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Byggandet av Nya Karolinska Solna (NKS) är förknippat med en 
dröm från slutet av 1990-talet om ett sjukhus som ett nav i ett 
internationellt konkurrenskraftigt universitetssjukvårdssystem. 
Det skulle vara ett specialsjukhus för regionen och inta en 
central roll för utvecklingen av Stockholmsregionen till ett 
biomedicinskt kraftcentrum. 2008 fattades beslutet om att bygga 
det nya sjukhuset och fylla det med ett nytt verksamhetsinnehåll. 
Beslutsprocessen rörande verksamhetsinnehållet vid NKS har 
präglats av interimistiska beslut och utvecklats till en process 
som förändrat villkoren för andra beslutsprocesser med stora 
ekonomiska och praktiska återverkningar för hälso- och sjuk-
vården i Stockholmsregionen.

Här redovisas hur det gick till när besluten om vård, forsk-
ning och utbildning vid NKS fattades. Och framför allt dis-
kuteras NKS-projektets otillräckliga beslutsunderlag och de 
utdragna beslutsprocessernas konsekvenser för det regionala 
vårdsystemet.

Jan Öhrming är Senior professor i företagsekonomi vid Södertörns 
högskola.
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Förord 

Mitt intresse för det nya Karolinska sjukhuset i Solna, NKS, vaknade någon 
gång 2008 när jag upptäckte att Stockholms läns landsting inte följde tradi-
tionella sätt att bygga sjukhus. Där funktionen och vad landstinget ska an-
vända ett sjukhus till, i princip alltid fastställs före formen. Landstingsfull-
mäktige fattade också beslut om att bygga ett mycket påkostat sjukhus utan 
att på förhand noggrant utreda länets vårdbehov och utan att bestämma ett 
verksamhetsinnehåll annat än i vaga ordalag. Skälen som angavs för denna 
tågordning var svaga och när beslutsunderlag uppfattas som bristfälliga väcks 
frågor. Min undran var den allmängiltiga vetenskapliga frågan som tillskrivs 
den amerikanske vetenskapsfilosofen Abraham Kaplan (1964): What the hell 
is going on around here? Här översatt till: Vad händer i infrastrukturprojekt 
när beslutsunderlaget är ofullständigt och framför allt, vad händer när man 
bryter mot beprövade sätt att bygga sjukhus?  

Jag har följt NKS-projektet och specifikt arbetet med att bestämma ett 
verksamhetsinnehåll, det vill säga vård, forskning och utbildning sedan 
början av 2000-talet och kommer i det följande besvara en del viktiga frågor 
som ställts under senare år. Men berättelsen handlar inte om ett dyrt sjuk-
hus eller ett svårtolkat entreprenadavtal som har dominerat debatten sedan 
2015, utan i första hand om en komplex beslutsprocess med stora negativa 
konsekvenser för det regionala vårdsystemet. I texten förekommer många 
ord och uttryck inom citationstecken. De speglar i de flesta fall intervju-
personernas sätt att tala och de används här för att de belyser den studerade 
beslutsprocessen på ett initierat och intressant sätt. Under forsknings-
projektets gång har delar av mitt manus presenterats vid olika seminarier 
vid vilka jag har fått goda kommentarer och råd. Jag har också fått värdefull 
hjälp av ett par kollegor. Tack Anders Ivarsson Westerberg och framför allt 
Bengt Jacobsson som har varit inspiratör och textgranskare och den som 
hjälpt mig med en klarare linje i berättelsen. Jag vill slutligen tacka min fru 
Lottie för mycket stöd och uppbackning under ett långt projekt.  

Stockholm i december 2016  
Jan Öhrming 
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DEL 1  
 

Ett gigantiskt projekt 

I denna bok beskriver jag arbetet med att bestämma ett verksamhetsinnehåll 
vid Nya Karolinska Solna (NKS) fram till driftsättningen av sjukhuset i 
november 2016. Arbetet inleddes i början av 2000-talet och har utvecklats 
till en komplicerad och kostsam beslutsprocess för Stockholms läns lands-
ting. Min ambition är att förklara orsakerna till svårigheterna och konse-
kvenserna av att landstinget först beslutade att bygga ett sjukhus och sedan 
fylla det med innehåll. Det unika med NKS-projektet är således inte bara de 
rekordhöga byggkostnaderna, att alla politiska partier ville utreda möjlig-
heterna att säga upp det 30-åriga avtalet om s.k. offentlig privat samverkan 
(OPS-avtalet) innan sjukhuset var inflyttningsklart och att ledande lands-
tingsråd som drev fram avtalet har hävdat att de var motståndare till en 
OPS-lösning (Lundberg 2013, Svenska Dagbladet 23/11 2015, Mellgren & 
Ennart 2016, Dagens Nyheter 13/10 2016). Det unika är också det brist-
fälliga beslutsunderlaget när landstingets ledning drev fram detta sjukhus-
projekt utan att ha genomarbetade svar på grundläggande frågor som: Vilka 
vårdbehov ser vi framför oss? Hur kan de täckas? Hur vill vi att hälso- och 
sjukvården i länet ska utvecklas? Det var istället andra saker som genom-
syrade beslutsunderlaget och andra tankar som föresvävade dem som tog 
beslutet att bygga NKS.  

De övergripande frågor som har varit utgångspunkt för min studie är: 
Vad händer i infrastrukturprojekt när beslutsunderlagen är bristfälliga och 
framför allt, vad händer när Stockholms läns landsting som i detta fall 
bryter mot beprövade sätt att bygga sjukhus och mot den arkitektoniska 
princip som säger att funktion bör gå före form? Det vill säga, att lands-
tinget låter bygga ett storslaget sjukhus innan man någorlunda väl ringat in 
vad det ska användas till. NKS-projektet är samtidigt ett i raden av svenska 
infrastrukturprojekt där politiker och tjänstemän under många år har 
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krånglat sig fram till beslut. Ett par exempel under senare decennier är Öre-
sundsbron och tunneln genom Hallandsåsen. Ett pågående projekt är om-
byggnaden av Slussen i Stockholm, ett projekt som 2015 knappt påbörjats 
och som samma år varslade om kostnadsökningar på dryga 4 miljarder 
(Fokus 10/12 2015).  

Boken är indelad i fyra delar. Del 1 är uppdelad på tre kapitel och där 
redovisas vad jag vill veta om arbetet med verksamheten vid NKS, varför jag 
vill veta detta och vilka källor som använts. Vidare beskrivs kortfattat de hu-
vudsakliga aktörernas perspektiv och resurser. Slutligen ges en orientering om 
det nya sjukhuset som utgör själva förutsättningen för att skapa vad som en 
gång kallades världens främsta miljö för vård, forskning och utbildning.  

I Del 2, uppdelad på tre kapitel använder jag kronologin för att placera 
min berättelse i tid och rum. Jag beskriver arbetet med verksamhetsinne-
hållet vid NKS från de tidiga idéerna inom Karolinska institutet och Stock-
holms läns landsting i slutet av 1990-talet, över de många interimsbesluten 
under dryga tio år, fram till den första inflyttningen den 20 november 2016.  

Del 3 är uppdelad på fem kapitel där jag analyserar vad som känne-
tecknat huvudaktörernas agerande. Från politikerna över de centrala för-
valtningarna, Karolinska universitetssjukhuset (som är en sammanslagning, 
som genomfördes 2004, av dåtidens två universitetssjukhus, Huddinge Sjuk-
hus AB respektive Karolinska sjukhuset i Solna), övriga akutsjukhus i länet, 
Karolinska institutet och till konsultbolagen. Fokus är riktat mot centrala 
idéer och deras förändring över tid, de individer och organisationer som 
varit mest inflytelserika, konflikter som funnits och hur de hanterats.  

I Del 4 förs en samlad diskussion runt fem slutsatser: För det första, en 
landstingsledning som har underskattat den sammantagna komplexiteten i 
de projekt man satt igång. För det andra, ett otillräckligt fokus på männis-
kan och det som skapar arbetsmotivation i vården. För det tredje, en 
bristande systemledning i landstinget. För det fjärde, ett försök att kringgå 
etablerade sätt att bygga sjukhus. Avslutningsvis och för det femte en slags 
formativ beslutsprocess rörande verksamhetsinnehållet vid NKS som påver-
kat villkoren för många andra beslutsprocesser med praktiska och ekono-
miska konsekvenser för hälso- och sjukvården i Stockholms län på kort och 
lång sikt. Frågan är om ett par hundra miljoner kommer att räcka, en mil-
jard, ett par miljarder om man i det beloppet räknar in kostnader för: 
Tilläggsbeställningar och extra arbeten utanför OPS-avtalet, bristande le-
darskap, olösta dilemman och försämrad tillit mellan aktörerna samt kost-
nader för det utdragna arbetet med NKS innehåll i ett politiskt system där 
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många beslut är avhängiga av varandra, där genvägarna är få och där allt 
verkställande tar lång tid. 

Sammantaget ges en bild av ett sjukhusprojekt som under åren 2000–
2007 präglades av intern diskussion och konsensus där få brydde sig om vad 
ett relativt litet antal politiker, tjänstemän och vårdpersonal inom lands-
tinget och Karolinska institutet ägnade sig åt. År 2008 när beslutet att bygga 
NKS togs och än mer 2010 när beslutet att upphandla NKS med så kallad 
offentlig privat samverkan (OPS) togs vaknade många och började undra, 
vad pågår egentligen här? Därefter har allt fler bekymrade frågor ställts om 
NKS. Medierna vaknade våren 2015 då Svenska Dagbladet började ställa 
frågor om ekonomin och OPS-avtalet och hösten 2016 inledde Dagens 
Nyheter sin artikelserie ”Miljardbygget som kan utlösa en vårdkris”. Rub-
riken syftar på att de höga kostnaderna för byggandet av sjukhuset kan 
komma att tränga ut stora volymer bassjukvård för många år framåt. Jag har 
noga följt NKS-projektet sedan 2010 och kommer i det följande besvara en 
del av de brännande frågor som uppkommit under senare år. 
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KAPITEL 1  
 

Varför är NKS verksamhet intressant? 

Syfte och teoretisk referensram 
Den ursprungliga visionen för NKS-projektet var att skapa världens främsta 
miljö för vård, forskning och utbildning i och omkring ett extraordinärt 
sjukhus. Det var en dröm om framtiden bland tjänstemän inom Karolinska 
institutet och bland politiker och tjänstemän inom Stockholms läns lands-
ting som kan speglas på olika sätt. Jag har valt att i första hand granska 
arbetet med att bestämma ett verksamhetsinnehåll för det nya sjukhuset 
från början av 2000-talet fram till november 2016 när barnsjukvården och 
hjärt-kärlsjukvården inledde verksamheten vid NKS. Min avsikt är att 
beskriva och förklara den långdragna och komplicerade beslutsprocess som 
resulterade i ett beslut om verksamheten vid NKS inför driftsättningen 
2016. Kort uttryckt, hur det kom sig att beslutet där och då blev som det 
blev. Vidare är syftet att diskutera det bristfälliga beslutsunderlaget och den 
utdragna beslutsprocessens konsekvenser för det regionala vårdsystemet.  

Mitt fokus är således arbetet med verksamhetsinnehållet vid NKS, i 
första hand beredningen och beslutet om vården, men även rörande forsk-
ning och utbildning. Frågan om verksamhetsinnehållet har under många år 
hamnat i bakvattnet av mer spektakulära meningsutbyten om husets kvali-
teter och design. Innehållsfrågans speciella laddning ligger i att verksam-
heten vid NKS utgör en avgörande katalysator för många av de genom-
gripande förändringar som Stockholms hälso- och sjukvårdssystem står 
inför. Mitt basmaterial utgörs av en kronologisk beskrivning av arbetet med 
verksamheten vid NKS. Det bildar en slags formativ beslutsprocess som har 
påverkat villkoren för, om inte allt annat, så för mycket av det som har hänt 
i Stockholms vårdsystem sedan början av 2000-talet. Termen verksamhets-
innehåll används genomgående i följande text och med det begreppet avses 
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den vård, utbildning och forskning som kommer att förläggas till NKS. 
Begreppet är något otydligt men har här valts för att det genomgående an-
vänds i utredningar, tjänstemannautlåtanden, politiska beslut, avtal, årsrap-
porter och arbetspapper, det vill säga i allt det arkivmaterial som studien 
baseras på. 

Min berättelse börjar när tanken på ett nytt universitetssjukhus i Stock-
holmsregionen föddes i slutet av 1990-talet inom Stockholm Science City 
Foundation. Idén om ett nytt sjukhus fångades upp av driftiga personer 
inom Karolinska institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL) och 
ledde till två stora utredningar (2001–2004) och en formgivningstävling 
(2005). Arbetet med det nya sjukhuset fick tyngd genom bildandet av NKS-
kansliet (2006–2007) och det var inom kansliet sjukhuset fick arbetsnamnet 
Nya Karolinska Solna (NKS). År 2008 tog landstingsfullmäktige ett formellt 
beslut om att bygga ett nytt sjukhus och därmed gick man från ord till 
handling. Samtidigt beslutade landstingsfullmäktige att tillsätta en separat 
NKS-förvaltning (2008–2011) med två uppgifter. För det första att upp-
handla byggandet av sjukhuset, som 2010 beslutades ske genom s.k. offen-
tlig privat samverkan via ett OPS-avtal, och för det andra att lämna förslag 
på ett verksamhetsinnehåll för sjukhuset.  

Två år efter beslutet att bygga NKS (2008) tillsattes en utredning (2010) 
om de framtida behoven av hälso- och sjukvård i länet och 2011 togs ett 
beslut om att genomföra utredningens förslag, Framtidens Hälso- och Sjuk-
vård (FHS) eller Framtidsplanen. Planen omfattade hela det regionala 
hälso- och sjukvårdssystemet där ett högspecialiserat NKS var den högsta 
nivån och den centrala komponenten i en nivåstrukturering av länets vård. 
Övriga akutsjukhus i regionen ska som det heter inom landstinget, pro-
fileras och delar av deras verksamheter ska omfördelas till andra vårdgivare 
som en konsekvens av verksamheten vid NKS. Samtidigt fortgår en utveck-
ling där allt fler privata vårdproducenter medverkar i den offentligt finan-
sierade vården. Fritt vårdval införs på nya diagnosområden i sjukhusvården, 
vilket leder till problem för klinisk forskning och utbildning och för de 
patienter som har ett stort behov av samordnade insatser (SOU 2016:2). De 
generellt sett goda erfarenheterna av fritt vårdval i primärvården är en helt 
annan sak (Vårdanalys 2013:1). Driftsättningen av NKS inleddes i novem-
ber 2016 och ska vara fullt genomförd till slutet av 2018. Samma år ska 
Framtidsplanen vara fullbordad. År 2040 löper OPS-avtalet ut och ansvaret 
för anläggningen NKS flyttas då från projektbolaget Swedish Hospital Part-
ners AB (SHP) till landstinget.  
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Mitt intresse för NKS vaknade alltså på allvar någon gång 2008 när jag 
upptäckte att Stockholms läns landsting inte följde vedertagna sätt att bygga 
och driftsätta sjukhus, där funktionen i princip alltid fastställs före formen. I 
fallet NKS har landstinget handlat på ett annat sätt. Mest anmärkningsvärt 
är att landstingsfullmäktige fattade beslut om att bygga ett påkostat sjukhus 
utan att på förhand ordentligt klargöra vårdbehoven i länet och utan att 
bestämma ett verksamhetsinnehåll annat än i allmänna ordalag.  

I mitt sökande efter att förstå beslutsprocessen fram till driftsättningen i 
november 2016 och konsekvenserna av denna utdragna process har ingått 
att hitta någon form av teori som kan förklara femton år av utredningar, 
dialoger och återkommande ”inriktningsbeslut”, som i Stockholms läns 
landsting betyder preliminära beslut utan ställningstagande om ett verkstäl-
lande av beslut. Vad gäller ämnet beslutsfattande finns gott om empiriska 
studier av bland annat stora infrastrukturprojekt och en riklig tillgång till 
samhällsvetenskaplig och organisationsteoretisk litteratur. En förklarings-
modell som har stått i stort sett ograverad genom hela den här studien är 
följande beskrivning av komplexa beslutsprocesser som märkliga fotbolls-
matcher eller som March & Romelaer (1976) säger, ”funny soccer games”:  

Consider a round, sloped multi-goal field on which individuals play 
soccer. Many different people (but not everyone) can join the game (or 
leave it) at different times. Some people can throw balls into the game or 
remove them. While they are in the game, individuals try to kick 
whatever ball comes near them in the direction of goals they like and 
away from goals they wish to avoid (March & Romelaer 1976 s. 276). 

Den här metaforen utvecklades till den mer allmänt kända ”soptunne-
modellen” för att förklara beslut i olika typer av organisationer (Cohen, 
March & Olsen 1972). Senare ledde dessa forskares studier fram till slut-
satsen att komplexa beslut ofta är slumpmässiga och sällan rationella. 
March har dock hävdat att det finns en viss ordning också i komplexa 
beslut, men det är ingen konventionell, rationell ordning (March 1991, 
2002). Ett annat teoretiskt verktyg som jag har använt mig av är idén om 
stigberoende (path dependency) som hör hemma i historisk institutionell 
teori. Grundidén kan sammanfattas med att enskilda händelser kan sätta 
igång historiska förlopp där utvecklingen betingas av de omständigheter 
som var för handen i ett initialskede, ett så kallat formativt moment (Prem-
fors, Ehn m.fl. 2009). Jag tillämpar en variant på detta formativa moment. I 
mitt fall handlar det om en rad interimsbeslut rörande verksamheten vid 
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NKS, från 2005 till 2016, som har bildat en formativ process som har 
förändrat villkoren för andra centrala beslutsprocesser exempelvis, arbetet 
med verksamheten vid övriga akutsjukhus i länet, deras byggnadsplanering, 
länets personalförsörjning med mera. Sammantaget har genomförandet av 
den regionala Framtidsplanen starkt påverkats av beslutsprocessen runt verk-
samheten vid NKS med stora konsekvenser för hälso- och sjukvården i länet.  

Temat för den här boken är således den beslutsprocess som föregick ”det 
slutliga beslutet” om verksamheten vid NKS och dess konsekvenser för det 
regionala sjukvårdssystemet. Formuleringen, det slutliga beslutet, står inom 
citationstecken för att markera att vården, forskningen och utbildningen vid 
ett akutsjukhus är utvecklingsdynamiska storheter, särskilt inom det avan-
cerade universitetssjukhuset där verksamheterna har en ”emergent”, det vill 
säga en frambrytande och självorganiserande karaktär. De utvecklas genom 
ett pågående in- och utflöde av idéer, teknik och medarbetare (Lewin & 
Regine 2000, Haynes 2003). I min beskrivning och analys av NKS-projektet 
bygger jag på studier av andra liknande beslutsprocesser som lyfter fram 
begränsad rationalitet och oklarheter i processerna (Brunsson & Jönsson 
1979, Sahlin-Andersson 1986, Jacobsson 1987, 1989, Blomqvist & Jacobsson 
2002). Poängen med min berättelse är att den belyser konsekvenserna av 
undermålig problematisering och bristfällig planering där Stockholms läns 
landsting sent i NKS-projektet har tvingats lösa en rad problem ”ur hand i 
mun”. Berättelsen belyser också konsekvenserna av att landstinget har 
frångått traditionella sätt att bygga och driftsätta sjukhus dvs. att man har 
låtit NKS form gå före dess funktion. 

Metod 
Som samhällsvetare är jag, som Pettigrew förklarade (1990), verksam i per-
spektivbranschen och jag arbetar som sådana gör. Läser böcker och utred-
ningar, studerar data, lyssnar till olika röster innan jag bakar ihop allt till en 
egen berättelse. En kärnfråga är vilka metoder som används för att ta fram 
fakta och information. Det primära har varit fältarbetet och att ”göra stick-
prov av den dominerande diskursen” (Czarniawska 2014, s.47), det vill säga 
att tala med dem som arbetat med att förverkliga NKS. Problemet har varit 
att skapa någon form av mening av mängden röster i ett rikhaltigt data-
material. I det sammanhanget betonar Alvesson (2003b) att den samhälls-
vetenskapliga forskaren inte har någon unik tillgång till en objektiv och 
oberoende verklighet, utan var och en skapar alltid en egen version av verk-
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ligheten genom att läsa av och beskriva det man funnit. I samhällsveten-
skapen handlar det om att vara medveten om den sociala verklighetens 
mångtydighet och att all verklighet filtreras genom de perspektiv som an-
läggs, de datainsamlingsmetoder som utnyttjas och de språk som används. 
En viktig notering som både Alvesson (2003a) och Czarniawska (1999, 
2014) gör är att skrivandet är en central del av varje samhällsvetenskapligt 
projekt. För det är när texten formuleras som kunskapen utvinns. Alvesson 
påpekar också: ”Man kommer kanske inte fram till sanningen med stort S, 
men producerar förhoppningsvis en insiktsfull och belysande studie av det 
fenomen man intresserar sig för” (Alvesson 2003a, s.146). I texten förekom-
mer många ord och uttryck inom citationstecken. De speglar i de flesta fall 
intervjupersonernas sätt att tala och är här valda för att de belyser den 
studerade beslutsprocessen på ett bra sätt.  

Sammantaget kan föreliggande arbete beskrivas som en huvudsakligen 
empirisk studie som har följt beslutsprocessen rörande verksamheten vid 
NKS över tid och som förmedlar en tolkning utifrån arkivdata och person-
liga intervjuer. Under åren 2010–2016 har jag intervjuat 81 tongivande 
aktörer, av dessa har 33 intervjuats två gånger och några tre gånger. 75 pro-
cent av intervjuerna har transkriberats. Urvalet av enskilda intervjupersoner 
har främst baserats på kriterier som organisationstillhörighet, ledande posi-
tion och rekommendationer från andra om att vederbörande har inflytande 
över och kunskaper i aktuella frågor. Det har inneburit en dominans för 
anställda i chefsposition och män. I princip har alla tillfrågade varit villiga 
att förmedla sin bild av vad som har hänt (se lista över intervjuade personer 
i bilaga 1). Det är alltså aktörernas berättelser som här återberättas av 
författaren med stöd av de intervjuades ordval och formuleringar. Metoden 
kan kortfattat beskrivas enligt följande: För det första har jag följt en på-
gående beslutsprocess (process tracing) genom att samla in ledande aktörers 
redogörelser via personliga intervjuer (elite interviewing) (Tansey 2007, 
Waldemarsson 2007). Att vara ledande aktör innebär bl.a. att man har 
inflytande över vägval och dagordningar, kan påverka vilka frågor och 
aspekter som tas upp och även de frågor som avförs från diskussionen. För 
det andra har jag samlat arkivdata från slutet av 1990-talet. Texten inne-
håller många förkortningar som skrivs ut första gången de används (se även 
lista över förkortningar i bilaga 2).  

För att underlätta för medborgaren att få insyn i politiska beslutspro-
cesser finns en svensk offentlighetsprincip som betyder att alla har rätt att ta 
del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda. Men många 
forskare menar att principen har blivit kontraproduktiv och lett till en för-
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sämring av tillgängligt källmaterial i de offentliga organisationerna. I detta 
fall kan jag, efter att ha letat i arkiv och diarier, till del hålla med bl.a. Riks-
revisionsverket som i en utredning konstaterade att: ”den generösa offent-
lighetsprincipen lett till att processer inte dokumenteras och beslutsproces-
ser drivs in i informella och personliga nätverk helt oåtkomliga från insyn” 
(Riksrevisionsverket, Dnr 22-2002-0708, ur Waldemarsson 2007, Ahlenius 
2004). Liknande erfarenheter beskrivs av Ennart och Mellgren (2016) från 
deras studier av NKS och OPS-avtalets tillkomst. I mitt fall har ett bristande 
arkivmaterial kompenserats genom ett stort antal personliga intervjuer.  

Landstingets uppgift är att i någon mening svara på de behov som med-
borgarna ger uttryck för och att genomföra de förändringar som det kräver. 
Det i sin tur fordrar en förmåga att styra det som är objektet för politiken, 
ett politikområde eller en viktig investering som att bygga NKS och fylla det 
med innehåll. Jag utgår från att den uppgiften är invävd i en vidare orga-
nisering och i en rad institutionella förhållanden såväl nationellt som lokalt. 
För att förstå arbetet med verksamhetsinnehållet vid NKS och dess konse-
kvenser för det regionala vårdsystemet har jag samlat in arkivdata och olika 
aktörers redogörelser. För analysen används ett par teorier för att hålla ihop 
helheten, bland annat en förklaringsmodell över regeringens styrning av 
svensk statsförvaltning som även kan tillämpas på en landstingslednings 
styrning av sin förvaltning (Jacobsson, Pierre & Sundström 2015). Modellen 
lyfter fram att ledningen av den politiska organisationen primärt sker på två 
sätt, dels genom organisering eller som Falkemark (1999) uttryckte saken 
genom att ”rigga strukturen”, dels genom mikrostyrning som är en form av 
finjustering av politiken.  

Organiseringen eller riggandet av strukturen kan avse olika styråtgärder, 
mest betydande är inrättandet av organisatoriska enheter med formella 
uppdrag, ekonomiska och personella resurser, t.ex. inrättandet av den sär-
skilda NKS-förvaltningen 2008. Andra möjliga styråtgärder är att koppla 
samman enheter, att utsätta enheter för konkurrens, att placera en enhet 
nära eller långt ifrån politiken och att beskriva den förändring som efter-
strävas t.ex. målet att skapa en nätverkssjukvård i Stockholms läns lands-
ting. Mikrostyrning kan avse den påverkan som sker när tjänstemän 
förutser politikernas vilja och handlar i enlighet med denna antagna vilja. 
Eller när tjänstemän erbjuder politikerna att via informella kontakter ge 
vägledning eller när det sker en politisering av en fråga genom att ärendet 
på tjänstemännens initiativ hissas upp till politiken eller på politikens 
initiativ lyfts upp till politiken. Ytterligare exempel är att politiken modi-
fierar den ursprungliga organiseringen genom att byta ut chefer eller ut-
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vidgar sina informella kontakter. Både riggning och mikrostyrning av NKS-
projektet har varit tydliga inslag, särskilt under de inledande stadierna och 
fram till 2010–2011. Därefter återgick politikerna i Stockholms läns lands-
ting till sitt vanliga förhållningssätt, dvs. att övervaka vad som händer i 
landstinget på distans och på armlängds avstånd. 
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KAPITEL 2 
 

Organisationerna och människorna  

Denna historia börjar i slutet av 1990-talet och i detta kapitel presenteras de 
tre huvudaktörerna: Stockholms läns landsting, Karolinska universitets-
sjukhuset och Karolinska institutet som på olika sätt har dominerat arbetet 
med att ta fram ett innehåll för NKS. Avsikten är att visa en del av skill-
naderna i institutionell miljö, uppdrag och perspektiv som gör det möjligt 
att förstå dessa aktörers agerande i beslutsprocessen. Till centrala aktörer 
kan i det här sammanhanget även räknas organisationer i form av politiska 
partier, förvaltningar, universitet, företag och intresseorganisationer, var 
och en med egna mål och resurser och med ett inflytande över skeendet. 
Vidare individnätverk bestående av exempelvis politiker, tjänstemän och 
läkare i olika och över tid föränderliga konstellationer. Individnätverken 
följer primärt indelningarna i de organisationer och sakområden som indi-
viderna tillhör, det vill säga en förvaltning, en profession eller en intresse-
organisation. Men individnätverk kan även vara gränsöverskridande och 
verka över organisations- och professionsgränser. Till de centrala aktörerna 
räknas även enskilda individer varav det finns flera resursstarka personer 
som företräder politiska, administrativa, medicinska och/eller akademiska 
konstellationer och emellanåt bara sig själva. 

Arbetet med verksamheten vid NKS har krånglat sig fram under många 
år och fört med sig att blandningen av aktörer förändrats. Organisationer 
och individnätverk har omformats genom att centrala personer har kommit 
och gått, särskilt inom politiken och förvaltningen. Under de nästan två 
decennier som processen utvecklats har majoriteten i landstinget och ledan-
de landstingsråd bytts ut flera gånger och ledande tjänstemän i ännu större 
omfattning. Det är endast det medicinska etablissemanget som har förblivit 
relativt intakt. Med nya rollinnehavare och nya idéer har också förhåll-
ningssätt och ställningstaganden förändrats. Det blev mycket uppenbart 
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t.ex. för tjänstemännen inom NKS-förvaltningen när socialdemokraterna 
någon gång 2010 började ta sin hand från det ursprungliga NKS-projektet. 
En tjänsteman som kände av det vikande politiska stödet ställde då följande 
fråga till en toppolitiker: Vad håller ni på med, det här är ju i grund och 
botten också ett socialdemokratiskt projekt och vi agerar precis som ni har 
beslutat? Svaret blev: Ja visst, men du vet väl hur politik är! Det vill säga: 
Politik är politik och tillkommer det något nytt att ”hugga på” i politiken, då 
gör man gärna det. 

Stockholms läns landsting  
Bland organisationerna i den här berättelsen finns således tre aktörer med 
avgörande inflytande på vård, forskning och utbildning vid NKS. Först och 
främst handlar det om Stockholms läns landsting som i egenskap av finan-
siär, byggherre och ansvarig för regionens hälso- och sjukvårdssystem är 
den aktör som fattar slutliga beslut och där planeringsansvaret för vården 
omsätts av centrala förvaltningar. NKS är på det sättet i första hand lands-
tingets projekt och det är landstingets perspektiv som, om än inte särskilt 
uttalat, dominerar beskrivningen och analysen i det följande.  

Stockholms läns landsting är, lite beroende på hur man räknar, en av 
Sveriges största organisationer. Det styrs ytterst av landstingsfullmäktige 
med 149 ledamöter, varav enbart 15 är heltidspolitiker och resterande 134 
s.k. fritidspolitiker. Man kan undra över hur många politiker som har haft 
ett bra grepp om NKS-projektet. Landstingets omsättning totalt och räknat i 
bruttokostnader var 2015 dryga 84 miljarder och antalet anställda omkring 
44 500 (Stockholms läns landsting 10/11 2016). Inom ramen för landstinget 
har ett antal förvaltningar, avdelningar, landstingsbolag m.fl. varit inblan-
dade i olika arbets- och beslutsprocesser runt NKS. Främst Landstingsstyr-
elsens förvaltning (LS-förvaltningen), Landstingshuset i Stockholm AB 
(LISAB, landstingets holdingbolag), Hälso- och sjukvårdsnämndens förvalt-
ning, som sedan september 2011 heter Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
(HS-förvaltningen), Nya Karolinska Solnas förvaltning (NKS-förvalt-
ningen) verksam 2008–2011, Locum AB (landstingets fastighetsbolag) och 
AB Stockholms Läns Landstings Internfinans (landstingets bank). Inom 
dessa förvaltningar finns, som successivt kommer att framgå, olika avdel-
ningar med betydelse för beslutsprocessen.  

Bland landstingets egna vårdproducenter finns flera betydande aktörer 
och i en särskild klass för sig står Karolinska universitetssjukhuset (Karo-
linska) med egen styrelse, en omsättning 2015 på 16.8 miljarder och med 
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cirka 15 400 anställda (Karolinska universitetssjukhuset, 2016). Verksam-
heten var 2016 uppdelad på två produktionsenheter, Karolinska Huddinge 
och Karolinska Solna och organiserad i 7 divisioner, 70-talet verksamhets-
områden och kliniker. Komplexiteten i sjukhusets uppdrag kan illustreras 
med att specialitetsstrukturen i svensk hälso- och sjukvård består av totalt 
57 specialiteter fördelade på basspecialiteter, grenspecialiteter och tilläggs-
specialiteter, varav det stora flertalet finns representerade på Karolinska 
(Socialstyrelsen 2012). Utbildningsuppdraget som i första hand är Karolin-
ska institutets ansvar omfattar 22 utbildningsprogram varav nästan alla 
bedriver verksamhetsförlagd utbildning inom Karolinska universitetssjuk-
huset. Forskningen inom sjukhuset är svåröverskådlig med forsknings-
grupper och enskilda forskare som ofta i kraft av unika medicinska kun-
skaper och omfattande personliga nätverk haft stor inverkan på vad som 
efter hand har beslutats för NKS.  

Det näst största akutsjukhuset i Stockholm är Södersjukhuset AB med en 
omsättning 2015 på 3,9 miljarder och med omkring 4 300 anställda (Söder-
sjukhuset AB 2016). Därutöver finns flera offentliga och privata vårdprodu-
center inom Stockholms hälso- och sjukvårdssystem som har ett starkt in-
tresse för vad som händer med NKS. Totalt finns 5–6 relativt stora privata 
aktiebolag som bedriver olika typer av vård på landstingets uppdrag och 
med ökande betydelse för dynamiken i det regionala vårdssystemet. Mest 
betydande 2016 var Capio, Aleris, Praktikertjänst, Förenade Care, Ersta och 
Sophiahemmet. 

Inom ramen för Stockholms läns landsting är de politiska partierna hu-
vudintressenter med avgörande betydelse för viktiga policyprocesser. Par-
tierna är lätta att identifiera men deras ställningstaganden i olika NKS-
frågor har över tid varit svårtolkade. Det gäller såväl enskilda partier som 
blockens agerande. Deras beslut kan ibland förklaras av den skiljelinje som 
finns i landstingsfullmäktige och som skär rakt igenom varje politiskt parti 
mellan företrädare för de norra respektive södra delarna av länet. Den har 
gjort att diskussioner och ställningstaganden rörande NKS plötsligt har 
kunnat få en norr/söderladdning och ibland helt ändrat inriktning. Det har 
t.ex. gällt frågan om transplantationskirurgiska klinikens placering. Den 
verksamheten hamnar inte på NKS i Solna utan blir kvar i Huddinge, trots 
att transplantationskirurgin är en av de mest högspecialiserade verksam-
heter som landstinget erbjuder sina medborgare.  

