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Övergripande sammanfattande slutsatser 
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Frågeställning Slutsats

Har det förekommit eventuella 
otillbörliga gynnandemoment 
eller oegentligheter vid 
upphandling av ett digitalt 
anamnessystem inom Region 
Skåne?

• Vi har identifierat att intressekonflikter och jävssituationer har förelegat vid upphandlingen av ett digitalt anamnessystem och att det 
förekommit otillbörliga gynnandemoment. Det rör sig om ett fåtal anställda inom Region Skåne som har agerat i strid med LOU och 
olämpligt under upphandlingen. Vi har funnit indikationer på att företrädare för leverantören kommunicerat med eller erhållit information 
från anställda inom Region Skåne vid tillfällen då sådan kommunikation eller informationsdelning inte får förekomma och detta är både 
olämpligt och står enligt vår bedömning i strid med LOU. I utredningen har vi observerat beteenden som stärker misstankarna om att 
företrädare för leverantören kan ha utlovat eller givit förmåner till anställda inom Region Skåne i utbyte mot gynnsam hantering under eller 
efter upphandlingen, vilket strider mot gällande lagstiftning.    

• Vår bedömning är att det både finns misstanke om brott men också olämpligt agerande från ett fåtal anställda inom Region Skåne 
gentemot Region Skåne som arbetsgivare. De anställdas handlande och koppling till en leverantör, både under och efter upphandlingen, 
gör att det inte går att utesluta att de anställda i fråga har haft egen vinning och incitament att påverka upphandlingen och otillbörligt 
gynna en leverantör. 

• Med anledning av vår bedömning, att det finns misstanke om brott men också olämpligt agerande från några anställda, var det rätt beslut 
av Region Skåne att avbryta samarbetet med vald leverantör i samband med att misstankarna om oegentligheter vid upphandlingen 
uppdagades och att initiera en oberoende utredning för att klargöra vilka omständigheter som förelegat vid upphandlingen. 
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Rekommendationer (1/2)
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Frågeställning Rekommendation

Vilka omedelbara åtgärder 
rekommenderas Region Skåne 
genomföra med anledning av 
våra slutsatser?

• Med anledning av de misstänkta oegentligheterna samt otillbörliga gynnandemoment som identifierats vid vår utredning har vi 
rekommenderat Region Skåne att inlämna en polisanmälan och underrätta polisen om våra detaljerade observationer. För att inte försvåra 
en polisutredning har vi i samråd med våra uppdragsgivare inom Region Skåne beslutat att utelämna våra detaljerade observationer i 
denna rapport och att vi kommer överlämna utredningen till polisen.

• Vi rekommenderar Region Skåne att vidta eventuella arbetsrättsliga åtgärder med anledning av det inträffade.
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Frågeställning Rekommendation

Vilka rekommendationer bör 
Region Skåne beakta, utifrån 
våra iakttagelser i denna 
upphandling, när det gäller 
förebyggande åtgärder för att 
undvika att liknande incidenter 
inträffar i framtiden?  

Vår utredning har konstaterat att det rör sig om ett fåtal anställda inom Region Skåne som i denna upphandling agerat i strid mot gällande 
lagstiftning, rutiner och riktlinjer. Vi anser att det är viktigt för Region Skåne att säkerställa att det finns goda förutsättningar för alla som 
deltar i upphandling att följa gällande lagar, regler och riktlinjer. Utifrån genomförd utredning ger vi följande rekommendationer: 

Efterlevnad av LOU samt upphandlingsföreskrifter 

• Vi ser att det finns ett behov för Region Skåne att arbeta med att säkerställa efterlevnaden av rutiner av gällande 
upphandlingsföreskrifter i enlighet med LOU. Region Skåne rekommenderas att säkerställa att rutiner och lagkrav är väl kända 
bland de anställda som är delaktiga i upphandlingar. En del av arbetet med att förbättra efterlevnaden av regelverket inom 
upphandlingsområdet bör även bestå i att stärka efterlevnaden av Inköpshandboken.

