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Tillägg till tidigare beslut avseende programarbete för operations/interventionsenhet inom Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

ÄRENDET
Landstingsdirektören har lagt fram ett tillägg till tidigare beslut avseende programarbete för operations/interventionsenhet inom Karolinska Universitetssjukhuset,
Huddinge.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att uppdra åt styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset att parallellt med programarbete för nybyggnation av lokaler för operations/interventionsenhet vid
Huddinge genomföra programarbete för att i samma byggnad skapa utrymme och
förutsättningar för innovationsverksamhet riktad mot vård och teknik.

I takt med att hälso- och sjukvården förändras och att befolkningens krav på bättre
tillgänglighet och högre kvalitet ökar behöver landstinget hitta nya former för samarbete mellan olika aktörer. Ett sätt är att koppla ihop sjukvården med näringslivet och
akademin för att därmed skapa en dynamisk miljö att utveckla såväl vård som teknik.
Stockholms läns landsting samarbetar idag med Huddinge kommun och Botkyrka
kommun för att stärka den regionala kärnan i Flemingsberg. Landstingsstyrelsen
anser därför det vara lämpligt att, i samverkan med KI och KTH utveckla ett innovationscentrum i anslutning till den planerade utbyggnaden för operations/interventionsenhet.
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Beslutet ligger i linje med landstingsstyrelsens ambition att utveckla Stockholmsregionen till ett konkurrenskraftigt och världsledande nav inom life science.

Catharina Elmsäter-Svärd
Per-Inge Buskas
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING
Landstingsstyrelsen beslöt vid sitt sammanträde den 19 augusti 2008 (LS 0804-0345)
att uppdra till styrelsen för Karolinska sjukhuset att utarbeta program för nybyggnad
av operations- och interventionsenhet vid Huddinge sjukhus. Av beslutet framgår
också att styrelsen för Karolinska sjukhuset skall beakta det utvecklingsarbete som
pågår i Flemingsberg. Föreliggande ärende är ett förtydligande av detta uppdrag.
Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 4 september 2008 föreslagit landstingsstyrelsen besluta att uppdra åt styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset att
parallellt med programarbete för nybyggnation av lokaler för operations/interventionsenhet vid Huddinge sjukhus genomföra programarbete för att i samma byggnad skapa utrymme och förutsättningar för innovations- verksamhet riktad mot vård
och teknik.
I samverkan mellan Huddinge kommun, Botkyrka kommun och landstinget pågår ett
utvecklingsarbete för att stärka den regionala kärnan i Flemingsberg. Inom ramen för
detta arbete ingår att finna former för ett närmare samarbete mellan sjukvården, akademierna och näringslivet.
I det sammanhanget har sjukhuset presenterat en idé att i samverkan mellan KI och
KTH utveckla ett innovationscentrum i anslutning till den planerade utbyggnaden för
operations/interventionsenhet. Här skall ges möjlighet att i en dynamisk miljö utveckla såväl vård som teknik i samverkan mellan sjukvården, akademierna och näringslivet.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 24 september 2008.

