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Tilläggsavtal nr 24 till Projektavtalet för Nya
Karolinska Solna (NKS) - Påbyggnad av
behandlingsbyggnad m.m.
Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Ärendebeskrivning
Ärendet avser godkännande av nytt tilläggsavtal avseende vridning och
utökning av behandlingsbyggnad med fyra våningsplan samt godkännande
av att ej uppföra patienthotell.
Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen dels föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att uppförandet av patienthotellet utgår ur Projektavtalet för Nya
Karolinska Solna
att fatta genomförandebeslut för påbyggnad av behandlingsbyggnaden
(strålbyggnad) med fyra våningsplan
att godkänna Tilläggsavtal nr 24 till Projektavtalet "ÄF 32 - Patienthotell"
och "ÄF33 - Påbyggnad av behandlingsbyggnad"
att uppdra åt landstingsstyrelsen att i samband med budget 2015 inarbeta
den tillkommande utgiften för åren 2015-2018
att uppdra åt landstingsstyrelsen att inarbeta investeringsutgiften för
tillkommande medicinteknisk utrustning, informations- och
kommunikationsteknik samt inredning i budget 2015 och planår 2016-2017
att för del av fastigheten Haga 4:18 ändra klassificeringen till
marknadsfastighet
dels för egen del besluta
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att uppdra till Stockholms läns landstings ombud att underteckna
Tilläggsavtalet i enlighet med bestämmelserna i Projektavtalet för Nya
Karolinska Solna.

Landstingsrådsberedningens motivering
Stockholms befolkning växer snabbt. Sedan 2010, då landstinget och
Swedish Hospital Partners slöt projektavtalet om byggnationen av Nya
Karolinska Solna (NKS) i vilket den ursprungliga planen om en
strålbyggnad ingick, har bedömningen gjorts i Framtidsplanen för Hälsooch sjukvården att det behövs ytterligare vårdplatser inom NKS. Den
föreslagna lösningen i tilläggsavtalet innebär att strålbyggnaden byggs ut
till en behandlingsbyggnad med ytterligare fyra vårdplan som rymmer 80
nya vårdplatser.
Påbyggnaden av fler våningsplan har också inneburit att förändringar
behövt göras i utformningen av de våningar som innehåller
strålverksamheten. Totalt har 29 workshops genomförts för design av
klinisk funktionalitet med verksamhetsföreträdare och fackliga
representanter i syfte att skapa en funktionell, patientsäker och
arbetsmiljövänlig byggnad. Cirka 40 justeringar har därefter gjorts som
enligt verksamheten har förbättrat utformningen av strålverksamheten.
En vridning av behandlingsbyggnaden i öst-västlig, i stället för i nordsydlig riktning som i den ursprungliga planen, möjliggör bland annat en
skyway för transport av patienter mellan sjukhuset och
behandlingsbyggnaden. Det tillsammans med fler vårdplatser och en bättre
design av behandlingsbyggnaden gör att sjukhusets operationskapacitet
kan utnyttjas bättre. Vridningen av behandlingsbyggnaden skapar
dessutom bättre förutsättningar för framtida expansion samt bättre
användning av markområdena och parkeringen intill byggnaden.
Bland behandlingsrummen ingår fem strålskyddade rum för brachyrespektive och radiojodbehandling. Strålskyddet motsvarar högt ställda
krav från landstinget och strålskyddsmyndigheten. Dessa rum är
nödvändiga mot bakgrund av att NKS kommer att ansvara för stora delar av
cancersjukvården och den högspecialiserade cancerbehandlingen inom
länet, i enlighet med Framtidsplanen för Hälso- och sjukvården.
De fackliga organisationerna har varit involverade i projektets olika faser
och kommit med värdefulla synpunkter som har påverkat byggnadens
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utformning. Behandlingen av ärendet i landstingsstyrelsens arbetsutskott
har bland annat senarelagts för att få tid för en central facklig förhandling
SACO har i denna förhandling framfört att dagsljusinsläpp behöver
förbättras, att separerade flöden av personal och patienter behöver
säkerställas liksom möjligheten till en störningsfri arbetsmiljö vid kritiska
arbetsmoment. Karolinska universitetssjukhusets ledning delar SACOs syn
på att detta är viktiga områden att hantera och anser att den föreslagna
byggnaden medger möjligheten att tillgodose de krav som ställs på angivna
punkter.
Samtidigt har även Locum AB gått igenom olika arbetsmiljöaspekter och
en "second opinion" har inhämtats från oberoende sakkunniga angående
strålbehandlingsenhetens funktionalitet. De sakkunniga har gått igenom de
fackliga synpunkterna och funnit att strålbehandlingsenheten är rimligt och
adekvat utformat ur ett patientperspektiv, arbetsmiljösynpunkt samt
strålskyddsperspektiv. De har dessutom lämnat värdefulla synpunkter som
i tillämpliga delar kommer att arbetas in i befintliga handlingsplaner av
Karolinska Universitetssjukhusets ledning.
Genom informationsmöten och dialog med fackliga representanter har
projektet kunnat förbättras. V i förutsätter att även den kommande
processen kommer att präglas av öppenhet och inkluderande av
personalens representanter i sjukhusledningens arbete. Förankringen av
beslut är en viktig del av beslutsfattandet, inte minst gällande stora projekt.
Landstinget ser inte längre någon fördel med att självt äga ett patienthotell
eftersom det råder för stor osäkerhet om hur många rum som landstinget
kommer att behöva. Det är mer fördelaktigt att låta en kommersiell aktör få
möjlighet att uppföra ett hotell. Det innebär att landstinget kan hyra rum
efter behov. Hotellet kan då användas av patienter och anhöriga men även
av allmänheten.
Genom att låta patienthotellet utgå ur Projektavtalet frigörs utrymme i
investeringsbudgeten som kan användas för att finansiera påbyggnaden av
behandlingsbyggnaden.

