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Kostnader för genomlysning av psykiatrin (ÖG 3-05)
Bakgrund
Landstingets psykiatriska verksamhet brottas med stora ekonomiska problem
(stort prognostiserat underskott) och verksamhetsmässiga problem (stort antal
läkarvakanser, tillgänglighet mm). Utifrån detta perspektiv har landstinget låtit
genomföra en genomlysning av den psykiatriska verksamheten. Uppdraget har
genomförts av Ernst & Young, AB i Stockholm. För genomlysningen har företaget debiterat landstinget 667 579:00 kronor exkl. moms. Landstingets revisorer har beslutat låta revisionskontoret genomföra en kartläggning av uppdragets
villkor och kostnader.

Avropsavtal
Landstingsstyrelsen har vid möte den 13 februari 2001 antagit särskilda riktlinjer för upphandling. Nuvarande regler (landstingsstyrelsen 8 februari 2005) innebär att direktupphandling genom juridik- och upphandlingsstabens försorg
får ske av s.k. intellektuella konsulttjänster om upphandlingen inte överstiger
tio basbelopp (397 000 kronor år 2006). Verksamheterna kan själva direktupphandla varor till högst ett basbelopp (39 700 kr) och tjänster till två basbelopp
(79 400 kr).
Landstinget har upphandlat kvalitets-, effektivitets- och medicinsk revision
(ramavtal) av BDO och Ernst & Young AB. Avtalen omfattar tiden 1 oktober
2005 till och med 30 september 2007. Landstingets revisorer har också ramavtal med dessa byråer, dock med annan löptid.
Avropsavtalet mellan landstinget och Ernst & Young AB omfattar ett pris i intervallet 1 300 kronor – 1 450 kronor per timma beroende på kompetens. Priset
”inkluderar alla övriga ersättningsanspråk”, exempelvis resor.

Genomförd genomlysning
Under sommaren 2005 kontaktade landstinget Ernst & Young AB ang möjligheterna att genomföra en genomlysning av psykiatrin i länet. Kontakterna resulterade i att en överenskommelse mellan landstinget (Hans Karlsson) och
Ernst & Young AB (Andreas Endrédi) träffades i september månad 2005.
I projektplanen/överenskommelsen redovisas uppdrag, angreppssätt, genomförandeplan, tidplan, deltagande konsulter och kostnader.
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Projektets syfte var att belysa
-

länsverksamhetens medicinska kvalitet

-

förekomsten av styrdokument för det behandla nde arbetet

-

den organisatoriska ändamålsenligheten

-

den interna resursfördelningens relevans

-

verksamhetens dimensionering i relation till liknande verksamheter i andra
landsting.

Enligt avtalet skulle projektet påbörjas i september 2005 och en rapport presenteras i oktober 2005. Tidsomfattningen i timmar räknat för projektets genomförande är inte reglerat i överenskommelsen.

Fakturering
Efter genomfört projekt har Ernst & Young AB debiterat landstingets kansli en
kostnad på 667 579:00 kronor, exklusive moms. Av bilaga till faktura framgår
följande prissättning:
Anki Eriksson

1 500 kr/timma

127 500 kr totalkostnad

Andreas Endrédi

1 700 kr/timma

198 050 kr totalkostnad

Peter Nordström

1 700 kr/timma

153 000 kr totalkostnad

Kaj Forslund

1 700 kr/timma

102 000 kr totalkostnad

600 kr/timma

6 000 kr totalkostnad

Gudrun Sjöberg
Utlägg, bl.a. flyg och taxi

81 029 kr totalkostnad

Summa ersättningskrav, exkl. moms

667 579:00 kr

Summa ersättningskrav, inkl. moms

834 473:75 kr

Det fakturerade nettobeloppet avviker med ca 180 000 kr i förhållande till det
avropsavtal som senare kom att tecknas mellan landstinget och Ernst & Young
AB.
Fakturan har betalats och kostnaden belastat 2005.

Kontakter och avstämning
I granskningen har kontakter tagits med bitr landstingsdirektören Hans Karlsson, upphandlingschefen Anna Kramer och upphandlare Majvor Andersson,
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samtliga Landstinget i Värmland. Dessutom har kontakter tagits med Ulf-Johan
Olsson och Andreas Endrédi, båda Ernst & Young AB, Stockholm.

Slutsats och kommentar
En skriftlig överenskommelse mellan landstinget och Ernst & Young AB
rörande en genomlysning av psykiatrin tecknades i september 2005. I avtalet
regleras uppdrag och ersättningen. De debiterade kostnaderna per timma överensstämmer med överenskommelsen men projektets omfattning är inte reglerat
i avtalet på annat sätt än att det anges att projektet skall påbörjas under början
av september och presenteras för uppdragsgivaren i oktober.
Det primära revisionsuppdraget har varit att klarlägga om uppdraget ”geno mlysning av den psykiatriska verksamheten” ryms inom det mellan landstinget
och Ernst & Young AB tecknade ramavtalet eller i övrigt överensstämmer med
landstingets upphandlingsregler. Det kan konstateras att det saknas en koppling
till avropsavtalet mellan landstinget och Ernst & Young AB och att en särskild
överenskommelse har tecknats mellan bitr landstingsdirektören och Ernst &
Young AB för det aktuella projektets genomförande. Landstingets tjänstema nnaledning har framfört att anledningen till att ärendet hanterats på detta sätt var
behovet av att med skyndsamhet göra en genomlysning av psykiatrin, bland
annat utifrån synpunkter på den psykiatriska verksamheten som framförts av
socialstyrelsen.

Bo H Eriksson
Certifierad kommunal revisor

