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Kort om rapporten 

Karolinska universitetssjukhuset har som arbetsgivare ett långtgående ansvar för att 

säkerställa en god arbetsmiljö. En bristfällig arbetsmiljö riskerar att leda till ökad 

sjukskrivning, men även till svårigheter att behålla personal. Revisionens granskning 

visar att Karolinska i huvudsak bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet 

med gällande regelverk.  

Karolinskas matrisliknande organisation innebär dock att det kan vara svårt för che-

fer att ta ansvar för den fysiska arbetsmiljön för den personal som tjänstgör vid andra 

arbetsställen än den egna enheten. Sjukhuset behöver också utveckla ett bättre sy-

stem för uppföljning av arbetsmiljöavvikelser. 
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1 Slutsatser och rekommendationer 

Karolinska universitetssjukhuset (Karolinska) har som arbetsgivare ett långtgående 

ansvar för att säkerställa en god arbetsmiljö. En bristfällig arbetsmiljö riskerar att 

leda till ohälsa för personalen och ökad sjukskrivning, men även till svårigheter att 

rekrytera och behålla personal. Revisionen har med stöd av Capire Consulting AB 

granskat om Karolinska bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med 

lagstiftning, föreskrifter och landstingets/regionens regelverk. Rapporten från kon-

sulterna återfinns i en bilaga. Granskningen har genomförts under perioden septem-

ber till november 2018. Den baseras på dokumentstudier och ett drygt tjugotal inter-

vjuer. 

Revisionens samlade bedömning är att Karolinska universitetssjukhuset i huvudsak 

bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med gällande regelverk. Sjuk-

husets matrisliknande organisation innebär dock att det kan vara svårt för chefer att 

ta ansvar för den fysiska arbetsmiljön för den personal som tjänstgör vid andra ar-

betsställen än den egna enheten. Vidare bedömer revisionen att sjukhuset behöver 

ett system för uppföljning av arbetsmiljöavvikelser som är anpassat för verksamhet-

ens behov. 

1.1 Arbetsmiljöhänsyn i planeringen av verksamheten 

Karolinska universitetssjukhuset har enligt revisionens bedömning i huvudsak säker-

ställt att verksamheten planeras på ett sätt som har förutsättningar att leda till att ar-

betsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö.  

Granskningen visar att planeringen bygger på ett systematiskt angreppssätt och utgår 

från de krav som anges i regelverken1. Ansvaret för arbetsmiljön har delegerats i en-

lighet med Stockholms läns landstings arbetsmiljöinstruktion. Styrdokumenten visar 

att ansvar och roller i arbetsmiljöarbetet är tydliga. Även intervjuade chefer uppfattar 

styrningen som tydlig. Cheferna undertecknar en ansvarsbeskrivning när det gäller 

arbetsmiljön.  

Karolinska har flera riktlinjer inom arbetsmiljöområdet som vägleder cheferna. Styr-

dokumenten finns tillgängliga på sjukhusets intranät, men flera av de chefer som har 

intervjuats menar att det är en omfattande och svåröverskådlig mängd dokument.  

Sjukhuset har svårigheter att rekrytera personal, framför allt sjuksköterskor, vilket 

har lett till att vissa enheter är underbemannande. Detta innebär att arbetssituat-

ionen på dessa enheter är pressad och att arbetsmiljön har försämrats. Vidare har de 

omfattande organisatoriska och verksamhetsmässiga förändringarna också inneburit 

påfrestningar på arbetsmiljön. Intervjuade chefer uppger att de trots tidsbrist kan ge-

nomföra planeringen av arbetsmiljöarbetet eftersom de uppfattar att en god arbets-

miljö är en prioriterad fråga.  

                                                             

1 Se bl.a. Arbetsmiljölagen (1977:1160), Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt ar-
betsmiljöarbete (AFS 2001:1), Stockholms läns landstings policy och riktlinjer för säkerhet, 
LS 2015 - 0093, beslut 2016-02-03. 
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Karolinska driver flera projekt i syfte att förbättra arbetsmiljöarbetet, bl.a. hälsosam 

schemaläggning2, mätning av vårdtyngd samt utveckling av styrningen av arbetsmil-

jöarbetet i organisationen. Man arbetar också för att tydliggöra rollen som skydds-

ombud och utveckla samverkan med de fackliga organisationerna.  

1.2 Genomförande av arbetsmiljöarbetet 

Revisionen bedömer att nämnden för Karolinska universitetssjukhuset i huvudsak 

har säkerställt att det finns förutsättningar att genomföra verksamheten på ett sätt 

som leder till god arbetsmiljö. Sjukhuset har både direkta och indirekta mål som rör 

arbetsmiljön. Risk för försämrad arbetsmiljö finns inte explicit upptagen i sjukhusets 

internkontrollplan, men täcks i viss mån in av näraliggande risker som rör kompe-

tensförsörjning. Nämnden får löpande information i personalfrågor. 

Den nya organisationen som sjukhuset har infört innebär att många chefer har nya 

roller. En utbyggd och decentraliserad HR-organisation, inklusive arbetsmiljöspecia-

lister, ger stöd till cheferna. Alla nytillträdda chefer genomgår en arbetsmiljöutbild-

ning som ska repeteras vart femte år. Personalgrupperna i den nya organisationen är 

genomgående mindre, vilket ger mer tid för cheferna att utöva sitt ledarskap. Revis-

ionen bedömer att detta är positivt ur arbetsmiljösynpunkt. Vidare noterar revis-

ionen att flera chefer anger att mötesstrukturen fungerar väl när det gäller att kunna 

uppmärksamma enhetsövergripande arbetsmiljöfrågor. 

Ledningsstrukturen i organisationen innebär att personal knuten till en viss enhet 

delar vårdgolv med en annan enhet. Personalansvarig chef har fortfarande ansvar för 

sin personals arbetsmiljö när dessa arbetar utanför enheten. Men chefens möjlig-

heter att påverka arbetsmiljön i dessa fall är begränsad. Problem som rör den sociala 

arbetsmiljön kan ofta redas upp genom möten mellan berörda chefer och medarbe-

tare. Men när problemen handlar om den fysiska arbetsmiljön, till exempel tillgång 

till omklädningsrum kan de behöva eskaleras till sjukhusledningen för att få en lös-

ning. Revisionen bedömer därför att det existerar en obalans vad gäller ansvar och 

befogenheter för berörda personalansvariga chefer. Den matrisliknande organisat-

ionen innebär att den regiongemensamma arbetsmiljödelegationen3 inte är fullt till-

lämpbar inom Karolinska universitetssjukhuset. Ledningen för sjukhuset är med-

veten om problemet och ett projekt har startats för att klargöra hur arbetsmiljöansva-

ret ska tillämpas när personal från olika enheter arbetar i samma lokaler.  

1.3 Arbetsmiljöaspekter på verksamhetsuppföljningen 

Revisionen bedömer att Karolinska universitetssjukhuset i huvudsak säkerställer att 

verksamheten följs upp på ett sätt som innebär att det finns förutsättningar att det 

ska leda till en god arbetsmiljö.  

                                                             

2 Hälsosam schemaläggning bedrivs bland annat som försöksverksamhet inom Stockholms 
läns landsting/region. Hälsosamma scheman beaktar människors behov av sömn och vila 
samt att arbetsplatsen bemannas med rätt kompetens vid rätt tidpunkt. (Källa: Framtidens 
schemaläggning. Ett projekt inom ramen för Arbetsmiljölyftet. SLL den 28 februari 2017.  
3 SLL:s Arbetsmiljöinstruktion (Arbetsmiljödelegation (instruktion) – chef), daterad 2015-03-
17. 
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På sjukhuset genomförs skyddsronder. Därutöver gör man även en årlig arbetsplats-

undersökning där alla samtliga enheter deltar. Syftet är att bedöma risker på arbets-

platsen. Granskningen visar även att resultat från medarbetarundersökningen an-

vänds lokalt på enheterna i arbetet med att förbättra arbetsmiljön. 

Medarbetare ska medverka i arbetsmiljöarbetet genom att rapportera avvikelser i ar-

betsmiljön, avvikelser som cheferna sedan är skyldiga att hantera. Det finns ett reg-

iongemensamt systemstöd för avvikelserapportering, HändelseVis. HändelseVis 

är Region Stockholms gemensamma IT-stöd för risk- och avvikelserapportering.4 Vid 

intervjuer framkommer det att systemet har dålig funktionalitet och att tilltron till 

det i vissa fall är låg eftersom medarbetare upplever att de att de inte får återkopp-

ling. Vidare används inte systemet fullt ut på alla enheter. Systemet fungerar därmed 

inte för samlad uppföljning av avvikelser när det gäller arbetsmiljön inom sjukhuset.  

I Karolinskas ordinarie verksamhetsuppföljning finns flera indikatorer som har bä-

ring på arbetsmiljön, t.ex. sjukfrånvaro och personalomsättning. Indikatorer hämtas 

också från medarbetarundersökningen. Sammantaget bedömer dock revisionen att 

den information som nämnden tar del av i arbetsmiljöfrågor är på en alltför övergri-

pande nivå. 

1.4 Hantering av anmälningar enligt 6 kap. 6.a § Arbetsmiljölagen 

Revisionen bedömer att anmälningar enligt 6 kap. 6.a § Arbetsmiljölagen hanteras 

efter de föreskrifter och rutiner som gäller. Inom sjukhuset är det den centrala HR-

staben som tillsammans med cheferna har att hantera dem skyndsamt. De anmäl-

ningar som skickats in till Arbetsmiljöverket under 2017 – 2018 har framförallt gällt 

flytten till det nya sjukhuset och omorganisationen.  

