som ska genomföras vid olika tidpunkter. HCR 
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var också ett stöd för både driftsättningsledarna och flyttsamordnarna i planeringsar-

betet inför flytten. 

Under aktiveringsperioden på knappt 6 månader, från den 2 juni 2016 då Karolinska 

fick nyckeln till NKS till dess att patienter skulle vara på plats i NKS, skulle de tomma 

lokalerna omvandlas till ett sjukhus och personalen förberedas för arbetet i det nya 

sjukhuset. De första patienterna flyttades i november 2016.  

Enligt internationella erfarenheter tar det 6–12 månader att omvandla tomma loka-

ler till ett sjukhus (s.k. aktiveringsperiod). Under aktiveringsperioden är det viktigt 

att säkerställa patientsäkerheten under flytten, men även funktionaliteten för arbetet 

i de nya lokalerna. Det innefattar att lokalerna är iordningställda när patienterna flyt-

tar in, att personalen är utbildad och att det är tydligt vem som har ansvar för pati-

entsäkerhetsarbetet.  

 

Till driftsättningsplanen hörde ett 15-tal så kallade kritiska villkor som skulle vara 

uppfyllda från ett år före inflyttning till en vecka innan inflyttning. Exempelvis skulle 

medicinska kriterier för flytt av patient vara framtagna sex månader innan flytt, IKT-

systemen13 skulle fungera tre månader innan flytt och 1–2 veckor innan flytt skulle 

verksamheterna ha genomfört funktionalitetstester av valda flöden. För varje kritiskt 

villkor fanns en ansvarig och de kritiska villkoren skulle kontinuerligt följas upp. Om 

kriterierna inte var uppfyllda skulle bedömning göras av om driftsättning kunde ske. 

4.2  Inredning och utrustning inför flytten  

I enlighet med programkontorets huvudtidplan, per den 11 april 2016, började arbe-

tet med att inreda och utrusta lokalerna direkt efter att Karolinska mottagit nyckeln 

till NKS-byggnaderna den 2 juni 2016. Detta arbete skulle varit färdigt till i mitten av 

augusti då personalen fick tillträde och utbildningar skulle hållas i lokalerna. På 

grund av försenade utrustningsleveranser till lokalerna och därav fördröjda installat-

ions- och testarbeten fick personalbesöken och utbildningarna till viss del genomfö-

ras samtidigt som dessa arbeten pågick i lokalerna.  

Vad som skulle köpas in och vad som skulle flyttas bestämdes av programkontoret i 

samråd med verksamheterna, inredningsprojektet och bl.a. MT/IKT-projekten. En 

stor del av de flyttande verksamheternas medicintekniska utrustning lämnades kvar 

och ny utrustning köptes in till NKS, t.ex. all röntgenutrustning. Datorerna togs inte 

heller med utan nya datorer beställdes. De nya lokalerna har utrustats med nya möb-

ler med undantag för vissa tillfälliga lokallösningar där möbler flyttades. Efter flytten 

har det uppmärksammats att viss inredning inte fanns på plats. Exempelvis innebar 

avsaknaden av mörkläggande gardiner ett problem vid ultraljudsundersökningar. 

Projekten har överlag varit tidspressade redan enligt de ursprungliga planerna och i 

några fall har överklaganden av upphandlingar fördröjt arbetet ytterligare, t.ex. upp-

handlingen av vagnar till AGV-robotarna 14. Inför den första flytten har det varit en 

                                                             

13 Fast och trådlöst nätverk, system och applikationer inklusive telefoni 
14 AGV (Automated Guided Vehicle), ett system med robottruckar som transporterar bl.a. mat, tvätt och 
läkemedel inom NKS.  
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utmaning att få samtliga digitala stödsystem att fungera i den nya fysiska och organi-

satoriska miljön. Projektet VINK15 som har varit ansvariga för att befintligt IT-stöd 

för t.ex. personal- och ekonomihantering anpassas och fungerar har haft flera pro-

jektledarbyten och omstarter vilket fördröjt arbetet. Efter de inledande problemen 

har projektarbetet fungerat och någon månad efter flytten, den 1 jan 2017, var alla or-

dinarie administrativa IT-stödsystem för de flyttande verksamheterna uppdaterade 

och fungerade i enlighet med driftsättningsplanen.  