I början av 1990-talet var hälso- och sjukvården i Stockholms län upp-
delad på nio sjukvårdsområden, två universitetssjukhus, nio övriga akut-
sjukhus och ett stort antal andra produktionsenheter. År 1998 minskade 
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antalet sjukvårdsområden till sex och 2004 till ett enda sammanhållet sjuk-
vårdsområde. Denna centraliserade politiska struktur motsvarades av en 
centraliserad förvaltning med styrande funktion gentemot vårdproducen-
terna och en samordnande uppgift mot politiken. Den inre kretsen kallades 
”koncernledningen” efter förebilder från näringslivet och det var den led-
ningen som under tidigt 2000-tal drev NKS-frågan inom landstinget. Kon-
cernledningen var väl sedd av flera majoriteter och landstinget hade åren 
2002–2006 en samlad förvaltningsledning med en mycket stark ställning. 
Ute i verksamheterna kunde man som forskare under dessa år möta en 
skräckblandad förtjusning över koncernledningen i landstingshuset, eller 
som den ibland kallades, ”huvudkontoret” (Öhrming 2008).  

Efter valet 2006 återkom de borgerliga till makten med en uttalad vilja att 
lämna rollen som dominerande producent i hälso- och sjukvården. De ville 
i stället lägga fokus på finansiering, uppföljning och kvalitetsgranskning 
(Borgerliga alliansen i Stockholms läns landsting 2006). Ett av alliansens 
första beslut var att avveckla koncernledningen och att decentralisera den 
politiska ledningen genom att inrätta tre lokala sjukvårdsstyrelser. Frågan 
om ett nytt sjukhus hade då förts framåt via två stora utredningar, en 
arkitekttävling och bildandet av ett NKS-kansli. Hösten 2015 återinförde 
alliansen en centraliserad koncernledning under landstingsdirektören för 
att kunna slutföra arbetet med NKS och Framtidsplanen inom utsatt tid. År 
2016 verkade totalt sju akutsjukhus inom länet: Södersjukhuset AB, Dande-
ryds sjukhus AB, Capio S:t Görans sjukhus AB, Tiohundra AB (kommunal-
förbund för sjukvård och omsorg där Norrtälje sjukhus ingår), Södertälje 
sjukhus AB, S:t Eriks ögonsjukhus AB samt det förvaltningsdrivna Karo-
linska Universitetssjukhuset. 

Karolinska universitetssjukhuset  
Inom landstinget finns en förvaltning med särskild betydelse för NKS, 
Karolinska universitetssjukhuset (Karolinska) med ett sjukhusperspektiv på 
det nya sjukhusets verksamhetsinnehåll. Karolinska 2016 är en produkt av 
fusionen 2004 mellan Huddinge Sjukhus AB och Karolinska sjukhuset i 
Solna till det förvaltningsdrivna Karolinska universitetssjukhuset med verk-
samhet i Huddinge respektive Solna. Motiven till sammanslagningen an-
gavs i början av 2000-talet främst vara ekonomiska men också strategiska 
rörande forskning och utbildning. Planen var: Att integrera specialiteter 
med verksamhet både i Huddinge och Solna, att profilera Karolinska och att 
flytta vård från universitetssjukhuset till primärt Södersjukhuset, Danderyd 
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och S:t Göran som var tänkta att bli ”riktiga sjukvårdsmaskiner” i ett fram-
tida sjukvårdssystem. Planen var också att vård som inte kräver akutsjuk-
husens resurser skulle föras över till s.k. närsjukvård, en ny term för en 
gammal idé inom svensk sjukvård som handlar om att stärka den öppna 
vården och att förbättra samarbetet mellan vårdgivare. I botten ligger den 
likaledes gamla men aldrig implementerade idén om att föra över resurser 
från akutsjukhusen till primärvården (Anell 2004, 2005). År 2011 återkom 
exakt samma idéer i arbetet med NKS och Framtidsplanen, inbakade i 
samlingsbegreppet ”nätverksjukvård”.  

Arbetet med att integrera de två universitetssjukhusen inleddes med 
stark styrning från Karolinskas ledning som försökte flytta verksamheter 
framför allt från Huddinge till Solna, eftersom det var lättare än att flytta 
från Solna till Huddinge. Det var liksom ”mer uppförsbacke till förorten 
Huddinge”. Koncentrationen av utredningsresurser, kompetenser och diag-
nosområden antingen till Solna eller till Huddinge fortgick till 2006, då 
arbetet strandade när ledningen ville flytta högspecialiserad kirurgi från 
Solna till Huddinge. Det blev en kraftig krock mellan lokala arbetsplats-
kulturer som väckte gammalt motstånd mot sammanslagningen och i med 
det avstannade profileringsarbetet (Choi 2011). Det blev stiltje i profile-
ringsfrågan fram till 2007 då en ny sjukhusdirektör tog fram en ny strategi 
för Karolinska i tre delar. En del var att arbeta vidare med profileringen, en 
annan att utveckla flödesarbetet (lean production) och en tredje att för-
bättra ledning och chefskap inom sjukhuset (Hansson, Strehlenert & Brom-
mels 2012).  

Återkommande budgetunderskott var starka drivkrafter för att driva på 
en profilering inom Karolinska. Men det fanns ingen plan uppifrån–ner 
utan verksamheterna förväntades, att med utgångspunkt från ”benchmark-
ing” och lokala samband själva komma fram till en rationell arbetsdelning, 
att vara i Huddinge eller i Solna. NKS kom successivt med i de interna dis-
kussionerna i form av att eventuella profileringsbeslut skulle ta hänsyn till 
det arbete som då bedrevs inom NKS-kansliet. Omstarten av profilerings-
arbetet 2007 koncentrerades till kliniker som bedrev verksamhet med egen 
personal även utanför Karolinska, t.ex. på Södersjukhuset eller Danderyds 
sjukhus. Men det visade sig åter igen vara näst intill omöjligt att komma 
vidare med profileringen och ett år senare gav sjukhusledningen upp. 
Arbetet återupptogs 2012 när Karolinska fick ansvaret för att ta fram ett för-
slag på verksamhetsinnehåll vid NKS.  
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Karolinska institutet  
Staten är i hög grad inblandad i NKS-projektet via det medicinska univer-
sitetet Karolinska institutet (KI) som 2015 hade en omsättning på 6,4 
miljarder och cirka 4 700 ”årsarbetskrafter” (Karolinska institutet 2016). 
Verksamheten är utspridd på tre campus: 1) Campus Solna, 2) Campus 
Karolinska universitetssjukhuset, Solna-Danderyds sjukhus och 3) Campus 
Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge-Södersjukhuset. Forskning och 
utbildning bedrivs inom 22 institutioner. Samarbetet mellan Karolinska 
institutet och Stockholms läns landsting generellt och rörande NKS är 
komplicerat bl.a. för att de har olika uppdrag och styrs av olika författ-
ningar, att de skiljer sig åt organisationskulturellt och för att institutions-
strukturen vid KI inte motsvarar Karolinskas indelning i divisioner och 
verksamhetsområden. En division på sjukhuset kan härbärgera forskar-
grupper från 5–6 olika KI-institutioner och en enskild klinik kan ha 
forskare från ett par institutioner. Det medför problem med samverkan, 
primärt mellan klinisk forskning och vård. För samarbetet vid Karolinska 
universitetssjukhuset har KI utsett egna prefekter. De deltar i sjukhusled-
ningens och divisionsledningarnas möten i frågor som rör sjukvården, men 
även organisationsförändringar och chefstillsättningar. På kliniknivå finns 
KI-representanter utsedda som samverkar med verksamhetscheferna i frågor 
som rör vårdens organisation och ledning samt KI:s tillgång till sjukvården 
för forsknings- och utbildningsbehov. Därutöver sker löpande möten mellan 
institutets och universitetssjukhusets ledning.  

Ytterligare statliga aktörer med starka forsknings- och utbildningsintres-
sen i verksamheten vid NKS, men med en mer perifer placering runt för-
handlingsbordet är Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Stockholms 
Universitet (SU). Bland primärkommunala intressenter märks främst Stock-
holms kommun och Solna kommun, men även övriga kommuner inom 
länet som värnar sina egna medborgares tillgång till vård, utbildning och 
arbetstillfällen. Bland intresseorganisationer runt NKS syns främst de fack-
liga organisationerna och olika patientföreningar.  

Historiskt sett har gränsen mellan Karolinska institutet och Stockholms 
läns landsting och mellan vård, forskning och utbildning varit grå zoner. 
Den otydligheten har passat parterna väl och ingen har tyckt att det gynnat 
dem själva att klara ut beroendet mellan institut och landsting, eftersom 
vård, forskning och utbildning stödjer varandra interaktivt. Samförståndet 
har under långa perioder byggt på ett ömsesidigt förtroende som har stora 
fördelar. En fördel är att man inte alltid behöver ställa de motsättningar 
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som integrerad vård, forskning och utbildning rymmer på sin spets. Gräns-
dragningsproblematiken inom universitetssjukvården omfattar på så sätt 
frågor om tillitens, omdömets och även civilkuragets betydelse som bl.a. 
Macchiarini-skandalen på Karolinska institutet visat. Macchiarini var en av 
de ”stjärnforskare” som KI rekryterade 2010 för att bygga upp så kallade 
”centers of excellence”. Han avskedades under stor uppståndelse 2016 på 
grund av oredlighet i forskningen. 

Sedan NKS-projektet inleddes i slutet av 1990-talet har samarbetet mel-
lan Karolinska institutet och Stockholms läns landsting gått ”upp och ner”. 
På högsta ledningsnivå har dialogen varit ytterst personberoende. Under 
perioder när topptjänstemännen har litat på varandra har det fungerat 
smidigt och väl. Men så har rektorer, landstingsråd och direktörer ersatts av 
andra och då har tilliten ibland rubbats med konsekvenser för samarbetet. 
På operativ nivå handlar samarbetet om ett stort antal läkare, sjuksköter-
skor, professorer och andra med dubbla eller delade tjänster som vårdar, 
forskar och utbildar i landstingets produktionsenheter, främst KI-anslutna 
landstingssjukhus. Det betyder att inom kliniker och verksamheter på 
Karolinska är landsting och universitet generellt sett tydligt sammanvävda. 
De dubbla eller delade tjänsterna innebär dock att Karolinska respektive KI 
har ett något begränsat inflytande över dessa aktörer som har en unik 
ställning när det gäller implementeringen av ett verksamhetsinnehåll vid 
NKS och i förlängningen även genomförandet av Framtidsplanen.  
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KAPITEL 3  
 

Formen går före funktionen 

Ett nytt sätt att bygga sjukhus 
Beslutet att bygga NKS eller ”Forum Karolinska” som White Arkitekter 
kallade sitt förslag, togs i april 2008 och i maj 2010 fick den ende anbuds-
givaren projektbolaget Swedish Hospital Partners AB (SHP) kontrakt på att 
finansiera och bygga det nya sjukhuset i form av s.k. offentlig privat sam-
verkan (OPS). SHP ägs av SHP Holding som i sin tur ägs av Skanska NKS 
Invest AB till 50 procent samt Innisfree F3 S.a.r.l. respektive Innisfree IFS 
S.a.r.l. till 50 procent med hemort i Luxemburg, dvs. ett upplägg som är 
typiskt för riskkapitalbolag (Ennart & Mellgren 2016). I SHP:s kontrakt 
ingår förutom finansiering och uppförande av sjukhuset även drift av an-
läggningen och utförande av servicetjänster som bl.a. receptioner, lokalvård, 
steril- och textilhantering under 30 år. Efter kontraktstiden, dvs. 2040, över-
går NKS i landstingets ägo. Fram till att OPS-avtalet var färdigt och 
undertecknat diskuterade alliansen i Stockholms läns landsting möjligheten 
att även låta sjukvården ingå i OPS-avtalet, men den idén avskrevs som en 
allt för stor risk för en privat aktör.  

NKS är den största upphandling av ett sjukhus som förekommit i Sve-
rige. Som OPS-projekt är det ett av de största i Europa. Det bygger, undan-
taget Arlandabanan och små primärkommunala byggen, på en i Sverige 
oprövad modell som hämtats från Storbritannien för byggande av infra-
struktur och tillhandahållande av offentligt finansierad service s.k. ”public 
private partnerships” (PPP). Liknande partnerskap spelade en betydande 
roll i flera europeiska länder från slutet av 1800-talet och fram till slutet av 
andra världskriget, då många privatiserade verksamheter återfördes till det 
offentliga på grund av misslyckade marknadslösningar, så kallade ”market 
failures” (Crompton 1999, McKee, Edwards & Atun 2006). Privatiseringar 
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av offentligt finansierade tjänster och ”public private partnerships” kom åter 
på modet i Europa under 1980-talet och då framför allt i Storbritannien 
(OECD 2005). Inom svensk hälso- och sjukvård infördes motsvarande priva-
tiseringar omkring tio år senare. Stockholm gick då i bräschen, bland annat 
genom att dela upp landstinget i s.k. beställare och utförare, skapa kvasi-
marknader med offentliga, privata och ideella vårdgivare och införa företags-
ekonomiska ledningsidéer. Det följdes av ökad valfrihet för patienten och 
etableringsfrihet för företag. OPS-modeller inom sjukvården som uttryck för 
pågående privatiseringar förekommer huvudsakligen i länder med starka 
offentliga sjukvårdssystem och de uppträder i ett antal varianter (Stockholms 
läns landsting 2006, Landstingsrevisorerna, Projektrapport 10/2010). 

Den traditionella arbetsgången vid byggande och driftsättning av sjukhus 
i Sverige omfattar tre faser: För det första sjukvårdsplanering, där landstinget 
utreder behovet av sjukvård eller faktisk efterfrågan eftersom behoven är 
notoriskt svåra att mäta. Efterfrågan jämförs med politiska mål avvägda mot 
ekonomiska och tekniska förutsättningar. För det andra funktionsutredning, 
som klarlägger vilka funktioner som krävs vid ett nytt sjukhus för att mot-
svara de krav som sjukvårdsplaneringen ställer. Här genomförs en analys av 
vilka verksamheter som bör finnas på sjukhuset, hur stora utrymmen olika 
verksamheter behöver och hur verksamheterna ska placeras i förhållande till 
varandra, med andra ord hur sjukhuset ska fungera vad gäller lokaler, 
personal, utrustning etc. För det tredje projektering och byggande, där funk-
tionsutredningens resultat omvandlas till ritningar och byggnadsbeskriv-
ningar som därefter övergår i själva byggandet av anläggningen som nor-
malt sker i landstingets egen regi med inhyrda byggföretag.  

Vid den senaste byggnationen av ett stort akutsjukhus i landet, Sunderby 
sjukhus i Norrbottens läns landsting som stod färdigt 1999, gick man till-
väga precis på det ovan beskrivna sättet. Ambitionerna i Norrbotten var 
höga och i flera avseenden var anslaget och formuleringarna i byggnads-
handlingarna desamma som i Stockholm några år senare. Man skulle bygga 
”Europas modernaste sjukhus”. Sjukhusbyggnaden skulle vara generell och 
flexibel för att snabbt kunna anpassas till ny medicinsk teknik och nya 
behandlingsformer utan dyrbara ombyggnationer. Klinikerna skulle ersättas 
av verksamhetsområden och vården skulle vara patientfokuserad med per-
sonal organiserad i multiprofessionella team (Johansson 2004). Den stora 
stridsfrågan den gången var lokaliseringsbeslutet. Den avgjordes kollegialt 
genom att sjukhuset placerades mitt emellan Boden och Luleå.  

Vid planeringen och byggandet av Huddinge sjukhus (1961–1972) som 
är det senaste stora sjukhusprojektet i Stockholmsregionen var tillväga-
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gångssättet också det samma. För det första sjukvårdsplanering, för det 
andra funktionsutredning och för det tredje projektering och byggande. 
Vad gäller verksamhetsinnehållet vid Huddinge var det en grupp kliniskt 
erfarna professorer och överläkare tillhöriga Karolinska institutet som ut-
redde och tidigt avgjorde vilka specialiteter som skulle finnas i sjukhuset. 
Landstinget bestämde resursramarna t.ex. antalet vårdplatser men visade 
begränsat intresse för forskning och utbildning. Huddinge projekterades 
och byggdes i landstingets regi av privata företag. I den dåvarande general-
planen angavs bl.a. vårdens innehåll, organisation och omfattning samt 
utbildningens inriktning relativt detaljerat. För byggandet av Huddinge 
sjukhus ställde landstingsfullmäktige upp följande mål: 1) god patientvård, 
2) rationell sjukhusdrift, 3) god fysisk miljö, 4) attraktiva anställningsför-
hållanden (Björklöf 1976).  

I fallet NKS har Stockholms läns landsting valt en annan modell. Grund-
läggande sjukvårdsplanering och funktionsutredning har i viktiga avseen-
den skjutits på framtiden och man har i stället valt att mer eller mindre 
skyndsamt gå på projektering och byggande. Därigenom har landstinget 
tagit ett nytt grepp på frågan om vilken vård som sjukhuset ska rymma och 
spörsmål om forskning och utbildning har lämnats till KI. Byggandet och 
driften av anläggningen har överlåtits på projektbolaget SHP och dess 
underleverantörer och som mål för NKS-projektet har landstingsfullmäk-
tige deklarerat att det nya sjukhuset ska: 1) vara navet i ett nationellt och 
internationellt konkurrenskraftigt universitetssjukvårdssystem, 2) vara ett 
specialsjukhus för regionen med inriktning på högspecialiserad och 
specialiserad vård, 3) inta en central roll vid utvecklingen av Stockholms-
regionen till ett biomedicinskt kraftcentrum.  

Det är alltså stora skillnader i fokus och för vilka syften landstinget har 
byggt Huddinge sjukhus respektive Nya Karolinska Solna. År 2012 tonades 
de ursprungliga målen med NKS ned och projektet gavs en ny inriktning 
när politiken backade från målet om ett dominant sjukhusnav och dek-
larerade: ”vi kommer inte koncentrera all högspecialiserad vård till Solna”. 
Samtidigt fick Karolinska universitetssjukhuset ansvaret för att föreslå ett 
verksamhetsinnehåll vid NKS. Därmed vävdes i stort sett alla stridiga viljor 
inom Karolinska in i arbetet och många nya frågor kom upp på bordet.  

Sammanfattning 
Avsikten med Del 1 har varit att presentera syftet med boken, redovisa hur 
studien har genomförts, introducera de huvudsakliga aktörerna och att ge 
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en orientering om det nya sjukhuset som utgör den centrala förutsättningen 
för att skapa ”världens främsta miljö för vård, forskning och utbildning” i 
Stockholmsregionen. Vidare redovisas kortfattat ett teoretiskt ramverk som 
gör det möjligt att förstå arbetet med verksamheten vid NKS och hur det 
har påverkat andra centrala projekt i landstinget. I centrum står tre huvud-
aktörer som var och en kan förväntas ha en egen agenda och agera inten-
tionellt vad gäller NKS, men som inte alltid har levt upp till förvänt-
ningarna. I Del 2 presenteras en kronologi över arbetet med NKS:s innehåll, 
från projektets inledning under slutet av 1990-talet till den första fasen av 
driftsättningen i november 2016. 
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DEL 2  
 

NKS och kronologin 

I Del 2 använder jag kronologin för att placera min berättelse i tid och rum. 
Texten baseras på arkivdata interfolierade med intervjumaterial, kommen-
tarer och frågor som speglar varje tidsperiods meningsutbyten och förhåll-
ningssätt. Återkommande inriktningsbeslut i landstingsfullmäktige om NKS:s 
verksamhet har skapat dellösningar men också svårigheter, inte minst 
restriktioner för beslut i efterföljande tidsperioder. För att inte belasta tex-
ten med ett överflöd av referenser begränsas dessa till centrala utredningar, 
tjänsteutlåtanden, fullmäktigebeslut, årsredovisningar och ett strikt urval av 
organisationsteoretisk litteratur.  
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KAPITEL 4 

  

Den inledande beredningen 

Stockholm Science City Foundation 1990– 
Stiftelsen Stockholm Science City Foundation grundades 1990 av Karolinska 
Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms Universitet, Handels-
högskolan i Stockholm och en rad privata stiftelser för att främja under-
visning och forskning samt industriella utvecklingsprojekt i stockholms-
området (www.ssci.se). Inom den ramen diskuterade bl.a. företrädare för 
Karolinska institutet behovet av en ny typ av universitetssjukhus som inte 
skulle vara en ”diversehandel” för all möjlig sjukvård. För KI handlade det 
också om att Sverige inte riktigt hängde med internationellt, vare sig det gäller 
medicinsk forskning, medicinsk utveckling eller excellent sjukvård. En bit in 
på 2000-talet mötte dessa tankar landstingets villrådighet över ett nedslitet 
Karolinskt sjukhus i Solna och där någonstans föddes idén att Stockholm 
skulle skaffa sig ett ”riktigt spetssjukhus”. Det skulle vara något extra, något 
att vara stolt över och över partigränserna bestämde sig ledande politiker för 
att försöka nå en plats i universitetssjukhusens ”Champions League”. I tidiga 
skisser laborerade politiker och tjänstemän med ett litet, mycket specia-
liserat sjukhus med 300 vårdplatser och en vision om världens främsta miljö 
för vård, forskning och näringsliv i samverkan, där sjukhuset skulle stå klart 
2015, senare framflyttat till 2016, sedan 2017 och senast till 2018.  

År 2001 fördes stiftelsens uppdrag över till Stockholm BioScience, som 
2006 inkorporerades i Stockholm Science City under namnet Stockholm 
Science City – BioScience. År 2016 förvaltas den ursprungliga stiftelsens idé 
under ”varumärket” Stockholm Life som främst handlar om att utveckla 
området Hagastaden där NKS ligger till ett ”life science nav” för företag 
inom läkemedel, medicinsk teknik och bioteknik. I reklamen talas det om 
Stockholm Science City – Hagastaden, med NKS som en av de centrala 
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beståndsdelarna för att förverkliga uppdraget. Det betyder att det nya 
sjukhuset förväntas bli en betydande resurs för fler aktörer än landstinget 
och KI. Det betyder också att beslutsprocessen rörande verksamhets-
innehållet vid NKS varit länkad till idéer som går utanför det traditionella 
uppdraget för ett universitetssjukhus. Det har påverkat vad dominerande 
aktörer sett som önskvärt och möjligt att åstadkomma med NKS. I den 
inledande planeringen av Hagastaden kan man se hur politiker och tjänste-
män har försökt bryta gamla mönster för byggande av universitetssjukhus 
genom att betrakta NKS som en komponent i en samlad vård-, forsknings-, 
utbildnings- och näringspolitisk satsning.  

SNUS-utredningen 2001–2002 
Planen på ett nytt universitetssjukhus drevs alltså utifrån idén att Stockholm 
skulle skapa någonting som var det bästa man kunde åstadkomma. Den 
gemensamma tanken var att få fram ett unikt universitetssjukhus som en 
central komponent i ett akademiskt sjukvårdssystem beläget i en bioteknik-
park som länkade samman Stockholms läns landsting, Karolinska Institutet, 
Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms Universitet. Inom landstinget 
kan källorna till ett nytt sjukhus spåras till enskilda politiker och tjänstemän, 
där frågan under flera år förvaltades i en intern tjänstemannaprocess. Åren 
2001–2002 hanterades frågan inom SNUS-utredningen (Stockholms Nya 
UniversitetsSjukhus) som också reflekterade över Stockholms framtida sjuk-
vårdsstruktur (Stockholms läns landsting, 2002-11-15). En viktig drivkraft var 
att landstinget ville återta förlorade positioner inom rikssjukvården och 
utveckla Stockholm till ett ledande internationellt centra inom medicinsk 
forskning. Frågan om ett nytt sjukhus föredrogs under dessa år med jämna 
mellanrum för politikerna, specifikt frågan om sjukhusets finansiering. Ett 
viktigt vägval var om landstinget skulle renovera eller bygga nytt. I en ”bort-
tappad” utredning som drevs parallellt med SNUS-utredningen föreslog 
Locum en upprustning av sjukhuset i Solna kombinerad med en utbyggnad i 
etapper för en i sammanhanget relativt beskedlig kostnad.  

Vid studieresor ute i världen anammade ledande politiker och tjänste-
män dock uppfattningen att det inte håller ”att lappa och laga” på gamla 
sjukhus och tidigt formades en preferens bland centrala aktörer för att 
bygga nytt. Dåtidens diskussioner handlade också om var sjukhuset skulle 
placeras. Sammantaget blev det inga stora politiska strider i byggnadsfrågan 
eller om var sjukhuset skulle byggas. Vid den tiden fanns en tydlig vilja att 
hålla samman och att skapa enighet över blockgränsen. Det gynnade ett 
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kommunöverskridande stadsbyggnadsprojekt mellan Stockholm och Solna 
som sedermera kom att kallas Hagastaden. Redan under SNUS-utredningen 
diskuterades planer på att slå ihop de dåvarande två universitetssjukhusen i 
Stockholm. Men det ”viftades bort” av politikerna som ett omöjligt projekt, 
trots de stora kostnader som var förenade med att driva två angränsande 
universitetssjukhus med liknande vårdutbud. Avståndet mellan de två sjuk-
husen är endast 21 kilometer! 

Successivt övergick de allmänna sjukhusidéerna till något mer konkret 
som kom att bli inledande planeringsuppdrag för olika byggkonsulter. Idé-
projektet fick stark inspiration från tankar om att skapa en s.k. interven-
tionsanläggning efter utländska förebilder, dvs. ett ”mellanliggande” akut-
sjukhus med relativt få vårdplatser, där patienten finns på sjukhuset för 
diagnos och behandling under mycket kort tid, för att därefter föras över till 
en annan vårdgivare (Fosse 2007). Till saken hör att alla akutsjukhus i 
Stockholms läns landsting kan beskrivas som någon form av interventions-
sjukhus, dit patienten kommer för att genomgå någon form av intervention. 
Med skillnaden att vårdtiderna vid NKS var tänkta att bli extremt korta. 

SNUS-utredningens huvuduppdrag var att belysa struktur-, fastighets- 
och finansieringsfrågor dvs. grundläggande förutsättningar för ett nytt sjuk-
hus. Arbetet leddes av en styrgrupp med tjänstemän från landstinget och 
företrädare för Karolinska institutet respektive Karolinska sjukhuset. I de av-
snitt i utredningen som avhandlade det nya sjukhusets funktion och möjliga 
verksamhetsinnehåll var anslaget i första hand nationellt. I utredningen skis-
serades även ett allmänt hållet uppdrag för ett nytt Karolinskt sjukhus i Solna, 
som generellt sett även skulle gälla Huddinge Universitetssjukhus AB. Det 
slås också fast att det nya sjukhuset skulle inriktas mot högspecialiserad vård 
och att dess verksamheter dimensioneras så att de stödjer universitetssjuk-
husets övriga uppdrag inom forskning och utbildning. Vidare föreslogs en 
anpassad akutmottagning som endast tog emot patienter som kommer med 
ambulans, på remiss eller hänvisas dit. Det nya sjukhuset i Solna gavs därmed 
ett helt annat innehåll än det gamla sjukhuset, vilket betyder stora konse-
kvenser för det regionala sjukvårdssystemet.  

Inom ramen för SNUS-utredningen diskuterades således en fusion av 
Huddinge Universitetssjukhus AB och Karolinska sjukhuset med slutmålet: 
Ett universitetssjukhus, en sjukhusledning och enhetliga kliniker. Två kon-
kurrerade universitetssjukhus innebar både för- och nackdelar för lands-
tinget, där fördelarna övervägde under sjukvårdens expansion på 1960- och 
1970-talet då det unga, hungriga och nytänkande Huddinge jagade det ”lite 
uppnästa och mer långsamt gående” Karolinska sjukhuset i Solna. Under 
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1980-talet hade konkurrensen mellan sjukhusen börjat spela ut sin roll och 
det blev ett allt större slöseri när båda sjukhusen ville vara lika stora på 
allting, samtidigt som den politiska styrningen sällan gav någon effekt. Då 
mognade en tanke i landstingets ledning: Tänk om vi kunde slå ihop de här 
sjukhusen? Men funderingarna på en sammanslagning ledde aldrig till 
något förslag från utredningens sida. Tiden ansågs inte mogen och tjänste-
männen ville inte hämma det påbörjade arbetet med ett nytt sjukhus p.g.a. 
ett politiskt stillastående i fusionsfrågan.  

SNUS-utredningens huvudsakliga slutsatser blev: Ett nytt universitets-
sjukhus bör ges ett annat verksamhetsinnehåll än vad som gäller för det 
gamla Karolinska sjukhuset, vilket även skulle kräva förändringar inom 
landstingets sjukvårdssystem i sin helhet. Den högspecialiserade vården i 
länet bör lokaliseras till det nya sjukhuset, dels för att den måste 
koncentreras av kompetens- och resursskäl, dels för att den ansågs ha ett 
nära samband med forskning och utbildning. Sjukhuset bör utformas som 
en avancerad interventionsanläggning med en anpassad akutmottagning. 
Frågor om uppdrag och ett mer detaljerat verksamhetsinnehåll för det nya 
sjukhuset och vilka vård-, forsknings- och utbildningsbehov som sjukhuset 
skulle täcka sköt utredningen på framtiden. 

3 S-utredningen 2003–2004 
SNUS-utredningen följdes av 3 S-utredningen (Stockholms SjukvårdsSys-
tem), vars uppdrag var att mer grundligt sätta in tidigare frågeställningar i 
ett större sammanhang utifrån den plattform som SNUS-utredningen redo-
visade (Stockholms läns landsting LS 0409-1729, 2004). I ledningsgruppen 
för 3 S satt förutom ett antal direktörer från landstinget företrädare för KI 
och för Locum AB med uppgift att genomföra förberedande projekt avse-
ende det nya sjukhuset. 3 S delades upp i två delprojekt, det ena avsåg det 
nya universitetssjukhuset och akutsjukvårdens struktur i länet, det andra 
riktades in mot närsjukvården (primärvården). Inom Stockholms akutsjuk-
hus och även inom andra vårdenheter uppfattades 3 S-utredningen grovt 
uttryckt som ”ännu en toppstyrd utredning” med svag förankring inom de 
operativa verksamheterna.  

Efter några månader avbröts 3 S-utredningens arbete p.g.a. den kris som 
då inträffade i landstingets budgetarbete. Bakgrunden var att länsrätten 
underkände den minusbudget som den röd-gröna majoriteten presenterade 
för 2004, ett miljardminus som hade ackumulerats under flera år. Sådana 
underskott strider mot kommunallagen som säger att ett landstings utgifter 
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inte annat än tillfälligt får överstiga inkomsterna. Tjänstemännen fick då i 
uppdrag att lägga fram förslag på kraftfulla besparingar. I det samman-
hanget återkom idén att slå samman de två universitetssjukhusen i Stock-
holm, under förutsättning att det kunde sättas en tydlig ”prislapp” på 
fusionen för fullmäktige att ta ställning till. En sammanslagning förut-
spåddes ge en besparing på 600 miljoner (McKinsey & Company 2007).  

Den ovan nämnda besparingen visade sig vara ytterst svår att realisera. 
Det gick bra första året efter sammanslagningen 2004, då det fanns många 
”lågt hängande frukter att plocka” och sjukhusledningen hämtade snabbt 
hem ett par hundra miljoner på administrativa reformer. Sedan blev det 
kärvare när ledningen gav sig på kliniker och verksamhetsstrukturer. Då 
tappade man snart all kraft i den process som redan då kallades en 
profilering mellan Huddinge och Solna. För landstinget handlar en profi-
lering inte bara om en fördelning av verksamheter inom universitetssjuk-
huset, här ingår även en nivåstrukturering mellan Karolinska och övriga 
akutsjukhus, ett försök att lindra konkurrensen mellan sjukhusen och en 
strävan att förändra lokala arbetsplatskulturer i sjukvården. Där en maxim 
säger: Som chef gäller det att ha så många sängar och så många patienter 
som möjligt, då får man resurser. Till den kulturen hör också en hel del 
prestige mellan sjukhus, kliniker och läkare.  

Mot den här bakgrunden bestämde sig ledande politiker och tjänstemän 
för två saker när det gällde ett eventuellt byggande av ett nytt sjukhus. För 
det första att det är Stockholms läns landsting som ska bygga sjukhuset och 
det gör man för medborgarna i regionen, inte för Karolinska i Solna. För det 
andra att ett sammanslaget universitetssjukhus först så småningom får ta 
över driften av det nya sjukhuset och att det först sker när det är klart med 
en beställning på verksamhetsinnehållet. Bakom detta fanns föreställningar 
bland politiker och tjänstemän av ungefär följande slag: Om Karolinska 
universitetssjukhuset själv får stå för planeringen av ett nytt sjukhus kom-
mer ”i stort sett ingenting” att förändras. Vidare, om landstinget medvetet 
bygger en mindre anläggning med färre vårdplatser än vad professionen 
anser nödvändigt kan man tvinga fram förändringar t.ex. en länge önskad 
utveckling mot öppna vårdformer. Det var bl.a. detta politiken ville uppnå 
med en inledande ”sidsteppning” av Karolinska och en snål planering av 
antalet vårdplatser på det nya sjukhuset.  

3 S-utredningens slutsatser mynnade ut i följande förslag: Bygg ett nytt 
sjukhus i Solna, specifikt inriktat mot högspecialiserad vård, forskning och 
utbildning. I utredningen föreslogs vidare vissa egenskaper hos den nya 
anläggningen som skulle få stark bäring på den fortsatta beslutsprocessen 
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rörande innehållet, bl.a. sägs att byggnaden ska kännetecknas av ”generella 
lösningar, flexibilitet och utbytbarhet”. Det skulle innebära att landstinget 
kunde bedriva alla former av högspecialiserad och specialiserad sjukvård, 
undervisning och forskning utan dyra ombyggnader vid behov av förändrad 
vård. Sjukhuset föreslogs bli mindre än dåvarande Karolinska sjukhuset i 
Solna och dimensionerades för cirka 500 vårdplatser (exkl. Astrid Lindgrens 
Barnsjukhus). På basis av 3 S-utredningens förslag fattades två beslut under 
våren 2005: För det första ett inriktningsbeslut om att all högspecialiserad 
vård i länet ska koncentreras till Karolinska universitetssjukhuset och som 
en konsekvens av detta, att viss specialiserad vård vid Karolinska ska flyttas 
ut till övriga akutsjukhus samt att närsjukvården ska utvecklas. Det andra 
beslutet var att planeringen av det nya sjukhuset skulle fortsätta med 
utgångspunkt från 3 S-utredningens förslag.  