1.5 Rekommendationer till Karolinska 

Revisonen lämnar följande rekommendationer till nämnden för Karolinska universi-

tetssjukhuset:  

• Nämnden bör säkerställa att det finns en överensstämmelse mellan ansvar och 
befogenheter för första linjens chefer när det gäller arbetsmiljön för arbetstagare 
som arbetar utanför den egna enheten. 

• Nämnden bör ta fram indikatorer som gör det möjligt att följa utvecklingen av 
arbetsmiljön över tid. 

Revisonen lämnar följande rekommendationer till ledningen för Karolinska univer-
sitetssjukhuset: 

• Ledningen bör dels säkerställa att verksamheterna använder systemet Händelse-
Vis, dels tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen utveckla ett funge-
rande system för registrering och uppföljning av avvikelser i arbetsmiljöarbetet.  

                                                             

4 Hälso- och sjukvårdsnämnden har det centrala systemförvaltningsansvaret för HändelseVis. 
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1.6 Rekommendationer till hälso- och sjukvårdsnämnden 

Revisonen lämnar följande rekommendation till ledningen för hälso- och sjukvårds-

förvaltningen:  

• Ledningen bör tillsammans med ledningen för Karolinska universitetssjukhuset 
och övriga berörda aktörer utveckla ett fungerande system för registrering och 
uppföljning av avvikelser i arbetsmiljöarbetet.  



 

 

Postadress: Box 22230, 104 22 Stockholm 

Besöksadress: Hantverkargatan 25 b (T-bana Rådhuset) 

Telefon: 08-737 25 00 

E-post: landstingsrevisorerna.rev@sll.se 

Hemsida: www.sll.se/rev 

Org.nr: 232100-0016 

 

Vad gör Landstingsrevisorerna? 

Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av  

landstingets nämnder och bolagsstyrelser. Revisionsuppdraget är det  

största inom kommunal verksamhet. 

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

saklighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten. Den  

övergripande uppgiften för revisorerna är att granska hur nämnder och  

styrelser tar sitt ansvar. De förtroendevalda revisorerna är fullmäktiges  

och ytterst medborgarnas instrument för den demokratiska kontrollen.  

De har därmed en viktig funktion i den lokala självstyrelsen. 

Ledamöter i nämnder och styrelser ansvarar inför fullmäktige för hur de  

själva, anställda och uppdragstagare genomför verksamheten. I ansvaret  

ingår att genomföra en ändamålsenlig verksamhet utifrån fullmäktiges mål,  

beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten, på ett 

ekonomiskt tillfredsställande sätt och med en tillräcklig intern kontroll samt  

att upprätta rättvisande räkenskaper. 

I årsrapporter för nämnder och styrelser sammanfattar revisionskontoret  

den granskning som genomförts under det gångna året. Verksamhets- 

revisionen redovisas löpande i projektrapporter. Publikationerna finns på  

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

visionskontoret. Det går även att prenumerera på Landstingsrevisorernas  

nyhetsbrev Nytt från landstingsrevisionen genom att anmäla intresse via  

e-postmeddelande till landstingsrevisorerna.rev@sll.se. 

 

http://www.sll/
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1 Sammanfattning 

Landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting har uppdragit till Capire att göra en granskning av 
det systematiska arbetsmiljöarbetet på Karolinska Universitetssjukhuset.  

Granskningen har genomförts under perioden september till november 2018. De metoder som till-
lämpats har varit intervjuer och dokumentanalys. 

Resultat övergripande revisionsfråga 

Granskningens huvudfråga är om Karolinska Universitetssjukhuset bedriver ett systematiskt arbets-
miljöarbete i enlighet med lagstiftning, föreskrifter och landstingets regelverk. 

Vår samlade bedömning är att Karolinska Universitetssjukhuset i huvudsak bedriver ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete i enlighet med lagstiftning, föreskrifter och landstingets regelverk. Däremot med-
för sjukhusets matrisorganisation att det skapas en obalans mellan ansvar och befogenheter för de 
chefer som har personal som tjänstgör vid andra än den egna enheten. Det gäller särskilt för den 
lägsta chefsnivån i sjukhuset – första linjens chefer. Vidare bedömer vi att sjukhuset behöver ett sy-
stem för uppföljning av arbetsmiljöavvikelser som är bättre anpassat efter verksamhetens behov1 
och kan ge styrelsen en tydligare bild av arbetsmiljöförhållandena och hur de utvecklas vid sjukhuset. 

Resultat enskilda revisionsfrågor 

1. Hur säkerställer styrelsen att verksamheten planeras på ett sätt som leder till att arbetsmiljön 
uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö? Används statistik från HändelseVis och medar-
betarenkäten på ett relevant och effektivt sätt i detta arbete? 

Vår bedömning är att styrelsen i huvudsak har säkerställt att verksamheten planeras på ett sätt som 
leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö.  

Planeringen utgår från de krav som anges i lagstiftning och regelverk. Den bygger på ett systematiskt 
angreppssätt. Stöd i planeringen finns på intranätet Inuti dit information om arbetsmiljöområdet 
samlas samt genom en väl utbyggd HR-organisation som stöd till cheferna. Planeringen, som utgår 
från regelverken, omsätts i praktisk handling av respektive chef efter undertecknande av arbetsmil-
jödeklarationen.  

Medarbetarenkäten används enligt vår bedömning på ett relevant och effektivt sätt. Det landstings-
gemensamma systemet för rapportering av avvikelser, HändelseVis, används däremot inte som un-
derlag vid planeringen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

2. Hur säkerställer styrelsen att verksamheten genomförs på ett sätt som leder till god arbetsmiljö? 
Är ansvar och roller för arbetsmiljöarbetet tydliga i Karolinska Universitetssjukhusets nya verk-
samhetsmodell? Har ansvariga tillräckliga befogenheter, resurser och kompetens?  

Vår bedömning är att styrelsen i huvudsak har säkerställt att verksamheten genomförs på ett sätt 
som leder till god arbetsmiljö. Den har delegerat de löpande arbetsmiljöuppgifterna till sjukhusdirek-
tören och fastställt vissa direkta och indirekta måltal för arbetsmiljö i sjukhusets styrkort. Sjukhusets 
åtgärd att minska medarbetargrupperna bedömer vi vara positiv ur arbetsmiljösynpunkt. Sjukhuset 
har många nya chefer med varierande och ibland begränsad erfarenhet och kunskap om arbetsmiljö-
arbete. Inom sjukhuset finns en struktur för att stödja chefer kompetensmässigt i arbetsmiljöfrågor.  

Ansvar för och roller i arbetsmiljöarbetet är formellt sett tydliga enligt de styrdokument som tilläm-
pas och uppfattas också som tydliga bland chefer i organisationen. Vi bedömer samtidigt att det exi-
sterar en obalans vad gäller ansvar och befogenheter. Obalansen hänger samman med sjukhusets 
matrisorganisation. Den innebär att arbetsmiljöansvarig chef inte har befogenheter att påverka de 

                                                           
1Ett funktionellt och lättillgängligt avvikelsesystem kan med fördel användas för uppföljning och förbättringsåtgärder i 
verksamheterna. 
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yrkesgrupper, framförallt läkare, som tjänstgör på andra arbetsplatser än den egna.  Denna brist har 
identifierats på sjukhuset och arbete pågår för att söka lösningar på problemet. Det sker i ett särskilt 
projekt som genomförs inom centrala HR. Matrisorganisationen medför vidare att den för lands-
tinget gemensamma arbetsmiljödelegationen inte är fullt tillämpbar inom Karolinska universitets-
sjukhuset. 

3. Hur säkerställer styrelsen att verksamheten följs upp på ett sätt som leder till en god arbetsmiljö? 
Vilken uppföljning och återrapportering tar styrelsen del av?  

Vår bedömning är att styrelsen i huvudsak säkerställer att verksamheten följs upp på ett sätt som 
leder till en god arbetsmiljö. De data som styrelsen tar del av är dock på en övergripande nivå och ger 
därför inte en djupare bild av arbetsmiljöförhållandena och hur dessa utvecklas vid sjukhuset, exem-
pelvis vad gäller arbetsmiljöavvikelser. Enligt vår bedömning bör internkontrollplanen kompletteras 
så att styrelsen ges bättre förutsättningar att fatta långsiktiga och strategiska beslut.  

Medarbetarenkäten används enligt vår bedömning på ett effektivt sätt. Användningen av Händelse-
Vis är däremot sporadisk och systemet kan därför inte fylla funktionen som ett uppföljningsinstru-
ment för arbetsmiljön. 

4. Hur säkerställer styrelsen att anmälningar enligt 6 kap 6 a § Arbetsmiljölagen till arbetsgivaren 
hanteras i enlighet med lagar och föreskrifter? 

Vår bedömning är att anmälningar enligt kapitel 6 6.a § Arbetsmiljölagen hanteras efter de föreskrif-
ter och rutiner som beslutats. Styrelsen bör enligt vår bedömning informeras om samtliga anmäl-
ningar enligt 6 6.a § Arbetsmiljölagen, vilket inte sker enligt nu gällande rutiner.  

