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Slutbehandling av Anbudsinbjudan - upphandling
avseende IKT-infrastruktur till Nya Karolinska
Universitetssjukhus (LS 1104-0614)

Information om ärendet hade lämnats till de fackliga organisationerna den
2 december 2011 samt vid tidigare möten under hösten 2011.
Tjänsteutlåtande och bilaga i ärendet var utsänt den 24 november 2011 och
möjlighet att läsa hela förfrågningsunderlaget har funnits sedan den 30
november 2011.
Vid mötet lämnades tillfälle till frågor och diskussion kring ärendet.
Kommunal, Fackförbundet Vision och Vårdförbundet lämnade uttalande
att bifogas minnesanteckningarna, se bilaga 1. SACO lämnade uttalande, se
bilaga 2
Arbetsgivaren konstaterade att ärendet härmed är slutbehandlat.
För anteckningarna
Inga Hellsvik
Bilagor:
1. Uttalande från Kommunal, Fackförbundet Vision och Vårdförbundet
2. Uttalande från SACO

Till Centrala samverkansgruppen 12 december 2011

Anbudsinbjudan - upphandling avseende ITK-infrastruktur till Nya
Karolinska Solna Universitetssjukhus, LS 1104-0614.
Tjänsteutlåtande 10 november 2011.

De fackliga organisationerna har den 8 november och 2 december behandlat förslaget. Vi har då tagit
del av tjänsteutlåtandet och bilaga 1 till detta. Vi har hänvisats till LSF:s registratorsexpedition för att
kunna ta del av hela förfrågningsunderlaget. Vi har inte haft tid att sitta där och läsa. Vi anser inte att
vi fått ta del av allt underlagsmaterial med detta förfarande. Vi protesterar mot detta.
Vi har förstått att denna upphandling innefattar leverans av ITK infrastruktur, IT-tjänster samt drift
och underhåll av IT-tjänsterna till NKS. IT-tjänster är fast och trådlöst nätverk, system för
meddelandeförmedling, TV distribution, fast o trådlös telefoni och AV-lösningar och utrustning.
För utvecklingen av hälso o sjukvården samt för våra medlemmars arbetsmiljö är det oerhört centralt
att detta kan kopplas samman med alla de system som finns i övrigt i SLL. Vi är mycket angelägna om
att fortsätta utveckla gemensamma IT-lösningar i SLL. Det ger förutsättningar för bra arbetsmiljö, för
säkra patientlösningar, för effektiv verksamhet. Besluten om gemensam IT-struktur, om
Framtidsplanen (FHS), om E-hälsa ser vi som grunder för fortsatt utveckling och investering i IT.
Vi kan inte se att utlåtandet har denna inriktning varför vi är oense med arbetsgivaren i frågan.

Kommunal

Fackförbundet Vision

Vårdförbundet

SACOrs protokollsanteckning avseende IKT-infrastruktur till Nya Karolinska Solna
Universitetssjukhus

Då upphandlingen är baserad enbart på en sjukhusbyggnad och inte på Karolinska
Universitetssjukhuset kan vi befara svårigheter för de andra byggnader som skall ingå i det
nybyggda sjukhuset på Solnasidan, såsom t ex Lab-huset och Thorax.
Beslut är taget att den nya sjukhusbyggnaden är en del av Karolinska Universitetssjukhuset
där även Huddinge sjukhus ingår. Mot denna bakgrund ser vi stora problem med hur man
skall få samma utveckling på båda sjukhusen. Detta kräver att budget avsätts för denna
upprustning som då även innefattar Thorax och Lab-huset.
Vi ser även risk med att detta är början till outsourcing då detta är en annan typ av kunskap
som ev behöver kompletteras hos befintligt leverantör av IT-tjänster idag.

