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Svar på interpellation 2016:0807 av Erika Ullberg (S) om
kostnadsökningar för Nya Karolinska Solna
Nya Karolinska sjukhuset i Solna är ett av Europas största byggprojekt. NKS-projektet är en mycket
omfattande satsning som Stockholms läns landsting gör och som kommer att bli ett toppmodernt
högteknologiskt sjukhus för den mest avancerade akutsjukvården i världen.
Projektet är betydelsefullt för landstingets utveckling och Hälso- och sjukvårdens framtidsplan. För
oss i alliansen är det ytterst angeläget att medborgarnas skattepengar alltid används på ett effektivt
sätt och Stockholms läns landsting värnar om Stockholmarnas skattemedel.
Att jämföra Nya Karolinska sjukhuset som ska ta emot sin första patient i november i år, 2016, med
sjukhus i Tyskland England och Spanien är missvisande. Detta av flera olika skäl. Dels blev de olika
sjukhusen färdigställda vid olika tidpunkter och kravställandet på dem är annorlunda än för NKS.
Utifrån aspekter som sjukhusens uppdrag, dimensioner, marknadsförutsättningar vid byggandet blir
det inte jämförbara projekt. Utifrån byggindex, det vil säga en samlad bild av de senaste uppgifterna
och tendenserna inom hela byggbranschens läge och utveckling, har Tyskland varit betydligt lägre än
i Sverige.
NKS uppdrag är att ta hand om de mest sjuka patienterna och de mest akuta fallen. Det nya
sjukhuset har ett uppdrag att vara högspecialiserat och utföra avancerad vård med ett viktigt
forskningsuppdrag.
Socialdemokraterna nämner även kostnaderna för underhåll och service. Över tid ökar kostnaderna.
Det som Socialdemokraterna hänvisar till att kosta knappt 500 miljoner kr år 2018 kommer att kosta
mer år 2040 om man räknar med KPI på 2 %. När sjukhuset ska överlämnas till Stockholms läns
landsting år 2040 ska det vara i nyskick. Fram till dess ska sjukhuset underhållas och dessa kostnader
kommer över tid att öka.
Upphandlingsprocessen för det nya specialsjukhuset inleddes med ett öppet informationsmöte. Efter
en preliminär utvärdering och förhandling med anbudslämnaren, avseende såväl kvalitet som pris,
upprättades ett förslag till projektavtal. Därefter beslutade landstingsfullmäktige den 4 maj år 2010
att tilldela anbudsgivare Skanska/Innisfree kontrakt för OPS-uppdraget att finansiera, projektera,
bygga och ansvara för driften av den nya sjukhusanläggningen i Solna samt att godkänna
projektavtalet mellan Stockholms läns landsting och anbudsgivaren, LS 1003-0255.
Utefter detta slöts en politisk överenskommelse om en förändrad finansieringsmodell för NKS i form
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av erläggande av betalningar och vederlag till det projektbolag Swedish Hospital Partners (SHP) som
anbudsgivaren bildat. Därefter inkom ett justerat anbud och i landstingsstyrelsens förslag till ett
förnyat tilldelningsbeslut angavs det förändrade anbudet vilket innebar att landstingets nominella
betalning till Projektbolaget minskar med ca 7,1 miljarder kronor och den nuvärdesberäknade
betalningen minskar med ca 2,4 miljarder kronor jämfört med det tidigare anbudet. De förändrade
finansiella villkoren blev grunden till att landstingsfullmäktige beslutade om ett nytt tilldelningsbeslut
den 8 juni år 2010. Det beslutet låg även till grund för tecknandet av ett OPS-avtal mellan landstinget
och Projektbolaget SHP den 30 juni 2010.
Gällande tilläggsavtal berör det framförallt att det avancerade sjukhuset ska ha den senaste
upprustningen som då måste upphandlas så sent som möjligt i processen. Detta för att kunna ge den
bästa möjliga vård till de svårast sjuka patienterna.
Angående den oberoende granskningen av NKS som konsultföretaget WSP gjort på uppdrag av
Stockholms läns landsting redovisades rapporten LS 2015-1062, på landstingstyrelsens sammanträde
den 24 maj 2016. Fokus i utvärderingen är hur parterna har fullgjort sina åtaganden i förhållande till
avtalet samt hur kostnadskontrollen har skötts.
Den motion som Socialdemokraterna innan sommaren skickade in har besvarats redan i
Landstingsrådsberedningen den 17 augusti, i Landstingsstyrelsen den 30 augusti och kommer
därefter upp till Landstingsfullmäktige den 13 september.
Det är högst prioriterat att Stockholmarnas skattepengar används ansvarsfullt och på bästa möjliga
sätt. Utifrån detta vore det högts riskabelt, ansvarslöst och obegripligt dyrt att häva hela OPS-avtalet.
Vid stora investeringar i landstinget ingår det att kontinuerligt utvärdera och långsiktigt granska, med
öppenhet och transparens för att arbetet ska göras med bästa möjliga förutsättningar. Nya
Karolinska Solna genomförs för att möta framtidens vårdbehov och ger förutsättningar för att idag
och i framtiden tillhandahålla god och avancerad sjukvård till Stockholms och även Sveriges
patienter.
Denna historiska satsning kallar Socialdemokraterna för ett ”fiaskoprojekt”. Detta görs för våra mest
sjuka patienter och för att kunna ge mer vård i bra arbetsmiljö som ger goda förutsättningar för nya
bättre arbetsmetoder. NKS byggs för att bli ett toppmodernt högteknologiskt sjukhus för den mest
avancerade akutsjukvården som blir nära knuten till forskning, utbildning och utveckling.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
Stockholm den 13 September 2016
Torbjörn Rosdahl
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