• De anställda inom Region Skåne har en skyldighet att följa Region Skånes rutiner och lagkrav. Detta ansvar inbegriper bl a att full 
sekretess för samtliga berörda under upphandlingsprocessen. 

• Region Skåne rekommenderas att säkerställa att olika beslut och steg i upphandlingsprocessen för varje enskild upphandling 
dokumenteras på ett tillförlitligt och enhetlig sätt. 

Intern kontroll och ekonomiska uppföljningsrutiner

• Vi rekommenderar att Region Skåne säkerställer efterlevnad och följsamhet av avtal när tilläggsbeställningar mellan Region 
Skåne och dess leverantörer genomförs och dokumenteras. 

• Vi rekommenderar vidare att Region Skåne säkerställer att leverantörers fakturerade timmar genomförts i enlighet med tecknat 
avtal och att ytterligare specificering av angiven konsulttid erhålls om så anses nödvändigt. 

Intressekonflikter och potentiella jävssituationer vid upphandling

• Mot bakgrund i de brister som PwC identifierat i utredningen kring upphandlingen rekommenderas Region Skåne att säkerställa 
att de rutiner som fastställts för att motverka intressekonflikter och jäv vid upphandling följs av anställda och företrädare för Region 
Skåne. 

Organisationskultur

• Vi rekommenderar Region Skåne att aktivt arbeta för att säkerställa att olika åsikter får komma till tals och att kritik alltid tas på 
allvar i samband med upphandlingsprocesser då detta kan ha en betydande roll i att förebygga att partiskhet och privata intressen 
får inflytande i processen. Vi vill också framhålla att när expertgrupper utses är det viktigt att dessa sätts samman så att 
representanterna speglar olika perspektiv och i arbetet är det viktigt att oliktänkande får komma till tals. 



Vårt uppdrag, 
bakgrund och 
genomfört arbete2
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Mot bakgrund i ovanstående beslutade Region Skåne att initiera en utredning där PwC fick i 
uppdrag att genomföra en oberoende utredning av upphandlingen och utreda de misstankar som 
framkommit i medierapporteringen.

Denna rapport har upprättats av PwC på uppdrag av Region Skåne enligt de villkor och under de 
förutsättningar som framgår av uppdragsavtal från 14 februari 2020.

 
Genomfört arbete

PwC:s uppdrag har varit att bistå Region Skåne med en oberoende utredning som har haft i syfte 
att klargöra fakta kring incidenten, om det förekommit eventuella otillbörliga gynnandemoment 
mellan Region Skåne i förhållande till en leverantör och oegentligheter i övrigt. Detta som grund för 
Region Skånes vidare beslut och eventuella åtgärder.

Utredningen har fokuserat på perioden 2017 till 2020, vilket är den period som har bedömts vara 
relevant för att förstå bakgrunden till upphandlingen av ett digitalt anamnessystem samt den 
händelseutveckling som följde i kölvattnet av upphandlingen. 

PwC:s uppdrag har delats in i en inledande fas, Fas 1, och en fördjupad fas, Fas 2, enligt nedan:

Fas 1: Initial utredning - Bakgrundssökning, kartläggning och analys av grundläggande fakta

• Kartläggning av relevant krets inom Region Skåne och externa parter involverade i 
incidenten från det inledande förarbetet och upprättandet av kravspecifikation samt 
förfrågningsunderlag till att avtal ingåtts med en leverantör.

• Bakgrundssökning i öppna källor av ett urval av personer i kretsen och externa parter samt 
en leverantör i syfte att identifiera intressekonflikter, kopplingar och annan information 
relevant för utredningen av incidenten.