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 16 augusti 2013
Tilläggsavtal nr 24 till Projektavtalet "ÄF 32 - Patienthotell" och "ÄF33 Påbyggnad av behandlingsbyggnad"
Arbetsutskottets protokollsutdrag den 1 oktober 2013 med
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S-ledamöternas särskilda uttalande och
V-ersättarens yttrande
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Tilläggsavtal nr 24 till Projektavtalet för Nya Karolinska
Solna (NKS) - Påbyggnad av behandlingsbyggnad m.m.
Ärendebeskrivning
Ärendet avser godkännande av nytt tilläggsavtal avseende vridning och
utökning av behandlingsbyggnad med fyra våningsplan samt godkännande av
att ej uppföra patienthotell.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 16 augusti 2013
Tilläggsavtal nr 24 till Projektavtalet "ÄF 32 - Patienthotell" och "ÄF33 Påbyggnad av behandlingsbyggnad"
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen dels föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att uppförandet av patienthotellet utgår ur Projektavtalet för Nya Karolinska
Solna
arr fatta genomförandebeslut för påbyggnad av behandlingsbyggnaden
(strålbyggnad) med fyra våningsplan
att godkänna Tilläggsavtal nr 24 till Projektavtalet "ÄF 32 - Patienthotell"
och "ÄF33 - Påbyggnad av behandlingsbyggnad"
att uppdra åt landstingsstyrelsen att i samband med budget 2015 inarbeta den
tillkommande utgiften för åren 2015-2018
arr uppdra åt landstingsstyrelsen att inarbeta investeringsutgiften för
tillkommande medicinteknisk utrustning, informations- och
kommunikationsteknik samt inredning i budget 2015 och planår 2016-2017
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att för del av fastigheten Haga 4:18 ändra klassificeringen till
marknadsfastighet
dels för egen del besluta
arr uppdra till Stockholms läns landstings ombud att underteckna
Tilläggsavtalet i enlighet med bestämmelserna i Projektavtalet för Nya
Karolinska Solna.
Förvaltningens f ö r s l a g och motivering
Sammanfattning
I samband med projektering och byggnation av Nya Karolinska Solna har det
framkommit förslag på ändringar i Projektavtalet. Dessa ändringar anses vara
nödvändiga för landstinget så att vi kan utöka vårdplatserna inom befintlig
anläggning i enlighet med Framtidsplanen för hälso- och sjukvård. Det är även
en fördel för landstinget att patienthotellet utgår till förmån för ett
kommersiellt hotell. Genom att göra detta kan landstinget hyra rum efter
behov i stället för att vara låst till ett fast antal rum fram till år 2040.
Förvaltningen föreslår därför att Tilläggsavtal nr 24 till Projektavtalet för Nya
Karolinska Solna godkänns.
Bakgrund
I Projektavtalet ingår byggnation av ett patienthotell, LS 1003-0255
(Projektavtalsbeslutet). Stockholms läns landsting ser inte längre ett behov av
att låta detta patienthotell ingå i Projektavtalet. I stället kan en kommersiell
aktör få möjlighet att uppföra hotellet. Ett uppförande av ett kommersiellt
hotell innebär att Stockholms läns landsting kan hyra rum efter behov.
Hotellet kan då användas för patienter och anhöriga, men även för
allmänheten.
Parallellt med byggnationen av Nya Karolinska Solna (NKS) har det pågått
utredningar och förstudier för planering av vård. I detta arbete har det
framkommit behov av ytterligare rum för strålbehandling samt fler
vårdplatser. Detta kan åstadkommas genom en utbyggnad av
behandlingsbyggnaden (U2:8) med fyra våningsplan.
En påbyggnad av behandlingsbyggnaden ger möjlighet att tillskapa tre
strålskyddade vårdrum för brachybehandling samt två strålskyddade rum för
öppna strålkällor såsom radiojodbehandling. Dessa rum är nödvändiga för den

LS 1308-0979

Stockholms läns landsting

3 (5)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2013-08-16

vård som ska bedrivas på NKS. Genom en påbyggnad kan även behovet av
ytterligare vårdplatser tillskapas i NKS. För en optimal användning av
byggnaden och med hänsynstagande till utvecklingen av den omkringliggande
marken bör byggnaden vridas.
Överväganden
Landstinget har, via NKS Bygg, ställt ut ändringsförfrågningar till Swedish
Hospital Partners AB (SHP) beträffande att låta patienthotellet utgå ur
Projektavtalet samt att ändra storleken och utformningen av
behandlingsbyggnaden.
Genom att låta patienthotellet utgå ur Projektavtalet frigörs utrymme i
investeringsbudgeten som delvis kan användas till en påbyggnad av
behandlingsbyggnaden. Vid en byggnation av ett patienthotell inom ramen för
projektavtalet råder för stor osäkerhet om hur många hotellrum som ska
nyttjas av landstinget. Det bedöms vara till större fördel för landstinget att
hyra de rum som behövs på en kommersiell marknad.
Stockholms läns landsting har som ägare av fastigheten rätt att uppföra en
större byggnad än vad som inledningsvis planerats för i Projektavtalet. Den
möjligheten föreslås utnyttjas för att göra en påbyggnad på
behandlingsbyggnaden.
I den påbyggda behandlingsbyggnaden kommer nödvändiga vårdrum för
brachy- och radiojodbehandling att placeras eftersom NKS kommer att
ansvara för stora delar av cancersjukvården och den högspecialiserade
cancerbehandlingen inom länet. Det finns även starka samband mellan
onkologiska kliniken och forskningen på Karolinska Institutet.
Behandlingsbyggnaden har hittills planerats i nord-sydlig riktning.
Placeringen innebär att en möjlig expansionsyta norr om
behandlingsbyggnaden, inte kan utnyttjas optimalt. Behandlingsbyggnaden
föreslås därför vridas till en ost-västlig placering.
En vriden behandlingsbyggnad ger generellt sett en bättre lösning för hela
NKS inkluderat strålbehandlingens enheter, ett bättre utnyttjande av
operationskapacitet med ökat antal vårdplatser där patienter kan vårdas
postoperativt med mera. Vridningen av behandlingsbyggnaden skapar också
bättre förutsättningar för framtida expansion samt ger en bättre disposition av
markområden och parkeringar intill byggnaden.
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Tilläggsavtal 24 till Projektavtalet
Tilläggsavtalet innebär att patienthotellet inte uppförs inom ramen för det
beslutade projektavtalet och att storleken och utformningen av
behandlingsbyggnaden ändras, på sätt som beskrivits ovan. Det innebär att
tillkommande och avgående kostnader avräknas mot varandra.
Tilläggsavtalet bedöms medföra en engångsutgift om sammanlagt 458 609
889 kronor, varav 622 000 000 kronor för tilläggsarbeten avseende
behandlingsbyggnaden (varvid justering skett om minus 163 390 111 kronor
för omdisponering av investeringsbudgeten). Utöver detta tillkommer:
614 100 kronor för administration av ändringen avseende tjänster, samt
825 000 kronor (indikativt) avseende extra kostnader som uppkommer för
finansiärerna respektive den oberoende besiktningsmannen.
Investering
Tilläggsarbeten behandlingsbyggnad
Ej uppfört Patienthotell
Engångsutgift i tilläggsavtal f ö r
behandlingsbyggnad
Tillkommande utgift
Ersättning till Projektbolaget för
hantering av ändring av tjänster
Finansiärernas extra kostnad samt
oberoende besiktningsman
Driftkostnad
Årlig justering av vederlag för
lifecyclekostnad och tjänster