SNUS-utredningen och 3 S-utredningen rapporterade många sakförhål-
landen som makthavarna ville höra, bl.a. om möjligheter att koncentrera vård 
och att det går att utnyttja vårdens resurser mer effektivt. Reaktionerna från 
de operativa delarna av landstingsvärlden var under de inledande utred-
ningarna påtagligt ljumma. Från verksamheter och den medicinska profes-
sionen var kommentarerna i huvudsak av karaktären: ”Håll på ni”! Frågan 
om verksamhetsinnehållet vid det nya sjukhuset var också någonting mycket 
perifert bland vårdpersonal ända fram till hösten 2010 när Skanska började 
spränga och schakta för den nya anläggningen. Med början 2004 och många 
år framåt var det stora samtalsämnet bland personalen istället, samman-
slagningen av Huddinge universitetssjukhus AB och Karolinska sjukhuset i 
Solna och dess konsekvenser för den dagliga verksamheten.  

Formgivningstävlingen 2005–2006  
Frågan om ett nytt sjukhus i Stockholm var under de första åren av 2000-
talet en tjänstemannastyrd process. Ärendet föredrogs med jämna mellan-
rum för politikerna men det var först i och med formgivningstävlingen, 
arkitekttävlingen 2005, som enskilda politiker började visa ett större intresse 
och engagemang i sjukhusprojektet. Formgivningstävlingen arrangerades av 
Locum AB och föregicks av en prekvalificering där fem företagsgrupper 
utsågs att medverka i den slutliga tävlingen (Locum AB 2006). I underlaget 
till tävlingen uppmanades deltagarna att i sina bidrag visa ett ”visionärt 
tänkande och okonventionella idéer”. Angående verksamhetsinnehållet vid 
det nya sjukhuset meddelades kortfattat att deltagarna i sina förslag skulle 
utgå från 3 S-utredningens skrivningar bl.a. rörande högspecialiserad och 
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specialiserad vård. I tävlingsuppgiften ingick att redovisa ett övergripande 
koncept för en sjukhusanläggning på totalt cirka 300 000 kvadratmeter, 
med 600 vårdplatser och med särskilda krav på specifika ytor. Till vinnare i 
tävlingen, där politikerna tog plats i tävlingsjuryn, utsågs White Arkitekter 
AB med sitt förslag ”Forum Karolinska”. Den fortsatta planeringen av det 
nya sjukhuset fick sedan ökad tyngd genom bildandet av NKS-kansliet 2006 
med uppgift att utveckla det vinnande tävlingsförslaget. Benämningen Nya 
Karolinska Solna (NKS) användes första gången inom NKS-kansliet och det 
blev sedan arbetsnamnet på det nya sjukhuset.  

NKS-kansliet 2006–2007 
Bildandet av NKS-kansliet föregicks av flera års diskussioner inom ”koncern-
ledningen” och bland ledande politiker om vilken roll Karolinska univer-
sitetssjukhuset skulle tilldelas i det fortsatta arbetet. Politiker och tjänstemän 
uppfattade den dåvarande ledningen för sjukhuset som förändringsobenägen, 
mot bakgrund av att ”så lite” hade hänt efter fusionen 2004. Organiseringen 
och bemanningen av kansliet var ett medvetet val och en markering från 
landstingsledningens sida att man inte riktigt litade på alla delar av den egna 
organisationen. NKS-kansliets tillkomst kan därför ses som ett misstroende 
riktat mot Karolinskas ledning och verksamheterna och deras vilja att 
åstadkomma reella förändringar. Men alla akutsjukhus i Stockholm och deras 
specialister har omvittnat starka identiteter som gör det svårt för huvud-
mannen att ens göra små förändringar i deras verksamhet. Ett paradexempel 
som ibland framhålls är landstingets beslut att flytta operationer av mat-
strupscancer från Danderyds sjukhus till Karolinska sjukhuset i Solna. Det 
tog tio år att genomföra den förändringen, för att i Danderyd fanns en 
skicklig läkare som inte såg tillräckliga skäl för en flytt. 

NKS-kansliet underställdes ledningen för Locum AB med en styrgrupp 
bestående av landstingstjänstemän, företrädare för Karolinska institutet 
respektive Karolinska universitetssjukhuset. Styrande för kansliets arbete 
var uppdragsramar med förutsättningar, syfte, dimensionerande data m.m. 
I ramarna för den fortsatta projekteringen angavs att NKS skulle bygga på 
generella lösningar och därmed kunde, enligt kansliet, beslut om sjukhusets 
uppdrag tas i ett senare skede av planerings- och byggprocessen. Man 
betonade till och med vikten av att inte binda sig för tidigt när det gällde 
sjukhusets verksamhetsinnehåll. Argumenten för att vänta var: Den snabba 
medicinska och tekniska utvecklingen, en eventuell förändrad regionindel-
ning i Sverige, pågående arbete med en profilering mellan Karolinska Solna 
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och Karolinska Huddinge och att man inte på allvar ville blanda in den 
medicinska professionen i detta skede av processen.  

I uppdragsramarna skisserades följande mål för arbetet med NKS: Sjuk-
huset ska vara navet i ett universitetssjukvårdssystem med inriktning mot 
högspecialiserad vård och inta en central roll i utvecklingen av ett biomedi-
cinskt kraftcentrum i Stockholm. Vidare deklarerades att sjukhuset skapas för 
ett nytt uppdrag och ”inte som ersättningslokaler för gamla Karolinska 
sjukhuset i Solna” (Stockholms läns landsting 2006-12-21). Den här skriv-
ningen väckte reaktioner bland övriga vårdproducenter i regionen. Särskilt 
formuleringen att NKS ska vara navet med stort N för högspecialiserad och 
resurskrävande verksamhet och inte ett bland flera nav i det regionala vård-
systemet. Det tolkades som att all högspecialiserad vård vid andra sjukhus 
skulle beredas plats inom det nya sjukhuset och att övriga vårdproducenter 
skulle samverka med NKS på dess villkor, dvs. att deras roller i sjukvårds-
systemet skulle förändras radikalt, inte minst Huddinge sjukhus ställning. 
Inom Karolinska universitetssjukhuset uppfattade man inte heller NKS som 
ett unikt nav, där såg personalen universitetssjukhuset mer som en tandem-
cykel med ”två nav och en kedja” mellan de två sjukhusen.  

Vad de anställda på NKS skulle ägna sig åt avhandlade NKS-kansliet i 
övergripande ordalag, likaså de bärande idéerna för det nya sjukhuset som 
tematisk organisation, delad vårdkedja, roterande personal och ökat kapaci-
tetsutnyttjande. Dessa koncept och bakomliggande antaganden diskutera-
des aldrig mer ingående, t.ex. hur en sjuksköterska eller läkare skulle vandra 
”över gränserna” mellan sjukhus med olika ägare och driftsformer. Men 
detta var under dessa år givna förutsättningar, tillsammans med bilden av 
NKS som navet och bilden av ett unikt sjukhus med nästan enbart hög-
specialiserad vård. Angående forskningen meddelades att forskningsmiljöer 
i form av ”centers of excellence” skulle skapas för att stärka kopplingen mel-
lan grundforskning och klinisk forskning. Angående utbildningen talades 
mest om moderna lokaler. Vid utformningen av det nya sjukhuset skulle 
integrationen mellan fakultet och sjukhus också stärkas via gemensam 
administration i gemensamma lokaler, en ambition som snabbt klingade av 
och senare helt försvann.  

Idén att bygga och driva NKS som navet i ett universitetssjukvårds-
system kom från ledande tjänstemän inom KI och landstinget samtidigt 
som de politiska partierna var överens om att NKS skulle bli ”kronan på 
verket i svensk sjukvård”. Man var också överens om att NKS skulle bli en 
relativt liten anläggning efter utländska förebilder. Uppfattningen vid denna 
tid var att svenska universitetssjukhus var överdrivet stora enheter som 
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bedrev omfattande basal sjukvård till onödigt höga kostnader. Begreppet 
nav var i sammanhanget ett sätt att, ”lite politiskt tjusigt”, uttrycka det som 
professionen uttryckte på ett mer konkret sätt, dvs. att forskarna behövde 
ha ”dragningsrätt” på patienter i hela det regionala vårdsystemet för att 
kunna utveckla morgondagens kunskap. Det innebar bland annat att spe-
cialisterna på Karolinska skulle kunna utveckla forskningsprojekt tillsam-
mans med specialister från exempelvis Danderyds sjukhus, Södersjukhuset 
och S:t Görans sjukhus. Specialisterna skulle därigenom kunna åberopa 
något slags uppdrag att driva forskningsprojekt för hela vårdsystemet, med 
access till stora patientunderlag. Men utan att kunna pressa andra att vara 
med i enskilda projekt.  

Arbetet inom NKS-kansliet gick trögare och trögare och körde slutligen 
fast. Den ansvarige programdirektören beskrev det hela som att kansliet 
saknade exekutiv kraft. Man hade ansvar för att driva planeringen av det 
nya sjukhuset, men saknade befogenheter att fatta beslut. Kansliet upp-
fattades också som en omöjlig konstruktion med en arbetsmetodik som 
byggde på att man drog samman olika förvaltningar och produktions-
enheter runt ett bord för att hantera givna frågor och problem. Där satt 
tjänstemännen och ”pratade” och efter två timmar påpekade alla att det 
hade varit ett bra möte och så gick var och en hem till sig. Men ingenting 
hade beslutats, ingenting hade bestämts. I en promemoria till landstings-
styrelsen noterade landstingsrevisorerna att det fanns stora oklarheter kring 
ansvarsfördelningen i programarbetet för det nya sjukhuset (Landstings-
revisorerna, 2008-03-13).  

NKS-kansliet avvecklades 2007 och i november detta år presenterades ett 
projektprogram baserat på kansliets arbete (Stockholms läns landsting, 
Projektprogram 2007). Det beskrevs som ett konceptprogram och redo-
visade huvudidéer, övergripande struktur och lösningar för det nya sjuk-
huset. Programmet hade två huvudsakliga syften: 1) att redovisa och 
illustrera det konceptuella förslaget till ett nytt sjukhus i Solna, 2) att utgöra 
styrdokument för det fortsatta arbetet. Projektprogrammet utgjorde till 
stora delar en sammanställning av tidigare framtagna dokument. Av särskilt 
intresse för denna studie är att programmet åter igen lyfte fram argument 
för att avvakta med en precisering av verksamheten vid NKS, men för att 
möjliggöra ett färdigställande av sjukhuset till 2015 ville politikerna se ett 
konkret förslag till innehåll senast december 2010 (Landstingsstyrelsens 
förvaltning, 2007-11-22). Annat av intresse är projektprogrammets skriv-
ningar rörande vårdarbetets organisation och hur personalen skulle arbeta 
vid NKS. Här angavs att mottagningar, dagverksamheter, operation, rönt-
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gen etcetera skulle förberedas för 16-timmarsdrift, alltså dubbla skift, vilket 
skulle möjliggöra det kapacitetsutnyttjande som angetts i olika beräkningar 
av sjukhusets produktivitet.  

I en gemensam skrivelse till landstingsledningen uttryckte fackför-
bunden Kommunal, SACO, SKTF och Vårdförbundet, dvs. företrädare för i 
princip all vårdpersonal i regionen, stor oro inför det planerade beslutet att 
bygga det nya sjukhuset. Specifikt idén att bygga ett nytt sjukhus i Solna 
utan att först beskriva regionens vårdbehov, konsekvenserna för vården i 
övrigt och sjukhuset roll i det totala vårdsystemet. Det uppfattades t.o.m. 
som oansvarigt av landstingets ledning (Läkartidningen nr: 51-52, 2007). 
Den här typen av kritik och invändningar mot ordningsföljden i besluten, 
att först besluta om att ett sjukhus ska byggas och att därefter besluta om 
vilken verksamhet sjukhuset ska inrymma, har kommit från enstaka håll 
men upprepats över tid och med allt större skärpa. Därmed var de inle-
dande stegen i NKS-projektet avslutade. Alla stora aktörer var med ”på 
båten” och konflikterna var ännu få och relativt lätta att hantera för lands-
tinget. Kort summering och tidsaxel: 

Stockholm Science City Foundation 1990– 
SNUS-utredningen 2001–2002 
3 S-utredningen 2003–2004 
Formgivningstävlingen 2005–2006 
NKS-kansliet 2006–2007 
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KAPITEL 5  
 

Byggbeslut och sedan utredning om framtiden 

NKS-förvaltningen 2008–2011  
Efter en period av förhandlingar tillsattes en extern utredare med uppdrag 
att reorganisera NKS-projektet. Den sakkunnige utredaren föreslog bildan-
det av ett landstingskommunalt aktiebolag alternativt en särskild förvalt-
ning som skulle ansvara för det fortsatta projektet. År 2008 fattade lands-
tingsfullmäktige beslut om att bygga NKS och att inrätta en separat förvalt-
ning, NKS-förvaltningen, med två primära uppgifter: För det första att 
upphandla och bygga det nya sjukhuset. För det andra att utveckla och 
förändra sjukvården genom ett förslag på verksamhetsinnehåll för det nya 
sjukhuset samt att redovisa verksamhetsmässiga konsekvenser för regionens 
sjukvård. I konsulttermer talades det om ”an industry in transformation” 
och inte minst om en mer patientorienterad vårdorganisation. De politiska 
partierna var eniga om att skapa en särskild NKS-förvaltning vid sidan om 
Landstingsstyrelsens förvaltning och Hälso- och sjukvårdsnämndens för-
valtning. Det var politikens sätt att tillvarata sina intressen i NKS-projektet, 
att konkretisera projektet och tilldela det ett politiskt ägarskap. Den 
politiska enigheten tog slut 2010, två år efter byggbeslutet, bl.a. på grund av 
att upphandlingen av sjukhuset och den så kallade ”offentlig privata sam-
verkan”, OPS-avtalet, kom att baseras på enbart ett anbud. 

Tillkomsten av NKS-förvaltningen handlade också om en fördelning av 
politiska uppdrag. Det är en viktig fråga i Stockholm där man har åtta 
landstingsråd att fördela arbetsuppgifter på och i dessa sammanhang är det 
”lite finare” att vara ordförande i en nämnd än i en beredning. En nämnd 
har beslutsrätt, en beredning har som regel inte det. Utanför NKS-för-
valtningen spekulerades en del om varför det blev en särskild förvaltning. 
Hos några respondenter var ”känslan”: Att här bygger landstinget upp en 
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särskild förvaltning, tillsätter en direktör hämtad utanför det egna lands-
tinget och anställer en rad unga och kompetenta läkare för att forma en 
framtida ledningsgrupp för ett ”avknoppat” universitetssjukhus i Solna. 
Känslan var alltså att det hela skulle sluta med en upplösning av det fusio-
nerade Karolinska universitetssjukhuset. Arbetet inom NKS-förvaltningen 
hade också starkt fokus på NKS medan sjukhuset i Huddinge i stort sett var 
”bortglömt”. Det väckte frustration inom Karolinska där verksamhets-
cheferna tyckte att det var ”väldigt konstigt” att man i stort sett gick förbi 
Karolinska när det gällde verksamhetsinnehållet vid det nya sjukhuset. 
NKS-förvaltningens ledning upprättade en dialog med Karolinskas ledning 
men stämde aldrig av med Karolinskas verksamhetschefer: Hur ser ni på det 
och det? Vad tror ni? Vilken del av vården tycker ni borde vara på NKS? 
Verksamhetscheferna på Karolinska blev mer och mer frustrerade.  

Många utanför politiken har funderat över det beslutsunderlag som låg 
bakom fullmäktiges beslut att bygga NKS. Borde inte politikerna ha krävt 
ett mer omfattande underlag och ställt fler och mer djuplodande frågor: 
Hur ser de framtida sjukvårdsbehoven ut? Hur ser investeringskalkylerna 
ut? Vad blir konsekvenserna för sjukvårdssystemet med en så stor inves-
tering i ett sjukhus? Borde inte tjänstemännen ha gjort bättre simuleringar 
för ett Stockholm med växtvärk. I underlaget till byggbeslutet står att det 
nya sjukhuset ska förbättra driftsekonomin, men också att det vid den 
tidpunkten inte var möjligt att ange sådana effekter i ekonomiska termer. 
Implicit överskattades därmed nyttor och kostnader underskattades, vilket 
är vanligt vid stora infrastrukturprojekt (Riksrevisionen 2012:21). Tjänste-
män och konsulter gjorde alltså främst ett antal antaganden utan vidare 
problematisering och inga ordentliga kalkyler över NKS driftsekonomi. I 
övrigt extrapolerades utvecklingen i olika avseenden t.ex. vad gällde behovet 
av antalet vårdplatser vid Stockholms sjukhus, en trend som under många 
år gått mot färre vårdplatser. Sedan utgick tjänstemän och politiker från att 
den trenden skulle fortsätta, det gjorde den inte. 

Tanken med NKS-förvaltningen var att byggandet och driftsättningen av 
det nya sjukhuset skulle vara två projekt som inte skulle blandas samman 
med den dagliga vården. De var fristående projekt för den framtida vården 
och de som var utsedda för att hantera framtiden skulle vara fria från 
producentintressen, främst från Karolinska universitetssjukhuset. Men även 
relativt fria i förhållande till Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) och 
beställarorganisationen. Begreppet beställare inom Stockholms läns lands-
ting avser ett antal avdelningar inom HS-förvaltningen som skriver avtal 
med enskilda vårdproducenter (utförare) och den i särklass största bestäl-
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laravdelningen är Somatisk SpecialistVård (SSV) med stor betydelse för 
Karolinska och det nya sjukhuset i Solna. Planeringen, byggandet och drift-
sättningen av NKS skulle således, som man bland annat uttryckte i 3 S-
utredningen, genomföras ”oberoende av eventuella särintressen”, trots att 
det är HSN som har planeringsansvaret för all hälso- och sjukvård i länet.  

NKS-förvaltningen placerades under landstingsstyrelsens utskott för 
forskning, utveckling och utbildning (FoUU-utskottet) och nära politiken, 
med relativt långtgående befogenheter för att kunna ta snabba beslut. Med 
den konstruktionen ansåg politiker och tjänstemän att de hade skapat 
”öppna dörrar åt alla håll”. Idén var också att hålla igång NKS-förvaltningen 
tills bygget av sjukhuset var klart. För att på så sätt bära visionen så länge 
som möjligt och för att undvika att det skulle bli ”gammalt vin i nya läglar”. 
Men frånsett byggandet av sjukhuset var målen och planerna för NKS-
förvaltningens arbete diffusa.  

I landstingsammanhang kan NKS-förvaltningen beskrivas som en 
organisatorisk hybrid som motiverades av att politikerna ville se något nytt 
och själva ha kontroll över NKS-projektet. Under ytan, aldrig riktigt uttalat, 
fanns ett misstroende mot Karolinska universitetssjukhuset när det gäller 
dess förmåga att förnya sig. Karolinska är samtidigt det särklassigt största 
sjukhuset i Stockholm, det är mycket akademi, det är självständigt, självs-
våldigt och svårstyrbart. Med en särskild förvaltning hoppades politiker och 
tjänstemän att slippa ”akademiskt tjafs”, utspel och eviga revirstrider mellan 
specialiteterna. Man ville också använda NKS-förvaltningen och det nya 
sjukhuset för att katalysera en reell förändring av det man uppfattade som 
en svårstyrd organisationskultur inom Karolinska. Men en sådan manöver 
är inte lätt att genomföra i en komplex organisation eller som organi-
sationsforskaren Peter Drucker lär ha sagt: ”Culture eats strategy for break-
fast”. Detta är troligen extra giltigt inom hälso- och sjukvården.  

NKS-förvaltningen bemannades med drygt 30 heltidsanställda och suc-
cessivt ett stort antal deltidsanställda. Över tid beräknas att över 700 per-
soner varit knutna till olika arbets- och referensgrupper som arbetat med 
verksamhetsinnehållet, lokalutformning m.m., främst personer från Karo-
linska universitetssjukhuset men även från andra delar av Stockholms läns 
landsting. Som jämförelse beräknas att cirka 1 300 personer varit länkade 
till NKS-förvaltningen för arbete med OPS-upphandlingen och byggfrågor. 
Till NKS-förvaltningen kopplades en referensgrupp med representanter 
från Karolinska institutet, Karolinska universitetssjukhuset och HSN-för-
valtningen.  
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Ledningen för NKS-förvaltningen ansåg att de hade fått ett mycket tyd-
ligt uppdrag och mandat från politiken: Förverkliga visionen genom att 
bygga ett sjukhus för ett nytt uppdrag, ”transform, do not transfer” som 
man uttryckte saken. I uppdraget ingick möjligheter att göra finjusteringar 
inom de ramar som var givna av fullmäktige, dvs. vad anläggningen fick 
kosta, hur lång tid byggandet fick ta och grundläggande principer för sjuk-
husets utformning. I övrigt var NKS-förvaltningen beredande organ åt 
landstingsstyrelsen under FoUU-utskottet, sedermera NKS-beredningen. 
Arbetet inom förvaltningen handlade i mycket om att upphandla och bygga 
ett hus. Vad gäller verksamhetsinnehållet var målet diffust och anslaget 
prövande. Inriktningen var dock klar, det skulle vara fokus på högspeciali-
serad vård och förvaltningen skulle samla den högspecialiserade vård som 
då var utspridd på olika sjukhus i länet till NKS. En central tes var att 
landstinget i en nära framtid inte kommer att ha råd med rådande volymer i 
den universitetsanknutna sjukvården, ”så ska vi orka med spetsen måste vi 
minska volymen”. Vid den tiden gick en tredjedel av hela sjukvårdsbud-
geten i Stockholm till universitetssjukvården. Det borde enligt ledande 
tjänstemän vara max 20 procent.  

För arbetet med verksamhetsinnehållet rekryterades dels tre erfarna 
”föredettingar” som hade gått i pension från Karolinska, dels tio yngre 
disputerade specialister inom olika medicinska områden för arbete en dag i 
veckan på 20 procentstjänster. Dessa s.k. ”tjugoprocentare” fick tjänstledigt 
från sina ordinarie tjänster på universitetssjukhuset för att främst arbeta 
med innehållet vid NKS. De var handplockade av NKS-förvaltningens 
ledning för att de bedömdes vara förändringsorienterade och kunna tänka 
nytt. Tre av dessa gick efter kort tid upp i full tjänst vid NKS-förvaltningen. 
En av tjugoprocentarnas första arbetsuppgifter var att söka upp de bästa 
universitetssjukhusen i världen för att se hur de fungerade. De kom hem 
med insikten: ”Oj, Karolinska är inte bäst i världen, vi ligger långt efter!” 
Deras uppdrag blev då att som projektledare för ett temaområde rekrytera 
en arbetsgrupp och en eller flera referensgrupper med uppgift att utreda ett 
antal frågor. Arbetet strukturerades till en början i fem medicinska tema-
områden: Cancer, inflammation, hjärta-kärl, neuro och barn med två pro-
jektledare per tema.  

Inledningsvis byggde arbetet med verksamhetsinnehållet på tidigare 
utredningar och projektprogram och sammanfattat fick projektledarna 
uppmaningen: Tänk fritt, ställ upp egna problemställningar och lös upp-
giften! Det hela var ostrukturerat och inte särskilt väl genomtänkt. Vid den 
här tidpunkten fanns inte något OPS-avtal och projektledarna hade inte ens 
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en enda färdig byggnadsritning över sjukhuset. Arbetet var alltså i en fas där 
det mesta var öppet. Några projektledare insåg snart att den stora 
begränsningen i deras uppdrag var, att man bara skulle ägna sig åt NKS. Till 
en början uppfattades det som ”väldigt skönt”, att t.ex. slippa verksamheter 
som inte skulle flytta in på NKS. Därmed kunde arbets- och referens-
grupper tänka mer renodlat. Det gick bra så länge man höll sig på en 
övergripande nivå och så länge man talade om stora flöden och ritade pilar 
hit och dit på overhead-bladen. Då kunde man utåt låtsas som att NKS 
verksamhetsinnehåll inte hade med omvärlden att göra. När arbetet med 
innehållet kom ner på mer konkret nivå, då gick det inte längre att ge sken 
av att NKS, sjukhuset i Huddinge och vårdsystemet i övrigt inte hörde ihop.  

Arbetet med verksamhetsinnehållet inom NKS-förvaltningen bedrevs till 
en början inom ramen för ett allmänt projekt som rubricerades ”Över-
gripande verksamhetsinnehåll”. Dess utgångspunkt var ett sjukhus med en 
generell byggnadsstruktur för att främja enkla omställningar och flexibel 
användning. Anpassningsmöjligheterna ansågs så stora att ett detaljerat 
innehåll kunde fastställas sent i byggprocessen och tidsmässigt styras av tid-
punkten för beslut om investeringar i utrustning och relaterade bygg-
nadsåtgärder (NKS-förvaltningen, Rapport 2009-05-29). Ennart och Mell-
gren (2016) antyder i sin bok ”Sjukt hus. Globala miljardsvindlerier från 
Lesotho till Nya Karolinska" att politiken medvetet valde att fördröja mer 
detaljerade beslut om verksamhetsinnehållet för att kunna genomföra en 
s.k. ”förhandlad upphandling” som gör det möjligt att genomföra en upp-
handling med enbart en anbudsgivare.  

Antagandet att många beslut om verksamhetsinnehållet kunde anstå 
delades inte av HSN-förvaltningen och de stora vårdproducenterna i Stock-
holm. Producenterna ville ha klara besked för sin egen planering, dels 
angående vilka verksamheter vid sjukhusen som skulle flyttas över till NKS, 
dels vilka verksamheter vid Karolinska som skulle skiftas ut till dem och 
vilken vård de i sin tur skulle flytta vidare ut i vårdsystemet. Bristen på 
konkretion i arbetet märktes också när det lades fram tjänstemannaut-
låtanden om verksamhetsinnehållet vid NKS. De var medvetet vagt hållna 
eftersom politiken inte efterfrågade några mer konkreta beslutsunderlag. 
Den här inställningen, att konkreta besked om innehållet vid NKS kan 
skjutas på framtiden, har gång på gång demonstrerats av tjänstemän och 
landstingsråd:  
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Sensationsrubriker om att det ännu inte är klart exakt vilken vård som 
sjukhuset ska innehålla är också onödiga eftersom det är ett medvetet 
beslut som skapar flexibilitet (Rosdahl & Rydberg 2013). 

De tidiga inriktningsbesluten om en tematisk indelning av patientvården 
vid NKS har varit styrande för utformningen av det nya sjukhuset, inklusive 
inplacering av olika verksamheter i huset, detaljutformning av lokaler och 
för arbetet med verksamhetsinnehållet (NKS-förvaltningen, LS 1103-0541, 
2011). Rubriceringen av temaområdena var från början ”huggna i sten”, lik-
som tanken att tjugoprocentarna och arbetsgrupperna enbart skulle arbeta 
med innehållet innanför NKS väggar. Drömscenariot för NKS-förvalt-
ningens ledning var att temagrupperna skulle inventera hur vårdkedjan för 
diagnosen X ser ut på Karolinska respektive i hela Stockholms vårdssystem 
och slutligen hur den kedjan skulle kunna se ut i ett nytt regionalt vård-
system med NKS som det givna navet.  

Förutsättningarna för arbetet inom temagrupperna skiljde sig starkt åt, 
vilket redan visade sig det första året. Flera specialister kände sig ”felsor-
terade”, särskilt när man kom in på praktiska aspekter av vårdarbetet. Exem-
pelvis transplantationskirurgiska klinikens specialister som placerades i 
inflammationsgruppen men menade att det är en ”himmelsvid skillnad” 
mellan reumatologipatienter som får antikroppar i dropp och levertransplan-
terade patienter som genomgår ett av de största kirurgiska ingrepp som en 
människa kan utsättas för. Några specialiteter försökte, ofta utan framgång, 
byta tema. I en del arbetsgrupper slutade tjugoprocentare inom några måna-
der och nya kom till. I referensgrupperna kom folk och gick för att de hade 
olika uppfattningar om NKS. I majoriteten av temagrupperna hann delta-
garna bara ”nosa på” vård-, forsknings- och utbildningsfrågorna. Inom en-
skilda teman bl.a. neuro fanns sedan tidigare ett tematiskt och multidisci-
plinärt tänkande och ett pågående arbete med centrumbildningar. Andra 
teman som hjärta-kärl och cancer var mer svårhanterade. Den stora till-
gången i hjärta-kärlgruppen var att man unisont ville se ett starkt hjärtcentra i 
Stockholm för att återta den rikssjukvård som förlorats några år tidigare.  

I arbetet med trauma och akut omhändertagande som blev ett sjätte 
tema försökte arbetsgruppen hantera sitt uppdrag lite bredare vad gällde 
behov av vård, typ av patienter etc. genom ett antal alternativa scenarior. 
Gruppen fick då höra att det redan var bestämt att ett visst antal barn (0–18 
år) och ett visst antal vuxna skulle tas emot akut per dygn vid NKS. Den 
typen av ramar var givna förutsättningar för delar av temagruppernas 
arbete och det fanns ingen riktig diskussion om eller beredskap för att det 
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skulle kunna se ut på andra sätt. Uppdraget för traumagruppen blev på så 
sätt relativt enkelt. Det gick ut på att organisera verksamheten för 75 barn 
och 100 vuxna som söker akut per dygn. Den dimensioneringen återkom 
sedan i det förfrågningsunderlag som gick ut inför OPS-upphandlingen, i 
det anbud som kom in och i det kontrakt som skrevs med Swedish Hospital 
Partners AB. Upphandlingsprocessen var strikt konfidentiell och det var 
många saker man inte fick prata om. Det var sekretess ”till höger och väns-
ter” och de som medverkade i temagrupperna fick skriva på ett avtal om 
det. Något som försvårade en genomlysning tvärs över olika teman och av 
hela NKS-projektet. Arbetet inom NKS-förvaltningen beskrevs som slutet, 
stuprörsinriktat och delvis svårt att förstå. Externa intressenter sa: Det ligger 
en sorts ”mystikens skimmer” över hela NKS-projektet. 

Tema barn var den arbetsgrupp som kom längst i sitt arbete med verk-
samhetsinnehållet vid NKS, delvis för att temat var relativt tydligt och 
omfattade relativt få specialister i Stockholm. Ambitionen inom barntemat 
var hög och arbetsgruppen hade från början en vilja att få med sig Aka-
demiska i Uppsala för en mer framåtriktad diskussion. Det blev aldrig 
aktuellt därför att det visade sig vara en politiskt ”känslig fråga”. Även andra 
temagrupper försökte att diskutera sina specialiteter ur ett bredare och mer 
långsiktigt perspektiv, t.o.m. ett europeiskt. Barngruppen träffades ungefär 
var tredje vecka och man började med att inventera all barnsjukvård i 
Stockholms län och att räkna kvantiteter, men man insåg snart att enbart 
siffror kan vara svårhanterliga och leda tankarna fel. Deltagarna valde då att 
rikta in sig mot det kvalitativa och mot att inventera uppfattningar hos 
samtliga sektioner inom den slutna barnsjukvården. Vad gör ni idag? Hur 
ser ni på framtiden? Vad tänker ni när det gäller NKS utifrån de givna 
premisserna? Hur kan ni utveckla er verksamhet ur vård-, forsknings- och 
utbildningsperspektiv?  

Tema barn var också den enda arbetsgruppen som lämnade en regelrätt 
rapport från sitt arbete. Dokumentet på dryga 80 sidor väckte starka reak-
tioner ”uppifrån”, för att det svarade på frågor som inte hade ställts av 
politikerna. Barnrapporten var en fullständig genomgång av hur gruppen 
såg på barnsjukvården i regionen. Den uttalade klart: Det här bör ligga på 
NKS, det kräver det här av NKS och det här hamnar utanför NKS. Medi-
cinskt sett uppfattades rapporten som en syntes och ett mycket bra arbets-
papper. Men dokumentet ”fick fötter”. Någon skickade en kopia till sina 
vänner i politiken som undrade: ”Va, vad är det här för rapport, vi har inte 
bett om någon rapport!”. Verksamhetsinnehållet vid NKS visade sig vara en 
extremt känslig fråga. Bland annat för att professionen nu var inne och hade 
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åsikter om vad politikerna skulle besluta om och politikerna blev tvungna 
att svara på frågor som de inte var redo för. Det tog ”hus i helsike” och 
rapporten försvann snabbt i någons byrålåda. Från NKS-förvaltningens 
ledning meddelades att man från politiskt håll inte ville ha någon 
konkretisering i innehållsfrågan eller få några konkreta svar på sitt bord. 
För ”man var ännu inte där” i den politiska processen. Tjugoprocentarna 
fick nu lära sig att i ett tjänstemannautlåtande besvarar man inte frågor som 
inte är ställda uppifrån.  

År 2009 publicerade NKS-förvaltningen sin första rapport om verksam-
hetsinnehållet vid NKS (NKS-förvaltningen, Rapport 2009-05-29). Den 
beskriver ett förslag till koncept för verksamheten och betonar att NKS ska 
utgöra navet med stort N i Stockholms hälso- och sjukvård, inte ett nav 
bland andra. Exempel på områden som förvaltningen vill föra över till NKS 
omfattade transplantationskirurgi, övre abdominell kirurgi (ÖAK) och allo-
gen stamcellstransplantation (CAST) från Huddinge, handkirurgi från 
Södersjukhuset och ögonsjukvård från S:t Eriks ögonsjukhus, dvs. mycket 
genomgripande förändringar i det regionala vårdsystemet. Av texten fram-
gick att inspirationskällorna hade varit amerikanska, brittiska och holländ-
ska universitetssjukhus där Cleveland Clinic i USA framstod som den främ-
sta förebilden för en tematiskt organiserad verksamhet. Idén att arbeta 
tematiskt och multiprofessionellt är dock inte ny inom svensk sjukvård. Det 
finns många exempel på Karolinska och inom andra sjukhus i landet (SOU 
2009:11). Det nya i det här sammanhanget var att hela NKS skulle byggas 
upp utifrån sådana idéer. Cleveland Clinic är huvudcampus och utgör 
högsta nivå i ett vertikalt uppbyggt sjukvårdssystem där omgivande sjukhus 
levererar det patientunderlag som krävs för att skapa ett s.k. nav för hög-
specialiserad vård, samtidigt som ett antal annexsjukhus tar hand om den 
mindre avancerade vården och är tillgängliga för forskning och undervis-
ning. Huvudcampus fungerar som ett kunskapsnav med fokus på hög-
specialiserad vård inom ett begränsat antal profilområden. Cleveland Clinic 
satsade 2008 på fyra teman att jämföra med NKS sju teman 2016 
(www.my.clevelandclinic.org). 