9

2. Vårt uppdrag och genomfört arbete (1/2)

Vårt uppdrag

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC” eller ”vi” i någon böjningsform) har fått i uppdrag 
att bistå Region Skåne (”Uppdragsgivaren” eller ”Regionen”) med en utredning avseende 
oegentligheter kopplade till upphandlingen av ett digitalt anamnessystem.

Bakgrunden till uppdraget

E-hälsa och digital hälso- och sjukvård har under de senaste åren utvecklats snabbt inom 
offentlig och privat sjukvård i Sverige. Regionstyrelsen i Region Skåne antog den 12 maj 2016 § 
106 en strategi för e-hälsa 2016-2020. För att hålla samman alla initiativ inom området och 
återrapportera till regionstyrelsen togs ett program för e-hälsa & digitalisering fram där beslutade 
projekt och aktiviteter som stödjer e-hälsostrategins insatsområden kontinuerligt följs upp och 
kommuniceras i syfte att kunna erbjuda medborgarna i Skåne en digital sjukvård. Ett av dessa 
initiativ var digitalisering av fysiska vårdcentraler och ett digitalt processtöd för dynamisk 
anamnes.

Den 6 september 2018 publicerade Region Skåne tilldelningsbeslutet för upphandlingen av ett 
digitalt anamnessystem. Avsikten med upphandlingen var att hitta ett verktyg som kunde 
effektivisera och underlätta i primärvården. Upphandlingen överklagades och efter att 
överprövningen avslagits av Förvaltningsrätten i Malmö tecknade Region Skåne och leverantören 
ett avtal den 27 maj 2019. Avtalet avsåg ett pilotprojekt med möjlighet till förlängning och 
breddinförande. 

Den 30 januari 2020, i samband med frågor från media, framkom det att det kunde ha funnits 
oklarheter kring upphandlingens genomförande. Oklarheterna bestod bl a att det fanns 
intressekonflikter mellan leverantören och några av de anställda inom Region Skåne som varit 
del av upphandlingens expertgrupp (“Expertgruppen”), vilket bland annat skulle kunna betyda ett 
brott mot lagen om offentlig upphandling (“LOU”). Den 31 januari 2020 beslutade Region Skåne 
att omgående stoppa pågående pilotprojekt med vald leverantör. 
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2. Vårt uppdrag och genomfört arbete (2/2)

• Identifiering av informationskällor samt extrahering och analys av dokumentation såsom 
upphandlingsdata och annan relevant information med koppling till incidenten.

• Insamling och genomgång av relevanta styrdokument.

• Kartläggning av incidentens händelseförlopp inklusive eventuella otillbörliga aktiviteter och 
händelser inklusive sådana i kontakten med leverantören samt avvikelser från uppställda 
styrdokument.

Arbetet i Fas 1 har primärt genomförts genom granskning och analys av inhämtad information samt 
intervjuer med anställda samt tidigare anställda inom Region Skåne i syfte att kartlägga 
händelseförloppet och ge involverade personer möjlighet att bemöta påståenden som framförts i 
media.

Fas 2: Fördjupad utredning och analys

Vi har som del av våra fördjupade utredningsaktiviteter genomfört ytterligare arbetsmoment i Fas 2.

• Kartläggning och analys av e-post och annan data för ett urval av anställda i personkretsen 
inom Region Skåne samt USB-minnen med lagrad information relevant för utredningen. 

• Övergripande analys av leverantörens fakturor utställda till Region Skåne för att identifiera 
eventuella avvikelser från tecknat avtal. 

Genomförda intervjuer

Som del av vårt uppdrag har vi genomfört ett antal intervjuer med anställda och f.d. anställda 
inom Region Skåne med koppling till upphandlingen av ett digitalt anamnesverktyg. De 
intervjuade har haft olika roller inom Region Skåne men har gemensamt att de på ett eller annat 
sätt varit involverade i upphandlingsprocessen eller i kontakten med vald leverantör. 