622 000 000 kronor
-163 390 111 kronor
458 609 889 kronor

614 100 kronor
825 000 kronor

15 347 806 kronor

Betalning av ökade livscykelkostnader och ökade kostnader för tjänster sker
genom en justering av vederlaget som indikativt blir 15 347 806 kr per år efter
färdigställandet.
Kostnaderna för försäkring under byggfasen bedöms sjunka med 1404 000
kronor och under driftfasen med 246 800 kronor per år.
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MT, IKT och Inredning
När en utbyggnad görs av behandlingsbyggnaden innebär det också ett behov
av ytterligare investeringar avseende medicin teknisk utrustning,
Informations- och kommunikationsteknik (till exempel fast och trådlöst
nätverk) och inredning. De tillkommande investeringsutgifterna för detta
föreslås att inarbetas i 2015 års budgetarbete för budgetår 2015 och planår
2016-2017.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Under år 2013 beräknas en utgift p å s o o o o o o o kronor för tilläggsavtalet,
vilken ej finns upptagen i investeringsbudgeten för 2013. Till följd av detta
uppstår en avvikelse jämfört med investeringsutrymmet för år 2013 i enlighet
med fullmäktiges beslut i juni 2012. Landstingets totala investeringsbudget
uppgår under 2013 till 16 129 miljoner kronor, prognosen för helåret i maj
månadsrapportering uppgick till 12 007 miljoner kronor. Med anledning av
den lägre prognosen föreslås att hantera den utökade utgiften för 2013 som en
avvikelse mot fastställt investeringsutrymme. Den tillkommande utgiften är
inarbetad i 2014 års investeringsbudget. I övrigt föreslås att den resterande
delen inarbetas i samband med 2015 års budgetarbete.
Det framtida vederlaget kommer efter färdigställande att årligen öka med
indikativt 15 347 806 kronor för tjänster och lifecyclekostnader.
Tidplan
Påbyggnad av behandlingsbyggnaden innebär en förlängning om 25 veckor
avseende färdigställandet av behandlingsbyggnaden. Senareläggningen är
godkänd av Karolinska universitetssjukhuset.
Miljökonsekvenser av beslutet
Projektbolaget följer de miljökrav som har ställts i Bilaga 19 till Projektavtalet.
Det är därför inte relevant med ytterligare miljökonsekvensbeskrivningar i
detta ärende.

Toivo Heinsoo
\
Landstingsdirektör
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TILLÄGGSAVTAL NR. 24
till Avtalet

ÄF 32 Patienthotell
och
ÄF 33 Påbyggnad av behandlingsbyggnad

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
och
SWEDISH HOSPITAL PARTNERS AB

Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus

NKS Tilläggsavtal nr. 24 - ÄF 32 - Patienthotell och ÄF 33 - Påbyggnad av behandlingsbyggnad

(1)

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING, org.nr 232100-0016, med adress Box 22550, 104
22 Stockholm; ("SLL"); och

(2)

SWEDISH HOSPITAL PARTNERS AB, org.nr 556741-8743, med adress Råsundavägen
2, 169 83 Solna; ("Projektbolaget"),

har träffats följande

TILLÄGGSAVTAL NR. 24
BAKGRUND
A.

SLL och Projektbolaget träffade den 30 juni 2010 ett avtal om att projektera, bygga, driva
och underhålla samt finansiera ett nytt sjukhus på Karolinska sjukhusområdet i Solna
("Avtalet").

B.

Definierade begrepp som används i Avtalet skall ha samma innebörd i detta tilläggsavtal,
såvida inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat.

C.

SLL har beslutat att Patienthotellet (såsom tidigare definierat) inte skall utföras och att
storleken och utformningen av den byggnad som benämns U2:8 och som utgör en del av
Sjukhuset skall ändras, varefter antalet vårdplatser på Nya Karolinska Solna
Universitetssjukhus kommer att utökas med 79 och antalet parkeringsplatser kommer att
uppgå till minst 1.200.

D.

Ändringen berör Arbetena och omfattar följande.
Patienthotellet med därtill hörande Arbeten, inklusive skyway och del av parkeringsgaraget,
utgår ur Avtalet. Projektbolaget skall dock utföra vissa anpassningsarbeten för ett eventuellt
framtida hotell i enlighet med vad som framgår av detta tilläggsavtal.
Byggnad U2:8 ersätts med en behandlingsbyggnad (U290) (tidigare benämnd strålbyggnad)
som också utgör en del av Sjukhuset. Detta medför bland annat en utökning av den tidigare
byggnaden med 5 plan och en tillkommande yta av cirka 10.100 kvadratmeter. Ändringen
innefattar tillkommande sluten- och öppenvårdsplatser samt dagvårdsplatser med tillhörande
mottagnings- och provtagningsutrymmen. Ändringen medför vidare att bårhus- och
obduktionsfunktionerna utgår ur Avtalet. Ändringen medför också en tillkommande skyway
mot byggnad UI.

E.

Ändringen berör även Tjänsterna och omfattar en utökning av Tjänsterna avseende såväl
vissa Tekniska Förvaltningstjänster som vissa Servicetjänster enligt följande:
(a)

Utökad tillsyn och skötsel avseende Tekniska Förvaltningstjänster;

(b)

Utökad posthantering;

(c)

Utökad paket- och godshantering;

(d)

Utökad distribution av patientmåltider;

(e)

Utökad försörjning med förbrukningsvaror;
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(f)

Utökade bevaknings- och säkerhetstjänster;

(g)

Utökad helpdesk och service center-funktion;

(h)

Utökad avfallshantering;

(i)

Utökad textilhantering;

(D

Utökad lokalvård;

(k)

Utökad hantering av kaffeautomater och vendingmaskiner; och

(1)

Tillkommande Felavhjälpande Underhåll och Planerat Underhåll.

Ändringen innebär vidare en minskning av Tekniska Förvaltningstjänster och Servicetjänster
såtillvida att sådana Tjänster inte skall utföras med avseende på Patienthotellet.
F.