2 Uppdrag och genomförande 

2.1 Bakgrund och syfte 

Bakgrund 

Arbetsmiljön och arbetsförhållanden är viktiga faktorer för att Karolinska Universitetssjukhuset ska 
fortsätta vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare. I arbetsgivarens långtgående ansvar 
ingår både förebyggande arbetsmiljöarbete, åtgärdande av konstaterade brister samt individuella 
insatser i form av rehabilitering etcetera. Arbetsgivaren ska i samverkan med arbetstagarrepresen-
tanter ta fram riskanalyser och handlingsplaner. Ett bristfälligt systematiskt arbetsmiljöarbete riske-
rar att leda till ohälsa för personalen och ökad sjukskrivning, men även till svårigheter att rekrytera 
och behålla personal. 

Uppdraget innebär att utreda om Karolinska Universitetssjukhuset bedriver ett systematiskt arbets-
miljöarbete i enlighet med lagstiftning, föreskrifter och landstingets regelverk. I granskningen ingår 
även hanteringen av 6:6a-anmälningar till arbetsgivaren och/eller arbetsmiljöverket.  

Granskningens huvudfråga  

Granskningens huvudfråga är huruvida Karolinska Universitetssjukhuset bedriver ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete i enlighet med lagstiftning, föreskrifter och landstingets regelverk. 

Delfrågor 

Delfrågorna i granskningen är följande: 

1. Hur säkerställer styrelsen att verksamheten planeras på ett sätt som leder till att arbetsmiljön 
uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö? Används statistik från HändelseVis och medar-
betarenkäten på ett relevant och effektivt sätt i detta arbete?  

2. Hur säkerställer styrelsen att verksamheten genomförs på ett sätt som leder till god arbetsmiljö? 
Är ansvar och roller för arbetsmiljöarbetet tydliga i Karolinskas nya verksamhetsmodell? Har an-
svariga tillräckliga befogenheter, resurser och kompetens?  
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3. Hur säkerställer styrelsen att verksamheten följs upp på ett sätt som leder till en god arbets-
miljö? Vilken uppföljning och återrapportering tar styrelsen del av?  

4. Hur säkerställer styrelsen att anmälningar enligt 6 kap 6 a § Arbetsmiljölagen till arbetsgivaren 
hanteras i enlighet med lagar och föreskrifter?  

Avgränsning 

Granskningen omfattar styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset. 

Bedömningsgrunder 

Med bedömningsgrunder avses de revisionskriterier som bildar underlag för revisionens analyser, 
slutsatser och bedömningar. Följande revisionskriterier har använts i denna granskning: 

• Arbetsmiljölagen 1977:1160):  kapitel 2 Arbetsmiljöns beskaffenhet, kapitel 3 Allmänna skyldig-
heter, kapitel 6 (särskilt 6a§) Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare m.m.  

• Arbetsmiljöverkets föreskrifter och Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)  

• Stockholms läns landstings policy och riktlinjer för säkerhet, LS 2015 - 0093, beslut 2016-02-03. 

2.2 Uppdragets genomförande och metoder  
Metoder som tillämpats är dokumentgranskning och intervjuer. Sjukhusets styrande dokument och 
den uppföljning som görs inom arbetsmiljöområdet har granskats. Likaså har granskats hur lagstift-
ning, föreskrifter och landstingets regelverk samt lokala styrdokument tillämpas i praktiken. Statistik 
över rapportering i HändelseVis (Stockholms läns landstings system för risk- och avvikelserapporte-
ring), resultaten av landstingets medarbetarundersökning samt så kallade 6:6a-anmälningar till Ar-
betsmiljöverket under perioden 2017 – 2018 har analyserats. Vid sjukhuset har sammanlagt 23 per-
soner intervjuats. Dessa representerar sjukhusets centrala HR och fackliga företrädare samt den 
lägsta chefsnivån i sjukhuset (första linjens chefer) och verksamhetsnära HR vid Tema Barn och Kvin-
nosjukvård, Tema Hjärta och Kärl, Funktion Akut och Funktion PMI. 

Följande personer har medverkat i granskningen: Dag Boman - kvalitetsansvarig och specialist, Pia 
Lidwall - specialist, Carin Magnusson - projektledare och specialist samt Pär Fridlund - sakkunnig. 
Granskningen har genomförts under perioden september till november 2018. 

3 Förutsättningarna för arbetsmiljöarbetet vid sjukhuset2 
Karolinska Universitetssjukhuset genomgår sedan några år omfattande organisatoriska och struktu-
rella förändringar som har stor betydelse för förutsättningarna för ett systematiskt arbetsmiljöarbete 
och personalens upplevelse av arbetsmiljön. 

Karolinska Universitetssjukhuset har cirka 1 000 disponibla vårdplatser och hade en omsättning på 18 
miljarder kronor år 2017. Antalet medarbetare är 15 800. Av de anställda är 35 procent sjuksköters-
kor, 18 procent läkare och 17 procent undersköterskor. Övriga yrkesgrupper är bland annat biomedi-
cinska analytiker, administrativ personal, medicinska sekreterare och paramedicinsk personal. 

Verksamheten bedrivs främst vid sjukhusets lokaler i Solna och Huddinge. Sjukhuset bedriver i 
mindre omfattning verksamhet även vid andra sjukhus och inrättningar i Stockholms län. 

Ombyggnation och inflyttning, Nya Karolinska Solna 

Inflyttningen i Nya Karolinska Solna (NKS) har pågått under en tvåårsperiod. Sjukhuset tog emot de 
första patienterna i de nya lokalerna i slutet av 2016. Inflyttningens sista fas genomfördes i slutet av 
oktober 2018. 
                                                           
2 Källor till detta avsnitt är www.karolinska.se; bland annat https://www.karolinska.se/om-oss/karolinskas-
verksamhetsmodell/tematisk-organisation/. Fakta är även hämtat från Karolinska universitetssjukhusets årsrapport 2017. 

http://www.karolinska.se/
https://www.karolinska.se/om-oss/karolinskas-verksamhetsmodell/tematisk-organisation/
https://www.karolinska.se/om-oss/karolinskas-verksamhetsmodell/tematisk-organisation/
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Även Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge berörs av ombyggnader och omflyttningar. Bland 
annat får operations- och röntgenavdelningar nya och ombyggda lokaler. 

Ny verksamhetsmodell 

Sjukhuset har parallellt med färdigställandet av NKS infört en ny verksamhetsmodell, som enligt sjuk-
huset ska göra det tydligt vem som har helhetsansvaret för en patient oavsett var patienten befinner 
sig i vårdkedjan. Den nya verksamhetsmodellen har resulterat i en matrisliknande organisation vid 
sjukhuset. I den nya organisationen har den traditionella klinik- och specialitetsbaserade strukturen 
lämnats och baseras i stället på teman och funktioner (se nedanstående illustration). Detta har skett i 
syfte att befrämja ett smidigt patientflöde. 

Vårdavdelningar, mot-
tagningar och dagvård 
organiseras i sju olika 
”Tema”. Dessa är Barn 
och Kvinnosjukvård, 
Hjärta och Kärl, Neuro, 
Cancer, Trauma och 
Reparativ Medicin, In-
flammation och Infekt-
ion och Åldrande. 

De delar av verksam-
heten som klassas som 
”Funktion” utgör kom-
petensområden som 
löper tvärs genom te-
man. En funktion bistår med kompetenser och resurser som används vid omhändertagandet av olika 
patientgrupper och i flera teman. De områden som utgör funktioner är fem till antalet och omfattar 
Akut (akutverksamhet), Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI), Karolinska Universitetslaborato-
riet, Bild och Funktion samt funktion Hälsoprofessioner. 

Nytt uppdrag 

Stockholms läns landsting fastställde 2012 en plan för ”Framtidens hälso- och sjukvård” (FHS). I en-
lighet med denna har Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag förändrats i flera avseenden. Sjuk-
husets nya uppdrag omfattar bland annat koncentration av verksamheten till högspecialiserad vård, 
medan annan specialiserad vård fördelats mellan andra sjukhus och andra vårdgivare i Stockholms 
län. Förändringen har bland annat inneburit att vuxenakuten i Solna omvandlats till intensivakut som 
endast kommer att ta emot patienter som kommer med ambulans, helikopter eller har en accepte-
rad remiss. Förändringen skedde den 1 maj 2018. 

Även sjukhusets rikssjukvårdsuppdrag som fastställs av den av regeringen tillsatta risksjukvårds-
nämnden genomgår förändringar, bland annat vad gäller hälso- och sjukvård för barn. 

Ny ledningsorganisation 

Införandet av en ny verksamhetsmodell sammanfaller med en ny ledningsstruktur vid sjukhuset. 
Även en ny nomenklatur för att benämna chefsnivåer och chefsuppgifter har införts. 

Varje tema leds av en temachef och varje funktion leds av en funktionschef. Till varje tema- respek-
tive funktionschef finns kopplat en stab för ekonomi, vårdadministration, HR, verksamhetsutveckling, 
områdesansvarig med mera. Vanligen finns även FOU-chef och omvårdnadschef i anslutning till 
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tema- och funktionschef. Varje tema är i sin tur strukturerat i patientområden och varje funktion är 
indelat i funktionsområden3. Förekommande chefstitulatur och dess förkortningar framgår nedan. 

Chefsstruktur för tema Chefsstruktur för funktion 

Temachef 

Patientområdeschef (POC) 

Patientflödeschef (PFC) (läkarenhet) 

Vårdenhetschef (VEC) (Chef över omvårdnadschefer) 

Omvårdnadschef (OVC) 

Funktionschef 

Funktionsområdeschef (FOC) 

Funktionsenhetschef (FEC) (läkarenhet) 

Vårdenhetschef (VEC) (Chef över omvårdnadschefer) 

Omvårdnadschef (OVC) 

Därutöver förekommer ST-läkarchef, FoU-chef, Laboratorieenhetschef med flera i verksamheterna 
utifrån verksamhetens karaktär och omfattning. (Se bilaga för en schematisk bild av ledningsorgani-
sationen vid sjukhuset). 