Samtliga kritiska villkor (se avsnitt 4.1) för driftsättning har uppfyllts enligt plan 

utom villkoret om fungerande IKT-system (nätverk, telefoni, larm) tre månader in-

nan flytt. Projektet IKT-försörjning har haft ansvar för IT-infrastruktur med upp-

handling och installation av bl.a. nytt nätverk samt patientsignalsystem. För att 

kunna säkerställa en patientsäker vård skulle installationer och anpassningar av så-

väl utrustning som programvaror vara helt klara till driftstarten. Till följd av ett sent 

beslut om att utöka beställningen av antalet larmpaneler jämfört med vad som ur-

sprungligen bestämts blev projektet försenat och blev ytterligare fördröjt på grund av 

en naturkatastrof som skadade delar av leveransen. 

Riskanalyser genomfördes och planer för att åtgärda de återstående problemen pre-

senterades. Den 15 oktober, när projektet skulle ha slutlevererats, fanns fortfarande 

brister inom bl.a. telefoni som inte åtgärdats. Programkontorets gemensamma be-

dömning var att en patientsäker driftsättning ändå skulle kunna genomföras med 

stöd av kompletterande säkerhetsrutiner som tillsattes. Förseningarna avseende IKT-

lösningar, såsom telefoni, larm och system för meddelandeförmedling, ledde i sin tur 

till att tillfredsställande utbildningsmaterial inte kunde utvecklas i tid till utbild-

ningsperioden (se avsnitt 4.5). 

I samband med driftövningen, men framför allt efter driftsättningen, framkom att in-

tegrationen i nätverken mellan de olika systemen/applikationerna inte fungerade till-

fredsställande. Det handlade om avbrutna telefonsamtal, larm som inte gick fram el-

ler gick till fel mottagare och övervakningen av patienters hälsostatus (puls, blodtryck 

m.m.) som inte fungerade. Alla system/applikationer har testats var för sig mot nät-

verket innan de togs i drift men ingen test genomfördes under full drift eftersom hel-

heten inte kunde testas innan verksamheterna flyttat in och driften kommit igång.  

4.3 Produktionsneddragning inför och under flytt  

Inför den första flytten har representanter från programkontoret besökt andra sjuk-

hus som nyligen flyttat och tagit del av deras erfarenheter. Dessa erfarenheter samt 

de erfarenheter som HCR fått genom det stora antal sjukhusflyttar som de medverkat 

i, har visat att det är viktigt att minska produktionen/beläggningen inför, under och 

direkt efter flytten för att säkerställa patientsäkerheten. HCR:s rekommendation var 

att halvera beläggningen i förhållande till antalet slutenvårdsplatser inför flytten så 

                                                             

15 VINK =Virtuell Inflyttning i Nya Karolinska Solna. Projektet har ansvar för att befintligt IT-stöd för 
vård-, administration-, logistik-, ekonomi- och uppföljningsprocesser anpassas och fungerar i den nya or-
ganisationen och i NKS 
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att inte så många patienter skulle behöva flyttas och för att personalen inte omedel-

bart skulle behöva ta hand om så många patienter i de nya lokalerna.  

Projektet Vårdproduktion NKS har tillsammans med verksamheten och HCR disku-

terat olika scenarion och definierade en målnivå för beläggningen inför flytt samt den 

successiva upptrappningen. Grundscenariot, som tog sitt ursprung i HCR:s erfaren-

heter, innebar en reduktion av beläggningen till ca 50 procent inför flytt samt den 

första veckan i de nya lokalerna. För de flyttande verksamheterna inom tema hjärta 

och kärl innebar en halverad beläggning ca 40 slutenvårdspatienter och för barnsjuk-

vården 50 patienter. Målnivån för barnsjukvården höjdes sedan till 70 patienter 

bland annat på grund av den höga andelen akutsjukvård. 

I samarbete med verksamheternas medicinskt sakkunniga togs en gemensam pro-

duktionsplan fram, som definierade vilka patienter Karolinska kunde ta hand om 

själv och vilka patienter som behövde omhändertas av andra vårdgivare inom och ut-

anför länet under flyttperioden. För att säkerställa att patienter skulle få vård under 

perioden som de flyttande verksamheterna gjorde produktionsneddragningar samar-

betade programkontorets medicinska chef med chefläkarorganisationen inom SLL 

och skriftliga avtal/överenskommelser tecknades mellan Karolinska och de övriga 

sjukhusen.  

Neddragningen skedde genom att begränsa inflödet av planerad vård samt viss akut 

vård. Viss planerad vård sköts framåt i tiden, patienter flyttades mellan enheter inom 

Karolinska (ex. från Solna till Huddinge) och patienter och ambulanser styrdes om 

till andra vårdgivare. Inför flytten arbetade verksamheterna aktivt med utskrivning 

av befintliga patienter samtidigt som produktionsneddragningen kontinuerligt följ-

des av projektet och temaprojektledaren som haft ansvar för verksamheternas åtgär-

der. 