Detta tilläggsavtal är ett resultat av förhandlingar relaterade till:
(a)

(b)

vad avser Patienthotellet:
•

SLLs Ändringsförfrågan 32 avseende utredning om Patienthotellet daterad den
11 januari 2013 samt SLLs Ändringsförfrågan 32:2 avseende Patienthotellet
daterad den 27 juni 2013;

•

Proj ektbolagets preliminära information daterad den 26 februari 2013;

•

SLLs förtydligande avseende Projektbolagets preliminära information daterat
den 20 mars 2013;

•

Proj ektbolagets brev daterat den 3 april 2013;

•

SLLs förtydligande avseende Projektbolagets preliminära information daterat
den 26 april 2013;

•

Projektbolagets svar daterat den 23 maj 2013; och

•

Projektbolagets svar daterat den 13 augusti 2013.

vad avser behandlingsbyggnaden (strålbyggnaden):
•

SLLs Ändringsförfrågan 33 avseende förstudie rörande påbyggnad av
strålbyggnad daterad den 16 januari 2013 samt SLLs Ändringsförfrågan 33:2
avseende strålbyggnad daterad den 27 juni 2013;

•

SLLs kompletterande förfrågan/information avseende förstudie rörande
påbyggnad av strålbyggnad daterad den 11 februari 2013;

•

Projektbolagets preliminära svar daterat den 28 februari 2013;

•

SLLs svar/kompletterande förutsättningar/förtydligande avseende Projektbolagets preliminära svar daterade den 5 mars 2013, 8 mars 2013 och 11 april
2013;
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•

Proj ektbolagets svar daterat den 4 juni 2013;

•

SLLs svar/kompletterande förutsättningar på Projektbolagets svar daterat den
18 juni 2013; och

•

Projektbolagets svar daterat den 13 augusti 2013.

G.

Med anledning av ovanstående har Parterna ingått den överenskommelse som framgår av
detta tilläggsavtal.

1.

TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR
I enlighet med vad som anges i punkt 30.3 i Projektavtalet, som föreskriver att samtliga
ändringar i och tillägg till Avtalet skall göras skriftligen och undertecknas av en behörig
företrädare för respektive Part för att vara bindande, har Parterna kommit överens om
följande ändringar i och tillägg till Avtalet.

1.1

Parterna är överens om följande.
(a)

Punkt 6.4 i Projektavtalet ändras och erhåller följande lydelse:
"6.4

Intäkter m.m.

"SLL skall uppbära alla intäkter från Parkeringsanläggningen (med undantag av
felparkeringsavgifter vilka skall uppbäras av Projektbolaget) och de Kommersiella
Ytorna."
(b)

Bilaga 1 {Definitioner m.m.) ändras så att definitionerna av "Anläggningen" och
"Fas" utgår och ersätts med följande:
"Anläggningen

avser Sjukhuset, Teknikbyggnaden, Parkeringsanläggningen, Forskningslaboratoriet, anslutande infrastruktur
eller alla övriga installationer, anordningar och tillbehör
på
Området
(oavsett
färdigställandegrad) som
Projektbolaget skall uppföra eller utföra för att kunna
uppfylla sina skyldigheter enligt detta Avtal, såsom dessa
kan komma att ändras, kompletteras eller utökas från tid
till annan i enlighet med vad som föreskrivs i detta
Avtal."

"Fas

avser var och en av Fas 1, Fas 2, Fas 4, Fas 5, Fas 5b, Fas
6 och Fas 7 såsom dessa definieras i Bilaga 22 {Faser)."

(c)

Bilaga 2 {Krav avseende anläggningen) ändras i enlighet med vad som anges i
Bilaga [ 1 till detta tilläggsavtal.

(d)

Bilaga 3 {Projektbolagets förslag) ändras i enlighet med vad som anges i Bilaga \ 1
till detta tilläggsavtal.
Av Bilaga [ ] framgår de dokument som Partema är överens om skall
(i)

ändras;

(ii)

utgå;
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(iii)

tillkomma;

(iv)

bibehållas oförändrade; respektive

(v)

bibehållas oförändrade för tillfället men ändras vid ett senare tillfälle.

Parterna är vidare överens om att för det fall det föreligger diskrepans mellan vad
som anges i detta tilläggsavtal och vad som anges i Bilaga 3 {Projektbolagets
förslag) skall vad som anges i detta tilläggsavtal äga företräde framför vad som
anges i Bilaga 3 {Projektbolagets förslag).
Parterna är slutligen överens om att den indelning i Faser och beskrivning av
byggnad U2:8 som framgår av Bilaga 3 {Projektbolagets förslag), där så är relevant,
skall ersättas med den indelning i Faser och den beskrivning av
behandlingsbyggnaden (U290) som framgår av detta tilläggsavtal.
(e)

Utförande enligt ritningar (med däri angivna typrum) daterade den 14 juni 2013,
med därtill hörande kommentarer som avser att säkerställa uppfyllelse av de krav
som framgår av Bilaga 2 {Krav avseende anläggningen) och i övrigt i detta Avtal,
skall anses uppfylla Krav avseende Anläggningen såvitt avser Klinisk
Funktionalitet.
Projektbolaget har reviderat dessa ritningar genom att inarbeta de kommentarer som
avser att säkerställa uppfyllelse av de krav som framgår av Bilaga 2 {Krav avseende
anläggningen) och i övrigt i detta Avtal. Dessa ritningar och däri angivna typrum
framgår av Bilaga [ ] till detta tilläggsavtal.
SLL utför för närvarande klinisk granskning i enlighet med Bilaga 6
{Granskningsprocedur) såvitt avser övriga typrum samt rumfunktionsprogram
(RFP) och denna granskning avses avslutas senast den 15 september 2013. Om SLL
kräver ändringar i ritningar daterade den 14 juni 2013 med därtill hörande
kommentarer, utöver vad som erfordras för att säkerställa uppfyllelse av de krav som
framgår av Bilaga 2 {Krav avseende anläggningen) och i övrigt i detta Avtal, för att
godkänna att utförandet uppfyller Krav avseende Anläggningen såvitt avser Klinisk
Funktionalitet, skall SLL utfärda en Ändringsförfrågan i enlighet med vad som
framgår av Bilaga 7 {Ändringsprocedur).

