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Landstingsstyrelsen

Rapport från Utredningen om nytt universitetssjukhus

Föredragande landstingsråd: Dag Larsson

ÄRENDET
Skrivelse har inkommit från den av landstingsstyrelsen tillsatta utredningen om nytt universitetssjukhus.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att uppdra åt utredningen att fortsätta utredningsarbetet med inriktningen att nybyggnation
av ett universitetssjukhus skall ske på KS-området med utgångspunkt i det av utredningen
föreslagna nya uppdraget för universitetssjukhusvården
att uppdra åt utredningen att belysa och lämna förslag på hur ett för Huddinge Universitetssjukhus AB motsvarande nytt uppdrag bör utformas samt vilka konsekvenser och kostnader detta medför
att uppdra åt utredningen att utarbeta förslag till hur resurskoncentration genom profilering
av Karolinska sjukhuset respektive Huddinge Universitetssjukhus AB kan åstadkommas
samt hur samordningen mellan universitetssjukhusen samt visavi Karolinska Institutet bör
utformas
att uppdra åt utredningen att utveckla förslaget om ny sjukvårdsstruktur bland annat med
avseende på uppdragen till de olika vårdformerna samt vilka åtgärder som krävs för att
förverkliga strukturen
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att uppdra åt utredningen att i en långsiktig utbyggnadsplan för närsjukvården konkretisera
och anpassa de överväganden och förslag som lämnats av Primärvårdsutredningen
att uppdra åt utredningen att i ett utvecklat förslag om en ny hälso- och sjukvårdsstruktur
belysa och ta sin utgångspunkt i patient-, folkhälso- och jämställdhetsperspektivet
att uppdra åt utredningen att initiera diskussioner med andra berörda landsting med anledning av utredningens första rapport och här givna uppdrag
att uppdra åt utredningen att pröva om S:t Eriks Ögonsjukhus AB bör lokaliseras till KSområdet
att uppdra till utredningen att belysa och lämna förslag på nytt universitetssjukhus som från
projektering till drift genomsyras av miljö- och hållbarhetsperspektivet
att uppdra år utredningen att särskilt belysa barnsjukvårdens roll inom ramen för en framtida ny hälso- och sjukvårdsstruktur
att uppdra åt utredningen att pröva samtliga investeringar inom sjukvården
att uppdra åt utredningen att i det fortsatta arbetet söka en bred och aktiv dialog med
sjukvårdens personalgrupper och deras organisationer samt i detta syfte samråda med
landstingets personalberedning
att uppdra åt utredningen att snarast utarbeta en preliminär tids- och arbetsplan samt redovisa densamma i landstingsstyrelsens allmänna utskott.

Utredningen om nytt universitetssjukhus ges i uppdrag att utveckla förslaget om en ny modern hälso- och sjukvårdsstruktur. Hälso- och sjukvården skall byggas utifrån patienternas
krav, förväntningar och vårdbehov. En central utgångspunkt är därför närsjukvårdens starkare roll i en framtida struktur.
En annan viktig utgångspunkt är att hälso- och sjukvården i vårt län skall ligga i framkant av
den snabba globala medicinska och medicinsk-tekniska utvecklingen. Förutom i sin roll
som vårdgivare är universitetssjukhusen viktiga resurser när det gäller att stärka och utveckla regionens och Sveriges konkurrens- och attraktionskraft. En modernisering och
omställning av universitetssjukvårdens struktur är därför en förutsättning för att garantera
fortsatt spetskompetens.
Utredningen pekar på behovet av utvecklad samverkan mellan Huddinge universitetssjukhus AB och Karolinska Sjukhuset. Detta är angeläget, liksom en fortsatt utveckling av
verksamheten vid båda universitetssjukhusen. Vikten av att stärka och utveckla verksam-
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heten vid Huddinge universitetssjukhus är av central betydelse i det fortsatta utredningsarbetet. Inte minst mot bakgrund av de forskningssatsningar som Karolinska Institutet genomfört och planerar genomföra vid sjukhuset och i anslutning till Södertörns Högskola.
Mycket talar därför för att framtidens krav medför att universitetssjukhusen inte bör innehålla lika stora volymer bassjukvård som hittills varit fallet vid Karolinska Sjukhuset och
Huddinge Universitetssjukhus AB. Genom den medicinsk-tekniska utvecklingen kan fler
behandlingar som förr krävde det stora sjukhusets resurser nu – och än mer framöver –
utföras vid mindre enheter. På så sätt kan verksamheten vid universitetssjukhusen koncentreras på den forskningsnära hälso- och sjukvården och uppgifter överföras till övriga akutsjukhus samt till en utvecklad närsjukvård.
Med utgångspunkt i inriktningen för den framtida universitetssjukvården skall utredningen
lämna fördjupande analyser och förslag rörande hela hälso- och sjukvårdsstrukturen. Utredningen skall dessutom belysa såväl miljö- och hållbarhetsanpassning som fastighetsekonomiska och sjukvårdsekonomiska konsekvenser inklusive möjligheter till samordningsvinster.
Uppförandet av ett nytt universitetssjukhus rymmer frågeställningar med nationell bäring.
Landstinget i egenskap av huvudman för universitetssjukvården har ett ansvar för att föra
dialogen med staten om den framtida universitetssjukvården.
Ett långsiktigt projekt av den här arten måste alltid ha beredskap för omvärldsförändringar
som kan påverka planeringen. Den medicinska forskningen vinner ständigt nya rön och
beprövad erfarenhet om hälso- och sjukvårdens organisering utvecklas kontinuerligt. Ett
internationellt perspektiv bör prägla utredningsarbetet. Utredningen bör dessutom sträva
efter ett brett samråd med hälso- och sjukvårdens personal, forskarsamhället, länets kommuner och andra landsting.

Ingela Nylund Watz

Dag Larsson

Anders Lönn
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Utredningen om nytt universitetssjukhus har i skrivelse den 15 november 2002 (bilaga) föreslagit landstingsstyrelsen besluta att uppdra åt universitetssjukhusutredningen att
fortsätta utredningsarbetet med inriktningen att ett nytt universitetssjukhus med det av
utredningen föreslagna uppdraget skall byggas på KS-området, att utveckla förslaget om
ny sjukvårdsstruktur bl a med avseende på uppdragen till de olika vårdformerna samt
vilka åtgärder som krävs för att förverkliga strukturen, att utarbeta förslag till hur resurskoncentration genom profilering av Karolinska sjukhuset respektive Huddinge Universitetssjukhus AB kan åstadkommas samt hur samordningen mellan universitetssjukhusen
samt visavi Karolinska Institutet bör utformas, att utarbeta förslag till hur samarbete och
samordning med andra universitetssjukhus, främst Akademiska sjukhuset i Uppsala, bör
utformas, att pröva om S:t Eriks Ögonsjukhus AB bör lokaliseras till KS-området, att
uppdra åt utredningen att pröva samtliga investeringar inom sjukvården.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 5 mars 2003.

