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§ i Inledning 

Marie Ljungberg Schött och Bo Johansson utsågs att justera protokollet. 

Dagordningen godkändes. Protokoll från föregående möte godkändes. 

§ 2 Besök på NKS Showroom 
I NKS Showroom ges en inblick i projektet Nya Karolinska Solna. Med hjälp 
avbild, film och en interaktiv modell får man veta mer om hur Nya Karo
linska Solna byggs och om framtidens hälso- och sjukvård. Oscar Manner-
ström guidade. 

Nya Karolinska Solna är en central del i en av de största satsningarna på 
hälso- och sjukvården någonsin i Stockholms län. Framtidsplanen för 
hälso- och sjukvården ska till 2018 resultera i att vårdutbudet ökar med 16 
procent i Stockholms län. 

Några fakta om NKS 

- Det nya universitetssjukhuset kommer att bedriva högspecialiserad vård 
med ansvar för de patienter som är svårast sjuka och skadade. 

- "Patienten först" är projektets ledord. Det innebär att all planering av 
sjukhuset utgår ifrån vad som är bäst för patienten. 

- Alla patienter får enkelrum, med egen dusch och toalett, och plats för en 
anhörig att övernatta. 

- NKS planeras för att underlätta ett nära samarbete mellan vård, forskning 
och utbildning. 

- Högt ställda miljökrav omfattar projektets alla led från planering och 
byggnation till vårdverksamheten och driften av det färdiga sjukhuset. 

- Verksamhetsarean (BTA) för nybyggnationen är ca 330 000 kvm och in
nehåller 630 vårdrum (enkelrum). 

- Upp till 12 våningsplan, varav 1-2 källarplan med parkering, omklädnings
rum, logistikutrymmen och godsmottagning. På taket finns en helikopter
platta med plats för två helikoptrar. 



Stockholms läns landsting 3 ( 4 ) 

MOTESANTECKNINGAR 
2016-05-29 LS 2017-0074 

- Antal vårdplatser för inlagda patienter: 

* 550 vårdplatser i huvudbyggnaden (av dessa är 84 intensiwårdsplatser) 
* 79 vårdplatser i en separat behandlingsbyggnad. 
* 85 vårdplatser i den befintliga Thorax-byggnaden (Ingår ej i NKS projekt
avtal.) 

- Det blir dessutom ca: 90 dagvårdsplatser, 168 mottagningsrum, 36 oper
ationssalar (varav tre s.k. hybridsalar), 66 pre-/postop platser, 8 strålbe
handlingsrum (acceleratorer), samt goda utrymmen för avancerad bild- och 
funktionsverksamhet. 

- Byggtiden är 2010 - 2018. 

- Det nya sjukhuset öppnade för de första patienterna under slutet av 2016. 
Nybyggnationen kommer vara helt färdig 2018. 

Pensionärsrådet fick också se de typrum som finns i anslutning till NKS 
Showroom. Typrummen är kopior (i skala 1:1) av några olika rum som finns 
i det nybyggda universitetssjukhuset: 

- Operationssal - anpassade för att ge snabb och effektiv vård till de svårast 
sjuka och skadade. 
- Mottagningsrum - med plats för att handleda och undervisa. 
- Intensiwårdsrum - med förutsättningar för patientnära högspecialiserad 
vård. 
- Vårdrum och hygienrum - enkelrum med egen toalett och dusch. 

Typrummen har byggts inom ramen för OPS-avtalet. Under byggnationen 
av det nya sjukhuset har rummen använts för att prova olika material och 
ytskikt. Även den ldiniska designen har testats här. Viss utrustning har 
också provats i rummen innan den köps in. 

§ 3 Information om Nya Karolinska Solna 
Märit Östling från programkontoret informerade om det fortsatta arbetet 
med planering av och inflyttning i NKS. 

Bland annat pratade Märit om läget vad gäller inflyttning. 
Verksamheter i Thoraxhuset flyttade till nya sjukhusbyggnaden den 20 no
vember 2016. Delar av Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna, inklusive 
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barnakuten, flyttade den 27 november 2016. Det är byggnadens två östra 
huskroppar som nu är i drift. 

Tema Reparativ medicin, som bland annat innefattar traumavård, kommer 
placeras på flera ställen i sjukhuset. Tema Neuro och tema Inflammation 
placeras huvudsakligen i de mellersta huskropparna. I huset närmast Sol
navägen blir det mottagningar och dagvård. I behandlingsbyggnaden, som 
färstigställs 2018, kommer större delen av tema Cancer att vara. 

Märit informerade också om teknisk utveckling och digitalisering. 

I övrigt lämnades information om verksamhetsmodell, patientmix, team, 
servicefunktioner, medicinsk-teknisk utrustning mm. 

§ 4 Rapportering från övriga samverkansråd 
Rapport från Locums pensionärsråd där rådet varit på studiebesök på Sö
dersjukhuset. 

§ 5 Diskussion om fortsatt arbete med samverkansöverenskom
melsen 
Diskussionen handlade om fortsatt arbetet med samarbetsöverenskommel-
sen. Presidiet kommer att ha en fortsatt diskussion och återkomma med 
förslag till arbetssätt. 

§ 7 Aktuella frågor som väcks av pensionärsorganisationerna 
Inga frågor togs upp. 

§ 8 Övriga frågor 

Diskussion om tidigare lämnade skrivelser och hantering av dessa. 

Vid protokollet 

Agneta Marmestrand 

Justerat 


