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Landstingsstyrelsen

Framtidsplan för hälso- och sjukvården

Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset (styrelsen) har givits möjlighet att lämna
synpunkter på innehållet i Framtidsplan för hälso- och sjukvården (LS 1104-0624, HSN 09101366). Styrelsen har behandlat ärendet, genom ett per capsulam-förfarande via e-post, och
lämnar dessa synpunkter.
•
•

•

•
•
•
•

Styrelsen stöder helt och fullt målbilderna för hälso- och sjukvården för 2015 och 2025.
Styrelsen är i allt väsentligt enig med tjänsteutlåtandet om den övergripande inriktningen
av den framtida hälso- och sjukvården inom Stockholms läns landsting och är beredd att
direkt och genom sjukhusledningen medverka i vidare utveckling av de många frågor och
beslut som enligt tjänsteutlåtandet ankommer på hälso- och sjukvårdsnämnden och
landstingsstyrelsen att utreda respektive besluta.
Styrelsen är beredd att enligt förslaget (på de villkor som föreslås fullmäktige) ta ansvar
för NKS och implementeringen av verksamheten från 2012.
Styrelsen uppskattar att tjänsteutlåtandet klargör att NKS skall vara en del av Karolinska
Universitetssjukhuset Solna/Huddinge. Det innebär ansvaret för planeringen av
verksamhetsinnehåll i NKS och profilering mellan Huddinge och Solna. Styrelsen tar
därvid fasta på det tredelade uppdraget vård, forskning och utbildning och att all
högspecialiserad vård skall bedrivas med hänsynstagande till behov. Detta ansvar skulle
kunna överföras till Karolinska Universitetssjukhuset omgående.
Styrelsen är beredd att medverka och vara pådrivande i de omfördelningar av produktion
som kommer att bli effekterna av NKS och LEON hos akutsjukhusen (däribland de
kritiskt viktiga personal- och kompetensfrågorna).
Styrelsen finner det kritiskt viktigt att snarast påbörja diskussioner kring utformning av
modell för och innehåll i ägardirektiv, liksom av flerårigt avtal med utgångspunkt i ett nytt
ägaruppdrag för Karolinska Universitetssjukhuset.
Styrelsen menar att ett nytt ersättningssystem bör övervägas.
Styrelsen är helt enig i att ett investeringsprogram måste vara tydligt styrt mot uppsatta
tydliga mål för verksamheten, långsiktigt, möjligt att ompröva under vägen och utvärdera
mot målen.
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