I NKS-förvaltningens första rapport från 2009 föreslogs att arbetet inom 
NKS skulle organiseras utifrån patientflöden inom valda teman där speciali-
teterna var interfolierade på nya sätt. Behovet av detta sägs vara betydande i 
Stockholms sjukvård där vården är uppbyggd utifrån enskilda kliniker och 
där patientansvaret följer remissen, dvs. att ingen har ett helhetsansvar för 
patientens resa genom vården. Inblandade enheter har endast ansvar för sin 
egen del i flödet och även om patienten diskuteras multidisciplinärt blir 



 
5. BYGGBESLUT OCH SEDAN UTREDNING 

 55 

vården ofta fragmenterad, med långa väntetider och ineffektiv resurs-
användning. Stora brister i dessa avseenden har beskrivits i Stockholms län 
bl.a. när det gäller patienter med hjärntumör, lungcancer och prostatacan-
cer, men sägs omfatta merparten av tumördiagnoserna (Landstingsrevi-
sorerna, Projektrapport 2/2009).  

Av remissvaren på rapporten framgick att andra centrala aktörer inte 
delade NKS-förvaltningens framtidsbild (NKS-förvaltningen 2009-09-28). 
Det nya sjukhuset uppfattades varken som ett nav för utvecklingen eller 
som en autonom enhet i Stockholms sjukvårdssystem. Hälso- och sjuk-
vårdsnämnden (HSN) noterade att verksamheten vid NKS i princip skulle 
påverka all sjukvård i länet och att med NKS får Stockholmarna ut mindre 
vård än vad som produceras på Karolinska i Solna. Det skulle innebära färre 
planerade besök, färre akuta besök och färre vårdnätter för inlagda 
patienter. Samtidigt förväntades Storstockholms befolkning öka med 25 000 
personer per år, sju år senare 2016, låg bedömningen på 40 000 per år. HSN 
betonade också att innehållet vid NKS var tvunget att preciseras snarast 
möjligt för att övriga vårdproducenter skulle få rimliga förutsättningar att 
anpassa sin verksamhet. Totalt sett stod landstinget inför miljardinves-
teringar i övriga sjukhus, specialistcentra och vårdcentraler och det var 
bråttom att komma igång med planering och byggande. NKS-förvalt-
ningens första rapport togs fram i ett samarbete mellan NKS-förvaltningen 
och Karolinska institutet, trots det har man mer eller mindre tappat bort 
många frågor om den långsiktiga kunskapsbildningen, forskningen och 
grundutbildningen. Borttappad är också den öppna vården. Den har hela 
tiden hamnat ”under radarn”, trots att den betyder större förändringar för 
medborgarna än den planerade omflyttningen av den slutna vården.  

Den privata aktören Capio S:t Görans Sjukhus AB noterade syrligt i sitt 
remissvar att inget sjukhus torde få några invändningar mot mål som, 
”patienten först”, ”rätt vård i rätt tid” etc. och frågade: Vari ligger nytänk-
andet och utmaningen i sådana visioner? S:t Göran noterade vidare att om 
NKS ska fungera optimalt bör övriga samverkande sjukhus också vara 
organiserade i teman, vara flödesorienterade, arbeta med synkroniserade 
materialval vad gäller proteser, stentar och så vidare, dvs. följa gemen-
samma standarder i en rad avseenden. En ytterligare förutsättning för att 
regionalt dra nytta av den tematiska struktur som planerades för NKS var 
sannolikt att på sikt införa länsövergripande sammanhållna kliniker. Om 
det talade ingen under 2009 och 2010.  

I mars 2011 presenterade NKS-förvaltningen sin slutliga rapport rörande 
verksamhetsinnehållet vid NKS (NKS-förvaltningen, LS 1103-0541, 2011). 
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Den saknade konkretion vad gällde innehållet, gick aldrig ut på remiss och 
dess värde som beslutsunderlag var oklart. I texten finns skrivningar som 
kan tolkas som en anpassning till kritiken utifrån, t.ex. att verksamhetsinne-
hållet vid NKS inte kan ses isolerat, utan bör ses som en del av landstingets 
hela vårdsystem. Vidare att Karolinska universitetssjukhuset är ett samman-
hållet sjukhus med verksamhet i Huddinge och Solna. Den ursprungliga 
idén med NKS som navet i regionens sjukvård var kraftigt nedtonad.  

Arbetet med verksamhetsinnehållet inom NKS-förvaltningen tappade 
mycket av sin potential genom att det aldrig togs några konkreta beslut om 
vad de anställda på NKS skulle ägna sig åt. Verksamhetsinnehållet blev ett 
sidospår för det var upphandlingen och byggandet av ett sjukhus som var 
huvudsaken inom NKS-förvaltningen. Under NKS-förvaltningens hela exi-
stens, 2008–2011, upplevde också personalen en rad hinder i sitt arbete med 
verksamheten som framför allt genererades av andra förvaltningar i lands-
tinget. Bland dessa fanns Locum AB, landstingets fastighetsbolag, som gick 
miste om hela NKS-projektet, AB Stockholms läns landstings internfinans, 
landstingets finansbolag, som missade finansieringen, Karolinska uni-
versitetssjukhuset som under de formativa åren hamnade utanför arbetet 
med innehållet och HSN-förvaltningen som inte fick något direkt ansvar 
och inflytande. Så redan med bildandet av den separata NKS-förvaltningen 
2008 skapades starka fiender till denna förvaltning inom landstinget: 

Jaha, nu sitter det några viktigpettrar på Vasagatan och bestämmer det 
som vi egentligen ska bestämma om (tjänsteman, central förvaltning).  

Inom NKS-förvaltningen upplevde staben att det pågick någon form av 
lågintensiv krigföring i form av ifrågasättanden och nålstick. Kunde en 
vedersakare hitta ett fel så gjorde man gärna ”affär” av det. Under hösten 
2010 drogs arbetet med verksamhetsinnehållet ned på ”sparlåga” på grund 
av motsättningar mellan ledningen för Karolinska universitetssjukhuset och 
ledningen för NKS-förvaltningen rörande verksamheten men också den 
framtida kontrollen över NKS. I december 2010 avstannade arbetet i 
praktiken helt då ledningen för Karolinska vägrade att släppa ifrån sig sina 
anställda för arbete åt NKS-förvaltningen (Svenska Dagbladet 3/2 2011). 
Även samarbetet mellan NKS-förvaltningen och Karolinska institutet 
rörande forskning och utbildning kärvade.  

Vid årsskiftet 2011/2012 lades NKS-förvaltningen formellt ned och i 
samband med nedläggningen delades det landstingskommunala ansvaret 
för NKS-projektet upp. Landstingsstyrelsens förvaltning och dess nybildade 
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enhet NKS Bygg fick hand om sjukhusbygget och ansvaret för upphand-
lingen av informations- och kommunikationsteknologi samt inredningen. 
Ansvaret för att ta fram ett förslag till verksamhetsinnehåll vid NKS fördes 
över till ledningen för Karolinska universitetssjukhuset.  

Utredningen Framtidens Hälso- och Sjukvård 2010–2011 
Redan i början av 2000-talet ställdes krav på en genomlysning av Stock-
holms hälso- och sjukvårdssystem och utarbetandet av en generalplan, dvs. 
det första steget i den rutin som byggandet av ett sjukhus normalt följer. 
Men inte förrän 2010 beslutade landstingsfullmäktige att HSN-förvalt-
ningen skulle genomföra en grundlig analys av den framtida vården utifrån 
befintliga behov och finansiella resurser samt leverera en plan (HSN-för-
valtningen, 0910-1366, 2011). Det var cirka tio år efter att visionen om ett 
”spetssjukhus” föddes och två år efter att fullmäktige hade fattat beslut om 
en av de största investeringarna i landstingets historia, byggandet av NKS. 

Utredningsuppdraget omfattade inte bara Hälso- och sjukvårdsnämn-
dens ansvarsområden utan även Landstingsstyrelsens förvaltning, Locum 
AB, samtliga vårdproducenter och NKS-förvaltningen. Därmed tilldelades 
HSN-förvaltningen en huvudroll, men det kom i fel ordning och allt för 
sent enligt dess tjänstemän. HSN har planeringsansvaret för det regionala 
hälso- och sjukvårdssystemet och ska fundera över: Hur vårdbehoven ser ut, 
hur de ska tillfredställas och hur det hela ska finansieras? HSN-för-
valtningens tjänstemän var tidigt oroade över byggkostnaderna för NKS och 
kostnaderna för anslutande fastighetstjänster som enligt OPS-avtalet (2010), 
från och med 2018 ska betalas med årsavgifter på cirka två miljarder kronor 
per år under den 30-åriga avtalstiden, exklusive miljardkostnader för bl.a. 
medicinteknisk utrustning, informationsteknik, inventarier och upprust-
ning av gamla byggnader.  

Centrala delar av utredningen Framtidens Hälso- och Sjukvård delege-
rades till den s.k. sakkunnigstrukturen i Stockholm som består av special-
sakkunniga läkare (Spesak), specialsakkunniga sjuksköterskor (Vårdsak) 
och 28 specialitetsråd som täcker alla specialiteter i länet. Målet var att ta 
fram ett underlag för länets hälso- och sjukvård på 10–15 års sikt. I arbetet 
ingick bl.a. att överväga nya sätt att strukturera vården inom respektive 
specialitet och vidare hur en bättre samverkan mellan vårdgivare på olika 
nivåer skulle kunna uppnås. Specialitetsråden hanterade uppdraget från 
HSN på olika sätt där ortopedin av många sågs som föredömlig i sitt arbete. 
Ortopedin ställde frågan: Hur skall ortopedin inom länet mer specifikt 
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organiseras för att anpassas till Stockholms framtida sjukvårdsstruktur och 
det nya Karolinska sjukhuset i Solna? Diagnosområdet höft- och knäplastik-
kirurgi beskrevs bl.a. enligt följande:  

Gruppen har enats om att bästa sättet att möta framtidens utmaningar 
inom ortopedin i Stockholm är att utvidga utbytet mellan klinikerna av-
seende kompetens, där samopererande vid mer komplexa fall möjliggör 
spridande av kunskap och bibehållen kompetens. Ett sådant exempel är 
revisionskirurgin av knäproteser. Utvecklingen kommer att ske mot mer 
komplexa och vårdtunga fall på akutsjukhusen medan de mindre privata 
aktörerna kommer att fortsätta öka sin andel av standardfallen hos 
patienter med ASA 1 och 2. 
De privata sjukhusen svarar idag för en stor del av den höft- och knä-
proteskirurgi som bedrivs inom länet och bör därför ingå i detta sam-
arbete för att säkra kvalitet samt FoUU. I dagens avtal med de privata 
ingår inga krav på FoUU. Vi ser med oro på detta och om det inte 
snarast regleras, då kan det på sikt komma att försämra kvaliteten på 
vården inom SLL i synnerhet som en stor del av den elektiva ortopedin 
nu är upphandlad av den privata vården och att nya områden för vårdval 
väntar på beslut. Vi ser också ett behov av att uppdragen för akutsjuk-
husen och de privata vårdgivarna bör vara likvärdiga för att skapa en 
trovärdig och rättvis konkurrenssituation. Idag skiljer sig tillgänglighets-
kravet inom vårdgarantin mellan offentlig och privat ortopedi. Det är ej 
förenligt med god vård för våra patienter. (Stockholms Medicinska Råd, 
2010, s. 79). 

I den övergripande frågan, hur ortopedin inom Stockholms län skulle 
organiseras, var specialitetsrådet överens om akutvården, men inte om vem 
som borde göra vad i den elektiva dvs. planerade vården. Detta delvis på 
grund av att nya intressen kommit in i den professionella diskussionen 
inom ortopedin, i högre grad än inom andra specialiteter. Av totalt 20 
medlemmar i specialitetsrådet för ortopediska sjukdomar 2013 företrädde 
en stor majoritet olika aktiebolag, kommunala och privata. Den profes-
sionella diskussionen som tidigare helt dominerats av medicinska inslag 
präglades allt mer av ekonomiska aspekter på verksamheten. Och även om 
specialitetsrådet blir överens inom professionen t.ex. om ortopedins fram-
tida struktur inom landstinget så varnade flera röster för en ”joker” som kan 
desavouera hela den tänkta organiseringen. Med fritt vårdval inom orto-
pedin kan patienten i princip välja att gå vart hon vill inom given vårdnivå 
och därmed rasera planerade ortopediska vårdkedjor. Och dessutom under-
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gräva forskning och utbildning om inte avtalen med de privata aktörerna 
omfattar tydliga krav på medverkan i alla typer av FoUU-aktiviteter.  

Sammantaget arbetade således fr.o.m. 2010 två förvaltningar med hälso- 
och sjukvårdens struktur och innehåll. Dels NKS-förvaltningen med NKS 
verksamhet, dels HSN-förvaltningen med länets sjukvård, dvs. två omfatt-
ande uppdrag som inte gick i takt, men som måste ”sys ihop” inför beslut i 
fullmäktige. HSN-förvaltningens uppdrag gick under arbetsnamnet ”gene-
ralplanen” och utifrån den uppgiften funderade tjänstemännen över vad 
NKS borde ägna sig åt ur ett regionalt perspektiv. Det var uppenbart att vad 
än NKS producerade så gav det stora återverkningar i resten av vård-
systemet. En betydande svårighet i arbetet med generalplanen var enligt 
HSN-förvaltningen, NKS-förvaltningens attityd: ”Vi tittar på verksamhet-
sinnehållet vid NKS, ni får titta på resten”.  

Företrädare för HSN- respektive NKS-förvaltningen möttes löpande ett 
par gånger i månaden för att försöka lappa ihop skilda uppfattningar om 
innehåll och volymer på NKS samt för att besvara kärnfrågan: Vad blir kon-
sekvenserna om vi samlar all högspecialiserad vård på NKS? Förvaltningar-
na var överens om att samla den mest avancerade sjukvården på NKS. I 
frågan om delade vårdtillfällen var man inte alls överens. Ett grundanta-
gande inom NKS-förvaltningen var: Att som patient är du på NKS en ytterst 
begränsad tid, det är där du blir opererad eller behandlad på annat sätt. 
Innan du kommer dit är du någon annanstans och efter behandlingen så är 
du också någon annanstans. Detta var en central utgångspunkt för hur man 
konstruerade och byggde NKS, men också för det tänkta vårdssystemet runt 
navet NKS. En sådan delad vårdkedja bygger på antagandet att alla andra 
akutsjukhus i Stockholm anpassar sig, vilket tjänstemännen på HSN-förvalt-
ningen ansåg vara ett hopplöst projekt. Bedömningen var att det inte fungerar 
och att landstinget aldrig kommer att få den ”extremt” delade vårdkedjan på 
plats. Enbart att flytta verksamhet och personal från det gamla Karolinska i 
Solna till ett nytt sjukhus bedömdes vara en ”gigantisk” uppgift. Att dessutom 
ge sig in i en komplicerad organisatorisk förändringsprocess med samtliga 
akutsjukhus i regionen ansåg tjänstemännen vara utopiskt. 

I mars 2011 presenterade HSN-förvaltningen sin slutrapport ”Fram-
tidens Hälso- och Sjukvård” (HSN-förvaltningen, 0910-1366, 2011). Där 
konstaterades att hälso- och sjukvården i länet stod inför stora förändringar 
där NKS var det mest betydande inslaget samtidigt som kostnaderna för 
sjukvården bedömdes öka dramatiskt. I sin analys av verksamheten vid NKS 
som är generellt hållen lyfte förvaltningen fram ett antal frågeställningar, 
bl.a. gällande den anpassade akutmottagningen vid NKS och vad den skulle 
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innebära för övrig sjukvård, den tematiska strukturen och hur den skulle 
integreras med vården i övrigt, den starka fokuseringen på högspecialiserad 
vård och vad det skulle betyda för övrig vård. Förvaltningen skrev vidare att 
det uppdrag och den infrastruktur som hade planerats för NKS inte kunde 
ses isolerat i förhållande till landstingets övriga planer, vilket NKS-för-
valtningen hade hävdat. I förhållande till Karolinska institutet fanns en 
riktig brasklapp:  

NKS uppdrag ska, om möjligt, ta hänsyn till Karolinska institutets upp-
drag att bedriva forskning och undervisning (HSN- förvaltningen, 2011, 
s. 48). 

HSN-förvaltningens rapport ”Framtidens hälso- och sjukvård” (2011), 
NKS-förvaltningens andra rapport ”Nya Karolinska Solna – mål och verk-
samhetsinriktning” (2011) och Landstingsstyrelsens rapport ”Investerings-
samordningen” (LS-förvaltningen & HS-förvaltningen, LS 1104-0574, 2011) 
bakades sedan ihop till ”Framtidsplan för hälso- och sjukvården” som lades 
fram som förslag till generalplan för vården i Stockholms län. Den föreskrev 
bl.a. följande: Att NKS ska utgöra en del av Karolinska universitetssjukhuset, 
att driftsättningen av NKS ska genomföras av styrelsen för Karolinska, att 
vården vid Karolinska ska bestämmas i en dialog mellan universitetssjuk-
huset, LS-förvaltningen och HSN-förvaltningen och att organisation och 
uppdrag för Karolinska ska samordnas med Karolinska institutet. Angående 
den fortsatta planeringen av NKS förordade generalplanen en koncentra-
tion av den högspecialiserade vården i länet till NKS, men det skulle avgöras 
utifrån de förutsättningar som rådde inom varje specialitet. Samverkan 
mellan sjukvård, forskning och utbildning berördes i korta ordalag och här 
återkom det tidigare nämnda förbehållet, dvs. att NKS uppdrag ”om möj-
ligt” ska ta hänsyn till Karolinska institutets uppdrag. Det var således klart 
att landstingets intressen skulle gå först.  

I remissvaren på förslaget till generalplan handlade många inlägg om 
NKS och där framträdde tydligt de olika perspektiven på sjukvårdens 
framtid. Specialitetsråden var inte särskilt bekymrade över om enkel-
rummen på NKS blev på 18 eller 22 kvadratmeter, eller om takhöjden var 
3.2 eller 4.0 meter. De var bekymrade över strukturen och hur organi-
sationen av vården skulle se ut, hur medarbetarna skulle trivas och kunna 
göra ett bra jobb. Och den fråga som specialitetsråden var särskilt bekym-
rade över rörde personalens arbetsvillkor. Något hårdraget betraktade ge-
neralplanen sjukvård som byggnader, maskiner och ekonomi, vilket den 
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också förväntas göra. Men enbart detta gör ingen sjukvård. I remissvaren 
lyfte enskilda specialitetsråd fram att landstinget måste tänka på hur man 
får tag på kompetenta människor, hur man klarar utbildning och kompetens-
uppbyggnad, hur man får forskningen att fungera och hur man skapar attrak-
tiva arbetsmiljöer så att personalen vill stanna i sjukvården, inte minst på 
Karolinska universitetssjukhuset (se även Landstingsrevisorerna, projektrap-
port 5/2013). I sina remissvar adresserade specialitetsråden personalfrågorna 
uppåt i hierarkin för att de inte hanterades väl i generalplanen. Man kan 
spekulera om varför. Politiker kan besluta om mångmiljardinvesteringar i ett 
nytt sjukhus, plöja ner miljarder i gamla sjukhus och ytterligare miljarder i ny 
teknologi. Men de verkar ha mycket svårt att förstå behovet av exempelvis, 
kompetent personal som trivs på sin arbetsplats, utbildning av nya specialist-
sjuksköterskor och ST-läkarutbildning för neurologer. 

I juni 2011 beslutade landstingsfullmäktige att genomföra ”Framtidsplan 
för Hälso- och Sjukvården” som då kallades Framtidens Hälso- och Sjuk-
vård (FHS) eller Framtidsplanen (LS-förvaltningen & HS-förvaltningen 
2011). Det var ett besynnerligt namn på en framtidsplan eftersom den i flera 
avseenden handlade om att hitta tillbaka till gårdagens nivåstrukturerade 
vård, minus gårdagens styrmekanismer i form av vårdmonopol, upptag-
ningsområden och anslagsbudgetar. Samtidigt med Framtidsplanen beslu-
tades att NKS-förvaltningen skulle läggas ned och att ledningen för Karo-
linska, från och med januari 2012, skulle ta över arbetet med verksamheten 
vid NKS i samverkan med ett centralt programkontor (PFHS) med över-
gripande ansvar för genomförandet av Framtidsplanen. PFHS underställdes 
en styrgrupp bestående av landstingsdirektören, hälso- och sjukvårdsdirek-
tören och en representant från Karolinska institutet. För genomförandet av 
Framtidsplanen inrättades dessutom lokala programkontor hos alla bety-
dande producenter, där det viktigaste kontoret blev Karolinskas ”Program-
kontor Karolinska” med ansvar för ett stort antal projekt bl.a. verksamhets-
innehållet, utrustningen och driftsättningen av det nya sjukhuset. Enligt 
Framtidsplanen ska vården i länet fungera som ett ”nätverk” kring patien-
ten där primärvården står i centrum och i samarbete med specialistvården 
skapar effektiva vårdkedjor. Vad som i övrigt avsågs med begreppet nät-
verkssjukvård och hur den skulle implementeras i ett vårdssystem med en 
allt mer otydlig ansvars- och arbetsfördelning mellan aktörerna framstod 
som en öppen fråga (Öhrming 2008, Sjukhusläkaren 19/2 2013).  
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Genomförandet av Framtidsplanen 2012– 
I april 2012 redovisade det centrala programkontoret PFHS ”första steget” i 
genomförandet av Framtidsplanen (Hälso- och sjukvårdsnämnden & Lands-
tingsstyrelsen 2012). I rapporten beskrevs 2012 som ett år för planering inför 
genomförandet 2013–2018. Planen ska följaktligen vara genomförd till års-
skiftet 2018/2019. Kritiska röster inom bl.a. Karolinska var skeptiska och 
hävdade att Framtidsplanen redan i sitt första steg missade ett unikt tillfälle 
att förändra Stockholms sjukvårdssystem. Många hade sett arbetet med pla-
nen och NKS som ”en chans på hundra år” att göra lite revolution i Stock-
holms sjukvård. Inte bara göra vården, forskningen och utbildningen margi-
nellt bättre. Men de möjligheterna menade man, försvann när HS-för-
valtningen fick ansvaret för Framtidens hälso- och sjukvård.  

Enligt kritiker såg HS-förvaltningen landstinget som en självförsörjande 
enhet med ett så uttalat regionalt perspektiv ”att man blir mörkrädd”. Så 
kommer framtiden knappast att gestalta sig, speciellt inte för delar av den 
högspecialiserade sjukvården. Enskilda områden t.ex. epilepsikirurgi för barn 
kanske omvandlas till rikssjukvård och inom andra delar av den hög-
specialiserade vården remitterar ansvariga läkare patienter till Tyskland eller 
Norge. Om Stockholm i framtiden ska kunna bedriva riktigt avancerad vård 
inom flera enskilda specialiteter behövs upptagningsområden som täcker 
Mälarregionen, förmodligen hela Sverige, kanske hela norra Europa. Vidare 
kan inte Stockholms läns landsting bedriva riktigt bra högspecialiserad vård 
när det finns ett ”center of excellence” för motsvarande vård i Köpenhamn 
eller Hamburg. Det blir ekonomiskt och medicinskt ohållbart. Landstinget 
behöver också ett internationellt perspektiv med tanke på att allt fler med-
borgare kan antas efterfråga vård där den är som bäst. En annan påtaglig brist 
i Framtidsplanens första steg var att de sakkunniga mer eller mindre glömt 
kompetensförsörjningen, utbildningen och forskningen.  

I april 2013 redovisade PFHS ”andra steget” i Framtidsplanen (Hälso- 
och sjukvårdsnämnden & Landstingsstyrelsen 2013). Där framgick att tjäns-
temännen delvis förstått svårigheterna med kompetensförsörjningen och 
utbildningen i länet. I övrigt konstaterades att avtalsstyrningen och den s.k. 
kunskapsstyrningen behövde utvecklas och att kunskapsstyrningen i högre 
grad måste integreras med vårdavtalen. Kunskapsstyrning påstods t.o.m. 
vara en förutsättning för att framgångsrikt implementera Framtidens hälso- 
och sjukvård. Men det är ingen enkel uppgift som landstinget tar på sig. Det 
visar Socialstyrelsens arbete med rekommendationer för läkemedel, SBU:s 
(Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) arbete med evi-
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densbaserade kunskapssammanställningar och läkemedelskommittéernas 
arbete som i detalj redovisar svårigheterna att komma fram till regler för en 
kunskapsstyrning som kan accepteras och styra den vardagliga vården 
(Sjögren 2007, Fries, Helgesson & Fernler 2007). Frågan var alltså om inte 
Framtidsplanens andra steg byggde ett av sina centrala förslag på oreali-
stiska antaganden. Fries, Helgesson och Fernler skriver: 

När det gäller vetenskapen finns däremot fortfarande en samhällsföre-
ställning om att vetenskaplig kunskap i grunden är entydig och stabil. 
Den föreställningen är viktig för att kunskap ska kunna auktorisera en 
regel. Studier av vetenskapens utveckling och organisation visar dock att 
vetenskaplig kunskap inte alls är så stabil och entydig som den ibland 
framställs. Följer man utvecklingen av vetenskapliga kunskapsanspråk 
ser man att kunskap regelmässigt är såväl osäker och tvetydig, som om-
stridd. Det är först i takt med att en grupp forskare lyckas övertyga var-
andra och enas om att ett fenomen ska avgränsas, definieras, mätas och 
tolkas på ett visst sätt, som ett gemensamt kunskapsanspråk gradvis kan 
börja växa fram och stabiliseras. Denna stabilisering är dock inte för 
evigt given. Osäkerheter, tvetydigheter och stridigheter kan uppstå på 
nytt, till exempel när den kunskap som utvecklats inom en del av 
vetenskapen möter kunskap som utvecklats inom en annan del (Fries, 
Helgesson & Fernler 2007, s. 306). 

I oktober 2014 redovisade PFHS ”tredje steget” i genomförandet av Framtids-
planen (Hälso- och sjukvårdsnämnden & Landstingsstyrelsen 2014). Rap-
porten är i stora drag en upprepning av vad som tidigare sagts, undantaget 
ett par ”röda flaggor” som hissades för risker vid genomförandet av planen. 
Det gällde bl.a. styrningen av hälso- och vården som inte motsvarade den 
aktiva styrning som planen förutsatte för en väl koordinerad vårdproduk-
tion i länet. I det sammanhanget beskrevs NKS som landstingets främsta 
sjukhus för högspecialiserad vård som behövde en separat styrning friståen-
de från styrningen av Huddinge sjukhus. Det gällde kostnaderna för vården 
vid NKS som skulle bli betydligt högre än för motsvarande vård vid andra 
akutsjukhus. Med kalkylerade priser fanns dessutom farhågor om en 
mycket blygsam försäljning till externa köpare som både landstinget och 
Karolinska hade stora förväntningar på. Risker förknippades också med 
kompetensförsörjningen i den högspecialiserade vården och med det out-
vecklade informations- och kommunikationsstödet inom landstinget.  

När det gällde verksamhetsinnehållet vid NKS konstaterades att arbetet 
fortfarande pågick, dryga året innan de första verksamheterna skulle flytta 
in och att mycket möda återstod. I två samtida rapporter från Landstings-
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revisorerna påpekades vidare att förutsättningarna för att avlasta akutsjuk-
husen genom att flytta vård till s.k. specialistcentra helt hade missbedömts. 
Upprustningen av de s.k. mindre sjukhusen låg flera år efter planen. Av åtta 
mindre sjukhus som ska inhysa specialistcentra var det enbart Sollentuna 
sjukhus som bedömdes stå klart till 2018, det år då även NKS ska stå klart 
(Landstingsrevisorerna, Projektrapport 1/2015, Projektrapport 15/2015). 
Vid inflyttningen i NKS november 2016 återstod således flera komplicerade 
steg i genomförandet av Framtidsplanen. Kort summering och tidsaxel: 

NKS-förvaltningen 2008–2011 
Utredningen Framtidens Hälso- och Sjukvård 2010–2011 
Genomförandet av Framtidsplanen 2012– 
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KAPITEL 6 
 

Verksamhetsinnehållet tar form 

Inriktningsbeslutet för Karolinska 2013 
För att hålla samman implementeringen av Framtidsplanen inrättade lands-
tinget ett centralt och flera lokala programkontor. Det största lokalkontoret, 
”Programkontor Karolinska”, underställdes ledningen för Karolinska uni-
versitetssjukhuset med ett mycket omfattande uppdrag. I början av 2012 
rymde kontorets projektportfölj nyckelprojektet, ”Verksamhetsinnehållet vid 
NKS” och nio andra projekt med bäring på NKS: Medicinsk teknik, Infor-
mations- och kommunikationsteknologi, Kompetensförsörjning, Föränd-
ringsledning, Laboratorie- och FoUU-kluster, Driftsättning, Clinical design, 
Flytt av vård och Strålskydd. Senare tillkom projektet: Styrning av det nya 
uppdraget. Inköpen av utrustning för NKS, beräknade till totalt 4,3 miljar-
der, underställdes ”Programkontor MT och IKT” där uppdraget definiera-
des med utgångspunkt från patientbehov och den medicinska utvecklingens 
möjligheter, tolkat av professionen inom ramen för ekonomin. Karolinskas 
ledning stod alltså inför en rad komplicerade delprojekt där enbart driftsätt-
ningen av NKS ska genomföras i etapper samtidigt som vården vid univer-
sitetssjukhuset skulle fungera under de cirka 18 månader som inflyttningen 
i NKS beräknades ta, inklusive utflyttning av den vård som inte längre ska 
finnas vid Karolinska.  

Under de första åren efter fusionen 2004 talades det sällan om Karo-
linskas delaktighet i ett nytt sjukhus. Det var först i diskussionerna inför in-
rättandet av NKS-förvaltningen 2008 som tjänstemän och politiker började 
tala om att föra över ansvaret för NKS på Karolinska, efter att dess ledning 
hade accepterat grundbultarna i det ursprungliga NKS-konceptet. Från och 
med 2012 låg likväl huvudansvaret för NKS innehåll hos Karolinskas 
ledning som tolkade sitt uppdrag enligt följande: Planera för det framtida 
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verksamhetsinnehållet vid Karolinska Universitetssjukhuset (Solna och 
Huddinge) enligt landstingets strategi för Framtidens hälso- och sjukvård. 
Flytta ut vård från Karolinska till andra delar av Stockholms sjukvårds-
system via tre strategier: 1) Flytta hel verksamhet, 2) flytta vissa patient-
grupper, 3) flytta del av vårdkedja. Fortsätt profileringsarbetet mellan Solna 
och Huddinge och ge förslag på verksamhetsinnehåll vid NKS.  

Karolinska institutets inställning 2012 var: Koncentrera verksamheter 
inom Karolinska universitetssjukhuset till endera Huddinge eller Solna, inte 
två sjukhus med ”fulla menyer”. Säkra en kritisk massa för FoUU med 
forskning på folksjukdomar på båda campus. Vidare, satsa på ett par områ-
den för internationell konkurrenskraft och modernisera styrningssystemen, 
specifikt ersättningssystemen i sjukvården som är kritiska för stabiliteten 
inom FoUU-verksamheterna. 

Vad som stod klart i och med att Karolinska fick en stor del av ansvaret 
för att ta fram ett förslag på verksamhetsinnehåll vid NKS var, att NKS inte 
blir det ”annorlunda sjukhus” som det var tänkt från början, t.ex. att i prin-
cip all högspecialiserad vård i länet centraliseras till NKS och att sjukhuset 
blir navet i ett universitetssjukvårdssystem. I sann kompromissanda ville 
man 2012 göra lite av varje på NKS. Att politiken nu definitivt backade från 
NKS-förvaltningens uppdrag att bygga ett nav i ett internationellt konkur-
renskraftigt universitetssjukvårdssystem uppfattades av flera aktörer som 
mycket olyckligt och ett strategiskt felsteg för en svensk sjukvård som 
behövde öppnas upp mot Europa och världen (Sjukhusläkaren, 27/4 2011, 
Läkartidningen nr: 41, 2012). De svenska universitetssjukhusen var enligt 
flera forskare på väg att hamna ”under belägring” av en internationell kon-
kurrens (Brommels, Övretveit m.fl. 2008). De borde därför överväga större 
satsningar på väl valda specialiteter och samarbeten internationellt för att 
säkra konkurrenskraft, patientunderlag och inte minst för att bemöta erbju-
danden om vård från utländska vårdproducenter (Normann 2001, SOU 
2002:31, Mckee, Healy, Edwards & Harrison 2002, Öhrming 2008).  

Arbetet med verksamhetsinnehållet vid Karolinska universitetssjukhuset 
kom från och med 2012 att utgå från ett par nya principer. Karolinska skulle 
vara ett sjukhus på två ställen och det skulle vara högspecialiserad vård vid 
båda enheterna. Av betydelse för det fortsatta arbetet var också Boston Con-
sultings (BCG) uppfattning, att verksamhetsprojektet inte kunde genom-
föras ”top-down” på det sätt som landstinget tidigare hade prövat. Det 
borde genomföras tillsammans med den personal som ska leva med föränd-
ringarna. Viktiga delar av arbetet förlades därför till linjestrukturen med en 
workshop-metodik som i ett första steg involverade alla 26 patientansvariga 
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DRG-kliniker vid Karolinska, alla servicekliniker i ett andra steg och admi-
nistrationen i ett tredje. För barnkliniken gjordes en särskild landstings-
övergripande utredning. DRG-klinikerna inledde arbetet våren 2012 med 
3–4 workshops per klinik och med ett urval av deltagare. Standarduppsätt-
ningen var: Verksamhetschef, biträdande verksamhetschef, sektionschefer, 
omvårdnadschefer, första linjens chefer, controller, personaladministratör, 
KI-representant, ibland en konsult från Boston Consulting och två ”facili-
terare” (från engelskans facilitate dvs. en person som underlättar). Facilite-
rarna hade ”smörjande” funktioner och var folk från Karolinskas egen 
organisation med medicinsk utbildning i botten.  

