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Nya Karolinska Solna-projektet
TILL DIG SOM ÄR DELTAGARE ELLER INTRESSENT I NKS-PROJEKTET

Nya Karolinska Solna-projektet ska innebära ett språng in i framtidens
sjukvård. Det är med det syftet för ögonen som Landstingsfullmäktige
i april, med full politisk enighet, beslutade att bygga NKS.
NKS-projektet är ett verksamhetsprojekt med uppgift att förnya
sjukvårdsstruktur och arbetssätt i vården. Det är också ett av de allra
största byggprojekten någonsin. Som projekt är NKS unikt till sin
omfattning, och det är både långsiktigt och mycket komplext. Här är
en lägesrapport över de viktigaste aktuella frågorna för närvarande.

handlingsform för det nya universitetssjukhuset
så att förslag till beslut kan föreläggas landstingsfullmäktige den 10 juni 2008.

1 Landstingsfullmäktige fattade sitt
beslut att bygga NKS den 8 april.
Så här lyder att-satserna:

•

att uppdra åt landstingsstyrelsen att ansvara för
planering och genomförande av byggnation av
och verksamhetsinnehåll i det nya universitetssjukhuset

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
besluta
•

att genomföra byggnation av ett nytt universitetssjukhus i Solna

•

•

att godkänna förslag till projektprogram som utgångspunkt för det fortsatta arbetet med det nya
universitetssjukhuset

att området för det nya universitetssjukhuset
avgränsas i enlighet med vad som kommer att
framgå av detaljplanen

•

att patienthotell ska uppföras och drivas i extern
regi

•

att uppdra åt landstingsstyrelsen att senast den
31 december 2010 återkomma till fullmäktige
med förslag till verksamhetsinnehåll för det nya
universitetssjukhuset samt redovisa eventuella
verksamhetsmässiga konsekvenser för övriga
delar av hälso- och sjukvårdsorganisationen

•

att uppdra åt landstingsstyrelsen att besluta om
samordnad process för utrustningsinvesteringar
vid det nya universitetssjukhuset

•

att den övre ramen för den sammantagna nybyggnadsvolymen för det nya universitetssjukhuset är ca 335 000 kvadratmeter

•

att den övre ramen för nybyggnadsinvesteringen
är ca 14 100 000 000 kronor, uttryckt i 2007 års
penningvärde

•

att uppdra åt landstingsstyrelsen att ytterligare
bereda frågan om finansiering och val av upp-

•

att uppdra åt Locum AB att återkomma till
fullmäktige med förslag rörande användningen
av den del av sjukhusområdet i Solna som ligger
utanför detaljplaneområdet för det nya universitetssjukhuset

•

att uppdra åt Locum AB att förvärva fastigheten
Haga 4:42 på Olof av Acrels väg 8

•

att uppdra åt Karolinska Universitetssjukhuset
och Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)
att evakuera de i detta tjänsteutlåtande nämnda
byggnaderna, vilka i detalj bekräftas av NKS-ledningen, så att rivning kan påbörjas vid angivna
tidpunkter

•

att vänsterpartiet och miljöpartiet ges möjlighet
att till FoUU-utskottet adjungera en förtroendevald per parti under innevarande mandatperiod

•

att de adjungerade jämställs med FoUU-utskottets ledamöter och ersättare gällande sammanträdesersättning och ersättning för förlorad
arbetsförtjänst

2 NKS-förvaltningen är nu bildad.
FoUU-utskottet får delegation att ha
politiskt ansvar.
Landstingsstyrelsens FoUU-utskott får, enligt beslutet i Landstingsfullmäktige, delegationen att ha det
politiska ansvaret för NKS-projektet. Den nya NKSförvaltningen, som då alltså rapporterar till FoUUutskottet, har bildats från den 1 maj, med uppgift att
planera och genomföra NKS-projektet. Merparten
av medarbetarna i det hittillsvarande NKS-projektet,
anställda i Lsf eller Locum, fortsätter med anställning i NKS-projektets nya organisation. För närvarande pågår rekrytering av ett antal nya chefer och
medarbetare till projektet. Efter att vissa strategiska
rekryteringar genomförts, kommer den interna organisationen i projektet att fastställas i detalj.

3 Beslut i Landstingsstyrelsen om OPS
Den poliska majoriteten, alliansen, har den 27 maj i
Landstingsstyrelsen beslutat att NKS-projektet ska
finansieras och genomföras i form av en så kallad
offentlig-privat samverkan (OPS). Frågan är inplanerad för ett slutligt beslut i fullmäktige den 10 juni.
NKS-projektet har tidigare lämnat ett tjänsteutlå-

tande avseende finansiering och genomförande av
NKS-byggnationen, där vi beskriver erfarenheter och
fördelar och nackdelar med såväl en OPS-lösning
som en mer traditionell samverkansentreprenad.