Ledningsstrukturen innebär för vårdpersonalen att en läkare, inklusive sjukhusdirektörsnivån, har 
fyra chefsnivåer ovanför sig och annan vårdpersonal fem chefsnivåer ovanför sig. 

Inom tema är det patientflödescheferna (PFC) som är första linjens chefer för läkarna. Motsvarande 
roll inom funktion har funktionsenhetscheferna (FEC). Antalet läkare i dessa enheter varierar mellan 
10 till 20 personer. 

Första linjens chefer för omvårdnadspersonalen är omvårdnadschefer (OVC). Det gäller både tema 
och funktion. Omvårdnadsenheterna har normalt ansvar för 20 – 30 medarbetare. 

Chefsnivåerna ovanför första linjens chefer, exempelvis temachef, patientområdeschef och vården-
hetschef, har ett personal- och arbetsmiljöansvar för sina underställda chefer. 

4 Resultat av granskningen 

4.1 Planering av arbetsmiljöarbetet 

- Hur säkerställer styrelsen att verksamheten planeras på ett sätt som leder 
till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö?  

Ansvarskedjan inom arbetsmiljöområdet 

Stockholms läns landsting (SLL) har enligt Arbetsmiljölagen det övergripande arbetsmiljöansvaret för 
all förvaltningsverksamhet inom SLL. Det yttersta ansvaret ligger hos landstingsstyrelsen. Inom Karo-
linska Universitetssjukhuset har styrelsen ansvar för att en god arbetsmiljö upprätthålls, men den kan 
delegera uppgifter i arbetsmiljöarbetet till cheferna som får det löpande arbetsgivaransvaret.  

Styrelsen har genom sjukhusdirektören sett till att det finns ett antal riktlinjer och dokument som ska 
vägleda cheferna i arbetsmiljöarbetet.  Sjukhusdirektören ansvarar för att organisera arbetsmiljöar-
betet inom sjukhuset och delegerar ansvaret för personal och budget inom den gällande chefsstruk-
turen i vilken chefen organiserar arbetsmiljöarbetet inom sina respektive ansvarsområden. 

Delegeringen av uppgifter i arbetsmiljöarbetet innebär att överordnad chef har ansvar för sina un-
derställda chefers förutsättningar att i sin tur skapa en god arbetsmiljö för sina medarbetare. Krav 
ställs på att nytillträdda chefer genomgår en tvådagars arbetsmiljöutbildning samt förnyar den minst 
var femte år.  Alla chefer undertecknar en ansvarsbeskrivning innan de tar emot uppgifter i arbets-
miljöarbetet. Den chef som fördelar ansvaret ska förvissa sig om att mottagaren har tillräcklig kom-
petens, befogenheter och resurser för att klara arbetsuppgiften.  

                                                           
3 Tema Barn- och Kvinnosjukvård omfattar såväl patientområden som funktionsområden 
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Första linjens chefer har att genomföra de åtaganden som anges i styrdokumenten samt att leda och 
fördela det dagliga arbetet i överensstämmelse med gällande lagstiftning. I ansvaret ingår att hantera 
HändelseVis avvikelsesystem (risk, tillbud, skada), genomföra skyddsronder tillsammans med de fack-
liga företrädarna, göra arbetsplatsundersökningar (APU), administrera medarbetarundersökningen 
(den psykosociala arbetsmiljön), vid behov göra riskbedömningar, verksamhetsförändringar och ar-
betsmiljökonsekvensbedömningar. Cheferna ska vidare informera och engagera medarbetarna inom 
arbetsmiljöområdet, göra uppföljningar av HändelseVis samt vid behov skriva handlingsplaner, kon-
trollera och följa upp planerna.  

Styrande dokument inom arbetsmiljöområdet 

Grunden för att planering av arbetsmiljön ska uppfylla föreskrivna krav är att den baseras på de styr-
dokument som utgår från arbetsmiljölagstiftningen. Enligt vad som framkommit i granskningen - 
intervjuer och dokument - tar planeringen av arbetsmiljöarbetet på Karolinska Universitetssjukhuset 
sin utgångspunkt i arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt lokala styrdokument. Det 
finns och används en rad dokument som väl täcker ovanstående ansvarsområden samt regelkrav och 
rutiner för det praktiska handhavandet av dessa. Dokumenten är samlade på intranätet ”Inuti” och är 
tillgängliga för alla anställda. HR är behjälplig med att ta fram och tolka innebörden i dokumenten.  

Policys som tillämpas vid sjukhuset är Personalpolicy, Policy för folkhälsa samt Riktlinjer för det sys-
tematiska arbetsmiljöarbetet. Beslut om policys fattas av landstingsfullmäktige och gäller för hela 
Stockholms läns landsting. Arbetsmiljöpolicy saknas för närvarande för SLL. 

På sjukhuset finns styrkort för sjukhuset som helhet samt för varje tema och funktion (se en utförli-
gare beskrivning i avsnitt 3.2).  

I intervjuerna har framkommit att chefer anser att antalet dokument som rör arbetsmiljöområdet 
både är omfattande och svåröverskådliga, vilket de upplever snarare kan försvåra än underlätta ett 
effektivt arbete med arbetsmiljön.  

Resurser för planering  

Tid 
Det finns ingen speciellt avsatt tid för planering av arbetsmiljöarbetet. Intervjuade chefer har delvis 
olika erfarenheter av huruvida tid för planering av arbetsmiljöarbetet är tillräckligt eller ej. Det finns 
ett spann i svarsbilden från att tiden för arbetsmiljöarbete är acceptabel till att tid ofta saknas. Detta 
är särskilt märkbart där det råder personalbrist. Citat: "Trycket är enormt hårt". 

Personal - Fler chefer och mindre arbetsgrupper 
I samband med sjukhusets omorganisation har resurserna utökats genom att fler chefer anställts och 
att arbetsgruppernas storlek har minskat.  

HR-resurser 
Det finns en utbyggd HR-organisation vid varje tema och funktion med HR-partners som är kopplade 
till verksamheterna samt en central, sjukhusövergripande HR-funktion. Tre arbetsmiljöspecialister 
har rekryterats, varav två är disputerade inom arbetsmiljöområdet. Dessa arbetar bland annat med 
att identifiera förbättringsområden rörande styrning och uppföljning. På sjukhuset arbetar även fysi-
oterapeuter och ergonomer samt en särskild grupp, DNA, för utveckling av den administrativa ar-
betsmiljön.  

På sjukhuset finns vidare ett rekryteringscenter, vars uppgift är att bistå chefer på olika nivåer i rekry-
teringsarbetet. Chefer och HR-partners har också möjlighet att få hjälp av särskilda rehabiliterings-
specialister i mer komplicerade ärenden som rör medarbetare. För närvarande pågår en utveckling 
av proaktiva arbetssätt där rehabiliteringsspecialisterna kommer in tidigt i rehabiliteringsprocessen. 
Detta uppges redan ha visat goda resultat. 

Karolinska Universitetssjukhuset har även anställt en så kallad compliance officer, vars uppdrag är att 
säkerställa att organisationen följer de lagar och regler som finns.  



9 
 

Intervjuade chefer menar att HR-stödet är nödvändigt men skulle kunna öka i omfattning, inte minst 
till nytillträdda chefer så att dessa snabbare kan axla sin nya roll.  

Ekonomi 

I intervjuerna har det inte framkommit att själva arbetsmiljöarbetet försvåras på grund av otillräck-
liga ekonomiska resurser. Däremot påverkas chefernas utrymme för planering av hur den faktiska 
arbetssituationen ser ut.  

I intervjuer framkommer att resurserna för arbetsmiljöarbete i sig är tillräckliga, men att underbe-
manningen och personalbristen leder till stress och minskad trivsel. Citat: "Luften kramas ur syste-
met". 

Samverkan i det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Samverkan med de fackliga organisationerna sker inom ramen för Sjusam4 i den samverkansorgani-
sation som beslutats vid sjukhuset. Samverkansgrupp finns på tre nivåer i sjukhuset; sjukhus-, tema-
/funktionsnivå samt patient-/funktions-områdesnivå. En samverkansgrupp kan även, enligt sjukhu-
sets delegation av chefsbeslut, tillsättas där det finns en chef som beslutar i verksamhetsfrågor eller 
på arbetsplatsnivå. Det finns 23 fackliga organisationer. Se även beskrivning under avsnittet "Ny led-
ningsorganisation". 

Samverkansgruppen består av företrädare för arbetsgivaren och de fackliga organisationer som finns 
i verksamheten. De lokala samverkansgrupperna utgör tillika lagstadgad5 skyddskommitté inom sitt 
område. I skyddskommittéerna ska arbetsmiljöarbetet bedrivas utifrån systematiskt arbetsmiljöar-
bete och samverkan sker med detta som grund. 

Enligt regelverket6 ska arbetsmiljöfrågor behandlas integrerat i samverkansorganisationens samtliga 
ärenden eftersom sjukhuset i sin samverkansmodell valt att föra samman den lagstiftning som hand-
lar om förhandlings- och behandlingsdelen i arbetsmiljön. Konsekvensbedömningar för arbetsmiljön 
ska finnas i varje ärende.  

