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Sjukhusdirektören

Landstingsstyrelsen
Stockholms läns landsting
Box 225 50
104 22 STOCKHOLM

Hemställan om omställningsbidrag
Härmed anhålles om omställningsbidrag för att täcka ökade driftskostnader, enligt
tabell nedan, med anledning av sammanslagningen mellan Karolinska sjukhuset
och Huddinge universitetssjukhus. Kostnaderna föranleds av åtgärder som på
längre sikt medför sänkta driftskostnader. Beloppet, 10,0 Mkr för övriga
kostnader, ligger inom ramen för den omställningsbudget som Karolinska
Universitetssjukhusets styrelse beslutade den 3 juni 2004.
Hemställan enligt nedan beslutades i sjukhusets styrelse 2005-11-15, vilket
framgår av bifogade protokollsutdrag (bilaga 1).
Anhållan avser
År

2005 - 2007*

Totalt

Mkr

Mkr

Övriga driftskostnader

10,0

10,0

Summa
* exkl moms

10,0

10,0

Karolinska har under 2005 i projektform arbetat med att förbättra modellen för
sjukhusets ekonomistyrning. Enligt resultat från Ekonomistyrningsprojektet bör
Karolinska gå vidare för att utvärdera, upphandla och implementera IT-stöd till
ekonomistyrningen till beloppet 10,0 Mkr.
Av bifogade handlingar (bilaga 2) framgår vilka åtgärder som medfört eller
kommer att medföra ökade utgifter/kostnader på grund av sammanslagningen.

Cecilia Schelin Seidegård
Sjukhusdirektör
Bilaga 1
Bilaga 2

Protokollsutdrag från Karolinskas styrelse 2005-11-15
Åtgärder/underlag
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BILAGA 2
ÅTGÄRDER/UNDERLAG
DIV

VO

BELOPP

löp Åtgärder/underlag
nr

Ekonomiavd Ekonomi- 355 Karolinska har i projektform arbetat med att
ledning
förbättra modellen för sjukhusets ekonomistyrning.

KAT KRONOR
IT
10 000 000

Under 2004 och 2005 har ekonomiavdelningen inriktat
integrationsarbetet på en gemensam organisation för hela
ekonomifunktionen och på att införa ett gemensamt
redovisningssytem och ett faktureingssystem
Denna del var klar i början av 2005. Det fortsatta
arbetet har inriktats på att utveckla en gemensam
sjukhusövergripande modell för ekonomistyrning dvs
ekonomimodell, planering, rapportering och analys
samt kravspecifikation för IT-stöd till dessa processer.
Projektet har som övergripande mål att höja effektiviteten
och kvaliteten i ekonomistyrningsarbetet och att möjliggöra
för controllers att arbeta mer med verksamhetsstöd
till samtliga ca 600 linjechefer inomKarolinska.
För att effektivisera ekonomistyrningen har sjukhusledningen, på ekonomiledningens rekommendation, beslutat
att Karolinska bör gå vidare för att utvärdera, upphandla och
implementera IT-stöd till ekonomistyrningen enligt resultat
från Ekonomistyrningsprojektet. (se bifogad CD)
En sammanfattning av underlaget till sjukhusledningen,
inklusive kostnadskalkyl, finns i bifogad ppt-fil
(Ekonomistyrning-projektplan-slutavstämning i LG 050912.ppt)
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