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Omfattning och genomförande av upphandling av Bild och Funktion till Nya
Karolinska Solna Universitetssjukhuset
Moderaterna, Socialdemokraterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att uppdra åt landstingsstyrelsen att ansvara för och fatta kommande erforderliga
beslut avseende upphandling av Bild och Funktion till Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus,
att uppdra åt landstingsstyrelsen att klargöra det ekonomiskt mest fördelaktiga tillvägagångssättet för landstinget att försörja NKS med röntgenutrustning, vilket fordrar
en jämförelse av kostnaden för upphandling av ny utrustning respektive kostnaden
för öppnande av yttervägg på färdigställt sjukhus för att använda befintlig utrustning
från Karolinska Solna,
att uppdra till landstingsstyrelsen att vid upphandling av medicinskteknisk utrustning
till NKS undersöka om förutsättningar finns för samarbetsavtal om innovationsutveckling av medicinteknisk utrustning återkomma till landstingsfullmäktige med en
återrapportering och eventuella förslag.
att därutöver anföra:
Utgångspunkten för det ärende som ska behandlas är att Landstingsfullmäktige ska
godkänna att en upphandling ska göras och att fortsatta beslut fortsättningsvis ska
fattas av Landstingsfullmäktige. Allt övrigt som behandlats respektive inte behandlats i förstudien kommer att bli föremål för utredning och förslag till ställningstaganden. Dessa kommer att behandlas av Landstingsstyrelsen som ett beslut om förfrågningsunderlaget. Dessförinnan kommer information i viktiga frågor att lämnas i NKS
beredningen. Förstudiens slutsatser kommer alltså att kompletteras med alternativa
tillvägagångssätt t.ex. avseende finansiering av anskaffningarna.
Utgångspunkten är att fortsatt arbete ska ske avseende det mest ekonomisk tillvägagångssättet för upphandlingen. Det inbegriper ställningstaganden till hanteringen av
befintlig utrustning på Karolinska Universitetssjukhuset. I byggprocessen finns planering gjord för installation av viss utrustning. Planeringen kommer att vara vägledande för fortsatt arbete eftersom en förändring kräver ändring i befintligt avtal vilket sannolikt medför ökade kostnader.
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Karolinska Universitetssjukhuset ansvarar för alla de krav som ska ställas avseende
anskaffning av MT och övrig utrustning. Stöd för detta finns i NKS ägardirektiv med
hänsyn till ansvaret för verksamhetsinnehållet liksom att Karolinska Universitetssjukhuset i enlighet med ägardirektivet ska delta i planering av byggnationen och till
byggnationen kopplade upphandlingar, installationer avseende IT infrastruktur, medicinteknisk utrustning och övrig byggnadspåverkande utrustning.
Innovationsutveckling är en viktig del av det arbete som ska göras i strategin för varje upphandling. Särskild analys kommer att ske i det fortsatta samarbetet mellan
Landstingsstyrelsen och Karolinska universitetssjukhuset.

