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Svar på interpellation 2013:33 från Birgitta Sevefjord (V) om
operationskapaciteten vid Karolinska Universitetssjukhuset,
Huddinge
Birgitta Sevefjord (V) har ställt följande frågor om operationskapaciteten
vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.
1. Vilka åtgärder har du vidtagit för att se till att tillräcklig operationskapacitet finns inom kvinnosjukvården vid Karolinska Huddinge?
2. Tycker du det är bra att Karolinska Huddinge tvingas köpa operationsplatser av andra vårdgivare och att den egna personalen och operationsutrustning tvingas åka kors och tvärs över staden?
Som svar vill jag anföra följande.
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge har en viktig roll i framtidens
hälso- och sjukvård. För att möjliggöra en utveckling av operationsverksamheten på sjukhuset beslutade landstingsstyrelsen i februari 2014 att
genomföra investeringar i ny- och ombyggnationer för totalt 1,6 miljarder
kronor. De 24 nya operationssalarna beräknas kunna vara i drift år 2018.
För tiden fram till att de nya lokalerna kan tas i bruk vidtar sjukhuset en rad
åtgärder för att säkerställa tillräcklig operationskapacitet. Rekrytering av
operationssjuksköterskor pågår och man effektiviserar operationsverksamheten genom kompetensförsörjningsprojekt samt optimering av bemanning, flöden och vårdplatsutnyttjande.
Därutöver sker under en övergångsperiod samarbeten avseende dagkirurgisk verksamhet med externa underleverantörer. Dessa samarbeten har
varit punktinsatser för att säkerställa att patienter får sin planerade behandling i tid och slipper onödig väntetid. Under 2013 har externa operationer utförts vid sammanlagt åtta operationsdagar. Sjukhusets målsättning
är att vårduppdraget ska klaras av inom sjukhuset, men man genomför
också en upphandling av externa operationssalar för att säkra att reservkapacitet finns tillgänglig.
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Genom de investeringsbeslut som landstinget fattas och genom de olika
åtgärder som vidtas inom Karolinska Universitetssjukhuset skapas förutsättningar både på kort och lång sikt för att invånarna i Stockholms län ska
få en god vård av hög kvalitet.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
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