(f)

Projektbolaget ska utföra dimensionering av strålskärmning i nivå med vad som
framgår av Strålskyddsstrategin.
Projektbolaget ansvarar för att utförd lösning ger en strålskärmning som medför (i)
att nivåerna på stråldoser i intilliggande utrymmen till lokaler där verksamhet med
strålning bedrivs inte överstiger vad som anges i Strålskyddsstrategin, (ii) att övriga
strålskyddsaspekter i verksamheten sådana de beskrivs i Strålskyddsstrategin
tillgodoses och (iii) att kraven i övrigt i Avtalet uppfylls.
Projektbolaget ansvarar dock inte om behörig myndighet ställer krav på lägre nivåer
på stråldoserna i intilliggande utrymmen till lokaler där verksamhet med strålning
bedrivs än som anges i Strålskyddsstrategin. Om behörig myndighet ställer krav på
sänkta nivåer på stråldoser i intilliggande utrymmen till lokaler där verksamhet med
strålning bedrivs i förhållande till vad som anges i Strålskyddsstrategin och detta
medför att SLL önskar att Projektbolaget skall ändra lösningen beträffande
strålskärmningen i förhållande till vad som anges i Strålskyddsstrategin, skall SLL
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utfärda en Ändringsförfrågan i enlighet med vad som framgår av Bilaga 7
{Åndringsprocedur).
SLL ansvarar för hantering och transport av radioaktiva ämnen.
SLL och Projektbolaget skall överenskomma metoder för mätning av strålning på
basis av vedertagen internationell praxis.
Till undvikande av tvivel är det SLLs ansvar att ansöka om, erhålla och vidmakthålla de Tillstånd som krävs av behörig myndighet för SLLs verksamhet i
Anläggningen i enlighet med vad som framgår av Bilaga 35 {Tillstånd). SLL skall
också ansvara för kontakter med myndigheten i detta avseende.
(g)

Lanterniner på plan 3, som avser att förbättra ljusinsläppet, har markerats symboliskt
på relevanta ritningar. Dessa kan komma att ändras något i läge, storlek och
geometrisk utformning i den fortsatta projekteringen.

(h)

Projektbolaget har undersökt möjligheterna att förändra utförandet av de åtta (8)
strålbunkrarna i källarnivån i behandlingsbyggnaden (U290) och bekräftar att det är
möjligt (i) att utföra alla strålbunkrarna med en takhöjd om 3,35 meter fritt (utan
ramper), (ii) att utföra ett teknikutrymme i golv i varje sådan strålbunker (bredd 2,2
meter, längd 5 meter och djup 1 meter), (iii) att MR-utrustning kommer att kunna
installeras i fyra (4) av dessa strålbunkrar (till följd av kraven på "quench pipe")
samt (iv) att alla bunkrarna kommer att kunna utföras med en "maze". Om SLL
önskar förändrat utförande av alla eller vissa av strålbunkrarna i källarnivån i
behandlingsbyggnaden (U290), skall SLL och Projektbolaget träffa överenskommelse om villkoren härför inom fyrtio (40) Dagar efter det att Projektbolaget
lämnat fullständigt svar på av SLL utfärdad Ändringsförfrågan 33:3.

(i)

Behandlingsbyggnaden (U290) medför förändrade förutsättningar för ljudmiljön vid
Akademiska stråkets östra ände. I Projektbolagets åtagande ingår inga eventuella
nödvändiga kompletterande åtgärder på byggnad Ul:s mantel för att uppfylla
ljudkrav avseende helikopterbuller i Bilaga 2c {Tekniska krav) till Bilaga 2 {Krav
avseende anläggningen) som Projektbolaget kan visa uppkommer som ett direkt
resultat av det nya utförandet av behandlingsbyggnaden (U290). För det fall SLL
önskar att sådana kompletterande åtgärder som inte ingår i Projektbolagets åtagande
utförs, skall SLL ställa ut en Ändringsförfrågan i enlighet med vad som framgår av
Bilaga 7 {Åndringsprocedur).

(j)

Artikel 3.7.2 (delen under rubriken "El") i Bilaga 4 {Administrativa föreskrifter för
projektering och byggande m.m.) ändras och erhåller följande lydelse:
"3.7.2

Permanent försörjning
El
SLL är avtalspart mot nätägare och leverantör. Ingen anslutningsavgift
utgår. SLL svarar för kostnad för servisledning från befintlig
mottagningsstation K9 till överenskommen överlämnandepunkt i ny
mottagningsstation i byggnad U3."

(k)

Bilaga 5 {Granskningsbar projektering) ändras på så sätt att punkt 1.10 i tabellen
utgår.
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(1)

Partema är ense om att eventuella Investeringar som krävs med anledning av
(i)

Arbetsändringar, som utgör Fastställda Ändringar enligt detta tilläggsavtal;
och

(ii)

Arbetsändringar, som utgör Fastställda Ändringar enligt de övriga
tilläggsavtal som Parterna ingått före dagen för undertecknande av detta
tilläggsavtal

inte skall inräknas i Beloppsbegränsningen för Arbetsändringar i Bilaga 7
{Ändringprocedur). Följaktligen skall Beloppsbegränsningen för Arbetsändringar
inte tillämpas beträffande sådana Arbetsändringar, som enligt detta eller tidigare
tilläggsavtal utgör Fastställda Ändringar.
(m)

Bilaga 8 {Tidplan) ändras i enlighet med vad som anges i Bilaga \ 1 till detta
tilläggsavtal.

(n)

Underbilaga 9a, del 2 {Utrustningsschema) till Bilaga 9 {Gränsdragningslista)
ändras så att alla referenser till byggnad U2:8 ersätts med referenser till
behandlingsbyggnad (U290) och relevant våning. Meddelandedatum 1 och
Meddelandedatum 2 kvarstår oförändrade, medan tidsramar för installation
Utrustning ändras till december 2016 - januari 2017 för all Utrustning med prioritet
1 och till april - juni 2017 för all Utrustning med prioritet 2.

(o)

Underbilaga 9d {Rumslista för Utrustning) till Bilaga 9 {Gränsdragningslista)
ändras (på basis av tillkommande och avgående rum) i enlighet med vad som
framgår av Bilaga [" 1 till detta tilläggsavtal.

(p)

Bilaga 12 {Krav avseende tjänsterna) ändras i enlighet med vad som anges i Bilaga ["
] till detta tilläggsavtal.

(q)

Bilaga 18 {Området) utgår och ersätts av en ny Bilaga 18 {Området) med den
lydelse som fogats som Bilaga \ 1 till detta tilläggsavtal. Samtliga hänvisningar i
Avtalet till Bilaga 18 {Området) skall avse den nya bilagan.

(r)

Bilaga 22 {Faser) utgår och ersätts av en ny Bilaga 22 {Faser) med den lydelse som
fogats som Bilaga [ ] till detta tilläggsavtal. Samtliga hänvisningar i Avtalet till
Bilaga 22 {Faser) skall avse den nya bilagan.

(s)

I artikel 5.5 i Bilaga 23 {Betalningsmekanism) justeras faktorn 1,1 till 1,127.

(t)

Underbilaga A till Bilaga 23 {Betalningsmekanism) utgår och ersätts av en ny
Underbilaga A till Bilaga 23 {Betalningsmekanism) med den lydelse som framgår av
Bilaga \ ] till detta tilläggsavtal. Samtliga hänvisningar i Avtalet till Underbilaga A
till Bilaga 23 {Betalningsmekanism) skall avse den nya underbilagan.