De anställda som vi har intervjuat har framförallt varit ansvariga för upphandlingens och 
pilotprojektets administrativa delar. Vi har således inte intervjuat anställda inom Region Skåne 
som arbetat kliniskt inom primärvården med leverantörens verktyg. Vi har inte heller intervjuat 
någon av de andra leverantörerna som deltog i upphandlingen eller någon representant i 
beredningen för e-hälsa då dessa hade i uppgift att hantera e-hälsofrågor i ett övergripande 
perspektiv för Region Skåne.

De intervjuade har haft möjligheten att efter intervjutillfällena dela ytterligare information eller 
dokumentation med PwC.

Vi har under utredningen intervjuat totalt 17 personer inom Region Skåne. Dessutom har 
uppföljande intervjuer hållits med fem av de intervjuade. Tio av de intervjuade har ingått i 
Expertgruppen för den aktuella upphandlingen. Enligt Region Skåne har de flesta av Regionens 
upphandlingar en expertgrupp som består av personer som är insatta i verksamhetens behov 
och som har till uppgift att ta fram kraven för upphandlingen.

Enligt uppgifter erhållna under våra intervjuer var det vid denna upphandling enheterna inom 
Region Skåne, primärvården samt IT och digitalisering, som tillfrågade lämplig personal inom 
respektive enhet om deltagande i Expertgruppen. Till detta tillkom även personal från Region 
Skånes inköpsavdelning med ansvar över upphandlingens administrativa delar.  

Övrigt

Alla belopp i denna rapport anges exklusive moms om inte annat uttryckligen anges. 

För våra begränsningar, när det gäller vårt uppdrag för Region Skåne, se bilaga 1.



Sammanfattande beskrivning 
av vissa händelser från  
upphandlingsprocessen och 
pilotprojekt avseende digitalt 
anamnessystem3
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3. Tidslinje (1/3)

23 februari 2018
Upphandlingen beställs av 
en ansvarig från Region 
Skånes IT-avdelning. 

2018 2019 2020Jan Feb Mar Maj AugJul Sep

31 januari 2018
Första utkast av 
projektdirektiv 
distribueras. 14 september 2018

Prövning av 
tilldelningsbeslut lämnas in 
till Förvaltningsrätten i 
Malmö.

25 februari 2019
Förvaltningsrätten i Malmö 
avslår överprövningen.

25 maj 2018
Annonsering av 
upphandling.

6 september 2018
Tilldelningsbeslut publiceras.

27 maj 2019
Avtal tecknas med en 
leverantör.

31 juli 2018
Sista dag att lämna anbud.

28 mars - 3 april 2018
Hearings med tre leverantörer.

Maj-december 2019
Pilotfas genomförs.

Okt

3 oktober 2019
Beslut om förlängning av 
pilotfas.

20-23 augusti 2018
Anbudsgivarnas lösningar 
prövas på patientfall.  

Feb Maj

20 januari 2020
Utvärdering av 
genomförandet av 
pilotfasen.

Jan

31 januari 2020
Region Skåne beslutar att 
stoppa pågående pilot samt 
tillsätta en extern granskning.

Dec

27 december 2019
Beslut om ytterligare 
förlängning av pilotfas.

30 januari 2018
Regiondirektören anslår medel till 
initiativ för digitalisering av fysiska 
vårdcentraler. 

Apr

10 april 2018
Västra 
Götalandsregionen 
lämnar fullmakt.

Beskrivning av vissa händelser från upphandlingsprocessen och pilotprojektet 
avseende ett digitalt anamnessystem

5 mars 2018
Expertgruppens uppstartsmöte.
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3. Tidslinje (2/3)
Beskrivning av vissa händelser från upphandlingsprocessen och pilotprojektet 
avseende ett digitalt anamnessystem

Övergripande händelseutveckling i samband med upphandling

Nedan följer en sammanfattning av upphandlingens tidsspann och delmoment som bakgrund till vår 
genomförda utredning. Sammanfattningen finns även illustrerad som en tidslinje på föregående 
sida.