Workshop-arbetet utgick från fem frågor som var detaljerade och tids-
krävande: 1) Vilken vård producerar ni idag och med vilka resurser? 2) 
Vilket verksamhetsinnehåll kan fysiskt flyttas ut från Karolinska till annan 
infrastruktur, utifrån följande scenarier: a) utflyttning av minst 25 procent av 
er verksamhet (vårdtillfällen, fysiska besök, operationer etc.). b) utflyttning av 
minst 50 procent av er verksamhet. c) utflyttning av hela verksamheten till 
annan lokalitet. 3) Hur bör profileringen se ut mellan Solna och Huddinge för 
kvarvarande volymer? 4) Vilka resurser från Karolinska kommer scenarierna 
att kräva? 5) Hur kommer framtida trender och andra förändringar, utifrån 
ett tioårs-perspektiv, att påverka scenarierna? Till det kom ett antal frågor 
från Karolinska institutet bl.a: Hur påverkas forskningen respektive utbild-
ningen av 25, 50 och 100 procent alternativen? Workshop-arbetet renderade 
ett mycket omfattande faktamaterial och utifrån det materialet kartlades 
sambanden mellan specialiteter och patientflöden.  

Uppgiften att reducera sin egen verksamhet upp till 100 procent låter 
absurd, därför kan man undra om det fanns några klausuler som skyddade 
befintliga intressen? Det gäller framför allt fråga två, att skifta ut stora delar 
av egen verksamhet till vad som i frågeställningen kallades ”goda mot-
tagare” och som ingen visste vilka de var. Att på detta sätt initiera en för-
handling om en minskande kaka i en organisationsförändring är vågat, 
eftersom det kräver att personalen fördelar förluster och människors 
aversion mot förluster är stark. Från sjukhusledningens sida bedömdes 
uppgiften vara en bra övning för att få personalen att tänka öppet om fram-
tiden. Framför allt i kombination med att de förelades ett minusalternativ 
på 100 procent, dvs. att hela den egna verksamheten kunde flyttas ut. 
Många intervjupersoner som medverkat i dessa workshops beskriver ändå 
arbetet med ordet delaktighet, efter att under många år hållits utanför NKS-
frågan, men också med ordet kraftödande.  
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Många kliniker på Karolinska härbärgerade forskare från flera KI-insti-
tutioner och de hade i grunden en annan syn på NKS och framtiden än icke 
forskande vårdpersonal. Flera av dessa forskare såg fördelar och möjligheter 
för forskning, utbildning och utveckling i den ursprungliga NKS-visionen. 
Bland annat omhuldades idén att försöka göra om klinikorganisationen och 
sudda ut gränser mellan olika kliniska specialiteter. Forskarna hamnade 
dock många gånger i defensiva positioner i workshop-arbetet när de häv-
dade möjligheterna till forskning och utbildning i en krympande verk-
samhet. För ingen forskare eller lärare på Karolinska institutet avstår fri-
villigt från ett patientunderlag om det medför negativa konsekvenser för 
den egna verksamheten.  

Deltagarna i workshop-arbetet blev tidigt varse det begränsade fysiska 
utrymmet i NKS och parallellt med öppna diskussioner och öppna doku-
ment började en del aktörer driva egna frågor inom landstinget och i någon 
mån i medierna. Ett av de tidiga exemplen på lobbying var bröstcancer-
vården och dess vara eller icke vara på NKS. Karolinskas arbete med 
verksamhetsinnehållet försvårades också av motstridiga signaler uppifrån 
och av ändrade förutsättningar vad gällde tillgängliga lokaler i och i anslut-
ning till NKS. Därför att innan man vet vilken typ av vård som kan för-
läggas till anslutande lokaler är det svårt att avgöra vad som borde placeras i 
det nya sjukhuset. I slutet av 2011 skulle t.ex. Astrid Lindgrens Barnsjukhus 
i Solna inte längre användas och då var det inte tal om att använda några 
gamla byggnader i anslutning till NKS. Det var högsta visdom ända tills 
landstinget insåg svårigheterna med att få till stånd det långt drivna 
interventionssjukhuset som byggde på hög behandlingskapacitet, litet antal 
vårdplatser på NKS och snabb överföring av patienter till andra sjukhus. 
Hösten 2012 genomförde Karolinskas programkontor en serie allokerings-
övningar för att klargöra vilken slutenvård som borde ligga i NKS-byggna-
den och vad som kunde placeras i angränsande, tidigare utrangerade vård-
byggnader. Senare samma år tog Karolinskas programkontor fram tre för-
slag på ”typsjukhus” för Karolinska baserat på workshop-arbetet. Varianter-
na drogs för sjukhusledningen som påpekade: 

Ingen av dom där är vårt val, gör om och gör en ny variant som har 
tyngdpunkt på Karolinskas befintliga strategier (Karolinska universitets-
sjukhusets ledningsgrupp). 

Resultatet blev följdriktigt ett universitetssjukhus som såg ut som Karolin-
ska vid den tiden. I olika uttalanden betonade Karolinskas ledning också att: 
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Vi ska inte tänka som NKS-förvaltningen och utforma ett nytt sjukhus bara 
för högspecialiserad vård, vi ska arbeta ungefär som idag, men minska de 
totala volymerna. Utifrån typsjukhus och Karolinskas mål utarbetades 
sedan en serie förslag på verksamhetsinnehåll för Karolinska universitets-
sjukhuset: Nya Karolinska 2.0, Nya Karolinska 3.0, Nya Karolinska 4.0.  

Dessa förslag bollades fram och tillbaka mellan Karolinskas och FHS 
programkontor (PFHS) och politiken. Krångliga ärenden hanterades i en 
särskild ordning bland annat via utredningar rörande transplantation, barn-
sjukvård och akutvård. Enligt många inblandade fanns det ändå en god 
pragmatism i den här delen av beslutsprocessen och Nya Karolinska 4.0 var 
inte något kontroversiellt förslag. Karolinskas programkontor prövade 
argumenten på en generell nivå och de krockade varken med FHS eller med 
andra vårdproducenters planer. Några röster var dock starkt kritiska och 
det stora bekymret med version 4.0 ansågs vara att landstinget hade ”fegat 
ur på vägen” när det gällde föresatsen att skapa ett annorlunda sjukhus i 
Solna. För att få med sig chefer och övriga medarbetare hade visionen ”vatt-
nats ur”, eftersom det var behagligare att tillmötesgå samtidens synpunkter 
än att agera visionärt och på lång sikt. Den historien har utspelat sig på alla 
ledningsnivåer i landstinget. Ingen har haft lust eller vågat ta konflikter 
inom förvaltningarna och politikerna har uppvisat samma förhållningssätt.  

Karolinskas arbete med verksamhetsinnehållet avbröts sent på hösten 
2012 p.g.a. oklarheter om vårdplatser och lokaler utanför NKS. Program-
kontoret kom inte vidare för att det fanns en rad frågor som man inte hade 
svar på och som var avgörande för att kunna allokera verksamheter i det 
nya sjukhuset. I många frågor förde politikerna fram en åsikt och FHS 
programkontor en annan, samtidigt som Karolinska hade sina önskemål 
och KI andra. Det var rörigt och stökigt i slutet av 2012, men det som då 
kallades en ”absolut paus” i arbetet var inte helt igenom absolut. Karo-
linskas programkontor arbetade vidare med bl.a. medicinsk service och de 
administrativa processerna som tidigare fått anstå och fram till årsskiftet 
2012/2013 fanns ”få genuint nya inspel” i innehållsfrågan. Av allt att döma 
för att ingen riktigt förstod hur vården vid NKS skulle kunna gestalta sig. 
Det fanns alltså inte mycket att argumentera för eller mot.  

Arbetet med verksamhetsinnehållet hamnade i ett slags vänteläge som 
varade en bra bit in på våren 2013 och i det vakuum som uppstod började 
folk ändå så smått agera. Det ”kokades soppa både här och där” som blev 
skrivelser bl.a. till Karolinskas programkontor och politiken. Vissa rykten 
spreds bl.a. om enskilda specialiteters krav för att kunna bedriva relevant 
forskning. Senare denna vår engagerades DRG-klinikerna i en ny omgång 
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workshops, denna gång tillsammans med operations- och anestesipersonal, 
sjukgymnaster m.fl. När arbetet med verksamheten kom igång igen innebar 
det ”mycket klippa och klistra” och förslag som gick fram och tillbaka 
mellan Karolinskas och FHS:s programkontor och KI. Sent på våren 2013 
levererade Karolinskas programkontor förslaget Nya Karolinska 5.0 till FHS 
programkontor som i juni 2013 blev ett nytt inriktningsbeslut för verk-
samheten vid Karolinska universitetssjukhuset (Landstingsstyrelsens för-
valtning, LS 1304-0528, 2013).  

Skrivningarna i inriktningsbeslutet 2013 låg på verksamhetsområdesnivå 
och enligt beslutet ska NKS tas i full drift 2018 och kommer då att utgöra 
Karolinska Solna (K Solna. Trots denna namnändring används förkortningen 
NKS genomgående i denna bok). Beslutet 2013 beskrev också översiktligt 
driftsättningen av NKS och överföringen av verksamheter som skulle ske från 
Karolinska universitetssjukhuset till andra vårdgivare. Inriktningsbeslutet 
innehöll många upprepningar av tidigare inriktningsbeslut men uppfattades 
av personalen på Karolinska som ett dokument där det började bli ”lite tyd-
ligare” i vilken riktning NKS var på väg. Det innehöll också en mer distinkt 
profilering mellan Huddinge och Solna, som enligt verksamhetsföreträdare 
borde ha avgjorts tidigare för att låsa en del av utfallsrummet. De stora fråge-
tecknen var att inriktningsbeslutet bara avhandlade sluten vård och fort-
farande saknade konkretion. KI:s företrädare uppfattade beslutet 2013 som 
rätt givet med tanke på hur förutsättningarna såg ut, med Karolinska som 
närmast ansvarig för det underliggande tjänsteutlåtandet. Inriktningsbeslutet 
uppfattades också som ett ”reduceringsdokument” där enstaka verksamheter 
som var ensamma utförare i regionen ograverade flyttades till NKS som t.ex. 
neurokirurgi och thoraxkirurgi. Alla andra fick minska sin verksamhet med 
25 till 40 procent i genomsnitt.  

För att NKS skulle bli en anläggning i Karolinska institutets smak ville 
institutet komplettera NKS med ett nytt angränsande specialistsjukhus för 
folksjukdomar. Frågan blev då från andra håll: Kan ni inte forska på patien-
ter som finns utspridda i det regionala vårdsystemet? Jovisst sa KI, men då 
måste landstinget ha ett sammanhållet informationssystem som gör detta 
möjligt. Så sent som bara några veckor innan driftsättningen av NKS 2016 
fanns inget färdigt system som kan följa patienten oberoende av vårdgivare i 
en tänkt nätverkssjukvård. Hårdvaran var upphandlad, men inte informa-
tiken, dvs. hur man bygger och strukturerar ett informationssystem som 
samlar in, lagrar och bearbetar information från olika vårdgivare på ett 
kostnadseffektivt och vettigt sätt.  
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Alla var alltså inte nöjda med inriktningsbeslutet 2013 och inom Karo-
linska protesterade en del verksamheter kraftigt och det övergick i en 
process där sjukhuset internt ”omprövade” beslutet för flera kliniker. 
Enskilda omprövningar förklarades av att chefer var motsträviga och varken 
tyckte om eller trodde på inriktningsbeslutet. En del sade upp sig och en del 
byttes ut. Karolinskas arbete med verksamhetsinnehållet stadgade sig inte 
förrän sommaren 2014 då utgångspunkten i princip var, att alla verksam-
heter i det gamla sjukhuset i Solna får vara kvar i det nya. Det förklarades 
med, att om ”vi klipper alla verksamheter lite i kanten” får alla plats. Arbetet 
med att minska verksamheter och fördela den slutna vården på befintliga 
utrymmen i NKS utgick från något som programkontoret kallade ”mag-
neter” bl.a. operations- och intensivvårdslokaler som i princip inte går att 
flytta runt. Detta grannlaga allokeringsarbete handlade om vem som skulle 
ha vilka lokaler och hur många vårdplatser, forskningsplatser och admini-
strativa utrymmen en klinik skulle tilldelas i en ”snävare kostym”. För fler-
talet DRG-kliniker innebar det att de tvingades förändra organisation och 
arbetssätt under nedskärning, vilket är betydligt svårare än att förändra sig 
under expansion. Den manövern är också extra svår för ett universitets-
sjukhus som behöver en bred bas av patienter för sin utbildning och forsk-
ning. Under 2014 pågick ett stort antal överläggningar om NKS innehåll 
men utan vilja att egentligen permanenta någonting före valet hösten 2014, 
förutom införandet av fler vårdval som dränerade universitetssjukvården på 
budgetmedel och kompetent personal (Svenska Dagbladet 11/2 2015).  

Framtidsplanen från 2011 visade den översiktliga inriktningen för den 
vård som skulle bedrivas vid olika akutsjukhus. År 2014 ansåg politikerna i 
fullmäktige att det underlaget inte var tillräckligt bra. De ville också veta om 
akutsjukhusen hängde ihop, om kapaciteten i hela systemet räckte till och 
ha svar på en rad frågor som förvaltningarna inte hade besvarat. För att 
närmare bestämma vårdinnehåll och volymer för akutsjukhusen arbetade 
FHS programkontor och sjukhusledningarna, inklusive det privata S:t 
Görans sjukhus, fram en s.k. gemensam avsiktsförklaring 2015–2018 för 
respektiv sjukhus. Det handlade primärt om volymbestämningar och hur 
mycket sluten vård som skulle skiftas mellan sjukhusen och konsekvenser 
på systemnivå. Vid ett seminarium sommaren 2014 kunde också det 
centrala och de lokala programkontoren lyfta sig över detaljerna och nå ett 
visst samförstånd om arbetsfördelningen och om vilka systemkritiska kom-
ponenter som de centrala förvaltningarna skulle ansvara för, som kom-
petensförsörjning, byggnadsinvesteringar, IKT-investeringar m.m. Avsikts-
förklaringen med Karolinska universitetssjukhuset blev sist färdig bl.a. 
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beroende på den tilltrasslade kopplingen mellan Huddinge och Solna och 
svårigheterna att bestämma ett verksamhetsinnehåll för NKS. För enskilda 
verksamheter var det samtal och olika besked var annan månad som 
upplevdes som ”ett spel” mellan klinik och programkontor om vad som 
skulle in på NKS och vad som skulle flytta någon annanstans. 

Vid årsskiftet 2014/2015 var verksamheten vid NKS långt ifrån klarlagd. 
Vid presentationer förekom olika begrepp, kategoriseringar och indelningar 
av verksamhetsinnehållet. Det fanns inga beslut om vilka vårdgivare som 
skulle ta hand om den vård som skulle skiftas ut från Karolinska. Osäker-
heten ledde till att flera kliniker på eget bevåg tog kontakt med kollegor på 
andra sjukhus om en överföring av patientgrupper. Flera kliniker uttryckte 
en vilja att flytta till NKS så tidigt som möjligt och alla vittnade om den 
anpassade akutmottagningens centrala funktion. Under 2015 hade akuten 
vid Karolinska i Solna cirka 85 000 vuxna akutbesök och arbetssituationen 
beskrevs som ”kaos nästan varje dag”. Enligt planen skulle akuten vid NKS 
fr.o.m. 2018 ta emot ungefär 25 000 vuxenbesök per år och det beskrevs 
som ”ett elände” att avgöra vilka akutpatienter som ska släppas in på NKS, 
hur ambulanser ska dirigeras och när vårdupplysningen ska hänvisa till 
andra akutsjukhus. För att avlasta sjukhusens akutmottagningar fattades 
2015 ett beslut om att bygga ut akutstrukturen i länet med 12 nya närakuter 
som tillägg till tidigare 17 närakuter, varav en skulle öppnas i Solna 2017. 
Inom Karolinska väckte den anpassade akutens planerade volymer reak-
tioner inom kardiologi, ortopedi, infektion och ett par andra kliniker med 
omfattande traumauppdrag: ”Det blir ett dråpslag mot vår verksamhet”. KI 
uttryckte i ett av sina få ställningstaganden under denna beslutsprocess: 
Forskningen påverkas negativt av akutens utformning och NKS blir inte ett 
undervisningssjukhus i vår smak!  

Inriktningsbeslutet för Karolinska 2015 
I februari 2015 fattades ett nytt inriktningsbeslut för Karolinska univer-
sitetssjukhuset (Landstingsstyrelsens förvaltning 2015). På ytan var det i 
likhet med inriktningsbeslutet 2013 en summarisk beskrivning, men bakom 
detta beslut fanns ett faktaspäckat underlag om vilken slutenvård som ska 
och inte ska finnas på Karolinska respektive NKS. Det som återstod var den 
öppna vården, en anpassning till den regionala cancerplanen för specifika 
patientgrupper och en preciserad utformning av den anpassade akuten vid 
NKS. Samverkan mellan FHS och Karolinskas programkontor handlade 
inför inriktningsbeslutet 2015 i mycket om ett omfattande ”siffertrillande”, 
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hypotetiska utfall, styrbarhet och kapaciteten i systemet utanför Karolinska 
universitetssjukhuset. Från Karolinskas sida hade man ambitionen att inte 
ta in ”för mycket verksamhet” på NKS och att få ”rätt patienter” till det nya 
sjukhuset. Önskemål som inte delades fullt ut av FHS programkontor och 
beställarorganisationen, primärt SSV. 

Styrkan i att upprepa inriktningsbeslutet från 2013 har sagts vara, att 
2015 hade landstinget gemensamma avsiktsförklaringar med alla akutsjuk-
hus och med Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som har ansvaret 
för primärvård, psykiatri och mycket annan vård i länet. Svagheten var att 
man inte hade definierat nätverkssjukvården, den komponent som är grun-
den för att omvandlingen av det regionala vårdsystemet ska lyckas. ”Vård i 
nätverk” var fortfarande ett mycket diffust begrepp. Lätt att ta i sin mun, 
men ytterst svårt att omsätta i praktisk verksamhet. Vilka förändringar 
behövs för att man ska komma i närheten av det som tillskyndarna av nät-
verksvården såg framför sig dvs. ett mer eller mindre ”sömlöst samarbete” 
mellan alla vårdgivare i länet? För det krävs ett mycket mer utvecklat 
samarbete på det operativa planet, det behövs flytande gränser mellan var 
personalen jobbar någonstans, det behövs en annan juridik och inte minst 
behövs andra seder och bruk. Ett betydande hinder för den politiska nät-
verksdrömmen var de besparingar som landstinget beslutade om i budgeten 
för 2016, där enbart Karolinska skulle genomföra ett sparbeting på dryga 500 
miljoner. Det kan lätt leda till konflikter mellan de aktörer som landstinget är 
beroende av. Det finns också en risk att den gamla och dysfunktionella 
konkurrensen mellan vårdgrenarna kommer tillbaka, att motsättningen 
mellan offentligt och privat skärps och att rivaliteten mellan akutsjukhusen 
åter blossar upp. Motsättningarna finns där, slumrande under ytan. 

Omställningsavtalet för Karolinska 2016–2019 
Med de gemensamma avsiktsförklaringarna och inriktningsbeslutet för 
Karolinska 2015 som underlag tecknade landstinget hösten 2015 s.k. om-
ställningsavtal med alla stora vårdproducenter i länet, exklusive S:t Göran 
som har ett speciellt avtal. Omställningsavtalen innebär en stor förändring i 
styrningen av hälso- och sjukvården genom en återgång till anslagsbud-
getering där landstinget först bestämmer en fast finansiell ram och sedan 
mot bakgrund av behoven försöker styra vilken vård som ska utföras var i 
systemet. Sedan får varje producent viss frihet inom givna ramar. 
Direktiven baserades på en fast ersättning per uppdrag som kombinerades 
med en liten del prestationsbaserad ersättning. Karolinskas ”Omställnings-
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avtal 2016–2019” var uppdelat på Huddinge och Solna med ”målvärden” för 
slutenvård och öppenvård för respektive enhet (HS-förvaltningen, HSN 1506-
0845, 2015). En central komponent i avtalet var regleringen av hur mycket 
vård som ska flyttas ut från Karolinska. I reda pengar handlar det om vård för 
dryga miljarden som ska föras från Karolinska till andra delar av vård-
systemet under fyra år. I övrigt var samtliga omställningsavtal utformade för 
att underlätta styrningen av de strukturförändringar som länet stod inför. Om 
utvecklingen inte följer Framtidsplanen finns klausuler som kan leda till om-
förhandlingar och nya omställningsavtal. 

Hösten 2015 slogs alltså vården vid NKS ”ännu en gång fast” och resul-
terade ännu en gång i en allokering av verksamheten inom det nya sjuk-
huset. Efter det har vården vid Karolinska fortsatt att förändras eftersom 
verksamheternas innehåll hela tiden omdanas inom ett dynamiskt univer-
sitetssjukhus. Under dessa förhållanden har Karolinskas ledning hamnat i 
en situation där anläggningen NKS är bestämd och i stort sett färdigbyggd, 
samtidigt som enskilda verksamheter vill ändra på lokaler som uppfattas 
som alltför ”tvingande”. Det går alltså inte att jobba på samma sätt som 
tidigare. Veckorna före inflyttningen 2016 var det framför allt ”realiteten” 
enkelrum för alla och barnsjukvårdens verklighet som krockade och där 
landstinget av bemannings- och säkerhetsskäl tvingades göra justeringar av 
vård- och behandlingsrum (Dagens Nyheter 13/10 2016). Den här typen av 
”stångande” mellan verksamheters önskemål och husets begränsningar kom 
sedan att karaktärisera arbetet med verksamhetsinnehållet ända fram till 
inflytningen den 20 november 2016. 

I landstingets budget för 2015 beslutades att högsta prioritet för vårdpro-
ducenterna var att hålla budget, inte att upprätthålla produktionsvolymer. 
Huvudansvaret för Framtidsplanens genomförande flyttades från HS-
förvaltningen till LS-förvaltningen och koncernledningen återinfördes, där 
den reella makten förlades till Landstingshuset AB (LISAB, landstingets 
holdingbolag) med landstingsdirektören som VD för moderbolaget under 
ett ägarutskott. Under LISAB ligger de egna sjukhusbolagen och i praktiken 
även de enheter som drivs i bolagsliknande former, dvs. Karolinska och 
SLSO. Det centrala programkontoret PFHS med ansvar för genomförandet 
av Framtidsplanen ”släcktes ner” och ansvaret för dess icke avslutade upp-
drag fördes över till centrala förvaltningar. I övrigt delegerades arbetet med 
planen ut i landstingsorganisationen på ett ganska oklart sätt som riskerar 
att leda till lokala beslut utan tydlig koppling till målen för Framtidsplanen 
(Landstingsrevisorerna, projektrapport nr 15/2015).  
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I och med omställningsavtalet för Karolinska 2016–2019 hävdades att 
den slutna vårdens omfattning vid NKS var ”klar”. Men vad innebär klar i 
detta sammanhang? Det kommer att krävas omprövningar och årliga 
justeringar av det mesta, beroende på hur utvecklingen i det regionala vård-
systemet vrider sig i olika avseenden. Även allokeringen av den slutna 
vården inom NKS beskrevs våren 2016 som klar eller ”i princip genom-
förd”. Det som återstod var hur Karolinska skulle hantera den öppna 
vården, akutflödet till NKS och inte minst hur Karolinska skulle handskas 
med överföringen av vård till de producenter som en gång kallades ”goda 
mottagare”. I diskussionerna med övriga akutsjukhus har det inte varit 
självklart vad de ska ta emot av den vård som universitetssjukhuset vill 
lämna ifrån sig, eftersom Södersjukhuset, Danderyd, S:t Göran och även 
andra vårdproducenter föredrar att själva ”fylla sina behov av patienter”. 
Ytterst avgörs matchningen mellan givare och mottagare av vård i Stock-
holmsregionen sedan 2015 av en samordningsgrupp för Framtidsplanen 
respektive en direktörsgrupp under landstingsdirektören.  

Driftsättningen av NKS november 2016– 
Inför inflyttningen i NKS utsåg varje verksamhet en förändringsledare och 
initierade ”kliniska brukbarhetsprojekt” för att se om de skulle kunna 
bedriva adekvat vård under givna förutsättningar. Det var fortsättningen på 
den långa raden av inriktningsbeslut som hade varit kompromisser på 
pappret och möjliga genom att viktiga detaljfrågor lämnats olösta. Inför 
driftsättningen blev verksamheterna därför tvingade att avgöra en rad 
praktiska frågor för att få NKS att fungera initialt. I alla brukbarhetsprojekt 
har ingått att belysa hur lokaler, utrustning, verksamhet och arbetsformer 
påverkar varandra och hur personalen ska dela golvytor med andra som 
man aldrig tidigare jobbat med. Resultatet har av Karolinskas ledning 
beskrivits med att sjukhusets tekniska och kliniska brukbarhet har ”clearats” 
inför inflyttningen, undantaget några väggar, dörrar och fönster. Lands-
tingsrevisorerna hade invändningar och påpekade i en rapport att viktiga 
installationer och anpassningar av IKT-lösningarna för telefoni, larm och 
system för meddelandeförmedling inte var klara i tid och resulterade i en 
mängd problem efter flytten (Landstingsrevisorerna 2016). Att NKS i hög 
grad är en fråga om funktion och form och ”en fysisk grej” började många 
inom landstinget inse först ett år före inflyttningen. Mest uppmärksammat i 
medierna har invändningar från personal inom barnsjukvården varit som 
har hävdat att NKS inte är byggt för barn (Dagens Nyheter 31/8 2016). Det 
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är kanske inte heller så konstigt med tanke på att sjukhuset är byggt som ett 
kirurgiskt inriktat interventionssjukhus för snabb utredning och behandling 
av patienter och sedan rask transport till en annan vårdgivare.  

Arbetet med driftsättningen utsattes hösten 2015 för kraftiga störningar 
på grund av Macchiarini-skandalen, med följdverkningar under 2016 som 
bland annat ledde till att Karolinska avskedade två verksamhetschefer varav 
en var temachef för Hjärta-Kärl och central medarbetare inför den första 
etappen av inflyttningen i NKS. Det avslutande arbetet med verksamhets-
innehållet vid NKS och förberedelserna inför flytten 2016 blev på så sätt 
splittrat och mycket hektiskt, särskilt inom de verksamheter som flyttade in 
under november 2016 dvs. barnsjukvården inom tema Barn & Kvinno-
sjukvård, tema Hjärta-Kärl och funktionerna Akut, Perioperativ medicin & 
Intensivvård, Bild & Funktion samt Hälsoprofessioner. Resterande teman 
och funktioner i en ny verksamhetsmodell driftsätts under 2017 och 2018 
(se vidare kapitel 9). 

Tema Barn & Kvinnosjukvård var våren 2016 indelat i sex patient-
områden och hösten 2016 var vården för barn vid Astrid Lindgrens Barn-
sjukhus i Solna i stort sett redo för inflyttning i NKS. I november började i 
princip all sluten barnsjukvård att flytta in i det nya sjukhuset, undantaget 
en del enklare kirurgi som fördes över till Sachsska barnsjukhuset vid 
Södersjukhuset. Även den öppna vården för barn var redo, men eftersom 
många faciliteter för öppen vård vid NKS är byggda för ett tidigare planlagt 
interventionssjukhus stannade merparten av den vården kvar på Astrid 
Lindgrens barnsjukhus i Solna. De akuta flödena av barn bedömdes ”bli 
som de blir” och de kommer att på olika sätt modulera den framtida barn-
verksamheten inom NKS. All utbildning som hösten 2015 bedrevs vid 
Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna kommer att kunna genomföras på NKS 
och merparten av den kliniska forskningen flyttar till en separat byggnad 
2017. Vidare har olika barnutredningar identifierat cirka 9 000 öppen-
vårdsbesök som kan flyttas till ”goda mottagare” i form av barn- och ung-
domsmottagningar. Framtidsplanen vill flytta ut dubbelt så många besök och 
där stod parterna vad gällde barnverksamheten vid inflyttningen 2016.  

Tema Hjärta-Kärl var våren 2016 indelat i fyra patientområden och 
hösten 2016 var flytten för temats patienter inte helt klarlagd. I november 
flyttade thoraxkirurgin i princip all sin slutna och öppna vård till NKS och 
likaså kärlkirurgin. Inom kardiologin, som är den största delverksamheten 
inom tema Hjärta-Kärl och representerad både i Huddinge och i Solna, 
pågick diskussionerna ända fram till inflyttningsdagen om vilken sluten 
respektive öppen vård som skulle hamna på NKS. Frågan om den öppna 
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vården är kopplad till arbetet med att förtydliga vilka patienter som ska tas 
emot på NKS anpassade akut. Det avgörandet kan leda till att en grupp 
patienter som tidigare remitterades från akuten till kardiologen inte kom-
mer till kardiologen vid NKS. Och det kan bli ett problem för den öppna 
vården av hjärtpatienter som beskrivs som en spetskompetens för NKS 
under stark utveckling genom samarbetet mellan kardiologi och kärlkirurgi.  

Det avslutande arbetet med att bestämma vilken vård som skulle flytta in 
på NKS och vad som skulle flyttas till andra vårdgivare präglades under 
hösten 2016 av att tiden gick fort och av direktivet att i princip alla kliniker 
inom Karolinska skulle minska sin verksamhet ”kraftigt”, som ett led i 
Framtidsplanens genomförande. Ett par månader före driftsättningen stäm-
de inte heller verksamheternas bild av vad som skulle flytta in på NKS med 
beställarens bild, specifikt inte vad gällde den öppna vården. Samtidigt var 
Framtidsplanen och nätverkssjukvården fortfarande hypoteser och i många 
avseenden svagt artikulerade idéer som krävde ytterligare uppmärksamhet. 
Frågor som Karolinska särskilt brottades med veckorna före inflyttningen 
var att anpassa verksamhet, arbetssätt och utrusning till det nya huset och 
att hitta ”goda mottagare” för den vård som flyttar 2017 och 2018. För barn-
sjukvården blev det uppenbart att mycket av den vårdmiljö som utvecklats 
under 10–15 år inom Astrid Lindgrens Barnsjukhus blir svår att återskapa 
på NKS. För hjärtsjukvården var iordningställandet av de mest avancerade 
tekniska miljöerna försenade beroende på krocken mellan vårdinnehåll, 
lokaler, utrustning och planeringsperspektiv. Sammantaget beskrivs drift-
sättningen av NKS hösten 2016 som ett ”maratonlopp i extremt tempo” där 
varken kraft eller tid räckte till. Kort summering och tidsaxel: 

Inriktningsbeslutet för Karolinska 2013 
Inriktningsbeslutet för Karolinska 2015 
Omställningsavtalet för Karolinska 2016–2019 
Driftsättningen av NKS november 2016– 

Sammanfattning 
I kapitel 4 avhandlas den inledande beredningen av NKS-projektet och hur 
det gick till när grunden lades för byggprojektet NKS som utreddes och 
projekterades 2001–2007, beslutades 2008 och sattes igång 2010. Vidare 
avhandlas arbetet med verksamhetsinnehållet vid NKS som skisserades 
2001–2007, på allvar inleddes 2008 och sedan pågick ända fram till inflytt-
ningen inleddes i november 2016. I kapitel 5 presenteras Framtidsplanen 
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vars syfte var att nivåstrukturera och ”nätverksorientera” det regionala 
vårdsystemet. Planen initierades 2010 således två år efter att landstinget 
beslutat att bygga NKS, trots att sjukhuset utgör den kritiska katalysatorn 
för den framtida vården i regionen. Länkade till dessa tre centrala och kom-
plicerade projekt pågick ett antal ny- och ombyggnadsprojekt i mång-
miljardklassen hos de stora vårdproducenterna. I kapitel 6 beskrivs hur 
verksamheten vid NKS stegvis har fått en tydligare utformning genom 
inriktningsbeslut och omställningsavtal och hur styrningen av landstinget 
har skärpts inför driftsättningen av NKS. Kapitlet avslutas med kortfattad 
beskrivning av driftsättningen i november 2016. Nedan följer en komplett 
tidsaxel och en samlad redovisning av viktiga faser i arbetet med NKS 
verksamhetsinnehåll. 

Stockholm Science City Foundation 1990– 
SNUS-utredningen 2001–2002 
3 S-utredningen 2003–2004 
Formgivningstävlingen 2005–2006  
NKS-kansliet 2006–2007 
NKS-förvaltningen 2008–2011  
Utredningen Framtidens Hälso- och Sjukvård 2010–2011 
Genomförandet av Framtidsplanen 2012– 
Inriktningsbeslutet för Karolinska 2013 
Inriktningsbeslutet för Karolinska 2015 
Omställningsavtalet för Karolinska 2016–2019 
Driftsättningen av NKS november 2016– 

De delar av kronologin ovan som är kopplade till arbetet med NKS verk-
samhetsinnehåll representerar en slags formativ beslutsprocess som påver-
kat villkoren för, om inte alla andra, så många andra beslutsprocesser som 
präglat Stockholms vårdsystem från inledningen av 2000-talet fram till 
driftsättningen av NKS i november 2016.  
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DEL 3  
 

Forskningsslott eller vårdkugge 

I Del 3 diskuteras på ett mer djuplodande sätt de centrala aktörernas 
agerande och dess konsekvenser för NKS som lägger en grund till att i Del 4 
besvara frågorna: Hur kommer det sig att beslutsprocessen runt verksam-
heten vid NKS har utvecklats på det sätt som har beskrivits? Och hur har 
den processen kunnat resultera i ett slags formativt moment som har för-
ändrat villkoren för andra arbets- och beslutsprocesser, inte minst villkoren 
för Framtidplanens genomförande med stora ekonomiska och praktiska 
konsekvenser för hälso- och sjukvården i länet? 
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KAPITEL 7  
 

Partierna och politiken  

På armlängds avstånd 
En central tanke med NKS var att det nya sjukhuset skulle bli ett univer-
sitetssjukhus med fokus på universitet. Vården skulle anpassas till forsk-
ningens och utbildningens behov och landstingets produktionsproblem 
skulle lösas på annat håll. Och från att de första idéerna om ett nytt sjukhus 
började diskuteras i slutet av 1990-talet fram till det andra inriktnings-
beslutet 2008 var partierna i stort sett överens om det mesta (Stockholms 
läns landsting 2008). Alla, undantaget Vänsterpartiet, uttryckte en gemen-
sam syn vad gällde byggande, upphandling och framtid för det nya sjuk-
huset och partierna strävade under många år mot samma mål. Inom full-
mäktige fanns en stark vilja till enighet över blockgränsen, den sågs t.o.m. 
som en förutsättning för NKS-projektet. Partierna höll alltså samman under 
många år, undantaget viss kritik av upphandlingsformen OPS. Brytningen i 
politiken kom 2010 när alliansen genomförde OPS-upphandlingen med 
endast ett anbud. Sedan dess har det funnits motsättningar och oro inom 
politiken över vart NKS-projektet och Stockholms sjukvårdsystem är på 
väg. En kulmen nåddes hösten 2015 när Socialdemokraterna och sedan 
övriga partier föreslog att landstinget skulle utreda och eventuellt omför-
handla OPS-avtalet. I en granskning av avtalet ett år senare på alliansens 
uppdrag redovisade ett konsultbolag att åtagandena i OPS-avtalet i stort sett 
uppfyllts frånsett vissa förändringar i tidsplaner och svårigheter att följa 
budget (WSP Sverige AB 2016). Men NKS-projektet handlar om mycket 
mer än OPS-avtalet, med stora återverkningar för det regionala sjukvårds-
systemet.  

