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Svar på skrivelse från Gunilla Roxby Cromwall (V) om
processer för delaktighet
Ärendebeskrivning
I en skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår Gunilla Roxby
Cromwall (V) att förvaltningen ges i uppdrag att lämna förslag till
seminarium för informella diskussioner kring Nya Karolinska Solna.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2013-11-27
Skrivelse från Gunilla Roxby Cromwall (V)
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

anse skrivelsen besvarad.

Förvaltningens motivering till förslaget
Gunilla Roxby har i en skrivelse till nämnden föreslagit att förvaltningen
ska återkomma med förslag på hel- eller halvdagsseminarier för informella
diskussioner kring byggandet av Nya Karolinska Solna (NKS) med
möjlighet för sjukhusledning, politiska partier och personal att delta. I
skrivelsen beskrivs det missnöje som fackliga företrädare känner kring
beslutet om utformning av den nya strålbyggnaden vid NKS.
Byggandet av NKS är ett av de större projekten i länets sjukvård. Hälso- och
sjukvårdsnämnden är dock inte ansvarig för byggnadsprojektet, dess
förankring eller personalsamverkan. Landstingsstyrelsen är ansvarig för
byggprojektet. På tjänstemannasidan finns NKS Bygg som är en del av
landstingsstyrelsens förvaltning.
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset ska ansvara för att i samråd
med ägaren och beställaren planera för verksamhetsinnehållet i Nya
Karolinska Solna och planera inflyttning och driftsättande av verksamheter.
Väsentliga förändringar i verksamhetsinnehållet som aktualiseras av
pågående utveckling ska fastställas av Landstingsstyrelsen.
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Även om Hälso- och sjukvårdsnämnden inte har det formella ansvaret för
genomförandet av projekten kring NKS hindrar det inte att nämnden begär
information om arbetet, vilket skulle kunna ske i seminarieform. Tidigare
har frågor kring Framtidens hälso- och sjukvård tagits upp på seminarier i
anslutning till nämndens möten.

Catarina Andersson Forsman
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Henrik Gaunitz
Avdelningschef
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SKRIVELSE
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
Vänsterpartiet

2013-10-08

Skrivelse av Gunilla Roxby Cromvall (V) om processer för
delaktighet.
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 har uppstått mellan
fack och sjukhusledning beträffande utformningen av den nya
strålbyggnaden på NKS är djupt olycklig.
Vänsterpartiet vill understryka vikten av förankringsprocesser, öppenhet och
lyhördhet i det framtida arbetet med NKS, som i stor utsträckning kommer
att handla om vårdinnehåll och personalomflyttningar.
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 NKS och därför är det viktigt att alla partier inkluderas
i detta arbete.
Mot bakgrund av ovanstående önskar vi
Att

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen återkommer med ett förslag
på hel- eller halvdags seminarier där informella diskussioner
kan föras med sjukhusledning, politiska partiet och personal.

Gunilla Roxby Cromvall
Vänsterpartiet

