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Interpellation av Jonas Lindberg (V) om rekryteringsbehovet på Nya
Karolinska Sjukhuset
Bygget av Nya Karolinska Sjukhuset (NKS) pågår för fullt och de första verksamheterna
beräknas flytta in under 2016. Sjukhusets innehåll börjar definieras och konkretiseras. Fokus
kommer som tidigare bestämt att vara högspecialiserad vård. Bland annat ska antalet
intensivvårdsplatser för vuxna att öka från dagens 36 till 54. Barnintensivvården ökar sina
platser från 8 till 15 och neonatalintensivvården från 10 till 15. Andelen operationssalar
kommer inte öka lika markant, men något. Fler intensivvårdsplatser är högst välkommet i
Stockholm som annars är näst sämst i Europa gällande andelen intensivvårdsplatser per 100
000 invånare. Idag kämpar verksamheterna inom den högspecialiserade vården för att
överhuvudtaget kunna hålla befintliga vårdplatser öppna på grund av rekryteringsproblem och
stor brist på specialistsjuksköterskor. Till exempel har Karolinska sjukhuset i Solna idag ca
30 av de 36 intensivvårdsplatserna stängda till följd av personalbrist. Det blir uppenbarligen
en stor rekryteringsutmaning när NKS öppnar och dessa fysiska platser ska bli fler.
Patienterna på NKS kommer i huvudsak att vårdas i enkelsalar. Det ställer stora krav på
förändrade arbetssätt eftersom mycket av samarbetet mellan kollegor på detta vis inte blir
möjligt eftersom man inte kommer vara fysiskt bredvid varandra. Enligt verksamheterna
kräver enkelsalar inom den högspecialiserade vården högre bemanning då många patienter
måste ha ständig övervakning och inte får lämnas själva. Även de vanliga vårdavdelningarna
kommer p g a lokalernas utformning att kräva mer personal, trots att NKS i själva verket totalt
sett kommer ha färre vårdplatser än det befintliga Karolinska Sjukhuset. Vidare tillkommer
ett stort behov av specialistsjuksköterskor i anestesi och operation, men även inom andra
specialiteter.

Med bakgrund i detta vill jag fråga ansvarigt personallandstingsråd
Är du trygg med att samtliga vårdplatser på NKS kommer vara öppna och bemannade med
rätt kompetens när sjukhuset öppnar?
Anser du att särskilda åtgärder behöver vidtas för att säkerställa rekryteringen – och i så fall
vilka?
Hur många fler läkare, sjuksköterskor och undersköterskor kommer behövas på NKS på
grund av att vårdrummen kommer vara enkelsalar?
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