Det är svårt att bedöma vilka konsekvenser som den tilltagande oenig-
heten i politiken lett fram till. Den bidrog till att flera företrädare för den 
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ursprungliga NKS-visionen lämnade politiken och landstingets centrala 
förvaltningar under 2010 och att NKS-projektet 2011 inlemmades i Fram-
tidsplanen och fick en mindre storstilad inriktning (LS-förvaltningen & HS-
förvaltningen 2011). Med Framtidsplanen orienterades det politiska intres-
set mot det regionala vårdsystemet och de vårdbehov som 35 000 nya med-
borgare per år genererar samtidigt som hela planeringen av Stockholms 
hälso- och sjukvård, bland skeptiskt lagda personer, började upplevas som 
”upp och nervänd”. Först kom ett beslut om ett stort och påkostat sjukhus 
sedan funderingar över hur det huset mer specifikt skulle användas ur ett 
bredare landstingsperspektiv. Samtidigt har det funnits en rad frågor som 
mått bra av en fortsatt politisk enighet. Men det förutsätter samtal över 
blockgränsen och att partierna lägger korten på bordet: Så här tänker vi att 
det skulle vara! Hur ser ni på det här? Kan vi hitta varandra? Vilka kom-
promisser är möjliga? Men de samtalen har inte fungerat efter 2010. Flera 
partiledningar har över tid också fått ett ökat tryck från sina partiorganisa-
tioner om ”att sätta ned foten” i olika NKS-frågor. En misstanke som flore-
rat är att landstingsfullmäktige p.g.a. bristande åsiktsutbyte mellan partierna 
inte har fått ett fullgott tjänstemannaunderlag för sina NKS-beslut. Sam-
tidigt har landstingssystemet ändå fungerat någorlunda väl för att ”folk 
jobbar som tusan” för att göra något bra av NKS. Ingen vill att det här pro-
jektet ska resultera i kaos.  

Den politiska arenan har stor betydelse för beslut rörande NKS och 
varenda parti har sin egen agenda. Det var ett starkt politiskt engagemang 
runt beslutet att bygga NKS 2008, runt OPS-upphandlingen 2010 och kring 
husets finansiering. Den grundläggande inställningen bland politiker har 
trots allt varit, att deras främsta uppgift är att se till att landstinget får en väl 
finansierad och bra infrastruktur och att besluten tas i tid så att man inte får 
oreda i den operativa vårdorganisationen. Frågor om verksamhetsinnehållet 
vid NKS har politikerna i hög grad lämnat över till professionen och 
sjukvårdsplanerarna, undantaget enstaka tillfällen då politiker gripit in efter 
påstötningar från professioner och patientföreningar t.ex. rörande psykiat-
rins ”entré” i det kirurgiskt inriktade interventionssjukhuset, trots att Karo-
linska saknar och under överskådlig tid kommer att sakna ett psykiatriskt 
uppdrag. Den vården är sedan många år underställd Stockholms läns sjuk-
vårdsområde (SLSO) och sammanhållen över hela länet. I övrigt har NKS 
främst avhandlats i Landstingsstyrelsens och Hälso- och sjukvårdsnämn-
dens olika utskott där tjänstemän har rapporterat om hur arbetet fort-
skrider. Samtalen i utskotten har förts i en relativt fri form på basis av 



 
7. PARTIERNA OCH POLITIKEN 

 83 

muntliga föredragningar och kortfattade skriftliga underlag där politikerna 
har kunnat ”bryta ord med varandra utan att fastna i gamla skyttegravar”. 

Generellt sett har politiken och sedan 2006 alliansen i Stockholms läns 
landsting hållit sig på ”armlängds avstånd” från hälso- och sjukvården och 
NKS, undantaget 2008–2011 då NKS-förvaltningen hade ansvaret för NKS-
projektet. Förhållningssättet har varit att inte styra särskilt mycket och 
fr.o.m. 2012 har alliansen satt sin lit till att Framtidsplanen, vård i nätverk, 
fritt vårdval för patienten och fri etablering för företag ska klara omstruk-
tureringen av det regionala vårdsystemet. Frågan är vilken struktur det leder 
till i ett landsting där politikerna saknar en tydlig plan för hur morgon-
dagens sjukvård, forskning och utbildning ska fungera? Det är få politiker 
som uppvisar ett helhetsperspektiv på hälso- och sjukvården och redovisar 
någon form av klar uppfattning om NKS funktion. Partier och politiker vär-
nar ofta om en i sammanhanget relativt kortsiktig agenda som tydligt 
märktes inför landstingsvalen 2006, 2010 och 2014 då bl.a. frågan om verk-
samhetsinnehållet vid NKS ”lades på is” flera månader före respektive val. 
Det blev total stiltje. Tjänstemän och verksamhetsföreträdare fick inte driva 
några frågor eller ”sticka ut hakan åt något håll”.  

Nya föresatser kräver betydande implementeringskraft. Det krävs en 
satsning för att få till det man vill och det är ofta där goda föresatser stupar. 
Det räcker inte med att tala om teman, delade vårdgolv eller vård i nätverk i 
abstrakta termer. Organisatoriska förändringar görs praktiskt och kräver 
som i fallet NKS stora mänskliga och ekonomiska resurser. Men Stock-
holms läns landsting har generellt sett avsatt ytterst små resurser för sitt 
gigantiska förändringsarbete. Landstinget har i första hand satsat på ett hus 
och tycks tro att saker händer av sig själva när man väl tänkt klart och tippat 
NKS och Framtidsplanen ”över kanten” ned i verksamheten. Forskningen 
säger något annat (Öhrming 1997, Alvesson & Sveningsson 2008). An-
svariga politiker i Stockholms läns landsting har sedan 2012 inte tagit något 
tydligt ledningsansvar, varken för NKS innehåll eller för förändringsarbetet. 
Man har avvaktat och delegerat besluten till någon annan och inte levt upp 
till följande rimliga krav på politiken: 

I sjukvårdspolitik krävs långsiktighet och ett visst tempo i beslutsfattan-
det så att tjänstemän och andra hela tiden vet vad som gäller, särskilt 
beslut av NKS:s magnitud och räckvidd. Det ställer mycket krav på dig 
som politiker. Vår profession det är att fatta beslut. Det är det vi gör. Så 
ska vi läsa in oss, göra avvägningar, bilda majoriteter men framför allt 
fatta beslut. Bu eller bä, ja eller nej liksom! (landstingsråd) 
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Från politikens sida har man, i viss mån undantaget 2008–2011, hanterat 
frågan om verksamhetsinnehållet vid NKS i huvudsak informellt och in-
direkt. Främst genom samtal och direktiv utanför ett formaliserat besluts-
fattande, t.ex. genom att ge tjänstemän i uppdrag att ta fram det eller det 
underlaget, utreda det eller det, eller att arbeta med olika delprojekt som 
inte alltid har föregåtts av någon form av delegation. Eller så har tjänstemän 
arbetat lite ”på eget initiativ” trots att en landstingskommunal förvaltning 
enligt kommunallagen är politikens förlängda arm. Frågan är hur länge 
detta fungerar i ett sammanhang där man bygger ett sjukhus med avgör-
ande betydelse för hela det regionala hälso- och sjukvårdssystemet. Hur 
många år innan ett stort sjukhus tas i drift behöver politiken ta beslut om 
vilken funktion sjukhuset ska ha? När behöver politikerna utöva påtryck-
ningar på tjänstemännen att implementera beslut på ett sådant sätt att de i 
sin tur kan pressa verksamhetsföreträdarna: Nu måste det här hända inom 
din klinik! Så att operativt ansvariga i sin tur kan hänvisa uppåt och säga: 
Nu har politiken fattat det här beslutet, nu är det detta som gäller!  

Svårigheten är att när politiker fattar beslut så får de även ett ansvar. De 
riskerar då att få kritik och blir tvungna att försvara sina beslut och det kan 
bli besvärligt om besluten inte är genomtänkta. Kortsiktigt är det enklare att 
skjuta beslut på framtiden, med konsekvensen att besluten stockar sig och 
att nästan ingenting händer. Det är en avvägning som politiker gör. Lands-
tingskommunala beslut kan också tas på olika sätt. De kan tas successivt och 
på olika nivåer, en del i fullmäktige, en del i landstingsstyrelsen, en del i 
utskott och en del kan delegeras till linjen om de inte helt sonika utkon-
trakteras till privata utförare, vilket blivit allt vanligare i Stockholms hälso- 
och sjukvård. Någonstans i tiden bör det ändå bli synligt, att nu är ett beslut 
fattat, nu är det dags att gå vidare. För om den operativa organisationen 
känner att det är tydligt vad politiken vill och hur beslutet går, då verkställs 
det förr eller senare. Folk kan bli ”förbannade” och arga, men beslutet verk-
ställs och till slut får man igång verksamheten. Men om politiker undviker 
att ta beslut, som i fallet med verksamheten vid NKS, inte vill ta ansvar eller 
är rädda för att ta ansvar då kan det bli kaotiskt. 

Ungefär samtidigt som den politiska enigheten om NKS bröts 2010 
kärvade samarbetet mellan Karolinska universitetssjukhusets ledning och 
ledningen för NKS-förvaltningen. Det skapade oro i politiken som hade 
missbedömt Karolinskas förmåga att påverka processen och NKS-förvalt-
ningens trovärdighet i landstingssystemet. Karolinskas ledning eldade på ett 
nedläggningsbeslut av NKS-förvaltningen och HSN-förvaltningen (sedan 
2011 HS-förvaltningen) var mer än villig att ta över NKS-frågan. De som 
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backade upp den ursprungliga visionen uttryckte farhågor: Om NKS-
förvaltningen läggs ned blir det en fortsättning av det gamla Karolinska 
sjukhuset, ”så här gör vi idag, så här vill vi göra i morgon” och man ansåg 
att detta inte alls stämde överens med vad landstinget tidigare beslutat vad 
gällde NKS. Sedan fanns inslag av politiskt spel och intern maktkamp inom 
landstinget. En avgörande vindkantring inträffade hösten 2010 när centrala 
förkämpar för visionen NKS lämnade landstinget och den produktions-
styrning som tidigare funnits trängdes tillbaka. Det innebar att Hälso- och 
sjukvårdsnämnden fick en starkare ställning och att beställarsidan tog över 
rodret i landstinget. NKS-förvaltningen stod på många sätt utanför det 
politiska dramat och blev därför ett lätt offer när moderater och social-
demokrater 2011 blev överens om att lägga ned NKS-förvaltningen, ”då rök 
NKS-förvaltningen på några månader”.  

För de som varit lite kritiska till den ursprungliga NKS-visionen och 
NKS-förvaltningen har det varit självklart att ansvaret för verksamheten vid 
det nya sjukhuset i Solna ska utgå från Karolinska universitetssjukhuset. Det 
har bl.a. att göra med att de anser att det är meningslöst att försöka skapa ett 
sjukhus i Stockholm som inte är förankrat i professionen och Karolinska. 
Om någon ska kunna hitta någon form av nytt koncept för vården så anses 
det vara Karolinskas folk. Det behöver inte betyda att deras förslag måste bli 
den slutgiltiga lösningen, utan mer att landstinget den vägen kan komma 
fram till någonting som accepteras och att en driftsättning av ett nytt sjuk-
hus kan inledas utan större problem. Sedan får man se hur utvecklingen 
blir. Till saken hör att flera aktörer tyckt att politiken inte kan vänta hur 
länge som helst med att bestämma ett konkret versamhetsinnehåll för NKS. 
Det finns alltför många oklara frågor, bl.a. rörande vårdplatser, vård-
tillfällen och investeringar inom det regionala vårdsystemet. Några aktörer 
har förespråkat att snabbt fylla NKS med temporär verksamhet och att 
utveckla sjukhuset utifrån det, annars bromsas vårdens, forskningens och 
utbildningens utveckling i hela Stockholmsregionen.  

Stockholms läns landsting tillämpar sedan länge en politisk ledning på 
distans som försöker styra olika politikområden på armlängds avstånd 
genom mål och utvärderingar av resultat (Blomgren & Sahlin-Andersson 
2003, Jacobsson 2014). I hälso- och sjukvården har uppfattningen varit att 
politiken och den politiska ledningen är ”frånvarande” och det har präglat 
arbetet med verksamhetsinnehållet vid NKS. En del har tyckt att det har 
varit skönt, andra har sagt att det har skapat en vilsenhet och att man som 
anställd i landstinget inte vet vad politiken vill, vart man är på väg och vad 
som ska uppnås. Man har hela tiden tvingats att ”köra på någon sorts 
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känn”. Från politikernas sida har funnits en utbredd uppfattning att det, 
bortsett från spektakulära händelser som byggandet av NKS, inte händer så 
mycket i hälso- och sjukvården och att politiken därför kan avvakta med 
många beslut.  

Inför budgetbeslut brukar vi fråga. Hur mycket ökar skatteintäkterna 
nästa år? 2,7 procent! Jaha, då får hälso- och sjukvården 2,4 procent, för 
lite effektivitetskrav ska de ha på sig! Så rullar det på i Stockholms läns 
landsting och då kan man inte hävda att länet har en politikerstyrd vård, 
utan den är styrd av något annat. (landstingsråd) 

Frågan är av vad? Rannsakar vi forskningen som finns kring styrning och led-
ning av organisationer, inte minst styrning av hälso- och sjukvårdens organisa-
tioner så saknas goda svar (Öhrming 2008, Leading Health Care 2013). 

Sedan årsskiftet 2012/2013 har den politiska diskussionen beträffande 
NKS huvudsakligen förts i Landstingsstyrelsens utskott. Inför driftsätt-
ningen av NKS har diskussionen i stor utsträckning handlat om bristen på 
lokaler och vårdplatser, kostnader som är förenade med att behålla Astrid 
Lindgrens barnsjukhus och Thoraxhuset i Solna, kostnader för att bygga 
extra våningar på Strålhuset och om en allmän oro inför inflyttningen i 
NKS. Inför landstingsvalet 2014 höll den politiska ledningen fortfarande 
många dörrar öppna angående vad NKS skulle bli och vara. Tunga politiker 
menade att viktiga delar av den ursprungliga visionen fortfarande låg fast, 
men ”vi kan inte ta politiska strider om det här och nu”. Politikerna ville 
inte heller ha en diskussion om en ”avlövning” av Huddinge inför valet. 
Varför ska vi ”hålla på och bråka” om det nu, det är flera år tills att NKS 
öppnar! Nu får vi hålla folk någorlunda glada och så ”slår vi till” efter valet 
om det behövs! Efter valet 2014 blev det, trots fortsatt maktinnehav för 
alliansen, byten på flera viktiga landstingsrådsposter. I övrigt var det lugnt i 
politiken fram till att Svenska Dagbladet under 2015 började granska OPS-
avtalet och de ekonomiska turerna i NKS-projektet. Då utbröt ett ordkrig 
om vad som egentligen hänt och vad politiken borde göra i en tid när 
nästan hela NKS-projektet blev ifrågasatt.  

Sammanfattat har partier och politiska majoriteter försökt att hålla sig på 
tryggt avstånd från NKS-projektet. Dels genom att låta bygga och under 30 
år förvalta sjukhuset i annans regi, dels genom att hantera arbetet med 
verksamhetsinnehållet på ett ovanligt sätt där ärenden på politikernas 
initiativ emellanåt ”lyfts upp” eller på tjänstemännens initiativ överförts till 
politiken. Den generella frånvaron av politisk styrning uppifrån, i viss mån 
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undantaget införandet av NKS-förvaltningen, speglar politikens försök att 
leda på distans. Samtidigt behöver en sådan distansering inte betyda att 
frågor betraktats som betydelselösa utan mer att politikerna begränsat sin 
roll till att påverka spelplanen och inte lägga sig i det löpande arbetet. I 
nästa kapitel redovisas de centrala förvaltningarnas agerande i frågan om 
verksamhetsinnehållet. 
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KAPITEL 8 

 
Förvaltningarna och tongivande avdelningar 

NKS-förvaltningen med ansvar för enbart NKS 
NKS-förvaltningens uppdrag under åren 2008–2011 var att upphandla byg-
gandet av det nya sjukhuset, lämna förslag på verksamhetsinnehåll och 
redovisa verksamhetsmässiga konsekvenser för sjukvården i regionen (NKS-
förvaltningen, Rapport 2009-05-29). Dess unika ställning vid sidan om 
Landstingsstyrelsens respektive Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 
var ett sätt att konkretisera NKS-projektet och att tilldela det ett särskilt 
politiskt ägarskap. Planen var att NKS skulle vara ett projekt som låg utan-
för den löpande vården. Det var ett fristående upplägg för den framtida 
vården och de som skulle hantera framtiden skulle vara fria från producent-
intressen och även i relation till beställaren. NKS-projektet skulle som det 
påpekades redan i 3 S-utredningen genomföras, ”oberoende av eventuella 
särintressen”. Arbetet inom NKS-förvaltningen inleddes våren 2008 med att 
man fick bygga upp en organisation och det blev många ad-hoc lösningar. 
Den viktigaste och mest konkreta uppgiften var upphandlingen av NKS. 
Arbetet med verksamheten blev därför lite av ett sorgebarn för många av de 
som rekryterades specifikt för den uppgiften. Med en dag veckan, som långa 
perioder ägnades åt huset, kunde ”tjugoprocentarna” inte lägga ned det 
arbete som de ansåg behövdes på innehållet. En annan begränsning i deras 
uppdrag var att de bara skulle ägna sig åt verksamheten vid NKS, inget 
annat. Samtidigt som man som läkare verkade i ett regionalt vårdsystem där 
personal och enheter måste samarbeta över alla gränser för att vården ska 
fungera. ”Man kan inte se NKS som fristående” från det regionala vård-
systemet var många tjugoprocentares uppfattning.  

NKS-förvaltningen hade inget ansvar för någon operativ verksamhet 
utan enbart ett uppdrag som löd: NKS ska bli ett nytt sjukhus, det ska fyllas 
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med högspecialiserad vård, ”hit ska folk rekryteras som en ledning anser ska 
jobba där”, dvs. det var inte befintliga verksamheter i Solna som skulle ta 
över nya lokaler. Med ett sådant uppdrag fick förvaltningen förutsättningar 
och mandat att upphandla byggandet av ett sjukhus och att lämna förslag på 
verksamhetsinnehåll. Men NKS-förvaltningen blev snart helt upptagen med 
att upphandla sjukhuset, ett uppdrag som var betydligt mer genomtänkt än 
att fylla huset med innehåll. Arbetet med verksamhetsinnehållet hanterades 
på en konceptuell nivå och sköts undan för undan på framtiden. Flera av de 
som har medverkat i studien har antytt att de aldrig riktigt förstod varför 
NKS-förvaltningen höll på med innehållet när man inte var seriös i den 
frågan. Vad var meningen och varför sjösatte NKS-förvaltningen ett projekt 
för det ”övergripande innehållet” vid NKS? En svårighet var att förvalt-
ningsledningen inte hade någon klar bild av hur man skulle hantera inne-
hållsfrågan, frånsett att NKS skulle fyllas med högspecialiserad vård, ett 
begrepp som saknar en tydlig och allmänt accepterad definition. I det 
senaste nationella försöket att definiera begreppet skrivs följande: 

Högspecialiserad vård är komplex eller sällan förekommande hälso- och 
sjukvård som bedrivs av landsting och som kräver en viss volym och 
multidisciplinär kompetens, samt i förekommande fall stora investe-
ringar eller höga kostnader för att kvalitet, patientsäkerhet och kun-
skapsutveckling ska kunna upprätthållas och ett effektivt utnyttjande av 
hälso- och sjukvårdens resurser uppnås. Högspecialiserad vård indelas i 
nationell respektive regional högspecialiserad vård. (SOU 2015:98, s.17) 

Ledningen för NKS-förvaltningen visste inte riktigt hur frågan om verk-
samhetsinnehållet vid det nya sjukhuset skulle hanteras. Det fanns inte 
någon reell problematisering eller plan, utan planer dök upp efter hand. 
Tjugoprocentarna som var handplockade för att arbeta med NKS innehåll 
skickades ut i världen för att hämta inspiration. Sedan insåg ledningen att 
det kanske inte blev rätt, ”vi gör så här istället” och så fick tjugoprocentarna 
nya uppdrag. Framför allt fick de ägna mycket tid åt OPS-upphandlingen 
och utformningen av huset.  

SOU-utredningen (SOU 2015:98) ”Träning ger färdighet – koncentrera 
vården för patientens bästa” som refereras ovan är intressant i fallet NKS för 
att där hävdas att en koncentration av högspecialiserad vård inte med nöd-
vändighet innebär att alla resurser för den typen av vård i en region ska 
samlas till ett stort universitetssjukhus. Utan sådan vård kan, som före-
trädare för övriga akutsjukhus i Stockholm länge har hävdat, med fördel 
även koncentreras till minde sjukhus, förutsatt att utredningar och behand-
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lingar av givna diagnoser når en tillräcklig omfattning per vårdenhet och 
per behandlare. Alltså, träning ger färdighet även utanför Karolinska uni-
versitetssjukhuset. 

Under de år som NKS-förvaltningen var ansvarig för det nya sjukhuset i 
Solna hanterades flera stora frågor parallellt och det var svårt för många 
aktörer att förstå vad som var huvudsaken. De inblandade talade om NKS 
som byggnad, om framtidens hälso- och sjukvård, om Karolinska univer-
sitetssjukhusets struktur osv. Andra oklarheter var att NKS byggdes för en 
tematiskt indelad och flödesorganiserad vård samtidigt som universitets-
sjukhuset var grundat på kliniker och fungerade som en linjeorganisation. 
Hur skulle de principerna förenas i ett sammanhållet universitetssjukhus? 
Centrala tjänstemän gick ut och påstod: Om den nya organisationen i Solna 
inte fungerar får vi dela upp Karolinska universitetssjukhuset igen! Det ska 
vi inte göra meddelade politikerna. Det här klarades aldrig ut åren 2008–
2011 och propån att åter dela upp Karolinska på två universitetssjukhus har 
sedan dykt upp då och då, senast 2013 (Svenska Dagbladet 17/4 2013).  

NKS-förvaltningen har för egen del konsekvent hävdat att: Vi är enbart 
ansvariga för NKS, allt annat får andra förvaltningar klara ut. Med stöd av 
det uppdraget ville NKS-förvaltningen flytta all högspecialiserad vård i länet 
till NKS, något som framför allt påverkar sjukhuset i Huddinge. Södersjuk-
huset, Danderyds sjukhus osv. utgör i sammanhanget relativt små produk-
tionsenheter som inte har någon avgörande betydelse. Men de är stridbara 
och i kombination med norr-söderproblematiken inom landstinget är en 
flytt av vård mellan sjukhusen inte någon enkel matematik. Dessutom 
riskerade resultatet att bli en mix av vård vid NKS som bara består av hög-
specialiserade delar av olika vårdkedjor. Ett sådant sjukhus får, enbart av 
den anledningen, svårt att uppnå en god ekonomi utan stora subventioner 
från landstinget. 

Ur beställarens perspektiv måste verksamheten vid varje sjukhus betraktas 
ur flera synvinklar och stämma överens med resten av sjukvårdssystemet. 
Men NKS var inte tänkt att bli ett genomsnittligt landstingssjukhus. Det 
skulle bli ”top of the top” och ett mycket specialiserat sjukhus. Efter ett par år 
hamnade också NKS-förvaltningen fel i förhållande till landstingssystemet 
när man enträget drev aspekten om högspecialiserad vård i arbetet med 
innehållet. Detta och en begränsad problematisering av det högspecialiserade 
uppdraget fick en rad konsekvenser när FHS:s och Karolinskas program-
kontor fr.o.m. 2012 på allvar började diskutera vad man skulle göra och hur 
man skulle arbeta i det framtida sjukhuset. Då upptäcktes förhållanden som 
inte var beroende av ”glas och betong”. Främst verksamhetsspecifika och 
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arbetsrättsrelaterade omständigheter som ingen hade ägnat någon stor 
tankemöda t.ex. hur får landstinget fram en flexibel arbetskraftsresurs som 
flyttar runt i systemet mellan offentliga och privata huvudmän? Hur kom-
mer det att fungera arbetstidsmässigt, kompetensmässigt, arbetsrättsligt och 
rent praktiskt?  

De ursprungliga visionärerna talade mycket och länge om NKS flexi-
bilitet och antog att arbetskraften skulle kunna utnyttjas på samma flexibla 
sätt som huset. Men hur är det med läkares och sjuksköterskors funktionella 
flexibilitet, dvs. deras möjligheter och vilja att åta sig olika arbetsuppgifter 
och att växla arbetsuppgifter när flödet så kräver? Hur är det med deras 
numerära flexibilitet, dvs. möjligheterna till dubbla skift och att variera 
arbetskraftens omfattning beroende på variationer i behovet? Kan Karo-
linska mot bakgrund av bristen på personal i Stockholms län ens fylla ett 
enda skift vid driftsättningen av NKS, frågade bland andra de fackliga 
organisationerna (Svenska Dagbladet 2/6 2015, Läkartidningen 26/5 2015). 
Inget av detta har diskuterats eller förankrats i de fackliga organisationerna 
förrän mycket sent i processen. Vad gäller innehållet vid NKS har de 
fackliga organisationerna inte haft någon egentlig roll, eftersom parterna 
inte samverkar om själva verksamhetsinnehållet i ett sjukhus. Det är en 
fråga för sjukhusets ledning i samverkan med centrala förvaltningar.  

Bakom antaganden om flexibel arbetskraft och ny arbetsorganisation 
som genomsyrade NKS-förvaltningen fanns allmänna idéer om vad som ut-
märker flexibla organisationer, som god tillgång på arbetskraft som använ-
der den senaste teknologin för att arbeta på nya sätt. Organisationsforskare 
talar ibland om ”digital Taylorism” och ”kontor på hjul” som utplånar 
traditionella föreställningar om vad som är en arbetsplats och vad som är 
arbetstid (Brown, Ashton & Lauder 2010, Gellerstedt 2012). Sådana före-
teelser bidrar till att förändra personalens koppling till och identifiering 
med en arbetsplats t.ex. ett specifikt sjukhus, en specifik klinik och en över-
blickbar karriär. Det som en gång var ett akutsjukhus med väl definierad 
struktur och stabila arbetsställen håller på att erodera och ersättas av något 
annat, precis som inom många andra arbetsplatser i samhället. Men för att 
utnyttja den senaste informations- och kommunikationsteknologin inom 
NKS krävs kompletterande investeringar i människor, organisation och 
arbetssätt. Frågan är om politiker och tjänstemän i Stockholm är medvetna 
om att IKT-investeringar kan föra med sig kostnader för utbildning och nya 
arbetsprocesser som är större än kostnaderna för hård- och mjukvaran. Är 
de medvetna om att stora IKT-investeringar uppvisar tidsförskjutningar på 
fem till sex år innan den som satsar på sådan teknologi kan tillgodoräkna 
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sig alla fördelar? Förskjutningen speglar den tid det tar för personalen att 
komma på nya sätt att utnyttja teknologin (Brynjolfsson & Hitt 2003, 
Brynjolfsson & McAffee 2014).  

Det uppdrag NKS-förvaltningens ledning ansåg sig ha fått av politikerna 
var, att upphandla, bygga och driftsätta NKS och de ansåg sig inte ha miss-
förstått uppdraget. NKS skulle bli ett nytt universitetssjukhus av världsklass i 
nära samarbete med Karolinska institutet. Det bästa sättet att göra sjukhuset 
operativt och på sikt ”docka ihop” NKS med landstingets övriga verksamheter 
ansågs vara via rekrytering av personal. Alla medarbetare på NKS skulle söka 
sin tjänst, ingen var garanterad anställning i kraft av tjänstgöringstid eller 
andra meriter från Karolinska. Avsikten var att någon gång 2013 eller 2014 
rekrytera en sjukhusledning på deltid och gradvis öka dess ansvarstagande för 
driften av NKS. Sedan skulle den ledningen i sin tur rekrytera chefer en nivå 
ned och steg för steg skulle organisationen växa fram. Parallellt skulle verk-
samhetsinnehållet mer i detalj fastställas, hur är oklart. Medicinsk och övrig 
personal utbildad för den senaste medicinska tekniken och nya sätt att vårda 
patienter antogs vara rekryteringsbar. På det sättet kunde NKS-förvaltningen 
bortse från att den typen av specialiserad personal tar år att utbilda och även 
att sådan målinriktad skolning inte är möjlig innan man vet vad verk-
samheten omfattar och kräver. Det är enkelt uttryckt den plan som NKS-för-
valtningen arbetade efter inför den kommande driftsättningen av NKS. 

Sammanfattat var planen att NKS skulle vara ett fristående upplägg för 
den framtida universitetssjukvården och för utvecklingen av Stockholms-
regionen till ett biomedicinskt kraftcentrum. NKS-projektet skulle genom-
föras ”oberoende av eventuella särintressen” och NKS-förvaltningen, som 
var tillsatt för att hantera framtiden, skulle vara oberoende från alla produ-
centintressen och även i relation till beställaren. Den särställningen blev 
NKS-förvaltningens undergång. Under perioden 2010–2011 förlorade för-
valtningen successivt sin oumbärliga politiska uppbackning och vid års-
skiftet 2011/2012 togs förvaltningen ”av planen” långt tidigare än vad dess 
supportrar, ledning och personal önskade. Anhängarna beskriver nedlägg-
ningen av NKS-förvaltningen som ett ”gigantiskt misstag”. 

 Landstingsstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden  
med ansvar för helheten 

När beslutet togs att Hälso- och sjukvårdsnämnden fr.o.m. januari 2012 
skulle få ett bredare ansvar för framtidens hälso- och sjukvård och inte i 
huvudsak vara beställare fanns ett behov av att kontrollera genomförandet 



 
DEL 3. FORSKNINGSSLOTT ELLER VÅRDKUGGE 

 94 

av Framtidsplanen och driftsättningen av NKS på ett sammanhållet sätt. 
Trots det fick Landstingsstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden ett 
delat ansvar för att implementera Framtidsplanen, vilket avspeglades i att 
både landstingsdirektören och hälso- och sjukvårdsdirektören tog plats i 
styrgruppen för FHS programkontor (PFHS). Detta centrala program-
kontor har samarbetat med lokala programkontor hos de stora producen-
terna där Karolinskas programkontor har haft en nyckelfunktion. Sam-
arbetet mellan PFHS och Karolinskas programkontor har i mycket handlat 
om, att ur ett regionalt perspektiv utnyttja de resurser som NKS ger. Med 
tanke på att NKS ritar om kartan för all specialistvård i länet behövdes en 
bättre samordning av de som var inblandade i den vården. Men när 
Karolinska 2012 fick ta över ”stafettpinnen” från NKS-förvaltningen tyckte 
sig PFHS märka att universitetssjukhusets ledning ville ha mer eller mindre 
fria händer i arbetet med NKS. Utan hänsyn till att Karolinskas ägardirektiv 
föreskriver att sjukhuset ska samråda med ägaren och beställaren, både om 
innehållet i NKS och profileringen mellan Solna och Huddinge. PFHS har 
därför gjort klart för Karolinska att: Anta inte att ni ”kan göra vad ni vill” 
och tro inte att ni kan flytta den vård som inte får plats på NKS till 
Huddinge! För FHS programkontor var alternativen främst Danderyd, S:t 
Göran och Södersjukhuset.  

Förhandlingsspelet mellan det centrala programkontoret (PFHS) och 
Karolinskas programkontor har särskilt gällt NKS produktionskapacitet. 
Det gamla sjukhuset i Solna producerade ungefär 60 000 vårdtillfällen 2012 
och NKS-förvaltningen hävdade på sin tid att NKS med god planering sku-
lle kunna prestera ungefär 50 000 vårdtillfällen per år. PFHS trodde aldrig 
på de kalkylerna. Sedan Karolinska tog över huvudansvaret för NKS har 
siffror presenterats som varit nere på 35 000 vårdtillfällen per år. Det be-
tyder att beställaren och skattebetalarna plötsligt skulle få mycket mindre 
vård för sina pengar och PFHS har starkt ifrågasatt Karolinskas siffer-
underlag. För överläggningarna mellan de två programkontoren har det 
funnits en gemensam strategigrupp där politiska signaler tolkats och olika 
delprojekt följts upp. Under strategigruppen har olika operativa grupper 
verkat. Sedan har ärenden löpande dragits i FHS styrgrupp som en 
beredning inför politiska beslut. 

Andra svåra sakfrågor för det centrala programkontoret och Karolinskas 
programkontor har exempelvis varit: Hur man tillsammans ska centrera 
den högspecialiserade vården, fördela barnsjukvården mellan olika enheter, 
skifta ut vård från universitetssjukhuset och fastställa styrprinciper för NKS 
akutmottagning. Akutvården är en central del i alla sjukvårdssystem och 
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Stockholms läns landsting har under många år försökt minska flödet av 
patienter till sjukhusens akutmottagningar genom fler närakuter och hus-
läkarmottagningar och längre öppettider. Trots det har strömmen av 
patienter till akuterna fortsatt att öka. År 2014 ökade akutinflödet till Karo-
linska universitetssjukhuset med cirka 10 procent och patienttrycket på 
sjukhusets båda akuter var fortsatt högt under 2015 och 2016. Samtidigt 
fanns inte mycket som tydde på att någon form av nätverk anpassade sig för 
att ta hand om dessa akuta vårdtillfällen.  

