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Karolinska Universitetssjukhuset har mottagit utredningen och tackar för möjligheten att ge 
vår syn på regionens utveckling. 

Karolinska Universitetssjukhuset delar i stort utredningens beskrivning av regionens 
utveckling i kapitlet 7.7 Hälso- och sjukvård, s 63-64 (RUFS 2050). V i stöttar ett flertal av de 
förslag som behandlas, däribland följande punkter: 

• Nivåstrulrturering av sjukvården i regionen med NKS som nav och utbyggnad av 
övriga vårdgivares kapacitet 

• Den högspecialiserade vården med regionalt och ibland med rikstäckande uppdrag ges 
Karolinska Universitetssjukhuset och S:t Eriks Ögonsjukhus 

• Sammanhållna vårdkedjor med fler vårdgivare inblandade 
• Jämförande kvalitetsutfall mellan vårdgivarna, som är tillgängliga för patienterna 
• Sammanhållen informationsstrulctur (IT) för all offentligt finansierad vård 
• Tekniska lösningar för att utföra vård i hemmet 
• Karolinska Universitetssjukhuset ska vara tätt sammanbundet med Karolinska 

Institutet och utgöra ett nav i regionen för forskning och utveckling inom life science 
• Utvecklingen av Life Science-navet i Hagastaden 
• Forskning och utbildning ska bedrivas i hela hälso-och sjukvårdssystemet i regionen 
• Sannolikt behov av nytt akutsjukhus efter 2030 

Mot bakgrund av ovan beskrivning ser Karolinska Universitetssjukhuset behov av att några 
områden förtydligas ytterligare. Särskilda synpunkter gäller framförallt fem områden. 

1. "Forskning och utbildning ska bedrivas i hela hälso-och sjukvårdssystemet. " 
Förtydliga att detta kräver nya strukturer och beskriv hur långt regionen har kommit i 
detta arbete, samt förslag på hur detta kan utvecklas. 

2. "Nya Karolinska Solna driftsätts fullt ut år 2018 och sjukhuset kommer att lämnas 
över till landstinget i fullgott skick år 2040. " Förtydliga samarbetsformerna 2018-
2040, och vilken roll landstinget har under denna period. 

3. "Patienten har tillgång till [...] information om utbudet av vård med jämförande 
kvalitetsresultat. " Förstärk att det måste ske på både regional, nationell och 
internationell nivå. 
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4. "Parallellt med kapacitetsutbyggnad kommer även en kompetensutbyggnad ske." 
Tydliggör typer av aktiviteter som föreslås främja kompetensutbyggnaden. 
Utredningen beskriver ett flertal initiativ för kapacitetsutbyggnaden i regionen men 
saknar tydliga förslag kring den parallella kompetensutbyggnaden. 

5. "Patienten har tillgång till en öppen och säker information om sin egen vård." Betona 
gärna i detta sammanhang patientens delaktighet i utveckling av vården. 

I tillägg vill Karolinska Universitetssjuldiuset lämna synpunkter på Kapitel 6 Prioriterade 
åtgärder, s 40-42 (RUFS 2050), där särskilda insatser på kort sikt 2018-2026 lyfts fram. 
Karolinska Universitetssjukhuset delar utredningens rekommendation att "Öka antalet 
högskoleplatser och forskningsmedel så att regionen blir en världsledande forskningsregion" 
(avsnitt 6.3 Stärkt konkurrenskraft med smart, grön och inkluderande tillväxt, s 42). V i ser 
dock att ytterligare prioriterade insatser bör inkluderas i utredningen. En viktig åtgärd är att 
stärka attraktionskraften och tydliggöra initiativ som gör det attraktivt att arbeta i vården. En 
annan prioriterad aktivitet bör vara att bredda kompetensen för de som arbetar i vården (både 
discipliner och professioner) i nära samarbete med akademien. 

Beslut om detta yttrande har fattats av sjukhusdirektören på delegation av styrelsen för 
Karolinska Universitetssjukhuset. Yttrandet har föredragits av produktionsdirektör Andreas 
Ringman-Uggla. Samråd har skett med chefläkare Nina Nelson Follin, ekonomidirektör 
Margareta Fast och HR-direktör Anna-Karin Samuelsson. 
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