13 oktober 2016: Regionstyrelsen beslutade 13 oktober 2016 att inrätta en tillfällig beredning, 
beredningen för e-hälsa, med ansvar för e-hälsofrågor under perioden 1 januari 2017 till 31 oktober 
2018 för att ur ett medborgarperspektiv leda arbetet med e-hälsofrågorna inom Region Skåne. 

30 januari 2018: Regiondirektören anslår 4 MSEK ur eHälsobudget till ett nytt initiativ inom 
programmet för e-Hälsa och digitalisering. Initiativet avser digitalisering av fysiska vårdcentraler och 
av beslutet framgår att Region Skåne ska utvärdera, införskaffa och anpassa ett digitalt hjälpmedel 
för triage- och processtöd i primärvården. I en första fas ska val av leverantör göras, följt av 
införande och utvärdering i begränsad skala på utvalda enheter. Målet är ett regionövergripande 
införande i samtliga av Region Skånes fysiska vårdcentraler och kvälls- och helgmottagningar.

31 januari 2018: Ett första utkast av projektdirektivet avseende “Digitalt hjälpmedel för primärvård – 
upphandling och pilotinförande” produceras av en av beslutsfattarna i Expertgruppen. 
Projektdirektivet delas därefter med fler anställda i Expertgruppen och sparas i olika uppdaterade 
versioner. Expertgruppen har sammantaget bestått av tio medarbetare från Region Skåne som 
valdes in som representanter från primärvården samt IT och digitalisering. 

23 februari 2018: Upphandlingen beställs av en anställd från Region Skånes IT-avdelning. Region 
Skånes IT-direktör anges som undertecknare av framtida tilldelningsbeslut och avtal. 

5 mars 2018: Expertgruppen har ett internt uppstartsmöte där bland annat upphandlingens 
preliminära tidsplan samt riktlinjerna för sekretess och jäv i samband med upphandling presenteras.

28 mars-3 april 2018: Upphandlingen inleds med att Expertgruppen möter några av marknadens 
aktörer vid s.k. hearings för att, som Region Skåne beskriver det, skapa sig systemöversikt och 
underlag för upphandlingens kravspecifikation. Expertgruppen besöker och håller hearings med tre 
av marknadens aktörer. 

10 april 2018: Västra Götalandsregionen lämnar fullmakt till Region Skåne som ombud, avseende 
samupphandling av IT-baserat processtöd för primärvården. Av fullmakten framgår att vardera 
region tecknar eget tilldelningsbeslut och avtal. 

25 maj 2018: Samupphandlingen för ”IT-baserat processtöd för dynamisk anamnesupptagning och 
vägledning inom primärvården” annonseras ut via Region Skånes inköpsavdelning.

31 juli 2018: Sista dagen för inlämning av anbud till upphandlingen. Totalt fyra leverantörer 
inkommer med anbud. 

20-23 augusti 2018: Under varsin dag prövas de fyra anbudsgivarnas lösningar på fyra framtagna 
fiktiva patientfall inför Expertgruppen. Expertgruppen anser att tre av leverantörerna inte uppnår 
kraven som ställts på presentationen av patientfallen och utesluts av denna anledning från att 
lämna ett slutligt anbud.   

6 september 2018: Region Skåne offentliggör upphandlingens tilldelningsbeslut i vilket det framgår 
vilken av leverantörerna som har det vinnande anbudet. Den valda leverantören är den enda av 
anbudsgivarna som gått vidare från presentationen av patientfallen.
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Maj-december 2019: I slutet av maj 2019 startas första piloten upp av det digitala 
anamnessystemet på en av Region Skånes vårdcentraler men avslutas kort därefter. Under 
perioden juni till december 2019 genomförs pilot av det digitala anamnessystemet på totalt sju 
utvalda vårdcentraler och en kväll- och helgmottagning inom Region Skåne. Det digitala 
anamnessystemet pilotinförs även inom Region Skånes digitala tjänst, Primärvården Skåne 
Online.

