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Dialog behövs om NKS
Hammarby Norra Socialdemokratiska förening

I debatten om sjukvårdens problem i Stockholm återkommer ständigt Nya Karolinska / NKS.
Sjukhuset har kostat - och fortsätter att kosta - ofantliga pengar för skattebetalarna. Få är nöjda
med resultatet.

Planeringen av sjukvården som helhet inom regionen har drabbats hårt - och fortsätter att
drabbas. Resurserna finns inte där patienterna finns. Att läkare tvingas använda sin arbetstid för
att överhuvudtaget hitta sängplatser till akut sjuka patienter visar att systemet havererat. Antalet
vårdplatser räcker inte till. Fler måste till inom regionen.

Utbildningen av läkare (AT- och ST-tjänsterna) har också försvårats. För forskning och
utbildning av blivande läkare krävs omfattande patientflöden och en blandning av rutinärenden
och komplicerade fall. Att lära sig möta och identifiera oväntade symtom är en typ av kunskap
som tar tid att erövra. Diagnoser och vårdkedjor behöver ibland omprövas.

Gamla och multisjuka patienter kan behöva plats inom geriatriken. Idag blir de ofta kvar på
de hårt ansträngda akutmottagningarna därför att det inte går att hitta någon avdelning som har
plats att ta emot dem.

Varför lyssnade inte de styrande på personalen inom vården när NKS planerades - och när det
stod klart att sjukvården i hela region Stockholm skulle påverkas? Det är svårt att förstå i
efterhand. Inte minst med tanke på alla de skandaler som avslöjats i samband med flytten och
omorganisationen under 2018 och 2019.

Idén om ”värdebaserad vård” var inte förankrad i de medicinska professionerna, där kunskapen
och erfarenheten fanns.

Nu - år 2020 - behövs en ny dialog. De förändringar av sjukvården i Stockholm som
genomfördes av alliansen under ledning av moderaterna - framför allt på NKS - bör rivas upp.
Det är dags att åtgärda de ödesdigra misstagen. Visa i handling att den socialdemokratiska
oppositionen står för en annan inriktning av sjukvårdspolitiken. Det duger inte att säga att vi
tycker att politiker ska lyssna på professionen. Vi måste tvätta öronen. Vara tydliga med att vi
som politisk rörelse faktiskt kan lyssna.

Professionen - 155 läkare, forskare och annan personal på NKS och andra Stockholms-sjukhus har i en debattartikel i Svenska Dagbladet (2019-12-14) presenterat sina
vädjanden till de styrande i regionen. Nio punkter totalt -

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utbildning och forskning kräver ett välfungerande sjukhus där vård, undervisning och
forskning interagerar.
Tillsätt en sjukhusstyrelse med en majoritet av sjukvårdserfarna personer från olika
specialiteter och professioner som ser verkligheten på sjukvårdsgolvet.
Ett universitetssjukhus behöver både rutinsjukvård och ”högspecialiserad” vård.
Öppna NKS akutmottagning för rutinpatienter.
Öppna vårdavdelningar för det ökande antalet patienter som behöver läggas in.
Använd delar av ”Gamla Karolinska” invid NKS, för lättare sjukhusvård, geriatrik,
dagvård och mottagningar.
Återinför klinikindelningen i olika specialiteter, den har fungerat utmärkt i Sverige och i
övriga världen.
Förkasta det märkliga experimentet ”värdebaserad vård”.
Vården av de svårast sjuka ska prioriteras före etablering av vårdval. Vårdvalen bör
begränsas, de tar resurser från de svårast sjuka och bidrar inte till utbildning och
forskning

När artikeln kom var vi många som tänkte att nu händer någonting. Nu kommer regionens
politiker att försöka överträffa varandra med förslag om åtgärder i enlighet med dessa punkter.
Det blev inte så. Istället blev det tyst om listan - också från socialdemokraterna.

Det går inte an. Partidistriktet i Stockholm bör omgående se till att dialog och idéutbyten
kommer igång mellan professionens företrädare och våra socialdemokratiska förtroendevalda.
Gärna med avslutande offentliga frågestunder som visar i vilka delar man är överens - och inte.
Allmänheten och skattebetalarna behöver besked. Liksom vårdens alla anställda.

Hammarby Norra Socialdemokratiska förening yrkar att

1. Stockholms partidistrikt förstärker arbetet med dialog och idéutbyten mellan
professionens företrädare / uppropets undertecknare / och regionens socialdemokratiska
företrädare om framtiden för NKS och sjukvården i region Stockholm - med
utgångspunkt i uppropets ovanstående nio punkter.
Motionen antagen som egen på föreningen styrelsemöte 15 januari 2020.