Dialog förs med fackliga organisationer för att tydliggöra rollen som skyddsombud och öka tydlighet-
en inom facklig samverkan. 

Svårigheterna att rekrytera och behålla personal har under senare år lett till en underbemanning av 
vissa yrkeskategorier, framförallt av sjuksköterskor. Detta har fått till följd att pressen i arbetet har 
ökat och medfört försämringar av arbetsmiljön. Intervjuade chefer menar att planering av arbetsmil-
jöarbetet ändå sker i enlighet med stipulerade krav, eftersom det har hög prioritet.  

Hur sprids information om förändringar inom arbetsmiljöområdet till medarbetarna?  

Information om förändringar inom arbetsmiljöområdet sprids via Inuti, HR-kanaler och på arbets-
platsträffarna (APT), där det också finns tillfälle att föra diskussion om arbetsmiljöfrågor samt genom 
medarbetares samtal med sin chef och via samverkansgruppen.  

Därtill skriver ledningen veckobrev som är tillgängliga för samtlig personal. Specifik information dis-
tribueras till berörda vid särskilda händelser.  

Pågående sjukhusövergripande utvecklingsprojekt  

På sjukhuset drivs flera utvecklingsprojekt som syftar till att förbättra arbetsmiljön och underlätta 
arbetsmiljöarbetet: 

• Hälsosam schemaläggning. I dagsläget har tre avdelningar börjat arbeta med detta och fler är 
planerade att följa efter.  

                                                           
4 Sjukhusets samverkansgrupp - SJUSAM. SJUSAM är samverkansgruppen på sjukhusnivå som bereder och slutbehandlar  
sjukhusövergripande frågor och verksamhetsförändringar som berör mer än ett tema/funktion. 
5 Arbetsmiljölagen och Medbestämmandelagen 
6 Råd och stöd för aktiv samverkan. Version 2018-04-19. 



10 
 

• Systematisk arbetsmiljö i nya verksamhetsmodellen (SAM-NVM). Projektet syftar till att ta fram 
en styrning och struktur för organisation, processer, mötes- och beslutsfora som är bättre anpas-
sad till sjukhusets matrisorganisation. 

• Ett gemensamt projekt pågår mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset för att 
systematiskt och digitalt samla in data om vårdtyngd. Det syftar till att anpassa bemanningen ef-
ter behovet. 

Därutöver pågår flera andra projekt som syftar till att påverka och förbättra arbetsmiljön. 

Sammanfattande iakttagelser om planering av arbetsmiljöarbetet 

Styrelsen har delegerat de löpande arbetsmiljöuppgifterna till sjukhusdirektören och fastställt måltal 
för arbetsmiljön i sjukhusets styrkort. Ansvar för och roller i arbetsmiljöarbetet är tydliga enligt de 
styrdokument som tillämpas och uppfattas likaså som tydliga bland chefer i organisationen. Sjukhu-
sets åtgärd att minska medarbetargrupperna bedömer vi vara positiv ur arbetsmiljösynpunkt. Sjuk-
huset har många nya chefer med varierande erfarenhet och kunskap om arbetsmiljöarbete. Inom 
sjukhuset finns samtidigt en struktur för att stödja chefer kompetensmässigt i arbetsmiljöfrågor.  

Ett omfattande arbete har genomförts på Karolinska Universitetssjukhuset för att täcka de lagstad-
gade områden som rör planering av arbetsmiljön. Med arbetsmiljölagstiftningen som grund har fun-
gerande strukturer och tydliga ansvarsområden tagits fram. Information om arbetsmiljöområdet 
ligger på intranätet/Inuti och är tillgängligt för alla. Som stöd till cheferna finns en väl utbyggd HR-
organisation, både lokalt i verksamheten och på central nivå, övergripande för hela sjukhuset. 

Planeringen, som utgår från regelverken inom arbetsmiljöområdet, omsätts i praktisk handling av 
respektive chef efter undertecknande av arbetsmiljödeklarationen och bygger på ett systematiskt 
angreppssätt som baseras på lagstiftarens krav och intentioner.  

En identifierad brist hänger samman med personalläget. Framförallt enhetschefer har ont om tid för 
att planera arbetsmiljöarbetet. Detta beror främst på sjuksköterskebristen, som dagligdags kräver 
omedelbar hantering för att vårdverksamheten ska fungera.  

Bedömning om planering av arbetsmiljöarbetet 

Vår bedömning är att styrelsen i huvudsak har säkerställt att verksamheten planeras på ett sätt som 
leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö.  

Planeringen utgår från de krav som anges i lagstiftning och regelverk. Den bygger på ett systematiskt 
angreppssätt. Stöd i planeringen finns på intranätet Inuti där information om arbetsmiljöområdet 
samlas och genom en väl utbyggd HR-organisation som stöd till cheferna. Planeringen, som utgår 
från regelverken, omsätts i praktisk handling av respektive chef efter undertecknande av arbetsmil-
jödeklarationen.  

Medarbetarenkäten används enligt vår bedömning på ett relevant och effektivt sätt. Det landstings-
gemensamma systemet för rapportering av avvikelser, HändelseVis, används inte som underlag vid 
planeringen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

4.2 Genomförande av arbetsmiljöarbetet 

- Hur säkerställer styrelsen att verksamheten genomförs på ett sätt som le-
der till god arbetsmiljö? Är ansvar och roller för arbetsmiljöarbetet tydliga i 
Karolinskas nya verksamhetsmodell? Har ansvariga tillräckliga befogenhet-
er, resurser och kompetens? 
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Hantering av styrelsens ansvar 

Styrelsen har delegerat löpande uppgifter avseende ansvaret för arbetsmiljön till sjukhusdirektören. 
Ansvaret har därefter delegerats vidare i chefshierarkin i enlighet med Stockholms läns landstings 
arbetsmiljöinstruktion7. Instruktionen innebär bland annat att chef med delegerat arbetsmiljöansvar 
ska tillse att arbetsmiljölagens, arbetsmiljöförordningens, gällande föreskrifters och samverkansavta-
lets bestämmelser följs och information om reglerna ges. 

Målsättningar för arbetsmiljöarbetet har uttryckts i sjukhusets styrkort. Ett av perspektiven i styrkor-
tet är ”medarbetare”. Medarbetarperspektivet är i sin tur nedbrutet i nedanstående parametrar/ 
strategiska områden med angivna styrmått, enligt nedan: 

Strategiskt område Styrmått 

Ledarskap i framkant Ledarskapsindex  

Medarbetarskap Medarbetarindex 

Stolthet Ambassadörskap 

Arbetsmiljö Hälsotal 

Bemanning och kompetensförsörjning Personalomsättning  

Nytt uppdrag Genomförandegrad personalomställning 

Styrkort antas även för varje tema och funktion med kvantitativa mål för dessa styrmått, förutom 
Genomförandegrad personalomställning, som endast följs på sjukhusnivå. 

Sjukhusets HR-strategi för 2018 till 2020 har som målsättning att bli en mer attraktiv arbetsgivare; 
”En arbetsplats med god arbetsmiljö och förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, där medarbetarna 
blir belönade för gott arbete och skapar en kultur som främjar våra värderingar ansvar, medmänsk-
lighet och helhetssyn”8. 

Styrelsen erhåller vid sina styrelsemöten regelbunden information om hur sjukhuset ligger till i för-
hållande till angivna mål och styrtal. Enligt vad som framkommer från styrelseprotokoll under peri-
oden januari till september 2018 har denna information inte föranlett styrelsen att ta beslut om åt-
gärder med inriktning på arbetsmiljöfrågorna. Styrelsen har dock efterfrågat en djupare belysning av 
personalsituationen. Styrelsen fick en sådan information i september 2018.  

Styrelsen har även fastställt intern kontrollplan9 för Karolinska Universitetssjukhuset. Internkontroll-
planen baseras på en sjukhusövergripande riskanalys. Arbetsmiljön har inte utpekats som ett riskom-
råde i sig. Det finns däremot fyra risker som handlar om kompetensförsörjning, varav risken ”Brist på 
utbildning av personal i de nya rollerna” anges kunna få som konsekvens ”Allmän frustration och 
försämrad arbetsmiljö mm”. Som åtgärd anges genomgång av utbildningsplanering och genomfö-
rande. Vidare konstateras att det finns risker i förändringsledarskapet. Enligt internkontrollplanen 
bedöms att sjukhusets ”arbetsgivarvarumärke” riskeras att påverkas negativt.  

Ansvar och roller 

Enligt Stockholms läns landstings arbetsmiljöinstruktion som tillämpas vid Karolinska Universitets-
sjukhuset är det chefen ”som är arbetsgivarens företrädare i arbetsmiljöfrågor enligt lag och avtal 
och den som har ansvaret för att en god arbetsmiljö upprätthålls vid sin organisatoriska enhet”10. 

Av genomförda intervjuer med chefer inom sjukhuset framgår att de allra flesta anser att det är tyd-
ligt att han eller hon har delegerats uppgifterna att genomföra åtgärder för att upprätthålla en god 
arbetsmiljö genom systematiskt arbetsmiljöarbete såsom skyddsronder, medarbetarundersökning 
med mera. I rollen ingår även andra uppgifter såsom att planera och besluta om lokaler, teknik och 

                                                           
7 SLL:s Arbetsmiljöinstruktion (Arbetsmiljödelegation (instruktion) – chef), daterad 2015-03-17 
8 Karolinskas HR-strategi 2018-2020 - En mer attraktiv arbetsgivare 
9 Intern kontrollplan 2018-05-23. Karolinska sjukhusets styrelse 2018-03-08 
10 SLL:s Arbetsmiljöinstruktion (Arbetsmiljödelegation (instruktion) – chef), daterad 2015-03-17 
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så vidare. De senare uppgifterna ingår i processer som omfattar flera personer, chefsnivåer och be-
slutsfora på sjukhuset. 