På flyttdagen hade tema hjärta och kärl 2o patienter som skulle flyttas, vilket var 

färre än målnivån. Tema barn och kvinnosjukvård hade 49 barn som skulle flyttas 

vilket också var färre än den satta målnivån. Samarbetet med övriga vårdgivare upp-

levs ha fungerat och sjukhusen i Stockholm och även Uppsala och Örebro tog under 

perioden emot patienter från Karolinska. 

4.4 Flytten av patienter 

Flytten av patienter har letts av den medicinskt sakkunniga inom programområde 

Aktivering & inflytt genom projektet Patientflytt. Projektet har haft ansvar för den 

medicinska säkerheten och planering och genomförande av en patientsäker driftsätt-

ning. Planeringen av patientförflyttningarna har skett i samarbete med staben för 

Kvalitet och Patientsäkerhet och med de medicinskt sakkunniga tema- och funktions-

projektledarna som i sin tur samarbetat med de flyttande verksamheternas tema- och 

funktionschefer. 

För att säkerställa en patientsäker flytt av patienterna hade programkontoret formu-

lerat ett antal punkter (flyttprinciper) som skulle vara uppfyllda. Dessa principer in-

nebar bl.a. att flytten skulle ske under få dagar, kritiska funktioner skulle finnas på 
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plats i NKS samt visst stöd vara kvar i gamla lokalerna, bemanningen under trans-

port skulle vara säkrade, uppbackning skulle vara säkrad både internt inom Karo-

linska och externt inom SLL samt att produktionen skulle dras ner inför flytten.  

Flytten av patienter genomfördes två söndagar. Den 20 november flyttade tema 

hjärta och kärl 20 vuxna patienter och den 27 november flyttade barndelen av tema 

barn- och kvinnosjukvård 49 barn. Patientförflyttningarna genomfördes utan pro-

blem. Kvinnosjukvården kommer att flytta 2018. Delar av de fyra funktionsområdena 

Bild och funktion, Hälsoprofessioner, Perioperativ Medicin och Intensivvård samt 

Medicinsk Teknik flyttade också men inom dessa verksamheter förekom inga pati-

entförflyttningar. Samtidigt började cirka 3 000 medarbetare att arbeta i de nya loka-

lerna. 

Enligt vad som framkommit i granskningen så genomfördes patientförflyttningarna 

som planerat under få dagar med förstärkt bemanning och beläggningen hade redu-

cerats i god tid före flytten. Patientförflyttningarna genomfördes planenligt utan 

några komplikationer.   

4.5 Utbildning och övning för personalen 

Kartläggning av utbildningsbehov samt planering och administration av introduktion 

och utbildningar har hanterats inom ett eget projekt vid programkontoret. Informat-

ion och material till utbildningarna har tagits fram av projekten och leverantörerna 

av utrustning. Utbildningarna har tillgängliggjorts som e-utbildningar via landsting-

ets utbildningsmodul Lärtorget, men även genom lärarledda utbildningar och öv-

ningar.  

De generella e-utbildningarna som funnits tillgängliga sedan mars 2016 har drygt 

2/3 av den berörda personalen (cirka 2 000 personer) genomfört med godkänt resul-

tat. Att inte all flyttande personal hade genomgått den obligatoriska och/eller rekom-

menderade utbildningen och att utbildningsmaterialet avseende telefoni och larm 

blev försenat (se avsnitt 4.2) kan ha bidragit till problemen med inpassering och 

handhavande av telefoner/handenheter vid driftövningen. Hur många som genom-

fört de mer riktade tekniskt orienterade e-utbildningarna och lärarledda utbildning-

arna inom t.ex. telefoni och medicinsk teknik har inte gått att få fram någon uppgift 

om på grund av att personalen bytte organisationstillhörighet under denna period.  

Lärarledda utbildningar har genomförts på plats i de nya NKS-lokalerna från och 

med augusti. Utbildningarna har dels varit av karaktären generell introduktion och 

orientering i NKS-miljön, t.ex. om hissar, skyltning och omklädningsrum. De lärar-

ledda utbildningarna har också bestått av riktade utbildningar anpassade efter ty-

pområde och profession/funktion, t.ex. rundvandring inom specifik miljö eller ut-

bildning inom områdena medicinsk teknik och telefoni/kommunikation.  

Samtliga utbildningsinsatser har varit centralt styrda och den ursprungliga utbild-

ningsplanen har kompletterats efter hand som behov av ytterligare utbildningsinsat-

ser har identifierats bland annat via personal som hållit i introduktionsutbildningar 

och av flyttsamordnare i verksamheten. Efter driftövningen (se avsnitt 4.6) sattes ett 
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antal repetitionsutbildningar in, liksom en kompletterande heldagsutbildning i över-

vakningssystem och telefoni. Granskningen har dock visat att det funnits ett önske-

mål om större möjligheter till repetitionsutbildningar i nära anslutning till flyttdatu-

met.  