(u)

Underbilaga D till Bilaga 23 {Betalningsmekanism) utgår och ersätts av en ny
Underbilaga D till Bilaga 23 {Betalningsmekanism) med den lydelse som framgår av
Bilaga [" 1 till detta tilläggsavtal. Samtliga hänvisningar i Avtalet till Underbilaga D
till Bilaga 23 {Betalningsmekanism) skall avse den nya underbilagan.

(v)

Underbilaga C och Underbilaga E till Bilaga 23 {Betalningsmekanism) skall justeras
i enlighet med vad som framgår av Bilaga [ ] till detta tilläggsavtal. Parterna är
överens om att senast fyra (4) månader före Avtalad Färdigställandedag för Fas 4
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enas om och ersätta Underbilaga C respektive Underbilaga E till Bilaga 23
{Betalningsmekanism) med en ny Underbilaga C och en ny Underbilaga E vari
konsolideras och beaktas ändringarna enligt Bilaga [ ] samt de ytterligare ändringar i
Underbilaga C respektive Underbilaga E som överenskommits i tilläggsavtal fram
till den tidpunkt Underbilaga C respektive Underbilaga E till Bilaga 23
(Betalningsmekanism) sålunda ersätts.
(w)

1.2

Till följd av de ändringar och tillägg till Avtalet som omfattas av detta tilläggsavtal
tillkommer (eller avgår) preliminärt den Utrustning i kategori F som anges i Bilaga \
] till detta tilläggsavtal. Den Utrustning i kategori F som anges som tillkommande
(eller avgående) i Bilaga [ ] till detta tilläggsavtal skall regleras i enlighet med vad
som föreskrivs i avsnitt 6 i Bilaga 9 {Gränsdragningslista). Tillkommande
ersättning för Arbeten bedöms uppgå till SEK niomiljonersjuhundranittiotusensjuhundrafemtiotre (9.790.753) (indikativt) avseende Utrustning i kategori F i
kliniska rum och SEK tvåhundratjugoniotusentrehundrasjuttioen (229.371)
(indikativt) avseende Utrustning i kategori F i icke-kliniska rum. SLL och
Projektbolaget skall senast per den 31 december 2013 stämma av omfattningen av
Utrustning i kategori F i icke-kliniska rum.. Dessa ändringar har inte någon
påverkan på Projektbolagets kostnader för Tjänster eller på Projektbolagets
livscykelkostnader.

SLL skall, som en konsekvens av de ändringar i och tillägg till Avtalet som framgår av detta
tilläggsavtal, ersätta Projektbolaget enligt följande.
(a)

Arbeten
SLL skall erlägga ersättning till Projektbolaget med SEK fyrahundrafemtioåttamiljonersexhundraniotusenåttahundraåttionio (458.609.889). Ersättningen är fast och
skall inte indexregleras.
Ersättningen har beräknats och fördelar sig enligt vad som framgår av Bilaga [ ] till
detta tilläggsavtal.
I ersättningen ingår följande preliminära uppskattade belopp vilka skall regleras mot
verklig kostnad:
(i)

tung ballast, golv (1 omgång å SEK sexhundrafemtiotusen (650.000)) och

(ii)

Arbete inom byggnad U I , anslutning av skyway (1 omgång å SEK
sjuhundratusen (700.000)).

SLL skall betala ersättningen ovan i enlighet med den betalningsplan som framgår
av Bilaga [ ] till detta tilläggsavtal.
SLL skall erlägga ersättning till Projektbolaget för hanteringen av de
Ändringsförfrågningar som omfattas av detta tilläggsavtal med SEK
femhundranittioåttatusenfemhundratjugo (598.520) vid undertecknandet av detta
tilläggsavtal.
Betalning skall ske senast femton (15) Dagar efter mottagande av faktura från
Projektbolaget.
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(b)

Tjänster
SLL skall erlägga ersättning till Projektbolaget för hanteringen av de
Ändringsförfrågningar som omfattas av detta tilläggsavtal med SEK
sexhundrafjortontusenetthundra (614.100) vid undertecknandet av detta tilläggsavtal.
SLL skall erlägga sådan ersättning senast femton (15) Dagar efter mottagande av
faktura från Projektbolaget.
Den ändrade omfattning av Tjänsterna som beskrivs i punkt E ovan innebär en
ändring av Projektbolagets kostnader enligt vad som redovisas i Bilaga [ ] till detta
tilläggsavtal och skall regleras genom en ändring av Vederlaget. En preliminär
beräkning baserat på fastställda indata, som fogats som Bilaga \ 1 till detta
tilläggsavtal, visar att ändringarna, tillsammans med ökade livscykelkostnader enligt
punkt 1.2 (d) nedan, ger en ökning av faktorn ÅV enligt artikel 4.2 i Bilaga 23
(Betalningsmekanism) om indikativt SEK femtonmiljonertrehundrafyrtiosjutusenåttahundrasex (15.347.806) med verkan från och med Verklig Färdigställandedag för
Fas 4.
0

(c)

Försäkring
De Ändringar som omfattas av detta tilläggsavtal innebär totalt sett en reduktion av
de försäkringspremier som Projektbolaget har att erlägga enligt följande:
(i)

SEK enmiljonfyrahundrafyratusen (1.404.000) för Byggfasen (indikativ
avgående premie); och

(ii)

SEK tvåhundrafyrtiosextusenåttahundra (246.800) per år för Driftfasen
(indikativ avgående premie).

Dessa belopp skall tillgodoföras SLL på sätt som Partema överenskommer från tid
till annan.
(d)

Livscykelkostnader
De Ändringar som omfattas av detta tilläggsavtal innebär en ändring av
Projektbolagets livscykelkostnader om SEK åttiotremiljonersexhundratrettioåttatusentvåhundrasju (83.638.207) och skall regleras genom en ändring av Vederlaget.
En preliminär beräkning baserat på fastställda indata, som fogats som Bilaga [ ] till
detta tilläggsavtal, visar att ändringarna, tillsammans med ändrade kostnader for
Tjänsterna enligt punkt 1.2 (b) ovan, ger en ökning av faktorn ÅV enligt artikel 4.2
i Bilaga 23 (Betalningsmekanism) om indikativt SEK femtonmiljonertrehundrafyrtiosjutusenåttahundrasex (15.347.806) med verkan från och med Verklig
Färdigställandedag för Fas 4.
0

(e)

Finansiärernas extra kostnader
SLL skall erlägga ersättning till Projektbolaget med SEK sexhundratjugofemtusen
(625.000) (indikativt) avseende Finansiärernas extra kostnader. Ersättningen skall
erläggas av SLL senast femton (15) Dagar efter mottagande av faktura från
Projektbolaget. Fakturabelopp skall baseras på av Finansiärerna (samt deras
rådgivare) faktiskt fakturerat belopp för extra kostnader föranledda av de ändringar i
och tillägg till Avtalet som omfattas av detta tilläggsavtal.
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(f)

Oberoende Besiktningsmannens extra kostnader
Den Oberoende Besiktningsmannens kostnader faktureras till femtio (50) % direkt
till SLL. Resterande femtio (50) % faktureras av den Oberoende Besiktningsmannen
direkt till Projektbolaget och skall erläggas av SLL senast femton (15) Dagar efter
mottagande av faktura från Projektbolaget. Fakturabelopp skall avse av den
Oberoende Besiktningsmannen faktiskt fakturerat belopp för extra kostnader
föranledda av de ändringar i och tillägg till Avtalet som omfattas av detta
tilläggsavtal. Det totala belopp som faktureras SLL och Projektbolaget av den
Oberoende Besiktningsmannen bedöms uppgå till SEK tvåhundratusen (200.000)
(indikativt).