Delat vårdgolv 
Däremot har det framkommit att den ledningsstruktur som sjukhuset tillämpar efter införande av 
den nya verksamhetsmodellen i praktiken medverkar till att skapa otydligheter om hur arbetsmiljö-
uppgifterna ska hanteras. Hanteringen beskrivs till viss del som ineffektiv. Bland annat får sjukhusets 
organisationsstruktur till effekt att frågor som rör flera enheter måste trappas upp till högre besluts-
nivå i sjukhuset.  

Intervjupersonerna har bland annat lyft fram den problematik som uppstår när personal som är knu-
ten till en viss enhet delar vårdgolv med en annan enhet, det vill säga när personalen är verksam vid 
en annan enhet än sin egen. Sådana arbetssituationer är ständigt förekommande, särskilt för läkar-
gruppen. Det är en effekt av den matrisorganisation som tillämpas vid sjukhuset. Personalens ordina-
rie chef har, enligt regelverket, ett fortsatt ansvar för sin personals arbetsmiljö även om hans eller 
hennes möjligheter att påverka arbetsmiljön vid en annan enhet än den egna är begränsad.  

Enligt vad som har framkommit hanteras normalt sådana inträffade händelser på ett tillfredsstäl-
lande sätt när det rör frågor som är kopplade till den sociala arbetsmiljön, såsom dåligt bemötande 
eller inträffade skador och dylikt. Hanteringen sker i sådana fall genom möten mellan berörda chefer 
och de personer som varit inblandade i händelsen.  

Hanteringen av arbetsmiljöansvaret är mer komplex när omständigheter i den fysiska arbetsmiljön 
påtalas. Exempel på sådan problematik, som får stort utrymme i det dagliga arbetet, är tillgång till 
arbetsplatser, omklädningsrum, skåp för tillhörigheter och liknande för den personal som tjänstgör 
vid annan arbetsplats än sin egen. Flera exempel har beskrivits i samband med intervjuer där sådana 
frågeställningar fått eskaleras till högsta nivå i sjukhushierarkin. Ofta har detta enligt vad som fram-
kommit skett med lång väntan som följd. Flera av de anmälningar som gjorts till arbetsmiljöverket rör 
frågor om utrymmen och lokaler.  

Av de genomförda intervjuerna har det framgått att det finns en stor medvetenhet om de lokalmäss-
iga problemen bland annat i NKS. Trots de fel som konstaterats i de nya lokalerna görs ansträngning-
ar, enligt vad som hävdas av intervjupersonerna, att i efterskott skapa lösningar även om de alla 
gånger inte bedöms som optimala. Flera intervjupersoner gör bedömningen att denna problematik är 
övergående. 

Ett annat exempel, där ansvar och befogenheter för arbetsmiljöfrågor beskrivs som obalanserade, är 
när verksamhetsplanering inom en enhet får till effekt att arbetsmiljön påverkas negativt på en an-
nan enhet. Det kan gälla ett beslut om ökad produktionstakt inom ett temaområde som kan föror-
saka stress och försämrad arbetsmiljö i en annan enhet som berörs av patientflödesprocessen. 

Det har samtidigt framgått i granskningen att det finns en medvetenhet i sjukhuset om denna oba-
lans mellan ansvar och befogenheter. Ett projekt har därför initierats i sjukhuset som ska identifiera 
lösningar för hur arbetsmiljöansvaret ska tillämpas när flera enheter från olika teman och funktioner 
är involverade.  

Vissa intervjuade har ifrågasatt om ansvaret för arbetsmiljön, såsom det beskrivs i den för dagen 
gällande arbetsmiljödelegationen, kan beskrivas som relevant och lagenlig, eftersom en chef, enligt 
de intervjuade, inte juridiskt kan ställas till svars för arbetsmiljöförhållanden som han eller hon inte 
kan påverka. 

Befogenheter, resurser, kompetens 

De personer i chefsställning som har intervjuats har inte en samstämmig bild av huruvida de resurser 
och den kompetens som ställts till de arbetsmiljöansvariga chefernas förfogande är tillräckliga. En del 
intervjuade har angivit att förutsättningarna är relativt goda, medan andra anser att det finns brister 
vad gäller resurser – framförallt tid och kompetens.   Nöjdheten är större bland de som kommit 



13 
 

längre i omställningsprocessen. Det har inte framkommit någon avgörande skillnad mellan verksam-
heterna i Huddinge respektive Solna avseende befogenheter, resurser och kompetens som kan kopp-
las till verksamhetsmodellen. Utmaningar med de fysiska arbetsmiljöfrågorna gör sig än så länge mer 
gällande i den verksamhet som är lokaliserad till Solna än den som finns i Huddinge. 

Flertalet anger att chefernas befogenheter visavi de egna medarbetarna är tillräckliga. Befogenhet-
erna anges dock vara oklara i frågor som omfattar personal från flera teman eller funktioner. 

Personalbrist och personalrörlighet beskrivs generellt som ett hinder för att upprätthålla en god ar-
betsmiljö. Personalbristen leder till ökat övertidsuttag, anlitande av inhyrd personal och att det kan 
saknas erfarenhet i personalgruppen. Hanteringen förbrukar mycket av enhetschefernas tid. 

Förändrings- och flyttprocesser 
Många lyfter fram att det har skapats flera nya chefsfunktioner som bemannas av mindre erfarna 
personer med otillräcklig kunskap om arbetsmiljöarbetet. Av sjukhusets avgångsenkäter till den per-
sonal som slutar vid sjukhuset framgår det att det mest angivna skälet både bland läkare och sjukskö-
terskor är bristande ledarskap. En annan vanlig anledning i sjuksköterske- och undersköterskegrup-
perna är tung arbetsbelastning. I bägge fallen har dessa ökat som avgångsorsaker från 2017 till 
201811. 

Många intervjuade pekar på de omfattande förändrings- och flyttprocesser som pågår och som in-
skränker möjligheterna att hantera arbetsmiljöfrågorna på ett strukturerat sätt. Samtidigt finns teck-
en som tyder på att det är en övergående problematik. Exempelvis beskriver intervjupersoner från 
funktion Akut, som ingick i den första fasen av omorganisationen, att förutsättningarna för arbetsmil-
jöarbetet efter en turbulent genomförandeperiod nu i huvudsak är bra. Vid funktion Akut har bland 
annat en ny arbetstidsmodell introducerats och hälsosamma scheman12 tillämpas på försök. 

Mindre arbetsgrupper 
Många av dem som är nöjda med förutsättningarna för att bedriva ett aktivt arbetsmiljöarbete lyfter 
fram att första linjens chefer i den nya organisationen har ansvar för mindre personalgrupper än 
tidigare. Flera omvårdnadschefer har också beskrivit att de i den nya organisationen kan stötta och 
lösa av varandra vid behov. Inom vissa verksamheter, såsom PMI, finns delat chefskap vilket beskrivs 
i positiva termer.   

Mötesstruktur 
I de delar av organisationen som har kommit längre i förändringsprocessen beskrivs också den mö-
tesstruktur som etablerats som väl fungerande. Det finns, enligt de intervjuade, mötesplatser på alla 
nivåer som gör det möjligt att lyfta enhets- eller tema- och funktionsövergripande arbetsmiljöfrågor. 
Sjukhusets värdegrund13 anses av flera intervjuade som en viktig vägledning i det praktiska arbetet. 

HR-stöd 
Bilden av det stöd som erbjuds första linjens chefer i arbetsmiljöfrågor varierar. Även här förefaller 
uppfattningarna styras av hur långt den enskilda verksamheten kommit i förändringsprocessen. Fler-
talet ställer sig positivt till det stöd som kan erhållas från HR-staben inom respektive funktion och 
tema och den expertis som anställts centralt i sjukhuset. Det finns också synpunkter på att det stöd 
den enskilda chefen kan erhålla är otillräckligt. 

                                                           
11 Uppgifterna för 2018 sträcker sig fram till 2018-07-31. 
12 Hälsosam schemaläggning bedrivs bland annat som försöksverksamhet inom Stockholms läns landsting. Hälsosamma 
scheman beaktar människors behov av sömn och vila samt att arbetsplatsen bemannas med rätt kompetens vid rätt tid-
punkt. (Källa: Framtidens schemaläggning. Ett projekt inom ramen för Arbetsmiljölyftet. SLL den 28 februari 2017. Förfat-
tare HR-specialist Marianne Mihaic, Karolinska Universitetssjukhuset) 
13 Sjukhusets värderingar är: ansvar - medmänsklighet – helhetssyn och visionen: ”Patienten först” 
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Sammanfattande iakttagelser om genomförande av arbetsmiljöarbetet  

I granskningen har det framkommit att ansvaret för arbetsmiljön regleras i de riktlinjer14 som tilläm-
pas vid sjukhuset. Det stora flertalet av de chefer som intervjuats anser att deras uppgifter är tydliga. 
Däremot försvåras handhavandet av arbetsmiljöansvaret gentemot de medarbetare som tjänstgör 
utanför den egna enheten. Denna problematik sätts i samband med den matrisorganisation som 
sjukhuset infört som en effekt av verksamhetsmodellen och den berör dagligen flertalet av sjukhu-
sets läkare. 

