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Förändrad organisation av den onkologiska
specialistvården inom Stockholms l ä n s landsting
LS 2015-0708
Ärendebeskrivning
Utredning av den icke kirurgiska onkologin för vuxna inom Stockholms
läns landsting gjordes hösten 2014. Utredningen föreslog en ny
onkologisk enhet på Capio S:t Görans sjukhus. Den onkologiska
verksamheten på Södersjukhuset som idag drivs av Karolinska
Universitetssjukhuset övergår i Södersjukhuset AB:s regi samt att den
onkologiska verksamheten på Danderyds sjukhus och inom
Radiumhemmet Solna fortsatt ansvaras för av Karolinska
Universitetssjukhuset.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 5 november 2015.
Ägarutskottets beslut
Ägarutskottet föreslår arbetsutskottet föreslå landstingsstyrelsen besluta
att godkänna utredningens förslag till ny organisation av den icke
kirurgiska onkologiska vården innebärande inrättande av en ny enhet vid
S:t Görans sjukhus, överförande av ansvaret för den onkologiska
verksamheten vid Södersjuldiuset från Karolinska Universitetssjukhuset till
Södersjukhuset AB samt fortsatt onkologisk verksamhet vid Karolinska
Universitetssjuldiuset och Danderyds sjukhus i Karolinska
Universitetssjukhusets regi
att uppdra åt landstingsdirektören att säkerställa att beslutad förändrad
organisation av den onkologiska vården sker så att patienter omhändertas
på ett säkert och jämställt sätt på alla enheter och att medarbetare oavsett
arbetsplats ges samma möjligheter till kompetensutveckling och
förutsättningar för akademiskt arbete
att uppdra åt landstingsdirektören att tillse att ledningen för Karolinska
Universitetssjuldiuset och Södersjuldiuset AB i samverkan med hälso- och
sjukvårdsnämndens förvaltning och landstingsstyrelsens förvaltning
skyndsamt fastställer en organisation av strålbehandlingsverksamheten
som är ändamålsenlig för den nya organisationen av den onkologiska
vården och det övergripande målet att skapa ett samlat ansvar för hela
vårdprocessen på respektive sjukhus.
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att omedelbart justera beslutet.
Särskilt uttalande
Erika Ullberg (S) och Tara Twana (S) lämnar ett särsldlt uttalande till
protokollet (bilaga).
Beslutsexpediering:
Landstingsstyrelsen
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