Flyttsamordnare har haft möjlighet att besöka NKS-lokalerna sedan inledningen av 

2016, då de kunnat ta med sig upp till fem personer, för orientering och planering av 

den nya verksamheten. Från den 15 augusti har verksamheterna haft möjlighet att, 

efter tidsbokning, själva komma in i de nya lokalerna för övning och orientering på 

plats. Simuleringar (se avsnitt 4.6) har genomförts vid 30 tillfällen i grupper på 10–

12 personer enligt en specifik metodik för strukturerad simulering av arbetet i en ny 

vårdmiljö, exempelvis gällande logistiken kring läkemedel, akutvagnar och hissar. 

Antalet övningstillfällen har styrts av tillgången på handledare till simuleringsöv-

ningarna under den givna tidsperioden. Enligt uppgift har ca 10 procent av persona-

len genomfört sådana simuleringsövningar. 

Utbildningsplanen har lagts med ambitionen att omvårdnadspersonalen skulle 

kunna gå utbildningarna utan att det påverkade produktionen, men gällande övning-

arna på plats har det upplevts svårt att frigöra personal för att delta i övningarna. Ett 

större inslag av egen övning, på tider som personalen själva kunnat välja, i relation 

till strukturerade utbildningar har önskats.  

Den neddragning av produktionen som gjorts före, och minst lika viktigt efter flytten, 

uppges vidare ha varit värdefull för vårdpersonalens möjligheter till orientering och 

lärande om den nya vårdmiljön. 

4.6 Driftövningen 

Projektet NKS tester och övning, inom programområde Aktivering & inflytt, hade i 

uppdrag att utveckla, koordinera och genomföra driftövningen och simuleringarna 

tillsammans med verksamheten. Syftet med driftövningen var att identifiera eventu-

ella brister i vårdmiljön och bedöma helheten. Målet var att säkerställa en patientsä-

ker vård för de första patienterna som flyttades till det nya sjukhuset. Driftsövningen 

skulle vara den slutliga kontrollen inför driftsättningen. Uppdraget att säkerställa kli-

niska funktionalitetstester för att kontrollera kritiska funktioner innan driftsättning 

ingick i de levererande projektens ansvarsområde och hanterades bl.a. inom ramen 

för avtalen med leverantörerna. 

Projektet har drivits av två personer, en person med kunskaper om IT och projektled-

ning och en person med kunskap om verksamheten. Totalt var det 4–5 personer in-

klusive konsulter som hanterade planeringen av driftövningen och simuleringarna, 

varav två personer från Karolinska.  

Driftövningen skulle spegla en vanlig dag på arbetet och innehålla ett vanligt före-

kommande flöde av patienter, ett akut/kritiskt flöde och ett nytt patientflöde. Öv-

ningen skulle ge möjlighet att öva sådant som var nytt för personalen på NKS, t.ex. 

nya arbetssätt och ny teknik. 
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Driftövningen genomfördes som planerat den 26 oktober med cirka 1 000 deltagare. 

Av dessa var 350 deltagare från den inflyttande vårdverksamheten, 200 deltagare var 

frivilliga som agerade patienter och resterande deltagare var övningsteknisk perso-

nal, observatörer och medarbetare från tjänsteleverantören Coor. Övningen genom-

fördes i en inte helt färdigställd, temporär miljö för IT och telefoni eftersom öv-

ningen, av patientsäkerhetsskäl, inte kunde ske i de system som samtidigt används i 

patientvården. Totalt fanns 90 observatörer på plats under övningen.  

Observatörernas iakttagelser kan hänföras till i huvudsak två områden, den s.k. spel-

tekniska miljön och handhavandeproblem. Övningen genomfördes som tidigare 

nämnts i en temporär IT- och telefonimiljö som inte hade samma funktionalitet som 

den ordinarie vårdmiljön. Instruktioner för övningen, lista över telefonnummer som 

skulle användas i den speltekniska miljön och de nya telefonerna som skulle använ-

das delades inte ut förrän på morgonen. De nya telefonerna delades ut på morgonen 

för att säkerställa att de fanns på plats till övningen. Detta ledde till att det tog tid in-

nan personalen hade satt sig in i förutsättningarna för övningen och starten för själva 

övningen fördröjdes därmed. Handhavandeproblemen gällde framförallt telefoni och 

det larmsystem som är knutet till telefonen (se avsnitt 4.5). Tekniska problem före-

kom avseende telefoni-, larmfunktioner och hjärtövervakning samt med dörrar, his-

sar och robot-systemet för transporter (AGV). Även skyltningen var otydlig och otill-

räcklig. Speltekniskt fungerade inte övningen optimalt, däremot blev det verkligt för 

deltagande verksamheter vad flytten till den nya fastigheten skulle innebära och öv-

ningen satte fokus på det som måste åtgärdas. 