Intervjuade chefer anger att deras befogenheter är tillräckliga, förutom vad gäller den tjänstgöring 
som personal utför utanför den egna enheten. Chefernas förutsättningar att bedriva ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete har påtagligt förbättrats genom att medarbetargrupperna har minskats. Trots det 
påtalar flera intervjuade brist på tid. Personalbrist är det vanligast skälet till att cheferna inte kan 
ägna tillräckligt med tid åt arbetsmiljöfrågorna. Flytt- och förändringsprocesser har ansträngt sjukhu-
sets organisation på många sätt under de senaste åren. Det gäller även arbetsmiljöområdet. Genom-
förda intervjuer indikerar dock att de verksamheter som kommit längre i förändringsprocessen ser 
mer positivt på förutsättningarna för ett strukturerat arbetsmiljöarbete. 

Bedömningar av genomförande av arbetsmiljöarbetet 

Vår bedömning är att styrelsen i huvudsak har säkerställt att verksamheten genomförs på ett sätt 
som leder till god arbetsmiljö. Den har delegerat de löpande arbetsmiljöuppgifterna till sjukhusdirek-
tören och har fastställt vissa direkta och indirekta måltal för arbetsmiljö i sjukhusets styrkort. Sjukhu-
sets åtgärd att minska medarbetargrupperna bedömer vi vara positiv ur arbetsmiljösynpunkt. Sjuk-
huset har många nya chefer med varierande och ibland begränsad erfarenhet och kunskap om ar-
betsmiljöarbete. Inom sjukhuset finns en struktur för att stödja chefer kompetensmässigt i arbetsmil-
jöfrågor.  

Ansvar för och roller i arbetsmiljöarbetet är formellt sett tydliga enligt de styrdokument som tilläm-
pas och uppfattas likaså som tydliga bland chefer i organisationen. Vi bedömer samtidigt att det exi-
sterar en obalans vad gäller ansvar och befogenheter. Obalansen hänger samman med sjukhusets 
matrisorganisation. Den innebär att vissa personalgrupper, framförallt läkare, tjänstgör på arbets-
platser utanför den egna verksamheten som arbetsmiljöansvarig chef inte har befogenheter att på-
verka. Sjukhuset har självt identifierat denna brist och är i färd med att söka lösningar på problemet. 
Det sker i ett särskilt projekt som genomförs inom centrala HR. Matrisorganisationen medför vidare 
att den för landstinget gemensamma arbetsmiljödelegationen inte är fullt tillämpbar inom Karolinska 
universitetssjukhuset. 

4.3 Uppföljning 

- Hur säkerställer styrelsen att verksamheten följs upp på ett sätt som leder 
till en god arbetsmiljö? Vilken uppföljning och återrapportering tar styrel-
sen del av?  

- Används statistik från HändelseVis och medarbetarenkäten på ett relevant 
och effektivt sätt i detta arbete?  

System och rutiner 

Den uppföljning av arbetsmiljöfrågor som görs på styrelsenivå baseras framförallt på sjukhusets in-
ternkontrollplan och på styrkort. Det styrmått som används för varje Tema/Funktion inom området 
medarbetare är: sjukfrånvaro, personalomsättning, ledarskapsindex och ambassadörskap. Även ge-
nomförande av utbildning och särskilda satsningar, exempelvis till specialistsjuksköterskor rapporte-
ras till styrelsen. Enskilda händelser kan bli föremål för föredragning i styrelsen.  

                                                           
14 Se avsnitt 3.2 
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Den beslutade planen för intern kontroll följs upp två gånger per år. Enligt landstingets policy15  för 
internkontroll är det sjukhusdirektören som ansvarar för att lokala och konkreta anvisningar utfor-
mas. Sjukhusdirektören ska löpande avrapportera till styrelsen hur den interna kontrollen fungerar.  

Enligt intervjuade personer på chefsnivå är det medarbetarenkäten och HändelseVis som uppges 
vara de viktigaste uppföljningsinstrumenten vid sidan av skyddsrond och arbetsplatsundersökning16. 

HändelseVis 
Enligt arbetsmiljölagen och de rutiner som tillämpas har alla medarbetare ett ansvar att medverka i 
arbetsmiljöarbetet. En del i detta ansvar innebär att anmäla och rapportera avvikelser i arbetsmiljön i 
systemet HändelseVis.  De parametrar som används indelas i risk, tillbud och skada17. 

Ansvariga chefer ska hantera avvikelserapporteringen som en del i det systematiska arbetsmiljöarbe-
tet vid sjukhuset.18 Chefen ansvarar för att handlägga de arbetsmiljöavvikelser som rapporteras i 
HändelseVis enligt de föreskrifter som är tillgängliga på Inuti. Normalt ska en handlingsplan upprättas 
och följas upp i anledning av avvikelsen. Systemet beskrivs som ett verktyg för att uppnå en god ar-
betsmiljö på arbetsplatsen. 

I granskningen har det framkommit att nyttjandet av HändelseVis varierar mellan arbetsplatserna.  
Det förekommer arbetsplatser där systemet används flitigt och ligger till grund för gemensamma 
analyser på arbetsplatsträffar (APT) eller i andra relevanta forum. På andra enheter används syste-
met i begränsad omfattning. Uppkomna händelser för läkarna tas snarare upp vid läkarmöten eller 
motsvarande för diskussion och åtgärd utan att avvikelsen rapporteras. Den praktiska användningen 
av systemet beskrivs som besvärlig och ha bristande funktionalitet. Exempelvis kan inte en patientre-
laterad avvikelse och en arbetsmiljöavvikelse rapporteras samtidigt. Intervjupersoner uppger att det 
finns personal som har slutat att rapporterna händelser efter att det gång efter annan inte blivit nå-
got resultat av avvikelsen. De har då tröttnat på att rapportera. Citat: ”Det händer ju ändå ingenting”.  

Det har även framkommit i intervjuer att HändelseVis, såsom det för närvarande är strukturerat, inte 
har den funktionalitet som sjukhuset har behov av och som ligger till grund för uppföljning för ett 
systematiskt förbättringsarbete inom arbetsmiljöområdet.  

Däremot använder enskilda enheter rapporter och statistik som tas ut från HändelseVis i sitt interna 
utvecklingsarbete. Statistik eller analyser från HändelseVis rapporteras normalt inte till styrelsen. 

Medarbetarenkät 
Resultat från medarbetarenkäten analyseras i sin helhet inom HR-organisationen och rapporteras till 
styrelsen. Den bryts sedan ner på enhetsnivå och analyseras tillsammans med chef och HR-partner 
på APT. Därefter görs handlingsplaner som skickas in till centrala HR-staben.  

Arbetsplatsundersökning (APU) 
Sjukhuset genomför årligen en arbetsplatsundersökning (APU). Den omfattar arbetsmiljö-, miljö-, 
brand- och säkerhetsfrågor. Undersökningen innebär att undersöka och bedöma riskerna på arbets-
platsen. Samtliga enheter genomför arbetsplatsundersökning. De som deltar är chef, skyddsombud 
och miljöinformatör och ibland även brandskyddsombud. 

Återrapportering till styrelsen 

Styrelsen har vid fyra sammanträden under 2018 (januari-september) fått information om HR-frågor. 
Det har vid dessa tillfällen handlat om resultatet av medarbetarundersökningen 2017, sjukhusets 
arbete med värdegrund, mot kränkande särbehandling, diskriminering, personalvolym, personalom-

                                                           
15 2018-0807. 
16 Karolinska Universitetssjukhuset genomför årligen en arbetsplatsundersökning (APU). Den omfattar arbetsmiljö-, miljö-,      
brand- och säkerhetsfrågor. Undersökningen innebär att undersöka och bedöma riskerna på arbetsplatsen. 
17 Rapportera risker, tillbud och arbetsskador (Källa Inuti) 
18 Avvikelsehantering - Arbetsmiljö för chef (Källa Inuti) 
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sättning och personalrörlighet, personalomsättning för sjuksköterskor, utbildningsvolym samt extern 
inhyrning av personal.  

Styrelsen hade den 27 september ett särskilt seminarium om medarbetarbetarfrågor. Vid detta till-
fälle informerades och diskuterades bland annat det pågående arbetet med chefsstruktur, ledarut-
veckling samt hantering av chefer som inte fått förnyat förtroende och medarbetarundersökning.  

Sammanfattande iakttagelser om uppföljning av arbetsmiljöarbetet 

Styrelsen följer regelbundet upp arbetsmiljöarbetet via styrkortets olika nyckeltal, den interna kon-
trollplanen, genom information om medarbetarundersökningen samt vid särskilda seminarier.  

HändelseVis används i varierande - men i huvudsak begränsad - omfattning för att rapportera och 
hantera arbetsmiljöavvikelser. Systemet uppges varken vara ändamålsenligt eller fylla sjukhusets 
behov av ett uppföljningssystem för händelser inom arbetsmiljöområdet. 

Bedömning av uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Vår bedömning är att styrelsen i huvudsak säkerställer att verksamheten följs upp på ett sätt som 
leder till en god arbetsmiljö. De data som styrelsen tar del av är dock på en övergripande nivå och ger 
därför inte en djupare bild av arbetsmiljöförhållandena och hur dessa utvecklas vid sjukhuset, exem-
pelvis vad gäller arbetsmiljöavvikelser. Enligt vår bedömning bör internkontrollplanen kompletteras 
på ett sätt så att styrelsen ges bättre förutsättningar inför långsiktiga och strategiska beslut.  