4 Planfrågor.
Arbetet med detaljplan för NKS-området är inne
på sluttampen. Aktuella frågor som diskuteras med
Solna stad och Stockholms stad är NKS-anläggningens exakta läge och utbredning, samband över/under
Solnavägen, samband mellan forskningslab och KI:s
planerade labbyggnationer (Biomedicum), tunnelbanesträckningen och placering av T-baneuppgångar,
samt inte minst gatusträckningar, vägkorsningar,
trafikflöden och busshållplatser omkring sjukhuset
och torget framför huvudentrén. Samråd planeras i
augusti-september och beslut i kommunfullmäktige i
början av 2009.
Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) kommer sannolikt att beslutas av Stockholm och Solna nu i juni.

5 Förberedande markarbeten.
Med hjälp av en konsult förbereds för mediaomläggningar efter sommaren 2008. Det gäller fjärrvärme,
kallvatten, avlopp, medicinska gaser och datanät
som behöver läggas om för att kunna serva det nya
sjukhuset. De förberedande markarbetena startar i
augusti och berör främst Karolinska-parken öster om
Thorax och gatan mellan huvudbyggnaden och labbkvarteren. Man räknar också med vissa begränsade
sprängningar i marken. Vi återkommer med mer
detaljerad information om markarbetena.

6 Inventering av p-platser
Locum inventerar för närvarande parkeringsplatserna på sjukhusområdet. Nya p-platser byggs vid
det norra parkeringsgaraget vi Karolinskavägen, som
planeras vara klart i september 2009. Det södra phuset rivs enligt en reviderad tidplan samtidigt som
det norra p-huset beräknas bli färdigt hösten 2009.
Nya p-platser kommer också att uppföras vid Oljeberget, som ska sprängas bort (ligger mellan Thorax
och bostadskvarteren). Allt sammantaget kommer
nettot av p-platser bli något färre under byggtiden än
idag.

7 Två evakueringsprojekt pågår
Det gäller dels hyreshuset på Olof af Acrels väg 8, där
de boende i första hand kommer att erbjudas nya bostäder i H4/H5-husen (tidigare personalbostäder och
administration) som ska byggas om. Andra ersättningserbjudanden kan också bli aktuella. Informationsmöten har hållits och en dialog med de boende
och hyresgästföreningen har inletts.
N2- och N8-flyglarna i thorax-kvarteret behöver
också rivas, och ett särskilt evakueringsprojekt i
thorax-ledningen planerar för flytten som bör vara
genomförd till årsskiftet 2009/2010.

8 Verksamhetsutveckling
och funktionsplanering

verksamhetsutvecklingsprojekt

Utöver dessa funktionsarbetsgrupper så kommer
också ett antal projekt att starta som ska arbeta med
att beskriva medicinsk utveckling och verksamhetsutveckling inom olika områden. Dessa projektgrupper kommer att ledas av ett tiotal läkare som på
deltid (20%) knutits till NKS-projektet.
Mer information om detta:
http://www.webbhotell.sll.se/sv/nks/OmNKS-projektet/FunktionsarbetsgrupperLokalarbetsgrupper/?id=2792

9 NKS-förvaltningens rådsgrupper
och samverkansgrupper

Utveckling av framtidens vårdverksamheter och
FoUU-verksamheter, och den funktionsplanering
som följer därav, är och kommer att vara kärnfrågor i
NKS-projektet under flera år framöver.

NKS-förvaltningen kommer att knyta till sig ytterligare ett antal rådsgrupper och samverkansgrupper
för att säkerställa att rätt expertis deltar i utformningen av NKS-projektets förslag till verksamhetsinriktning, verksamhetsutveckling och funktionsplanering. För närvarande planerar vi att knyta till oss:

funktionsarbetsgrupper

- Ett strategiskt råd

NKS-projektet har nu tillsatt ett antal så kallade
funktionsarbetsgrupper som ska arbeta med att ta
fram funktionskrav för olika typer av sjukhuslokaler.
Arbetet ska inom ett år (till april 2009) ha lett fram
till ett samlat funktionsprogram för det kommande
universitetssjukhuset. Två dagar efter att Landstingsfullmäktige fattade beslut att bygga Nya Karolinska
Solna (den 8 april) genomförde NKS-projektet en
kick-off med deltagarna i de första arbetsgrupperna.

- En grupp med övergripande ansvar för FoUU på
NKS.

Arbetsgrupperna, som består av sjuksköterskor,
läkare, undersköterskor mfl, de flesta verksamma
vid Karolinska i Solna eller Huddinge men även vid
andra sjukhus, har till uppgift att beskriva vårdverksamheternas krav inom områdena vuxna och barn,
operation/anestesi, intensivvård, mottagningar och
sterilteknisk enhet. Senare tillkommer även grupper för akutvård, bild och funktion, laboratorier,
m fl. Ett 100-tal personer deltar till att börja med i
arbetsgrupperna och från hösten planeras över 300
personer att delta i de ca 30 arbetsgrupper som ska
ta fram funktionsprogrammet.
Arbetet utgår från NKS projektprogram som arbetats
fram under 2007 av projektets tidigare programgrupper och tvärgrupper i samarbete med White
arkitekter.

- En central medicinsk och verksamhetsmässig expertgrupp
Mer aktuell information finns på projekthemsidan:
www.nyakarolinskasolna.se

Bästa hälsningar,
Lennart Persson
Förvaltningsdirektör NKS-förvaltningen
Stockholms läns landsting