FHS programkontor har framför allt haft ansvar för att samordna ge-
nomförandet av Framtidsplanen och man har lagt ned omfattande arbete på 
att utveckla det som kallas ”vård i nätverk”, som av många har bedömts 
ligga ”långt bortom här och nu”. Centrala inslag i planen har varit att skapa 
akademiska specialistcentra utanför akutsjukhusen, att bredda geriatrikens 
uppdrag och att förbättra rehabiliteringen i länet, så att allt skulle stå färdigt 
när driftsättningen av NKS inleddes hösten 2016. Våren 2016 var det mesta 
ogjort och företrädare för övriga akutsjukhus var mycket kritiska till be-
slutsordningen. De menade att PFHS i första hand borde uppgradera övriga 
akutsjukhus, som före alla andra får ta emot de patienter som skiftas ut från 
Karolinska. I den frågan har enskilda sjukhus varit starkt oense med PFHS. 
Vad som också saknades i Framtidsplanen var rejäla konsekvensbeskriv-
ningar, alternativa lösningar och ett ekonomiskt perspektiv på hela nät-
verkssjukvården. Kort uttryckt, en ekonomisk medvetenhet om vad lands-
tinget har råd med 30 år framåt och efter att NKS-notan är betald.  

I Framtidsplanen deklarerades att ett vårdnätverk karaktäriseras av en 
”platt struktur” där alla är likvärdiga parter och tar gemensamt ansvar för 
den enskilde patienten (LS-förvaltningen & HS-förvaltningen, LS 1104-
0574, 2011). Vad menades med detta? Nätverkssjukvård kan även beskrivas 
som en samling aktörer där nätverket löser upp gränserna och gör det svårt 
att avgöra t.ex. var en aktörs ansvar slutar och en annans tar vid. Detta är en 
konsekvens av att olika aktörer i ett nätverk smälter samman, att enhetliga 
mål späs ut med alternativa och konkurrerande mål och att ansvaret för 
vården av enskilda patienter smetas ut över ett stort antal deltagare i nät-
verket. I en rapport om nätverkssjukvården i Stockholms läns landsting 
konstaterade landstingets revisorer också att förutsättningarna för en sam-
manhållen och säker vård saknades för patienter med kroniska sjukdomar 
för att antalet vårdgivare per patient stadigt ökat över tid (Landstings-
revisorerna 09/2014). Det gällde för patienter inom många betydande sjuk-
domsgrupper som exempelvis cancer, hjärtsjukdomar, neurologiska sjuk-
domar och psykiska sjukdomar. Samtidigt som informations-, kommuni-
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kations- och ersättningssystemen inte gav ett tillräckligt stöd för en sam-
manhållen patientvård i någon form av nätverk.  

När genomförandet av Framtidsplanen gick från en planerings- till en 
implementeringsfas talade FHS programkontor fortfarande om tre mycket 
allmänna mål: 1) Hög tillgänglighet, tolkat som vård i rätt tid. 2) God kvalitet 
och delaktighet, tolkat som säker vård till rätt patient på rätt nivå. 3) Hög 
effektivitet, tolkat som säker vård i rätt tid, till rätt patient, på rätt nivå och till 
rätt kostnad. Frågan var hur dessa vaga mål skulle uttydas? I april 2013 
redovisade Landstingsstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden det ”andra 
steget” och i oktober 2014 det ”tredje steget” i genomförandet av Framtids-
planen (Hälso- och sjukvårdsnämnden & Landstingsstyrelsen 2014). Den 
senare rapporten var i stora drag en upprepning av vad som tidigare sagts och 
vad gällde verksamheten vid NKS konstaterades kort att arbetet fortfarande 
pågick dryga året innan de första verksamheterna skulle flytta in i det nya 
sjukhuset och fyra år innan Framtidsplanen skulle vara helt genomförd.  

Under 2015 och 2016 handlade arbetet med Framtidsplanen framför allt 
om att försöka bygga upp den infrastruktur som behövdes på Södersjukhuset, 
Danderyd, S:t Göran och på andra håll i länet och att skapa övriga förutsätt-
ningar som krävs för att få nätverkssjukvården att fungera landstingsöver-
gripande dvs. fungerande personalförsörjning, IKT-system, E-hälsa, forsk-
ning, utbildning och samordnade vårdprocesser mellan olika vårdgivare. Det 
komplicerade arbetet med en ny hälso- och sjukvårdsstruktur speglades i 
svårigheterna att komma underfund med de olika parternas uppdrag och att 
hitta samarbetsformer inom det regionala systemet. Problem har också upp-
stått i synkroniseringen mellan FHS programkontor och olika delar av HS-
förvaltningen, specifikt beställarorganisationen och dess isärklass största av-
delning Somatisk Specialistvård (SSV). I det sammanhanget har märkts att 
PFHS har haft uppgiften att utveckla ett antal diffusa nätverksidéer och att 
SSV ”suttit på pengarna” samtidigt som båda parter har tyckt att de i stort sett 
har samma uppdrag i förhållande till akutsjukhusen. 

SSV:s roll i arbetet med NKS innehåll har växlat genom åren. Från del-
tagande i inledande utredningar och att ha bistått NKS-förvaltningen med 
att gå igenom landstingets vårddatabas till kärva förhandlingar med 
Karolinskas programkontor. Där SSV:s inställning varit att mer vård ska 
skiftas ut från Karolinska än vad sjukhuset har önskat och att det akuta 
flödet till NKS ska begränsas mer än vad sjukhuset har förordat, till förmån 
för ett mer högspecialiserat NKS. ”Stoppar Karolinskas ledning in vanlig 
vård till svindyra kostnader i NKS” då utnyttjar man inte det nya sjukhusets 
potential. Uppmaningen från SSV till Karolinska universitetssjukhuset har 
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genomgående varit ”höj ribban”. Inom SSV har det funnits en oro för NKS 
framtida roll i nätverksjukvården på grund av Karolinskas ovilja att koncen-
trera den högspecialiserade vården till NKS. Invändningar har också gällt 
Karolinskas arbetsmetod att utan tydlig styrning från ägaren ta fram förslag 
till ett verksamhetsinnehåll nedifrån – upp inom sjukhuset. 

 
I den här strukturförändringen kan man inte arbeta nedifrån och upp 
och försöka få in all möjlig vård i NKS. Det måste tas centrala beslut på 
övergripande nivå. Det här ska finnas där och det här där osv. Och det 
betyder att det och det ska bort därifrån och det och det ska in där. Hur 
man sedan löser det där, det är vårdgivarnas uppgift. Men att försöka få 
med alla i strukturomvandlingen det är en omöjlig uppgift. Alla värnar ju 
sin verksamhet på systemets bekostnad (tjänsteman central förvaltning). 

Regionalt CancerCentrum (RCC) Stockholm – Gotland är en ny avdelning 
inom HS-förvaltningen med statligt uppdrag att leda arbetet med att 
effektivisera cancersjukvården i Stockholms län (Regionalt CancerCentrum 
Stockholm – Gotland, 2013). Centrat beskrivs ibland som ”en gökunge” för 
att den inte riktigt passar in någonstans i landstingets organisation. Sedan 
starten 2011 har RCC hanterat onkologiska frågeställningar som överlappat 
FHS och Karolinskas uppdrag. RCC:s ställning inom landstinget är också 
märklig för att den utgår från en överenskommelse mellan regeringen och 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL 2014a). Överenskommelsen ingår 
i en flora av liknande avtal och enligt Riksrevisionen utgör enbart antalet 
sådana överenskommelser och statens sätt att använda dessa, ett allt större 
problem för landstingen som har svårt att hantera alla krav från staten 
(Riksrevisionen 2014:20). En tydlig komplikation för Stockholms läns 
landsting och enskilda verksamheter är att RCC byggt upp en struktur 
utanför den medicinska professionen och utanför forskningen som en 
pendang till den politiska strukturen. Inget annat diagnosområde har en 
motsvarande organisering. RCC har på det sättet en egen agenda och 
hävdar ett särskilt ansvar för cancerpatienterna, trots att det övergripande 
ansvaret för hälso- och sjukvården fortfarande ligger på landstinget.  

Införlivandet av RCC i HS-förvaltningen har medfört svårigheter i 
koordineringen mellan RCC och övriga aktörer som arbetat med NKS 
verksamhetsinnehåll. NKS-förvaltningen och dess temagrupp Cancer hade 
sporadiska kontakter med RCC. Kontakterna mellan Karolinskas program-
kontor och RCC var till en början formella men har senare blivit mer 
otvungna. Samarbetet mellan FHS programkontor och RCC har blivit 
komplicerat delvis beroende på att cancervården utgör ”halva akutsjukhuset” 
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och rymmer frågeställningar som de flesta blir ”ödmjuka inför”. Samman-
taget har FHS programkontor haft löpande diskussioner och informationsut-
byten med RCC, men de har ofta befunnit sig i ”ofas med varandra”. Under 
flera år fanns en ”brandvägg” mellan FHS, Karolinska och RCC och argu-
menten har många gånger fått mötas högt upp i landstingssystemet.  

RCC:s förslag om en centralisering av bröstcancervården i Stockholms 
län till ett centra, senare kompromissat till två och slutligen bestämt till tre 
var det första konkreta förslaget på cancercentra i länet som också var tänkt 
att följas av en motsvarande koncentration av andra stora cancergrupper 
som prostatacancer och coloncancer. Det sjukhus som får ansvaret för ett 
sådant cancercentra får ett flödesuppdrag med övergripande ansvar för hela 
vårdkedjan. Bröstcancervården landade alltså i ett beslut med tre bröstcan-
cercentra: NKS, Södersjukhuset och S:t Göran. I början av 2015 var brös-
tcancercentrats utformning vid NKS huvudsakligen bestämd även om 
Karolinskas och RCC:s syn skiljde sig åt när det gällde detaljerna och däri 
låg en utmaning för framtiden, eftersom det regionala cancercentrat mer 
eller mindre förväntade sig att RCC och NKS planerar bröstcancervården 
tillsammans. Traditionellt är möten mellan HS-förvaltningens avdelningar 
och enskilda sjukhus enbart förhandlingsmöten där man bl.a. avhandlar 
uppföljning av vårdavtal och eventuella framtida avtal, inte en gemensam 
drift av verksamhet.  

I övrigt har NKS tilldelats en central roll för cancervården i Stockholms-
regionen eftersom en stor del, men inte all cancervård kräver högspeciali-
serade insatser. Driftsättningen av NKS ger också en unik möjlighet att se 
över gamla klinikgränser som inte anses förenliga med ny kunskap och nya 
yrkeskategorier bl.a. inom cancervården. RCC vägrar att betrakta cancer-
vård som en klinikbunden verksamhet och därför var man kritisk till 
Karolinskas workshop-arbete 2012, som var en omfattande övning ”bottom 
– up” och som vände sig till enskilda kliniker med frågan: Vad behöver er 
klinik i framtiden? I stället för att fråga: Vad kräver vården av patient-
kategori X i framtiden? Det betyder att RCC i hög grad har ”lagt sig i” 
arbetet med innehållet vid NKS med stöd av den regionala cancerplan som 
fullmäktige antog 2013 och förnyade 2015 (Regionalt CancerCentrum 
Stockholm – Gotland 2015). I arbetet med olika cancerprocesser har RCC 
även försökt att inte fastna i universitetssjukhuset och NKS, utan att i större 
utsträckning arbeta med PFHS och Framtidsplanen. De som inom RCC har 
arbetat med t.ex. hematologiprocessen har samlat företrädare för alla sjuk-
hus, inklusive Karolinska, ASIH (avancerad sjukvård i hemmet), primär-
vården, rehabiliterande samt palliativa verksamheter och försökt att anlägga 
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ett FHS-perspektiv på hela processen. Samtidigt är det ytterst få bland den 
medicinska personalen som tror att sjukvården kan utvecklas på ett bra sätt 
genom dekret från staten. För att fungera måste nya koncept ha solid 
förankring bland de som arbetar i vården, hos de som forskar och bland de 
som företräder patienterna.  

I detta kapitel har jag jämfört olika förvaltningars, avdelningars och 
programkontors perspektiv i frågor med bäring på NKS verksamhetsinne-
håll. Generellt sett har konflikter och deras orsaker varit relativt tydliga i 
datamaterialet men även olika grader av samsyn. NKS-förvaltningen ägnade 
sig huvudsakligen åt upphandlingen och byggandet av NKS och hann inte 
riktigt med verksamhetsinnehållet. LS- och HS-förvaltningen och deras 
gemensamma programkontor PFHS har över tid alltmer inriktat sig på två 
primära uppgifter: För det första, hur landstinget ska klara sitt övergripande 
vårduppdrag med en befolkning som ökar i snabb takt och en ekonomi som 
haltar. För det andra, hur landstinget ska komma fram till vilken vård som 
ska utföras på NKS och vilken vård som ska utföras någon annanstans samt 
om de tänkta mottagarna har kapacitet att ta emot vården från Karolinska. 
Med tiden har allt fler aktörer börjat inse vilken genomgripande betydelse 
hanteringen av verksamhetsinnehållet vid NKS har haft och har på genom-
förandet av Framtidsplanen.  
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KAPITEL 9 
 

Sjukhusen och professionerna 

Alla är beroende av Karolinskas beslut  
Företrädare för Karolinska universitetssjukhuset har varit med från början, i 
varenda diskussion, utredning, programarbete och dialog rörande NKS. Till 
en början i form av chefers deltagande i styrgrupper och arbetsgrupper. När 
Karolinska från och med 2012 fick ansvaret för att ta fram ett förslag på 
innehåll i det nya sjukhuset involverades allt fler och allt mer tid lades på 
det arbetet. Inom sjukhusledningen uppskattades 2014 att en tredjedel av 
ledningstiden vid olika möten ägnades åt det nya sjukhuset när det var som 
mest intensivt, ”vi ägnade gigantiskt mycket tid bara åt NKS-frågan”. Inom 
breda lager av Karolinska har dock NKS under många år varit en icke-fråga 
som få har brytt sig om, framför allt på grund av följderna av fusionen 2004 
och alla turer runt den frågan. Och fram till hösten 2010 var attityden från 
professionernas sida kontra landstingets centrala administratörer och talet 
om ett nytt sjukhus avvaktande.  

Med tillkomsten av NKS-förvaltningen 2008 och dess uppdrag att föreslå 
ett verksamhetsinnehåll ökade Karolinskas intresse för den frågan gradvis, 
samtidigt som en viss frustration spred sig inom universitetssjukhuset. 
Särskilt verksamhetscheferna fann det allt mer konstigt att politiken och 
NKS-förvaltningen på något sätt ”rundade Karolinska” när det gällde vår-
den i det nya sjukhuset. Verksamhetscheferna blev mer och mer frustrerade 
och de var ”förbannade en gång varannan vecka” när NKS togs upp vid 
olika möten. Ingen visste vad som förväntades, man fick inte påverka, man 
fick knappast fråga och ingen visste vad som pågick i politiken. Under en 
period trodde Karolinskas ledning att man tillsammans med NKS-förvalt-
ningens ledning skulle lägga fram en långsiktig utvecklingsstrategi för hela 
universitetssjukhuset, men man upptäckte att de egna idéerna inte stämde 
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överens med den plan som NKS-förvaltningen följde. Frågan blev då: När 
ska vi börja samordna oss och få någon form av gemensam framtidsbild för 
NKS? Svaret från politikerna och den centrala förvaltningen var till en 
början att Karolinska universitetssjukhuset var ett av många sjukhus i 
Stockholm och att NKS skulle bli ett ”annorlunda sjukhus”. Det spädde på 
irritationen inom Karolinska. Till det kom den sekretess som omgärdade 
NKS-förvaltningens arbete. Den upplevdes som ytterst frustrerande.  

Ungefär vid årsskiftet 2010/2011 hade Karolinskas ledning fått nog och 
meddelade den politiska ledningen att: Vi kan inte fortsätta och driva Karo-
linska om vi inte vet vart vi ska och vad vi förväntas göra under kommande 
år. Vi har inte tid att sitta i till intet förpliktande samtal med NKS-förvalt-
ningen. Vi måste arbeta med våra egna förbättringsarbeten och nu tar vi 
tillbaka våra utlånade tjugoprocentare. Det var punkt slut från Karolinska 
universitetssjukhusets sida. En starkt bidragande orsak till brytningen mellan 
parterna var att NKS-förvaltningen i Karolinskas ögon hade förlorat sin legi-
timitet och därmed förtroendet att driva arbetet med NKS vidare. En NKS-för-
valtning som satt ”inne i stan” och bestämde hur halva Karolinska univer-
sitetssjukhuset skulle utformas i framtiden upplevdes som en märklig kon-
struktion, särskilt bland de som satt i Karolinskas ledning ”ute i” Huddinge. 

Ett år senare, vid årsskiftet 2011/2012, lades NKS-förvaltningen ned och 
ansvaret för att ta fram ett förslag på verksamhetsinnehåll vid NKS fördes 
över till Karolinska. Förslaget skulle tas fram i samarbete med FHS prog-
ramkontor. Inom Karolinska skapades ett lokalt programkontor med en 
omfattande projektportfölj. Efter sedvanlig upphandling av konsultstöd 
kom Boston Consulting Group (BCG) in i bilden. Företaget hade löpande 
arbetat med Karolinskas ledning sedan fusionen 2004 och fick nu uppdraget 
att bistå ledning och programkontor i arbetet med NKS. Det lokala pro-
gramkontorets arbetsinsats har enligt många haft förtjänsten att den, jäm-
fört med tidigare insatser, varit bättre förankrad i professionen och verk-
samheterna. Ett par av kontorets stora bekymmer har varit pressen att på 
kort tid nå konsensus med olika parter i ett stort antal frågor och att mer-
parten av de man värvat för att tänka kreativt varit personer som arbetat 
mer eller mindre heltid inom olika kliniker. Ett förhållande som är typiskt 
för förändringsarbete i hälso- och sjukvården. Centrala delar av reform-
arbetet utförs av läkare, sköterskor och annan personal mer eller mindre vid 
sidan om ett ordinarie vårdarbete, samtidigt som ytterst små resurser av-
sätts för sådana extra uppdrag (Öhrming 1997). 

Uppläggningen av workshop-arbetet som Karolinska inledde 2012 präg-
lades av att sjukhuset var ett sammanhållet universitetssjukhus på två plat-
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ser och konsulföretagets inställning att ”one size fits all”. Trots att verksam-
heterna inom sjukhuset var mycket olika till karaktär och förutsättningar. 
En del kliniker var ensamutövare i länet som neuro- och thoraxkirurgen 
och där var det inte särskilt meningsfullt att i tänka sig scenariot att flytta 
verksamheten från Karolinska och att göra konsekvensanalyser av det. 
Andra kliniker hade ett stort antal presumtiva mottagare av vård. Samtliga 
kliniker har arbetat med sin framtid under villkoret att Karolinskas totala 
vårdproduktion ska minska. För en del kliniker var det också tänkbart att 
flytta ut 25 eller 50 procent av verksamheten, för andra var varje reduktion 
otänkbar. Konsekvensanalyserna blev generellt sett ”väldigt röda” på många 
av de parametrar som klinikerna var satta att mäta och diskutera. En viktig 
förutsättning för arbetet var att all vård som flyttades ut från Karolinska 
skulle få en ”god mottagare”. Men ingen kände till var denne fanns i 
Stockholms sjukvårdssystem. Från sjukhusledningens sida motiverades 
workshop-arbetet med appellen:  

Vi måste göra det här arbetet, det är en för alla, alla för en! Det är visser-
ligen irrationellt att göra det här på just din klinik, men det är ett 
demokratiskt system vi lever i, så nu jobbar vi igenom de här frågorna! 
(tjänsteman lokal förvaltning) 

Workshop-arbetet bedrevs på olika sätt inom Karolinskas kliniker. En del 
verksamheter involverade i stort sett alla från vårdgolvet och uppåt, andra 
genomförde arbetet huvudsakligen inom ramen för klinikledningen och 
gick aldrig riktigt ut till medarbetarna under den nivån. Det har sedan 
präglat hur klinikerna har fortsatt sitt arbete med NKS-frågorna. Företrä-
dare för Läkarförbundet, med sina 150 klinikombud på Karolinska, bedöm-
de att en majoritet av klinikerna bedrivit olika delar av arbetet huvud-
sakligen i sin ledningsgrupp, i bästa fall med förankring i klinikens sam-
verkansgrupp där andra frågor än NKS har dominerat dagordningen. På 
divisionsledningsnivå har en del betraktat NKS som en ren klinikfråga 
medan andra ägnat frågan mycket tid.  

Vid sidan om klinikernas egen personal, som stått för mycket av analys-
arbetet, har det funnits s.k. ”faciliterare” från olika delar av Karolinska och 
deras insatser har många gånger varit centrala för processen. Verksam-
heterna hade ”aldrig genomfört workshop-arbetet seriöst” utan att någon 
från det egna sjukhuset kommit in och sagt: Vi hjälper till, vi tycker att ni 
kan tänka så här! Över tid har det varit många möten i olika konstellationer 
inom Karolinska där deltagarna har fokuserat på verksamhetsinnehållet vid 
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Karolinska respektive NKS. Frågan om NKS innehåll utgör samtidigt en del 
av den gamla stridsfrågan om profileringen mellan Huddinge och Solna 
som universitetssjukhuset har brottats med sedan fusionen 2004. I samband 
med workshop-arbetet försökte sjukhusets ledning lösa den frågan ännu en 
gång. Av det blev nya frågor och nya uppslitande gräl. Den här interna 
problematiken inom Karolinska, att man har svårt att komma överens 
inbördes, göds av en organisation som är en blandning av landstingskom-
munal förvaltning och statligt universitet. Den konstruktionen har fört med 
sig en oförmåga att ta gemensamma och hållbara beslut rörande NKS som 
alla aktörer i vårdsystemet är beroende av. De beslut som fattas inom 
Karolinska har också en tendens att enbart ”stå sig en kort tid”, tills de 
ändras på nytt.  

Transplantationskirurgiska kliniken i Huddinge, med en av de mest hög-
specialiserade verksamheter som finns i regionen, uttryckte tidigt att man 
ville flytta till NKS. Framträdande argument var det nya sjukhusets moder-
na utrustning och att en samordning med ”systerkliniken” i Uppsala, sex 
mil bort, skulle kunna ge kliniken på NKS ett stadigt befolkningsunderlag 
för lång tid framåt. Tanken på en sådan sammanslagning knyter an till att 
transplantationskirurgin i Stockholm respektive Uppsala tidigare haft en 
gemensam klinik. Men samordningen med Uppsala visade sig vara en käns-
lig fråga. Transplantationskirurgin och ytterligare ett par verksamheter i 
Huddinge har genom åren utvecklats från rena pionjärverksamheter till 
centrala delar av Huddinges image. Där fanns Karolinskas och KI:s sats-
ningar på regenerativ medicin med högspecialiserade labb för framställning 
av genmodifierade och cellulära produkter. Rent praktiskt fanns väl upp-
arbetade medicinska och kliniska samband som utgjorde höga trösklar för 
varje flytt av dessa verksamheter. Till det ska läggas nord–syd problema-
tiken i landstingsfullmäktige som har en betydande inverkan på den här 
typen av frågor. Transplantationskirurgins placering avgjordes i en särskild 
ordning där sjukhusledningen tog beslutet att inte flytta den till NKS. 

Sent på hösten 2012 började Karolinskas planer på vad man ville loka-
lisera till NKS så smått ta form. Traumavård och neonatalvård fanns tydligt 
inplacerade i översikter över den nya anläggningen. Det var mer eller 
mindre klart att cirka 25 procent av den slutna vården vid gamla Karolinska 
i Solna skulle skiftas ut till andra vårdproducenter. Under våren 2013 utgick 
ett internt direktiv till klinikerna: Starta er NKS-anpassning! Problemet var 
att det inte fanns några mottagare för den slutna och öppna vård som 
ledningen ville skifta ut. Utflyttningen från Karolinska inleddes ändå i liten 
skala 2013 med ett pilotprojekt för den öppna vården där besök vid öron-, 
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näs- och halskliniken (ÖNH) fördes över till andra vårdgivare och 2014 
fortsatte utflyttningen med bl.a. gynekologi och förlossningar.  

Tidigt på våren 2015 kom ett nytt inriktningsbeslut för Karolinska. Det 
förgicks av heta diskussioner inom Karolinska och mellan Karolinska, KI 
och HS-förvaltningen som var på väg att helt spåra ur. Från HS-förvalt-
ningens och PFHS:s utsiktspunkt vägrade universitetssjukhuset mer eller 
mindre att foga sig till den regionala helheten på ett acceptabelt sätt. Till det 
kom att ”allting låg på bordet och alla dörrar var öppna” och det blev 
krävande diskussioner om ”varenda jävla detalj”. Haken var här som inom 
många offentliga system med ett stort antal inblandade individer, att man 
ofta fastnar i detaljer och lätt glömmer det övergripande. Men någonstans 
kände aktörerna tvånget att komma överens och några månader senare blev 
man enig, åtminstone i teorin vad gäller den slutna vården, men så hade 
man en praktik att handskas med som gjorde att de patientgrupper som 
passade eller inte passade i Huddinge eller Solna försiktigt måste ”filtreras 
fram”. Under våren 2016 fortsatte utflyttningen av verksamheter från 
Karolinska, primärt inom ramen för fritt vårdval och så inleddes i liten skala 
utflyttningen av vård från Danderyd, Södersjukhuset och S:t Göran för att 
ge plats för vården från Karolinska. Men mycket lämnades till de ”dyna-
miska effekterna” att klara ut. 

Det som sker är små delar i en helhet där ingen verkar ha en total 
överblick över vad som händer, utan man flyttar en spelpjäs i taget och 
ser vad som händer. Det är lite som plockepinn. Man flyttar en del och 
ser vad som händer i systemet och så flyttar man en ny del, och så vidare. 
(facklig företrädare) 

Sommaren 2016 fanns fortfarande ett stort antal obesvarade frågor både vad 
gällde den slutna och den öppna vården vid NKS. Inom Karolinskas 
kliniker hade man en grov bild av NKS innehåll, men den var inte komplett 
och det fanns fortfarande utrymme för dragkamp om vad som skulle hamna 
”här eller där”, t.o.m. inom de teman som flyttade in i NKS i november 
2016. Osäkerheten gällde främst den öppna specialistvårdens utformning 
och fördelning. Och som en mottagande vårdproducent trött påpekade vad 
gäller verksamheten vid NKS: ”Vi kan inte ligga i startgroparna i flera år 
utan stora konsekvenser här hos oss!” 

Karolinskas arbete med att fylla NKS med verksamhetsinnehåll har varit 
relaterat till det nya sjukhusets fysiska utformning och hur personalen kan 
arbeta i det huset. Det fanns alltså ett ömsesidigt samband mellan NKS 
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lokaler, utrustning, verksamhetsinnehåll och arbetsformer som enbart har 
diskuterats sent i processen. Vad gällde arbetsformerna har Karolinska sedan 
2007 följt en strategi som kallades flödesorientering där inriktningen har varit 
att 80 procent av verksamheten på sikt ska ha ”effektiva patientflöden” 
(Karolinska universitetssjukhuset 2007). Det målet hade sjukhuset inte nått 
2014 då en ny styrelse och en ny sjukhusledning tog fram en snarlik strategi 
som benämndes ”värdebaserad vård med patientmedverkan” där stödet från 
patienterna bedömdes ge erfarenheter som kan leda till mer välavvägda 
medicinska beslut (Karolinska universitetssjukhuset 2015-11-09).  

Ur Framtidsplanens perspektiv ville man se en flödesorientering på 
Karolinska som även omfattade de delar av vården som låg utanför univer-
sitetssjukhuset, dvs. hela flödet ur patientens synvinkel. En sådan optime-
ring nås sällan, även om Karolinska tidigare har drivit fram sådana föränd-
ringar. År 2004 arbetade sjukhuset med s.k. snabbspår där bland annat 
kirurgi i övre delen av bukhålan byggdes ihop till sammanhållna vårdkedjor 
mellan olika sjukhus som blev prototyper för andra specialiteter. Sedan har 
dessa, för den tiden optimala vårdflöden, av olika anledningar lösts upp. 
Frågan om sammanhållna vårdprocesser är således inte ny och inte heller 
uppfattningen att det enbart är resursstarka producenter som klarar av att 
hantera hela vårdprocesser med ett långsiktigt ansvar för patienten. Ano-
malin i detta är, att när Stockholms läns landsting under alla år hade 
samtliga resurser under sitt eget tak och fragmenteringen i vårdsystemet 
nästan var obefintlig så lyckades man aldrig organisera några bestående 
landstingsövergripande vårdkedjor (Öhrming 2008).  

Den svaga länken när Karolinska och andra aktörer har talat om ny 
vårdorganisation och nya arbetssätt vid NKS har varit att de inte har försökt 
att besvara frågan: Vad är det för nya arbetssätt vi pratar om? Vårdens 
personal tycker många gånger att resonemangen är innehållslösa och utan 
konkretion. Som tankefigurer anses teman, vårdflöden och vård i nätverk 
acceptabla, men det blir sällan något ”nytt kött på benen”. Påpekandet om 
att NKS blir en hävstång för moderna och bättre arbetssätt kan visa sig vara 
en illusion. För det är inte en byggnad eller ny teknik som gör sjukvården, 
det är välutbildade människor som känner ett åtagande och som arbetar till-
sammans. Det finns alltså verksamheter som inryms i nya lokaler som 
fungerar illa och det finns verksamheter som arbetar under mycket dåliga 
förutsättningar som ändå presterar fantastisk sjukvård. Men all vård måste 
ha rimliga förutsättningar, inte minst en kompetent och engagerad per-
sonal. Medvetenheten om detta har sent omsider ökat inom landstinget och 
hösten 2016 var personalförsörjning och arbetsmiljö prioriterade frågor. 



 
9. SJUKHUSEN OCH PROFESSIONERNA 

 107 

Samtidigt inrättade landstinget fritt vårdval inom allt fler diagnosområden 
som betyder att privata vårdgivare erbjuder anställningar med högre löner 
och bättre arbetstider som i sin tur dränerar universitetssjukhuset på 
erfaren vårdpersonal. Det var en av flera paradoxer i Stockholms läns lands-
ting 2016. 

När NKS slog upp sina portar i november 2016 inleddes också över-
gången från en linje- till en matrisorganisation inom Karolinska dvs. en 
verksamhetsmodell baserad på sju teman: 1) Barn och Kvinnosjukvård, 2) 
Hjärta och Kärl, 3) Neuro, 4) Cancer, 5) Trauma och Reparativ medicin, 6) 
Inflammation och Infektion, och 7) Åldrande. I kombination med följande 
fem funktioner: 1) Akut, 2) Perioperativ medicin & Intensivvård, 3) Bild & 
Funktion, 4) Karolinska Universitetslaboratoriet och 5) Hälsoprofessioner 
(Karolinska universitetssjukhuset 2015-11-09). Förebilderna för matris-
organisationen utvecklades på 1950-talet inom den amerikanska tillverk-
ningsindustrin för att utnyttja fördelarna med en organisation som är både 
divisionaliserad och funktionsindelad (Hatch 1997). De mest uppenbara 
nackdelarna med en matris ligger i de konflikter som byggs in i modellens 
tvådelade chefsstruktur och som med nödvändighet ställer de anställda 
inför motstridiga krav. En matrisorganisation handlar också i hög grad om 
organisationskultur. Om det finns flera subkulturer vad gäller normer och 
värderingar på en arbetsplats t.ex. mellan olika yrkeskategorier då kan det 
bli problem. De chefer som blir ansvariga på det reorganiserade Karolinska 
måste därför kunna balansera såväl subkulturer som tematiska och funktio-
nella intressen så att inte den ena sidan i matrisen dominerar över den 
andra på ett allt för dysfunktionellt sätt.  

Läkarföreningen på Karolinska har varit skeptisk och tyckt att matris-
organisationen och den nya verksamhetsmodellen i stort sett motsvarar den 
gamla organisationen och man har undrat: Var finns evidensen för en 
matris i en komplex kunskapsorganisation? (Läkarföreningen Karolinska 
2015- 06-10). Många läkare kan inte ens förstå hur verksamhetsmodellen 
ska fungera som den är beskriven och har ställt frågan: Vad betyder en 
övergång till en matrisorganisation för mig? Den 18 november 2016, två 
dagar före inflyttningen i NKS, krävde läkarföreningen i ett öppet brev till 
sjukhusdirektören att den fortsatta implementeringen av den nya modellen 
skulle avbrytas och att samarbetet med Boston Consulting Group skulle 
stoppas (Dagens Nyheter 19/11 2016, Läkarföreningen Karolinska 18/11 
2015). Ett par dagar senare utryckte andra yrkesgrupper ett stöd för den nya 
verksamhetsmodellen. Motsättningarna och oron inom Karolinska univer-
sitetssjukhuset nådde alltså nya höjder i samband med driftsättningen av 
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NKS. En skepsis fanns också inom Karolinska institutet, även om det mesta 
som institutet har synpunkter på håller sig inom ramen för KI:s kärnfrågor 
dvs. forskningen och utbildningen. Matrisorganisationen på Karolinska 
uppfattades i första hand som en sjukvårdsfråga och något som institutet får 
acceptera, samtidigt fanns där ett tyst ifrågasättande av detta organisations-
experiment.  

Inom Karolinskas programkontor har ett särskilt program med en 
budget på 4,3 miljarder ägnat sig åt att utrusta Karolinska och framför allt 
NKS. Under våren 2015 kom arbetet med utrustningen att fungera som en 
veritabel ”plog” för arbetet med verksamhetsinnehållet, som drev fram mer 
detaljerade beslut i innehållsfrågan. Utrustningsvalen och utformningen av 
de tekniska systemen är konkreta fenomen där uppdraget avseende NKS 
varit definierat med utgångspunkt från tänkta patientbehov och den 
medicinska utvecklingens möjligheter. Utrustningen har huvudsakligen 
valts utifrån de behov som professionen definierat. Det har samtidigt, sedan 
NKS-projektets start, poängterats att sjukhuset ska ha en generell utform-
ning för flexibel användning där de tekniska möjligheterna till ombygg-
nationer är så stora att ett detaljerat vårdinnehåll kan fastställas sent i 
byggprocessen. Men då har man vanligtvis bortsett från OPS-avtalets kon-
struktion med ensamrätt för projektbolaget SHP att utföra alla byggnads-
förändringar under avtalstiden och landstingets möjligheter att betala för 
sådana icke konkurrensutsatta åtgärder.  