Medarbetarenkäten används enligt vår bedömning på ett effektivt sätt. Användningen av Händelse-
Vis är däremot sporadisk och systemet kan därför inte fylla funktionen som ett samlat uppföljnings-
redskap för arbetsmiljön. 

4.4 Anmälningar  

- Hur säkerställer styrelsen att anmälningar enligt 6 kap 6 a § Arbetsmiljölagen till 
arbetsgivaren hanteras i enlighet med lagar och föreskrifter?  

Rutiner 

Anmälningar enligt 6 kap 6a § Arbetsmiljölagen hanteras enligt en särskild rutin av berörda chefer. 
Det sker med stöd av arbetsmiljöspecialister som sorterar under enheten Lag/Avtal & Arbetsmiljö 
inom centrala HR. Den rutin som används gäller från 2018-05-13. Anmälningar som görs till Arbets-
miljöverket (AV) rapporteras normalt inte till styrelsen.  

För chefer som har att hantera anmälningar enligt 6 kap 6a § Arbetsmiljölagen finns anvisningar och 
en checklista. Bland annat ska anmälan omedelbart bekräftas skriftligt. Berörd chef ska komma över-
ens med skyddsombudet om tidpunkt för svar. Därefter ska anmälan rapporteras till HR centralt. 
Anmälan ska besvaras skriftligen och arbetsmiljöspecialisterna på Lag, Avtal och Arbetsmiljö ska en-
ligt regelverket involveras. 

Ärenden 

Anmälningar från fackliga organisationer som inkommit till Arbetsmiljöverket under 2017 och 2018 
är: 

Avslutade och avskrivna anmälningar 

• Överbeläggning, inkom 201719. AV avskrev ärendet med anledning av att de fackliga organisat-
ionerna återtog anmälan. 

• Sekretess, inkom 201820. AV har avskrivit ärendet. 

                                                           
19   2017/009443 om överbeläggning. 
20   2018/020158 om sekretess. 
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• Omklädningsrum, inkom 201821. Efter inspektion samt svar från Karolinska Universitetssjukhuset 
har AV avböjt begäran om ingripande och avskriver ärendet. 

Aktuella anmälningar 

• Läkares arbetsmiljö, inkom 201822. AV har gjort inspektion och sjukhuset har besvarat deras frå-
gor. Nu inväntas AV:s beslut. 

• Bristande och dysfunktionella lokaler, inkom 201823. AV har gjort inspektion och fått information 
från sjukhusets ledning. AV gör ett uppföljande besök den 16 november 2018. 

• Tillbud, inkom 201824. AV har den 18 oktober kommit med sitt resultat från sin inspektion. AV 
kommer att göra ett återbesök den 16 november 2018. AV har påpekat brister i hur den gjorda 
riskhanteringen är dokumenterad.   

Sammanfattande iakttagelser om anmälningar av arbetsmiljöarbetet 

Ledningen har delegerat rutiner för anmälningar till AV till sina specialister inom HR Centralt som 
tillsammans med cheferna ska hantera dem skyndsamt. De anmälningar som skickats in till AV under 
2017 – 2018 har framförallt gällt flytten till det nya sjukhuset och omorganisationen. När det nya 
sjukhuset testats i skarpt läge har många brister kommit i dagen. De anmälningar som kommit in till 
AV har hanterats av ledning och chefer. Efter inspektion har de förändringar som är möjliga att göra 
även gjorts.  

Bedömningar av anmälningar av arbetsmiljöarbetet 

Vår bedömning är att anmälningar enligt kapitel 6 6.a § Arbetsmiljölagen hanterats efter de föreskrif-
ter och rutiner som beslutats. Styrelsen bör enligt vår bedömning informeras om samtliga anmäl-
ningar enligt 6 6.a § Arbetsmiljölagen, vilket inte sker enligt nu gällande rutiner. 

  

                                                           
21   2018/019006 om omklädningsrum. 
22   2018/017094 om läkares arbetsmiljö. 
23   2018/018254 om bristande och dysfunktionella lokaler. 
24   2018/050456 om tillbud på Huddinge. 
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5 Slutsatser angående övergripande revisionsfråga 

5.1 Centrala iakttagelser 
De centrala iakttagelserna i granskningen med hänsyn till granskningens huvudfråga är följande: 

• Det regelverk som förväntas finnas enligt gällande lagstiftning och Stockholms läns landstings 
riktlinjer är implementerat vid Karolinska Universitetssjukhuset. 

• Arbetsmiljö och närliggande frågeställningar såsom kompetensförsörjning och ledarskap är utpe-
kade i sjukhusets styrkort som strategiska styrområden. 

• Ansvar, roller och uppgifter i arbetsmiljöarbetet är i formell mening tydliggjorda inom organisat-
ionen. Likaså finns en struktur för samverkan och skyddskommittéarbete. I praktiken är dock den 
arbetsmiljödelegation som tillämpas enligt Stockholms läns landstings direktiv dåligt anpassad till 
den matrisorganisation med teman och funktioner som tillämpas vid sjukhuset. Det uppenbarar 
sig bland annat i en oklarhet om den arbetsmiljöansvariga chefens ansvar för sin personal när 
den delar vårdgolv med en annan enhet. Hanteringen av, särskilt fysiska, arbetsmiljöfrågor kan 
därför bli otydlig och ineffektiv genom behov av eskalering till central nivå i sjukhuset. Frågan är 
uppmärksammad i sjukhuset och föremål för en utredning som ska tydliggöra rutinerna i sådana 
fall. 

• Förutsättningarna, i form av befogenheter, resurser och kompetens, för arbetsmiljöarbete har 
brister vid sjukhuset. Bristerna kan delvis förklaras av de omfattande förändringsprocesser som 
äger rum. Exempelvis har många av det stora antalet nya chefer som tillsatts tillsvidare begrän-
sad erfarenhet som ledare. Förändringsarbetet medverkar även till att många chefer har otill-
räckligt med tid för att arbeta strukturerat med förbättring av arbetsmiljön. Personalbrist och 
personalomsättning är en annan förklaring till bristerna. De brister som iakttagits är dock mindre 
för de enheter där förändringsprocessen inletts tidigare. Första linjens chefer inom omvårdnad är 
mer tillfreds med förutsättningarna än deras motsvarighet på läkarsidan. En viktig förändring vid 
sjukhuset är att första linjens chefer har färre underställda. Detta har påtagligt förbättrat förut-
sättningarna för arbetsmiljöarbetet. 

• Uppföljning i styrelsen av arbetsmiljöfrågorna sker direkt eller indirekt vid varje styrelsemöte 
baserat på styrkort och internkontrollplan. Återrapporteringen omfattar nyckeltal såsom sjuk-
frånvaro, personalomsättning och ledarskap. Det har framkommit att nyttjandet av HändelseVis 
är sporadiskt. Systemet anses även ha funktionella brister och att systemet därför inte kan fylla 
funktionen som ett samlat uppföljningsredskap för arbetsmiljön. 

• I granskningen har det framgått att organisationskulturen vad gäller att rapportera avvikelser 
avseende miljön skiljer sig åt inom sjukhuset. Bland annat är omvårdnadspersonalen mer benä-
gen att använda systemet än läkarna. I viss, men begränsad, utsträckning sker ett systematiskt 
förbättringsarbete baserat på rapporterade avvikelser. 

• Anmälningar enligt 6 kap 6 a § Arbetsmiljölagen hanteras enligt rutiner som fastställs vid sjukhu-
set. Anmälningarna rapporteras inte i styrelsen. 

5.2 Samlad bedömning 
Granskningens huvudfråga är om Karolinska Universitetssjukhuset bedriver ett systematiskt arbets-
miljöarbete i enlighet med lagstiftning, föreskrifter och landstingets regelverk. 

Vår samlade bedömning är att Karolinska Universitetssjukhuset i huvudsak bedriver ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete i enlighet med lagstiftning, föreskrifter och landstingets regelverk. Däremot med-
för sjukhusets matrisorganisation att det skapas en obalans mellan ansvar och befogenheter för de 
chefer som har personal som tjänstgör vid andra än den egna enheten. Det gäller särskilt för den 
lägsta chefsnivån i sjukhuset – första linjens chefer. Vidare bedömer vi att sjukhuset behöver ett sy-
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stem för uppföljning av arbetsmiljöavvikelser som är bättre anpassat efter verksamhetens behov och 
kan ge styrelsen en tydligare bild av arbetsmiljöförhållandena och hur de utvecklas vid sjukhuset. 

5.3 Förbättringsområden 
I samband med granskningen har följande förbättringsbehov identifierats: 

• Sjukhuset har anledning att vidta ytterligare åtgärder för att komma till rätta med den påtagliga 
personalbrist som finns inom flera områden. Det är en brist som påverkar arbetsmiljön liksom 
verksamhetens attraktivitet som arbetsgivare negativt.  

• Styrelsen bör säkerställa balans mellan befogenheter och ansvar för första linjens chefer med 
hänsyn till den matrisorganisation som tillämpas vid sjukhuset. 

• Styrelsen bör regelbundet erhålla en mer fullödig bild av arbetsmiljöförhållandena vid sjukhuset 
och formulera mål för arbetsmiljön som kan ligga till grund för ett långsiktigt och strategiskt ar-
bete för att förbättra arbetsmiljön vid sjukhuset. 

• Ett bättre fungerande system för registrering och uppföljning av avvikelser i arbetsmiljöarbetet 
bör utvecklas. 
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Bilaga – schematisk bild av sjukhusets ledningsorganisation 
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