Motionssvar NKS
Nya Karolinska är flagskeppet för en misslyckat moderat sjukvårdspolitik. NKS rankas på en
trettondeplats över världens dyraste byggnader och uppskattades i en extern konsultbedömning
vara 53 procent dyrare än skandinaviska jämförelsesjukhus. Det är inget annat än ett stort svek
mot skattebetalarna i Stockholmsregionen, där dyra OPS-avtal och konsultkostnader har
prioriterats framför att vårdens pengar ska gå just till vad som åsyftas – till att ge länets
befolkning en trygg och tillgänglig vård.
En stor problematik och grund till fördyring av NKS-projektet var att beslut om vilken vård som
skulle bedrivas inom sjukhusets väggar fattades i ett allt för sent skede. Detta resulterade bland
annat i att helt nyuppförda väggar fick rivas för att vården på barnavdelningen skulle kunna
bedrivas patientsäkert samt en avsaknad av administrativa ytor och omklädningsrum för
personalen. Lokalbristerna är fortfarande ett problem på sjukhuset, varpå ett exempel är att det är
en öppen korridor mellan intensivakutens vårdplatser och väntrummet till röntgen. Allvarligast är
bristen på inflytande i planeringsfasen av de som de facto ska arbeta i lokalerna.
Regionens val av tillvägagångssätt där utflyttning av vård från akutsjukhusen blivit synonymt med
privatisering och införande av vårdval inom allt fler områden har lett till en fragmentiserad vård
som drivs av marknadskrafter snarare än det faktiska vårdbehovet i regionen. De 39 vårdvalen
har försvårat samverkan inom vården, hindrat utbildning och forskning samt varit starkt
kostnadsdrivande under många år. Som en följd av detta har vi kunnat se att NKS har haft svårt
att leverera i enlighet med utbildningsuppdraget. Vi socialdemokrater vill poängtera att det är fullt
möjligt, och många gånger önskvärt, att behålla vården i offentlig regi vid omställning till en nära
vård.
En del av omställningen var även att NKS fick ett högspecialiserat uppdrag, där syftet var att
sjukhuset endast skulle vårda de mest sjuka patienterna med stora vårdbehov. Det är en
inriktning som professionen varit starkt kritiska till, och så även vi socialdemokrater. Det finns
stora värden i att vårdpersonal inte enbart vårdar de allra svåraste fallen, utan möter en större
bredd av patienter för att behålla kompetens och att på ett lämpligt sätt kunna bedriva forskning
och utbildning. Uppdraget har även försvårat samordningen mellan sjukhusen och patienter har
fått slussas runt i länet för att vårdas på ”rätt nivå i systemet”.
Vi delar helt motionärernas syn på vikten av inspel från professionen. Socialdemokraterna i
Region Stockholm har regelbundna möten med såväl fackliga företrädare som andra
professionsorganisationer samt forskare och experter. Det är en central del i formulerandet av vår
oppositionspolitik och kommer så fortsätta vara. Vi håller även en god kontakt med
representanter för Sjukvårdsuppropet i Stockholm, även om det är en organisation som inte vill
förknippas med partipolitik, och har bland annat bjudit in dem till såväl partimöten som
nämndssammanträden. Detta är något som pågått under såväl denna som förgående
mandatperiod.
Det är positivt att motionärerna lyfter den artikel som signerades av ett antal representanter för
professionen i december 2019. Ett antal företrädare från Socialdemokraterna i regionen träffade
också undertecknare för att diskutera de viktiga frågor som lyftes, vilket också legat till grund för
mycket politikutveckling under året. Det är självklart att vi inte bara ska lyssna, utan också lära!
Under våren har vi tillsammans med företrädare för professionen samt experter bland annat
presenterat nya politiska förslag om en omställning till nära vård, en stärkt vård för äldre efter

pandemin, utökad beredskap inom vården samt ett utvecklat folkhälsoarbete som sluter
hälsoklyftorna i vårt län.
En nära samverkan mellan personalföreträdare och politiker är grundläggande för att kunna nå en
gemensam bild av situationen inom vården samt för att kunna fatta så bra beslut som möjligt.
Trots detta noterar vi att de fackliga företrädarnas synpunkter sällan kommer hälso- och
sjukvårdsnämndens ledarmöten till del. Mot bakgrund av detta har vi föreslagit att de fackliga
representanternas yttranderätt på hälso- och sjukvårdsnämndens möten förtydligas, så att de
fackliga representanterna även bjuds in till att sitta vid bordet och att deras synpunkter i betydligt
högre utsträckning kommer hälso- och sjukvårdsnämnden till del.

Med anledning av ovanstående föreslår styrelsen representantskapet besluta
Att

anse motionen besvarad