3 oktober 2019: Pilotfasen med leverantören förlängs med två månader, perioden 1 november 
till 31 december 2019,  genom att optionen från avtalet utnyttjas. Förlängningsavtalet om två 
månader signeras av Region Skånes IT-direktör och leverantörens VD.  

27 december 2019: Pilotfasen förlängs med ytterligare en månad, perioden 1 januari 2020 till 31 
januari 2020. Merkostnader som uppstår till följd av förlängningen ska ersättas i enlighet med 
avtalets kommersiella modell.  

20 januari 2020: Genomförandet av pilotfasen utvärderas genom en deskriptiv analys i 
rapportformat. Utvärderingen görs på uppdrag av Region Skånes primärvårdschef och syftar till 
att utvärdera införandet av verktyget inom Region Skåne. Det är således inte en medicinskt 
utvärdering av verktyget. Enligt informationen i utvärderingen bygger den på analys av hårda 
data, patientenkäter, medarbetarenkäter och djupintervjuer. Rapporten visar att patienter var 
positiva till verktyget men att attityden bland anställda var blandad.

31 januari 2020: Region Skåne beslutar att avbryta samarbetet med leverantören efter att 
potentiella oegentligheter gällande upphandlingen uppdagats i media.

Med anledning av vår rekommendation om polisanmälan och för att inte försvåra för en eventuell 
polisutredning har vi i ovanstående tidslinje för upphandlingsprocessen och pilotprojektet samt i 
beskrivningen av upphandlingens tidsspann och delmoment beslutat att inte inkluderat de 
tillfällen på tidslinjen då vi identifierat att otillbörliga gynnandemoment och oegentligheter 
förekommit.
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3. Tidslinje (3/3)
Beskrivning av vissa händelser från upphandlingsprocessen och pilotprojektet 
avseende ett digitalt anamnessystem

14 september 2018: En av de uteslutna leverantörerna överklagar tilldelningsbeslutet till 
Förvaltningsrätten i Malmö då den uteslutna leverantören inte håller med om Region Skånes 
bedömning av patientfallen. 

25 februari 2019: Förvaltningsrätten i Malmö meddelar i sin dom att prövningen av 
tilldelningsbeslutet avslås. Som skäl till beslutet anges att förvaltningsrätten anser att Region 
Skåne agerat i enlighet med upphandlingens förfrågningsunderlag och att Region Skåne vid 
utvärderingen av den överklagande leverantörens anbud inte kan anses ha agerat i strid med 
likabehandlingsprincipen i LOU.

27 maj 2019: Region Skåne tecknar avtal med vald leverantör. Avtalet signeras digitalt av Region 
Skånes IT-direktör och leverantörens VD. Avtalet avser en pilotfas om sex månader, med 
möjlighet till förlängning om ytterligare sex månader. Därefter har Region Skåne möjlighet att 
besluta om breddinförande och förlängning av avtalet med giltighet i fem år, med rätt till 
förlängning i ytterligare 36 månader. Ersättningen för pilotfasen ska utgå till ett enhetlig pris. Om 
beslut om breddinförande tas ska leverantören erhålla en fast summa för att kunna säkerställa 
resurser till breddinförandet. Vidare har leverantören rätt till ersättning för konsult- och 
utbildningstjänster via avrop från Region Skåne samt en månatlig tjänstekostnad efter att effektiv 
leverans skett på respektive primärvårdsenhet. Den sammanlagda kostnaden för Region Skåne 
för hela avtalsperioden är således avhängigt Region Skånes eventuella beslut om förlängning, i 
vilken utsträckning det digitala anamnessystemet implementeras inom Region Skånes 
primärvårdsenheter och i vilken mån Region Skåne beslutar att avropa konsulttjänster. Enligt 
tilldelningsbeslutet med bilagor från september 2018 är avtalsvärdet beräknat till 320 mSEK.
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4. Observationer och slutsatser (1/2)