(g)

Betalning av Vederlaget m.m.
SLL skall betala Vederlag i enlighet med artikel 4.1 i Bilaga 23
(Betalningsmekanism) vid Betalningsstartdag för Fas 5 som om ändringen av den
behandlingsbyggnad (U290) som utgör del av Sjukhuset och som omfattas av detta
tilläggsavtal inte genomförts.
Vederlaget skall dock reduceras med SEK tvåmiljoneråttahundratjugofemtusenåttiosju (2.825.087) (indexerat) för perioden från Avtalad Färdigställandedag för Fas
5 till Avtalad Färdigställandedag för Fas 5b till följd av att vissa Tekniska
Förvaltningstjänster och Servicetjänster inte kommer att utföras med avseende på
behandlingsbyggnaden (U290). Om Verklig Färdigställandedag för Fas 5 inträffar
tidigare eller senare än Avtalad Färdigställandedag för Fas 5 eller om Verklig
Färdigställandedag för Fas 5b inträffar tidigare eller senare än Avtalad
Färdigställandedag för Fas 5b, skall i föregående mening angivet belopp justeras i
proportion därtill.
Parterna skall, med hänsyn till att Patienthotellet utgår ur Avtalet, överenskomma
när den andel av Vederlaget som enligt artikel 4.1 i Bilaga 23 (Betalningsmekanism)
är hänförlig till Patienthotellet och Parkeringsanläggningen (0,07) skall börja
betalas, dvs. när Betalningsstartdag för Fas 7 skall inträffa. Sådan överenskommelse
skall träffas senast fyra (4) månader före Avtalad Färdigställandedag för Fas 4.
Om Verklig Färdigställandedag för Fas 5b inträffar senare än Avtalad
Färdigställandedag för Fas 5b, skall Projektbolaget utge vite till SLL med SEK
tremiljoner (3.000.000) för varje påbörjad veckas försening; dock skall sammanlagt
vite inte överstiga SEK trettiomiljoner (30.000.000).

(h)

Ändring av Vederlaget
Parterna skall baserat på ny Underbilaga C respektive Underbilaga E till Bilaga 23
(Betalningsmekanism) enligt punkt 1.1 (v) och ökade livscykelkostnader enligt punkt
1.2 (d) ovan genomföra en justering av den Finansiella Modellen i enlighet med vad
som anges i punkt 5.3 i Projektavtalet och avsnitt 4 i Bilaga 7 (Åndringsprocedur).
En sådan justering skall utföras senast fyra (4) månader före Avtalad
Färdigställandedag för Fas 4.
När den Finansiella Modellen sålunda justerats skall parterna i ett tilläggsavtal enas
om och fastställa nytt värde för faktorn ÅV enligt artikel 4.2 i Bilaga 23
(Betalningsmekanism), vilket skall gälla med verkan från och med Verklig
Färdigställandedag för Fas 4.
0
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I samband med justeringen av den Finansiella Modellen enligt ovan skall faktorn
AÅV justeras så att denna faktor fortsätter att motsvara den underliggande andel
kostnader som är föremål för indexering (relativt det justerade Årsvederlaget) under
förutsättning att Projektbolaget på ett för SLL skäligen tillfredställande sätt kan visa
hur den nya andelen beräknats.
Projektbolaget skall överlämna (1) exemplar av den ändrade Finansiella Modellen
till SLL och två (2) exemplar därav till Depositarien i enlighet med vad som anges i
punkt 5.3.2 i Projektavtalet.
Projektbolaget skall inte vara berättigat till, och Projektbolaget avstår från all eventuell rätt
att begära, ytterligare ersättning av SLL, inklusive ändring av Vederlaget, utöver vad som
anges ovan i denna punkt 1.2, eller att begära någon tidsförlängning utöver vad som följer av
ändringarna i Bilaga 8 {Tidplan) och Bilaga 22 (Faser), som en konsekvens av de ändringar i
och tillägg till Avtalet som omfattas av detta tilläggsavtal.
1.3

Med undantag av vad som anges i punkt 1.1 och 1.2 ovan i detta tilläggsavtal skall Avtalet
gälla med oförändrade villkor och anses inkludera detta tilläggsavtal.

1.4

Detta tilläggsavtal utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som tilläggsavtalet
berör. Dokument, uttalanden, överenskommelser, förbehåll eller reservationer som föregått
undertecknandet av detta tilläggsavtal ersätts helt av innehållet i detta tilläggsavtal, såvida
inte annat uttryckligen föreskrivs i tilläggsavtalet.

2.

ÄNDRING I OCH TILLÄGG TILL PROJEKTDOKUMENT
SLL är införstått med att de ändringar i och tillägg till Avtalet som anges i punkt 1 ovan
kräver att Projektbolaget träffar motsvarande överenskommelser med Entreprenören
respektive Tjänsteleverantören om ändringar i och tillägg till Entreprenadavtalet respektive
Tjänsteavtalet så att dessa avtal återspeglar berörda ändringar i och tillägg till Avtalet.
Parterna är ense om att bestämmelserna i Bilaga 6 (Granskningsprocedur) inte skall
tillämpas på de åtgärder som beskrivs i föregående stycke. SLL bekräftar i ljuset av punkt
13.1 (b) i Projektavtalet att SLL inte motsätter sig att Projektbolaget överenskommer med
Entreprenören respektive Tjänsteleverantören om ovan beskrivna ändringar i och tillägg till
Entreprenadavtalet respektive Tjänsteavtalet.

3.

TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER
Bestämmelserna i kapitel 31 och kapitel 32 i Projektavtalet skall äga tillämpning på detta
tilläggsavtal.