Utifrån de iakttagelser som gjorts vid driftövningen genomförde Karolinska riktade 

åtgärder. Dörrar, hissar och robotar som sköter transporter av varor justerades. Ut-

bildningsinsatsen inom telefoni och larmfunktioner förstärktes och ytterligare utbild-

ningstillfällen bokades in för varje verksamhet efter övningen. Verksamheternas tele-

foner delades ut tidigare än planerat så att de fanns tillgängliga inför de planerade 

extra utbildningstillfällena som cirka 800 personer deltog i. En annan åtgärd var att 

tidigarelägga produktionsneddragningen (se avsnitt 4.3) så att det fanns utrymme för 

utbildning av personalen. Tema hjärta och kärl minskade, som en åtgärd efter drift-

övningen, produktionen tidigare än planerat för att få möjlighet att upprepa vissa ut-

bildnings- och övningsmoment i nära anslutning till flytten.  

Patientneddragning efter inflyttning har också bedömts vara nödvändig för att all 

personal skulle hinna praktisera den nya tekniken och de nya arbetssätten i de nya 

lokalerna. Efter flytten har beläggningen ökats succesivt och innan jul hade tema 

hjärta och kärl 46 slutenvårdspatienter men var fortfarande inte uppe i full drift. 

Öppnandet av vårdplatser har gått fortare inom barnsjukvården som innan jul var i 

full drift med 106 vårdplatser öppna.  

4.7 Revisionens bedömning 

Revisionen konstaterar att aktiveringsperioden har varit kortare än den enligt inter-

nationella erfarenheter rekommenderade perioden på 6–12 månader. Revisionen be-

dömer att detta framförallt påverkat förutsättningar för tekniska lösningarna 
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(IT/IKT/MT) som inte var lösta tre månader innan flytten enligt de uppsatta kritiska 

villkoren.  

Revisionen konstaterar att i och med att problemen med IKT-systemen som telefoni, 

nätverk och larm inte var lösta har de även påverkat förutsättningarna för persona-

lens utbildning och driftövning. Revisionen bedömer att sjukhuset behöver en längre 

tidplan inför nästa flytt för att kunna säkerställa att IT/IKT-systemen finns på plats 

så att tester av helheten kan genomföras innan driftsättning. 

Revisionen bedömer att patientförflyttningarna genomfördes i enlighet med de upp-

satta flyttprinciperna, som exempelvis att flytten ska ske under få dagar, beman-

ningen under transport ska vara säkrad och att produktionen dras ner inför flytten. 

Förutsättningarna för att kunna tillgodose patientsäkerheten i flytten bedömer revis-

ionen har varit tillräckliga.  

Vidare bedömer revisionen att en produktionsneddragning en längre tid före flytten 

hade skapat mer utrymme för personalen att genomföra utbildningar, simuleringar 

och praktiska övningar. En förutsättning för produktionsneddragningen var dock att 

Karolinska fick stöd av andra vårdgivare, både inom och utanför länet. Hur en ytterli-

gare neddragning av produktionen inför kommande flyttar skulle påverka övriga 

sjukhus i och utanför länet måste i så fall vägas in.  

Revisionen bedömer att förutsättningarna för driftövningen påverkades negativt av 

att projektet som planerade driftövningen inte var tillräckligt bemannat vilket bland 

annat innebar att instruktionerna för övningen samt telefonerna och telefonlistorna 

delades ut samma dag som övningen. Eftersom det var en övning så utfördes den i en 

konstruerad miljö med många handhavandeproblem. Problem med IKT-systemen fö-

rekom också men de har framför allt visat sig efter flytten när systemen kunnat an-

vändas fullt ut.  

Revisionen konstaterar att inte all flyttande personal hade genomgått den obligato-

riska och/eller rekommenderade utbildningen och att utbildningsmaterialet avse-

ende telefoni och larm blev försenat. Inför kommande flyttar bedömer revisionen att 

ledningen för Karolinska bör utvärdera om deltagandet och möjligheterna för delta-

gande i utbildningar och övningar varit tillräckliga och om fler tillfällen till praktisk 

träning exempelvis på egen vald tid kan vara ett alternativ. 
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