Vi har även funnit bevis för att en av Region Skånes anställda, även efter upphandlingen, i sin 
yrkesroll inom Region Skåne agerat utifrån egen vinning och privata intressen i leverantörens 
verksamhet. Agerandet är av sådan karaktär att det skulle kunna ha förorsakat en finansiell 
skada för Region Skåne. Kontexten till den anställdas handlande stärker misstankarna om att 
den anställda haft anledning att utnyttja sin ställning inom Region Skåne till förmån för 
leverantören och att det därmed förekommit otillbörliga gynnandemoment. Agerandet har bland 
annat inneburit att det har stått i motsats till Region Skånes intressen. Vi har under utredningen 
funnit att den anställdas otillbörliga agerande har stridit mot LOU och förefaller ha skett utan 
arbetsgivarens kännedom vilket således innebär ett missbruk av arbetsgivarens förtroende.     

Fördelaktig informationsdelning före upphandlingen

Vi har under utredningen identifierat dokumentation som bekräftar att leverantören tagit del av 
Region Skånes interna dokument såsom t ex projektdirektiv samt dokumentation kring planering 
av upphandlingen redan innan upphandlingen annonserades i slutet av maj 2018. 
Dokumentationen har sparats ner på ett USB-minne. Filerna på USB-minnet har lagrats på 
USB-minnet den 26 februari 2018 och sparats ned i en mapp döpt till “Raderas efter 
upphandling”. Utredningen har inte funnit någon bevisning som tyder på att samma information 
även delats med andra potentiella leverantörer vid denna tidpunkt vilket tyder på att leverantören 
därmed kan ha blivit otillbörligt gynnat.

PwC har vid genomförd utredning observerat följande:

Jävssituationer och agerande utifrån privata intressen i strid med LOU

Vi har under utredningen identifierat dokumentation som påvisar att jäv och intressekonflikter 
förelegat i samband med Region Skånes upphandling för ett fåtal representanter i 
Expertgruppen. Dessa intressekonflikter gör att de anställda kan anses vara jäviga i relation till 
den valda leverantören. Vidare har vi inte kunnat utesluta att de anställdas privata intressen i 
leverantören kan ha resulterat i att de haft incitament att påverka upphandlingens genomförande 
och att beslut tagits till förmån för leverantören och i konflikt med Regions Skånes intresse. 

Vi anser att det i upphandlingen funnits brister i dokumentation t ex avseende jävsblanketter 
vilket försvårar kontroll samt såväl intern som extern granskning. Utredning har påvisat att de 
anställda vid upphandlingen antingen undvikit att informera arbetsgivaren om de omständigheter 
som föranlett de identifierade intressekonflikterna eller att de uppgifter som inlämnats till 
arbetsgivaren varit oriktiga. Utifrån intervjuer samt dokumentgranskning har vi kunnat dra 
slutsatsen att de inte följt de rutiner och riktlinjer som Region Skåne fastställt för att motverka 
jävssituationer i samband med upphandling. PwC har även observerat att de anställdas felaktiga 
agerande vid upphandlingen har gjorts utan arbetsgivarens, eller övriga representanter i 
Expertgruppens kännedom. 

Utredningen har inte funnit någon bevisning som stödjer att andra beslutsfattare inom Region 
Skåne skulle kunna vara föremål för intressekonflikter som i sin tur skulle kunna ha en inverkan 
på upphandlingen. 
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Intern kontroll och ekonomisk uppföljning

Vi har även observerat att det funnits otydligheter i beställningsflödet mellan Region Skåne och 
leverantören under pilotprojektet och att det funnits brister i leverantörens fakturering till Region 
Skåne. Bristerna avser leverantörens specificering av fakturerade konsulttimmar. Specificeringen 
av konsulttimmarna har varit otydligt, vilket har försvårat för Region Skåne att få god insyn i vilket 
arbete som leverantören utfört samtidigt som de fakturerade kostnaderna överstigit de 
förväntningar som satts i och med avtalet. 