Detta tilläggsavtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav vardera Parten tagit sitt.
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Justerat den i oktober 2013
Justeringen anslogs 2 oktober 2013

Ankom
Stockholms läns landsting
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Torbjörn Rosdahl
Helene Hellmark Knutsson
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Tilläggsavtal nr 24 till Projektavtalet f ö r Nya Karolinska Solna
(NKS) - Påbyggnad av behandlingsbyggnad m.m.
LS 1308-0979
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 16 augusti 2013
S-ledamöternas skrivelse den 1 oktober 2013 (bilaga).
Birgitta Sevefjords (V) skrivelse den 1 oktober 2013 (bilaga).
Beslut
Arbetsutskottet beslutade föreslå landstingsstyrelsen dels föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att uppförandet av patienthotellet utgår ur Projektavtalet för Nya
Karolinska
Solna
att fatta genomförandebeslut för påbyggnad av behandlingsbyggnaden
(strålbyggnad) med fyra våningsplan
att godkänna Tilläggsavtal nr 24 till Projektavtalet "ÄF 32 - Patienthotell"
och "ÄF33 - Påbyggnad av behandlingsbyggnad"
arr uppdra åt landstingsstyrelsen att i samband med budget 2015 inarbeta
den
tillkommande utgiften för åren 2015-2018
att uppdra åt landstingsstyrelsen att inarbeta investeringsutgiften för
tillkommande medicinteknisk utrustning, informations- och kommunikationsteknik samt inredning i budget 2015 och planår 2016-2017
att för del av fastigheten Haga 4:18 ändra klassificeringen till
marknadsfastighet

Stockholms läns landsting

2(2)
PROTO KO LLS UTD RAG
2013-10-01

dels för egen del besluta
att uppdra till Stockholms läns landstings ombud att underteckna
Tilläggsavtalet i enlighet med bestämmelserna i Projektavtalet för Nya
Karolinska Solna.
S- och MP-ledamöterna anmälde att de inte deltog i utskottets
Särskilda uttalanden antecknades
dels av S-ledamöterna
dels av Birgitta Sevefjord (V).

Vid protokollet
Elisabeth Levander

Exp

beslut.

SJ

Stockholms läns landsting
SOCIALDEMOKRATERNA

SÄRSKILT UTTALANDE
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Landstingsstyrelsens arbetsutskott, ärende 2

Tilläggsavtal nr 24 till Projektavtalet Nya Karolinska Solna (NKS) - Påbyggnad
av behandlingsbyggnad m.m.

Det har blivit än mer tydligt av detta ärende att löftena från Alliansen om fasta kostnader och spikade tidsplaner för OPS-projektet N K S , har visat sig vara felaktiga.
Kostnaderna för N K S ökar för varje ny ändring som beställs och datum för när sjukhuset ska vara klart skjuts på framtiden. Landstingsmoderaterna har inte levererat
vad som utlovats.
Förslaget om en påbyggnad av strålbyggnaden vid N K S kantas av osäkerhet och
motstridiga budskap. Det har framkommit att verksamhetens kravställning av byggnaden under upphandlingen åsidosattes, vilket också är grunden för den nu splittrade
bilden av hur byggnaden ur patientsäkerhets- och arbetsmiljöperspektiv borde utformas. Landstingsmoderaterna och den övriga majoriteten ville driva igenom beslutet
vid förra A U , trots att det rådde osäkerhet om huruvida det liggande förslaget svarar
just mot kraven på patientsäkerhet och arbetsmiljö. Det var först när oppositionen
valde att lyfta dessa frågor som majoriteten valde att beställa en "second opinion" av
det liggande förslaget. Men även denna process har hanterats illa av majoriteten eftersom SACO m f l inte har varit med och godkänt vilka som ska utföra denna "second opinion". Då det inte finns någon konsensus mellan ledning och personalen om
vilka som ska göra bedömningen, kan det inte heller finnas någon acceptans för resultatet av denna "second opinion". Det innebär att vi i politiken står kvar med
samma frågor obesvarade när vi nu går till beslut. V i riskerar inte bara att få en dyr
strålbyggnad, utan också en strålbyggnad som inte professionen kommer att vilja
använda.
Socialdemokraterna känner att detta viktiga beslut har hanterats på ett sådant sätt av
den Moderatledda majoriteten att vi inte kan känna oss säkra med att vi fattar bästa
beslut. Oron för att påbyggnadens utformning inte klarar krav på patientsäkerhet och
arbetsmiljö kvarstår, medan kostnaderna ökar.

Stockholms läns landsting
LANDSTINGSSTYRELSENS
ARBETSUTSKOTT
VÄNSTERPARTIET

ERSÄTTARYTTRANDE
2013-10-01
Ärende 2
LS 1308-0979

Tilläggsavtal nr 24 till Projektavtalet för Nya karolinska
Solna (NKS) - påbyggnad av behandlingsbyggnad mm.
Personalen är vårdens viktigaste resurs. Att bygga ett universitetssjukhus i
världsklass, samtidigt som personal och fackliga företrädare känner sig
missnöjda skapar stora problem. Den konflikt som nu uppstått mellan fack
och sjukhusledning beträffande utformningen av den nya strålbyggnaden på
N K S är djupt olycklig. De fackliga organisationerna pekar på en rad
arbetsmiljöproblem som ljusinsläpp och otillräcklig separation av
professionella och publika flöden i strålbyggnaden och som i stressiga
situationer kan påverka patientsäkerheten negativt. I NKS-byggnaden i
övrigt har man lyckats separera dessa flöden av just patientsäkerhetsskäl.
Vidare lyfter man fram otillräckligt med personalutrymmen och toaletter.
SACOs och andra facks förslag att befintlig verksamhet, d.v.s.
Radiumhemmet, behålls tills vidare i avvaktan på att den nya byggnaden
förbättras visar på omfattningen av oenigheten.
Vänsterpartiet vill understryka vikten av förankringsprocesser, öppenhet och
lyhördhet i det framtida arbetet med N K S , som i stor utsträckning kommer
att handla om vårdinnehåll och personalomflyttningar.
Den breda förankringsprocessen som gällt strålbyggnaden kom igång i april
och bedrevs i stor utsträckning under sommarmånaderna när personal var på
semester eller slet inom en underbemannad vård.
För att förbättra informations- och delaktighetsprocesserna och som också
inkluderar de med ett politiskt ansvar föreslår Vänsterpartiet att det under
hösten 2013 och våren 2014 ordnas hel- eller halvdags seminarier där
informella diskussioner kan föras med sjukhusledning, politiska partiet och
personal. Det är många och svåra beslut som ska fattas framöver och ju
bättre förankrade de är ju smidigare kan de genomföras. Alla partier står
bakom byggandet av N K S och därför är det viktigt att alla partier inkluderas
i detta arbete.