Organisationskultur 

Under flera av våra intervjuer har det förmedlats en bild av att det internt inom Region Skåne, 
redan innan upphandlingen, funnits en tydlig bild av att det digitala anamnessystem som senare 
vann upphandlingen var det mest fördelaktiga verktyget trots att kunskapen om verktyget i vissa 
delar var otillräcklig. Det har framkommit att det funnits ett antal personer inom Region Skåne 
som varit drivande i marknadsföringen och införandet av det digitala anamnessystemet före, 
under och efter upphandlingen, vilket resulterat i att bemötandet av leverantören och det digitala 
anamnessystemet skilt sig från kontakten och kommunikationen kring andra leverantörer. 
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4. Observationer och slutsatser (2/2)

Fördelaktig informationsdelning mellan Region Skåne och leverantören 

Vi har funnit indikationer på att företrädare för leverantören kommunicerat med eller erhållit 
information från anställda inom Region Skåne vid tillfällen då sådan kommunikation eller 
informationsdelning inte får förekomma mellan beställaren och leverantör. Det bör ha varit klart 
för de inblandade från båda parter att sådan kommunikation eller informationsdelning är både 
olämplig och strider mot gällande lagstiftning. 

Vi har identifierat exempel på händelser efter upphandlingen där företrädare för leverantören har 
efterfrågat tjänster från ett fåtal anställda inom Region Skåne som därefter har agerat utifrån 
leverantörens intresse, egen vinning och inte i Region Skånes intresse.

I relation till denna kommunikation och informationsdelning har utredningen observerat 
beteenden som stärker misstankarna om att företrädare för leverantören kan ha utlovat eller givit 
förmåner till anställda inom Region Skåne i utbyte mot gynnsam hantering under eller efter 
upphandlingen vilket strider mot gällande lagstiftning.    
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1. Begränsningar för genomfört uppdrag hos Region Skåne

Vi ansvarar endast mot uppdragsgivaren Region Skåne för innehållet i denna rapport och tar således inget 
ansvar för rapporteringen eller dess innehåll gentemot tredje man. 

Vi har inte kontrollerat allt material som tillhandahållits oss för varken korrekthet eller fullständighet. I den 
mån tillhandahållet material eller lämnade uppgifter visar sig vara ofullständiga eller felaktiga, kan våra 
bedömningar och slutsatser ha kommit att påverkas därav. 

Region Skånes upphandling av digitalt anamnessystem har genomförts med fullmakt för ytterligare en 
region nämligen Västra Götalandsregionen. Vi har i denna utredning inte haft i uppdrag att utreda om 
motsvarande förekomst av otillbörliga gynnandemoment förekommit i upphandling inom Västra 
Götalandsregionen. 

Om vi utfört ytterligare åtgärder och analyser kan inte uteslutas att ytterligare förhållanden skulle kunna ha 
noterats. Trots ovan nämnda begränsningar anser vi att det arbete vi genomfört ger oss rimlig grund för våra 
uttalanden och bedömningar. 
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Denna rapport har upprättats inom ramen för vårt uppdrag att utreda eventuella oegentligheter i samband med en av Region Skånes upphandlingar. Rapporten är endast upprättad för vår 
uppdragsgivares räkning, Region Skåne, och får inte lämnas ut eller göras tillgänglig för andra fysiska eller juridiska personer utan Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s skriftliga godkännande. I 
avsaknad av skriftligt godkännande, tar Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB inte något som helst ansvar gentemot någon annan än uppdragsgivaren som väljer att förlita sig på eller att agera 
utifrån innehållet i denna rapport. Inte heller tas något ansvar för att rapporten används för andra syften än för dem som förelegat vid uppdragets utförande.
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