När utrustningen började installeras på NKS blev det tydligt att den 
medicinska tekniken, informationstekniken och annan teknik i kombination 
med sjukhusets design och verksamhetsinnehållet fordrade en rad anpass-
ningar. Därmed blev NKS lokaler utmanade från ett brukbarhetsperspektiv. 
Är det här huset verkligen ”brukbart” för den vård vi vill bedriva, var en van-
lig fråga som ställdes bland personalen. Den analysen borde ha inletts mycket 
tidigare i form av en funktionsutredning, efter en ordentlig sjukvårdspla-
nering och innan projekteringen tog vid. Den borde alltså inte ha provocerats 
fram av en utrustning på väg att monteras in i det nya sjukhuset.  

När läkare, sjuksköterskor och annan personal sent omsider kom för att 
studera utrustningen på plats ”så såg man plötsligt” NKS fysiska utformning 
och det var för många första gången man gjorde det. Ansvariga chefer kom 
också till insikt om en rad krockar mellan utrustning, lokaler och vårdinne-
håll som ledde fram till smärre ”kriser” inom Karolinska och i samarbetet 
mellan sjukhuset och projektbolaget. Dessa kriser späddes på av att bolaget 
med stöd av OPS-avtalet krävde avslut i olika utrustnings- och verksam-
hetsfrågor. Fram till inflyttningen den 20 november 2016 fortsatte sedan 
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arbetet med att försöka anpassa verksamhetsinnehåll och arbetsprocesser 
till de lokaler och den utrustning som var ”fixa och färdiga”. För personalen 
innebar det en krävande kapplöpning med tiden för att hinna med allt till 
inflyttningsdagen. 

Övriga akutsjukhus kan bara avvakta 
Den allmänna uppfattningen om NKS bland övriga akutsjukhus i länet har 
varit att det nya sjukhuset utgör, en säger en beståndsdel i ett större vård-
system där man under många år saknat nyskapande idéer om helheten. Det 
var först 2010, efter tio år av ”prat om” det regionala vårdsystemet, som full-
mäktige beslutade att på allvar utreda den framtida hälso- och sjukvården 
för att se hur landstinget skulle kunna få ihop helheten med ett i princip 
redan färdigt NKS, vilket var en i sig märklig beslutsordning (HSN-förvalt-
ningen 2011). För övriga akutsjukhus handlar NKS framför allt om två 
saker, dels relationen till Karolinska där sjukhusen unisont har applåderat 
den vård man eventuellt blir mottagare av, dels förhållandet till Fram-
tidsplanen där sjukhusen har ifrågasatt utflyttningen av elektiv vård till 
specialistcentra. Ett akutsjukhus behöver en mix av akut och planerad vård 
för att fungera väl. Framför allt måste läkarna kunna ”vandra” mellan akut-
mottagningen, vårdavdelningar och andra mottagningar för att sjukhuset 
ska få en kostnadseffektiv verksamhet. Den primära orsaken är att på ett 
akutsjukhus ”går det åt” många läkare för att upprätthålla en jourlinje dyg-
net runt inom en specialitet. Det leder till att sjukhus med flera jourlinjer 
har många läkare tillgängliga på dagtid som kan utföra planerad vård för 
små extra kostnader och det är så sjukhusen täcker sina marginaler. Utan 
det elektiva arbetet på dagtid skulle den akuta sjukvården kosta betydligt 
mer. Det finns alltså en övertro på att kunna flytta ut planerad vård till 
specialistcentra utan konsekvenser för akutsjukhusen.  

Verksamhetsinnehållet vid NKS är en viktig fråga för övriga akutsjukhus 
i Stockholms län, för det har bäring på deras eget uppdrag vad gäller vård, 
forskning och utbildning. Det avgör vilken vård man får ta hand om från 
Karolinska och i sin tur vilken vård man själv ska flytta ut till specialist-
centra och primärvård. Fram till 2012 då Karolinska fick huvudansvaret för 
att ta fram ett innehåll vid NKS hade Södersjukhuset, Danderyd, S:t Göran, 
S:t Eriks ögonsjukhus, Norrtälje och Södertälje sjukhus begränsad insyn i 
och marginell påverkan på arbetet med innehållet. De hade ett visst gehör 
via samverkansorganisationen för de offentligt drivna sjukhusen, vid 
direktörsmöten och vid andra möten med landstingsföreträdare där man 
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diskuterade NKS-frågor. En ytterligare kanal för information och påverkan 
har varit arbetet i specialistföreningarna och i Stockholms Medicinska Råd 
(SMR) som förmedlat de olika verksamheternas ”inspel” till de centrala 
förvaltningarna. Annars har de övriga akutsjukhusen inte varit direkt invol-
verade. De har för det mesta ”suttit på läktaren” och önskat en tätare dialog 
med landstinget för att få möjligheter att klargöra sin syn på det framtida 
vårdsystemet. Södersjukhuset och Danderyd som ingår i KI:s campussystem 
har varit rädda för att ”avakademiseras” med negativa konsekvenser för 
forskning och undervisning och i förlängningen även för vården när viktiga 
kompetenser börjar migrera. Deras bästa forskare och kliniker verkar på en 
nationell och ibland internationell marknad där ”alla känner alla” och 
risken har upplevts som stor för en åderlåtning av personal om inte forsk-
ningen och undervisningen hanteras väl. 

Genom åren har många ”stormöten” som anordnats med alla akutsjuk-
hus på temat NKS utvecklats till åsiktsutbyten mellan främst Karolinska och 
de centrala förvaltningarna, medan övriga sjukhus suttit med och blivit 
informerade och sällan deltagit aktivt i diskussionen. Men Södersjukhuset, 
Danderyd, S:t Göran osv. har vart och ett en egen stolthet, en egen agenda 
och en vilja att vara självbärande. Samma inställning finns inom enskilda 
kliniker, t.ex. hos kardiologen på Danderyd som har en stark position inom 
specialiteten och som har arbetat direkt mot kardiologen på Karolinska för 
att komma överens om vad som kan flyttas hit eller dit. Detta förhållnings-
sätt har historiskt sett varit vanligt mellan vårdenheter inom Stockholms 
läns landsting när sjukhus och kliniker försökt uppnå det man vill. Det har 
varit ett slags ”huggsexa”, där var och en har strävat mot sina egna mål 
medan landstinget har suttit på distans och sett på. Från och med 2015 har 
landstinget på olika sätt försökt sätta gränser för sådana lokala initiativ.  

Alla sjukhusledningar i Stockholm ägnar sig åt strategiskt arbete och har 
formulerat ”spetsdokument” som avhandlar vad man vill utveckla inom det 
egna sjukhuset. I dessa dokument förekommer få motsättningar rörande 
medicinska områden som flera akutsjukhus gör anspråk på. De knäckfrågor 
som förekommer rör medicinska metoder, utredningar och behandlingar 
som ofta enligt hörsägen, bara ska utföras på Karolinska universitetssjuk-
huset. Målen som övriga akutsjukhus strävar mot är likalydande och ganska 
självklara: Patienten i centrum, vård med hög kvalitet osv. Målen är rela-
terade till NKS i så måtto att sjukhusen vill behålla sin egen hög-
specialiserade vård och definitivt inte bli annexsjukhus och underleveran-
törer till Karolinska. Men den inställningen motsvarade inte HS-förvalt-
ningens ambition att i princip all högspecialiserad vård i länet skulle place-
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ras på NKS och det var först när landstingsledningen modererade den idén 
som övriga sjukhus, Karolinska och FHS programkontor började närma sig 
varandra. Karolinska universitetssjukhuset har också visat en ”tilltagande 
vilja” att diskutera verksamheten vid både Huddinge- och Solnaenheten och 
det har övriga sjukhus tolkat som en invit från Karolinska att ”fem i tolv” få 
igång en äkta dialog. Men den överhängande problematiken för övriga 
akutsjukhus har inte varit NKS, utan att befolkningen växer i snabb takt och 
att sjukhusen inte kan stoppa sin egen planering för att de inte får några 
besked om vad som händer med Karolinska. Och här går det undan! Det 
har under en rad av år handlat om 5–10 procents volymökning per år och 
sjukhus, ”utan att man ber om det”. Det har strömmat in remisser och 
patienter på akutmottagningarna och då måste varje sjukhusledning veta 
hur man ska agera.  

Sjukhusledningarna i Stockholm har noga följt NKS-projektets utveck-
ling och de har löpande umgåtts sinsemellan. Om de bedömt att något av 
den vård som utförs på andra sjukhus är intressant för egen del har man 
haft en dialog kring förutsättningarna för en förändring. Fram till drift-
sättningen av NKS 2016 har det dock inte varit några stora förändringar 
mellan sjukhusen, eftersom Södersjukhuset, Danderyd och S:t Göran i sitt 
eget profilarbete har uttalat att deras framtida inriktning är att behålla den 
framtoning de redan har, dvs. att vara innerstadssjukhus med akutprofil. Då 
är det inte så många nya specialiteter som behövs, utan det handlar mer om 
en utvidgning av det uppdrag man redan har.  

En central fråga för övriga akutsjukhus har varit: Hur tänker landstinget 
kring akutmottagningen vid NKS? Beslutet 2014 om att inrätta en anpassad 
akut vid NKS innebär att stora volymer av akuta patienter ska fördelas på 
övriga akutsjukhus och en viktig förutsättning för detta är ett gott sam-
arbete mellan Karolinska och dessa sjukhus. Det förutsätter att företrädare 
för alla akutsjukhus möts och diskuterar på något så när lika villkor och hur 
de villkoren utformas är avgörande. Fram till 2014 var många av dessa 
samtal svåra att hantera för övriga sjukhus, för de kände inte till vad de hade 
att förhålla sig till vad gäller NKS och framtiden. Samtalsklimatet blev inte 
bättre förrän våren 2016 när Karolinska under de fortlöpande s.k. FHS-
seminarierna mer explicit började redovisa vilken vård universitetssjukhuset 
ville behålla och vilken man ville skifta ut. Men ännu ett par månader före 
driftsättningen av NKS fanns viktiga delar i landstingets och Karolinskas 
planer som låg i ”vänteläge” bl.a. på grund av oklarheter om vad begreppet 
anpassad akut betyder och ovisshet rörande implementeringen av matris-
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organisationen. Kort sagt Karolinska universitetssjukhuset var mycket sent 
ute i sin förändringsprocess. 

Avsikten med detta kapitel har varit att lyfta fram Karolinska univer-
sitetssjukhusets centrala roll i arbetet med verksamheten vid NKS, som gör 
det möjligt att förstå hur denna långdragna beslutsprocess har påverkat 
villkoren för andra beslutsprocesser i det regionala vårdsystemet. Från 
beslut om vårdproduktion inom övriga akutsjukhus, specialistcentra och 
vårdcentraler, till beslut om vilka byggnadsinvesteringar som krävs, per-
sonalförsörjning som måste ordnas och till genomförandet av Fram-
tidsplanen. I centrum för analysen har stått fyra förhållanden: För det första 
universitetssjukhusets interna problematik, för det andra det ömsesidiga 
beroendet mellan NKS fysiska utformning, utrustningen, verksamhets-
innehållet och arbetssätt inom det nya sjukhuset, för det tredje att verk-
samheten vid NKS är en central fråga även för övriga akutsjukhus och för 
det fjärde att alla aktörer och många avgöranden har tvingats vänta på 
Karolinskas beslut. 
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KAPITEL 10 
 

Det medicinska universitetet  

Karolinska institutets agerande  
Karolinska institutets vision är att vara ett av världens ledande universitet 
inom det medicinska området och i dess måldokument beskrivs Stockholms 
läns landsting som institutets viktigaste samarbetspartner. Samarbetet byg-
ger på ett nationellt och ett regionalt avtal om läkarutbildning och forskning 
i hälso- och sjukvården, de s.k. ALF-avtalen, som senast förnyades 2015 och 
som bland annat reglerar den korsvisa representationen på olika nivåer 
inom organisationerna och statens ersättning till landstinget (Karolinska 
institutet 5-140/2015). Samarbetet har hög prioritet inom KI där två frågor 
sedan 2015 haft särskild vikt, dels verksamheten vid NKS och dels arbetet 
med att fastställa kriterier för universitetssjukvården, det vill säga de delar 
av hälso- och sjukvården där KI bedriver forskning och utbildning. Med 
begreppet universitetssjukvård menar institutet en bredare organisering där 
KI:s uppdrag även kan fullgöras utanför universitetssjukhusets gränser, 
under förutsättning att vårdgivarna är finansierade av landstinget (Karo-
linska institutet 2013, Karolinska institutet 2014). Vad gäller arbetet med 
NKS har Karolinska institutet över tid upplevt flera brister, inte minst 
svårigheter att få ett reellt inflytande över planeringen av NKS innehåll, 
trots att man har varit ”inpluggad” i landstingets alla styr- och arbetsgrup-
per från dag ett. KI har också haft svårt att internt utforma en enhetlig 
policy i olika NKS-frågor och har därför under långa perioder förhållit sig 
avvaktande. I arbetet med NKS har KI bl.a. deltagit via den egna perso-
nalens medverkan i vården vid Karolinska och i mindre grad i egenskap av 
”egen spelare” med tydliga mål för det nya sjukhuset. Institutets passivitet 
har i flera sammanhang varit svår att hantera för landstinget. Vad vill Karo-
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linska institutet egentligen? Det är en fråga som landstingets representanter 
återkommande har ställt i arbetet med NKS. 

Företrädare för Karolinska institutet var mycket aktiva i början av NKS-
projektet och de hade ett betydande inflytande på den tidiga planeringen av 
NKS. Det minskade från och med årsskiftet 2011/2012 när NKS-förvalt-
ningen avvecklades och Karolinska fick ansvaret för att ta fram ett förslag 
på verksamhetsinnehåll vid NKS. Samtidigt blev relationerna mellan insti-
tutets ledning och Karolinskas ledning mer ansträngda. Från och med 2012 
hamnade Karolinska institutet ”bitvis i baksätet” vad gäller genomförandet 
av NKS-projektet samtidigt som institutet fortsatte att agera i de frågor man 
uppfattade som sitt uppdrag dvs. att säkerställa att utbildning och forskning 
kan bedrivas vid Karolinska och andra sjukhus. I övrigt kan bland annat 
följande läsas i institutets ”Strategi 2018 – Färdplan för Karolinska Institutet 
2014–2018”: ”Hur KI ska indela, organisera och anpassa sina institutioner 
till vårdens organisation är en fråga av strategisk vikt som ska vara fast-
slagen inför inflyttningen till NKS” (Karolinska institutet 2014). Men i den 
frågan har KI valt att gå försiktigt fram och institutet vill inte landa i en ny 
organisation förrän man vet att Karolinskas matrisorganisation och den nya 
verksamhetsmodellen har satt sig och fungerar väl. Relationerna mellan KI 
och Karolinska förbättrades 2014 när universitetssjukhusets nya direktör 
lierade sig med KI:s rektor för att bl.a. få hjälp med att implementera den 
nya verksamhetsmodellen. På högsta nivå gick organisationerna ”i arm-
krok” och de goda relationerna belyses i en artikel i Dagens Medicin där 
rektorn och sjukhusdirektören gör ett gemensamt uttalande om att 
Macchiarinis transplantationer var att betrakta som livräddande sjukvård, 
inte forskning (Hamsten & Samson, 16/9 2015).  

För att tillvarata Karolinska institutets intressen i förhållande till Stock-
holms läns landsting, Karolinska och NKS tillsatte institutet 2012 en Strate-
gisk Styrningsgrupp som har bevakat olika delar av NKS-projektet bl.a. 
vården, kompetensförsörjningen och FoU-lokalerna. Sedan 2012 har KI 
främst drivit tre frågor i förhållande till Karolinska och NKS. För det första 
en förbättring av vårdkvaliteten vid Karolinska, för institutet kan inte 
bedriva god forskning eller bra utbildning om det inte är kvalitet, ordning 
och reda i vården. För det andra att få till ett fungerande IT-system i länet 
som registrerar vad som presteras i vården och löpande levererar tillförlit-
liga data till forskningsbaser och kvalitetsregister. För det tredje införandet 
av ersättningssystem i hälso- och sjukvården som betalar för kvalitet och en 
långsiktig kunskapsbildning, inte bara kortsiktig vårdproduktion. Rektors-
rådet för klinisk forskning och utbildning är ytterligare en grupp inom KI 



 
10. DET MEDICINSKA UNIVERSITETET 

 115 

som har varit intresserad av NKS. Där möts professorer, prefekter och 
andra som representerar KI på olika campus och hanterar frågor över 
institutions- och sjukhusgränser.  

KI har alltså från och med 2012 ”stramat upp” sin organisation i relation 
till landstinget. Vad gäller specifika NKS-frågor har kontaktpersoner utsetts 
och omvärlden har uppmanats att lyssna på dem och inte på enskilda före-
trädare för institutioner och forskningsgrupper. KI har också deltagit i alla 
styrgrupper med bäring på NKS: Styrgruppen för FHS programkontor, styr-
gruppen för Karolinskas programkontor osv. och samarbetet med univer-
sitetssjukhuset sägs ha fungerat relativt väl. KI:s ombud har ”släppts in i” 
Karolinskas arbete med NKS i den omfattning de önskat. Svårigheterna har 
mer betingats av de allmänna förutsättningarna att genomföra NKS-pro-
jektet, parallellt med andra ömsesidigt beroende projekt. Många diskus-
sioner mellan institutet och Karolinska har präglats av lokalbristen i det nya 
sjukhuset och att KI:s folk inte vet ”var de ska sitta”, trots successiva tillägg 
av utrymmen i anslutande hus. Men enligt den ursprungliga NKS-visionen 
är det inte meningen att läkare, sjuksköterskor och andra verksamma på 
NKS ska ”sätta sig ner” särskilt ofta, de ska främst producera vård. Sedan 
2014 har Karolinska letat intensivt efter vårdnära utrymmen inom NKS bl.a. 
skrivplatser efter operationer, platser för provhantering, platser för hälso-
professioner och sekreterarfunktioner. Jakten på lokaler har också pågått i 
gamla byggnader i anslutning till NKS, inom KI-området och till och med i 
angränsande stadsdelar. År 2016 lyckades landstinget hyra administrativa 
lokaler inom Norra Stationsområdet i anslutning till NKS. 

KI har under många år varit försiktigt kritisk till Framtidsplanens vision 
för hälso- och sjukvården. Den anses sakna en genomtänkt modell för den 
regionala vården som är långsiktigt hållbar. Motståndet har bland annat 
gällt kombinationen av stor valfrihet för patienten och fri etableringsrätt för 
företag som kan äventyra stora KI-investeringar i forsknings- och utbild-
ningsstrukturer för att personal lämnar fungerande miljöer inom KI:s cam-
pusområden för några tusenlappar mer i månaden i den privata vården. 
Men frågor som dessa har diskuterats i relativt liten utsträckning inom KI 
och inte heller verksamheten vid NKS som under många år var ”ett tabu”. 
Därför att inom institutet vet många att känslorna blir heta när man dis-
kuterar: ”Du får vara med och du får inte vara med”. Det förde med sig att 
det under många år till och med var utsagt från ledande personer inom KI, 
att någon reell diskussion om verksamhetsinnehållet vid NKS ”ska vi inte ha 
inom institutet”.  
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För KI har det varit viktigt att få en omfattande öppen specialistvård vid 
NKS, för institutets personal forskar förhållandevis lite på intensivvårds-
patienter. Man bedriver forskning i huvudsak på patienter med folksjuk-
domar och de ligger inte särskilt länge på en vårdavdelning, ”dom kommer 
på besök”. För forskningen och utbildningen inom KI är det centralt att ha 
tillgång till olika typer av patienter och en bred öppenvårdsverksamhet. 
Men arbetet med verksamhetsinnehållet vid NKS har fram till 2015 nästan 
helt varit inriktat mot den slutna specialistvården och den öppna vården har 
”hamnat under radarn”. Den öppna vården vid NKS har också uppfattats 
som en konsekvens av den slutna vård som landstinget och Karolinska be-
stämmer sig för. Men det är inte givet för alla specialiteter. Inom t.ex. hema-
tologin lägger läkarna in patienter som får komplikationer av behandlingar 
som ges i öppen vård och utan att veta vilken verksamhet man har i öppen 
vård har specialiteten svårt att bedöma vad den behöver av sluten vård på 
NKS. Inom cancersjukvården generellt går framåtskridandet mot ”öppen 
vård, öppen vård, öppen vård” och där talar personalen om en klockren 
utveckling. Med nya metoder inom bl.a. gen- och nanoteknik förskjuts vår-
den från behandling mot prevention och från diagnostik mot s.k. presym-
tomatisk diagnostik och screening. Och patienter som deltar i en presymto-
matisk utredning ställs inför en situation där de förväntas ta ett eget ansvar 
för sin hälsa på ett helt annat sätt än tidigare (Wahlström & Sahlin 2009). 
Av den anledningen borde kanske NKS innan sjukhuset togs i bruk bättre 
ha förberetts för en logistik som i större utsträckning bygger på mer poli-
klinisk verksamhet.  

 NKS ska enligt planerna vara ett höggradigt specialistsjukhus och då är 
det viktigt hur specialitet och högspecialiserad vård definieras. Karolinska 
institutet har deklarerat att till högspecialiserad sjukvård hör: Vård där man 
bedriver intensiv forskning oberoende av patientgrupp eller diagnos, obero-
ende av intensivvård eller öppen vård. Övriga akutsjukhus i Stockholm har 
som ett svar på det hävdat att det finns stora kvantiteter vård på Karolinska 
som slentrianmässigt betraktas som högspecialiserad och som i praktiken 
går lika bra att utföra på andra sjukhus: 

Jag tycker att det finns väldigt mycket vård på Karolinska som idag 
betraktas som högspecialiserad vård men som i praktiken går lika bra att 
utföra på Södersjukhuset, Danderyd eller S:t Göran. Det här hög-
specialiserade begreppet det handlar väldigt mycket om att det finns en 
FoU-aktivitet där man utvärderar vissa diagnos- och behandlingsnormer 
och vissa läkemedelseffekter och liknande och det är inte ett specifikt 
sjukhus som behövs för det. Det är inte så himla mycket som kräver den 
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här specifika miljön och speciella apparaturen som inte kan byggas upp 
på något av dom andra stora akutsjukhusen, undantaget läkarna som 
bedriver forskning i frontlinjen. Frågan är om man inte i större utsträck-
ning kunde närma sig andra synsätt där ett kluster av sjukhus sköter 
patienterna och där FoU hålls ihop på ett annat sätt. (administrativ chef, 
vårdproduktion) 

Den här inställningen inom övriga akutsjukhus har mött segt motstånd 
inom KI. Därför att för institutets forskargrupper utgör de egna kontakt-
näten på Stockholms sjukhus, de egna patienterna och de egna flödena 
centrala forskningsverktyg och man vill ”för allt i världen” inte förlora kont-
rollen över dessa verktyg. För KI är det helt avgörande att inte slå sönder 
eller riskera forskningsstrukturer som fungerar och den forskningstyngd 
som institutet har upparbetat under decennier.  

Inom KI uppfattas anläggningen NKS som en ”otroligt fin skapelse” och 
institutet anser sig ha fått ett bra gehör för hur sjukhuset är designat för att 
kunna bedriva god klinisk forskning. Men verksamhetsinnehållet har inte 
utvecklats i den riktning som många inom KI önskat. Sjukhuset är allt för 
mycket orienterat mot kirurgi och traumavård för att passa KI och man har 
flera gånger vädrat sin oro för att innehållet inte riktigt kommer att passa 
för institutets behov. NKS är inte heller byggt för den forskning som är 
starkast på KI och mycket av den kommer kanske att ”landa i Huddinge” 
och på andra platser. Av den anledningen har institutet verkat för att få till 
stånd ett specialistsjukhus för breda folksjukdomar i närhet av NKS. En i sig 
anmärkningsvärd utveckling med tanke på att NKS var tänkt att täcka de 
regionala behoven av avancerad vård, forskning och utbildning många år 
framåt. På kort sikt får KI inget nytt specialistsjukhus men väl ett akade-
miskt specialistcentra för reumatologi 2016 och för diabetes respektive 
neurologi 2017 som placeras i hus i nära anslutning till NKS. Reumatologi-
centrat blir till att börja med ett öppenvårdscentra enbart för artrit-
sjukdomar, med ansvar för forskning och utbildning och för att tillämpa det 
beskrivningssystem för värdebaserad vård som Karolinska utvecklar. 

Forskningen kan dö tyst  
Frågan om forskningen vid NKS har funnits med i diskussionen om verk-
samhetsinnehållet som en svag röd tråd och den har av många tagits för 
given, likaså att forskningen ska genomsyra NKS. Det var forskningens 
behov som var drivande bakom tanken på ett nytt sjukhus och idén att 
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bygga anläggningen nära KI-området. Hela NKS-projektet bygger på fysisk 
närhet mellan preklinisk och klinisk verksamhet, korta avstånd och mötes-
platser mellan forskning och vård. Men KI är primärt inriktat mot grund-
forskning medan landstinget har större behov av tillämpad forskning där 
resultaten snabbt omsätts i praktisk vård. Kruxet är att det inte går att styra 
forskning som en del tycks tro och det är inte heller meningen hävdar de 
flesta forskare. Forskningen hittar sina egna vägar, den ändrar sig och den 
planeras i cykler om fyra, fem år. Svensk medicinsk forskning frodas också i 
en internationell miljö som är beroende av de framsteg som görs globalt, 
vilka mediciner och metoder som kommer fram och vad som realistiskt sett 
kommer att hända utomlands. NKS har enligt kritiker vuxit fram alltför 
oberoende av detta och det hade varit bättre politik om de som drev fram 
det nya sjukhuset hade haft en djupare dialog med fler forskningsfronter 
innan sjukhuset beslutades. Det är samtidigt en stor utmaning att skapa 
miljöer där både klinik och frontlinjeforskning finns med och innan man 
beslutat vilka verksamheter som ska bedrivas vid NKS har det varit svårt att 
ta ställning i forskningsfrågorna. Sådana ställningstaganden har varit extra 
svåra när man stått inför en situation där det saknats en manifest sjuk-
husorganisation att planera i, förutom en oprövad verksamhetsmodell.  

Före 2012 var det många forskare och lärare inom Karolinska institutet 
som tänkte: NKS byggs framförallt för forskning och utbildning. KI kom-
mer inte bara finnas på NKS, institutets roll kommer att bli mycket mer 
markerad och det var först efter 2012 som det började gå upp för många att: 
”Herre Gud, man ska flytta tiotusentals slutenvårdstillfällen och hundra-
tusentals öppenvårdsbesök från Karolinska”. Varenda forskare med patient-
nära klinisk forskning vaknade till när de insåg att man som forskare på KI 
kommer att ha mycket av patientmaterialet gående på Södersjukhuset, 
Danderyd, S:t Göran och olika specialistcentra. Hanteringen av forsknings-
frågan har skapat oro inom KI och i ett debattinlägg 2012 hävdade åtta 
professorer att NKS och Framtidsplanen till och med hotade den kliniska 
forskningen inom KI. 

Den nuvarande planeringen för NKS innebär att man i första hand 
skapar ett trauma- och intensivvårdssjukhus. Men om man flyttar ut det 
mesta av sjukvården kring de stora folksjukdomarna kommer sjukhuset 
att tappa sin forskningsprofil. Man kommer inte längre att kunna verka i 
den forskningsfront där molekylärbiologins landvinningar utnyttjas för 
att förstå de komplexa folksjukdomarna och utveckla nya behandlings-
metoder mot dem. (Ekbom, Hamsten m.fl. 2012) 
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Om frågan om forskningen vid NKS funnits med i beslutsprocessen som en 
svag röd tråd, har utbildningen varit med som en nästan lika svag tråd. 
Inom KI finns ett tryck på, om än inofficiellt, att man ska forska i 
forskningsfronten och det drabbar främst grundutbildningens 22 utbild-
ningsprogram där bl.a. läkarutbildningen ingår. Samtidigt finns en med-
vetenhet om utbildningens betydelse, inte minst för KI:s egen ekonomi. 
Frågan om utbildningen vid NKS har också varit svår att hantera för KI, för 
institutet kommer inte att ha det vanliga vårdpanoramat tillgängligt inom 
det nya sjukhuset. Och så länge som landstinget inte fattade några definitiva 
beslut om verksamheten vid NKS kom man inte särskilt långt i utbildnings-
frågan. Svårigheter med grundutbildningen har varit en av de vanligaste 
invändningarna från klinikernas sida mot att skifta ut vård från Karolinska, 
för att kvarvarande vård blir alltför begränsad för en fungerande utbildning. 
För att bedriva bra medicinsk grundutbildning för olika typer av studenter 
krävs tillgång till ett panorama av sjukdomar, en öppen akutmottagning, att 
forskning och utbildning hänger ihop och att institutet kan skapa ”rätt 
akademisk miljö” för de studenter som följer undervisningen. NKS kommer 
inte att kunna erbjuda allt detta och studenter kommer att behöva gå någon 
annanstans för att få en basal kompetens. Frågan är bara: Till vilka vård-
producenter?  

Som högt specialiserat universitetssjukhus har Karolinska generellt sett 
svårt att ge den som vill bli läkare, sjuksköterska, sjukgymnast etc. basal 
kunskap och god yrkesutbildning. Det är också besvärligt för de studenter 
som hamnar på en högt specialiserad verksamhet att riktigt hänga med i vad 
som händer. Utbildningen på NKS kommer därför att i första hand vara för 
specialister och grundutbildningen kommer i huvudsak att ske hos andra 
vårdproducenter. Det nya vårdlandskap som växer fram som en konsekvens 
av NKS och Framtidsplanen betyder också att KI kan komma att köpa 
verksamhetsförlagd utbildning från en blandning av offentliga och privata 
aktörer, istället för att som tidigare upphandla all utbildning ”i klump” av 
Stockholms läns landsting. Den framtiden oroar professorer och verksam-
hetschefer bl.a. inom ortopedin: 

Verksamheten vid ortopediska kliniken på Karolinska universitetssjuk-
huset i Stockholm har avlövats så att man idag saknar möjligheter till en 
sammanhållen utbildning av ortopeder. De aktörer som har tagit över 
den vård som tidigare skett på kliniken medverkar varken i utbildning 
eller i jourverksamhet, eftersom detta inte ingår i deras avtal med lands-
tinget. Resultatet är att inget sjukhus i Stockholm, privat eller offentligt, 
idag ensamt kan utbilda specialister i ortopedi. Patientnära forskning på 
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de vanligaste diagnoser som ortopedin har att behandla har samtidigt 
försvårats. (Dagens Nyheter 30/12, 2012). 

Utbildningsfrågan har varit styvmoderligt behandlad under stora delar av 
arbetet med NKS innehåll. NKS-förvaltningen föste frågan framför sig och 
Framtidsplanens ”första steg” glömde i stort sett bort grundutbildningen, 
kompetensutvecklingen och personalförsörjningen. De spörsmålen är 
knappt nämnda i Framtidsplanen från 2011, trots att Karolinska institutet 
tappade examinationsrätten för sjuksköterskor redan 2008 vilket var ett 
”hårt slag” för både KI och landstinget som sedan dess har lett till ett 
kroniskt underskott på specialiserade sjuksköterskor och svårigheter att 
rekrytera nya (Dagens Medicin 2/12 2008). KI och landstinget har försökt ta 
igen förlorad tid genom utfästelser om att all utbildning ska decentraliseras, 
men då ställs man inför en rad nya frågeställningar. Tiden är förbi när t.ex. 
en ST-läkare kunde tillbringa hela sin femåriga specialistutbildning på ett 
sjukhus. Likaså att sjukhus kan få fram resurser som räcker för utbildningen 
av alla sina ST-läkare, likt Södersjukhuset som 2012 hade handledare och 
lärartid för samtliga ST-läkare. Men bara 60 av sjukhusets 140 ST-läkare var 
finansierade av centrala medel, resten gick in i den egna budgeten. Om de 
privata aktörerna blir en del av utbildningssystemet, vilket är nödvändigt 
om landstinget ska klara utbildningsuppdraget, kommer de att kräva 
ersättning för alla sina insatser och om de privata aktörerna får sådan ersätt-
ning då vill Södersjukhuset och alla andra ha det i samma mån.  

Sammanfattningsvis har Karolinska institutets svårigheter att tala ”med 
en tunga” satt sin prägel på institutets förhållningssätt vad gäller verksam-
heten vid NKS. KI har också i flera frågor hamnat ”i baksätet” och tvingasts 
avvakta landstingets beslut. Det gäller inte minst nivåstruktureringen enligt 
Framtidsplanen och privatiseringen av hälso- och sjukvården som tvingar 
fram förändringar i såväl institutets forsknings- som utbildningssystem. KI 
har enligt kritiker också ägnat för mycket tid åt invändningar och för lite tid 
till att bidra till en diskussion om hur den framtida vården bör utformas. De 
sista månaderna av 2015 och stora delar av 2016 blev p.g.a. Macchiarini-
skandalen en ”mycket stökig period” inom Karolinska institutet med byte 
av rektor och delar av styrelsen som tvingade institutet att se tiden an. 
Enligt en del kommentarer kan det leda till en välbehövlig renässans av KI:s 
ledningsstruktur och hur institutet förhåller sig till universitetssjukvårdens 
framtida utformning. Bland annat finns externa förväntningar om att en ny 
ledning ska se till att det bedrivs mer utbildning och patientnära forskning 
tillsammans med övriga aktörer i länet. 
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KAPITEL 11 
 

Managementkonsulterna 

Värdebaserad sjukvård och ”best practice”  
I arbetet med att ta fram förslag på verksamhetsinnehåll vid NKS har ett 
antal konsultföretag medverkat. Bland dessa finns två företag av särskilt 
intresse, McKinsey & Company och Boston Consulting Group (BCG) som 
genom åren anlitats av olika förvaltningar. McKinsey och Boston Consul-
ting är inte bara vanliga projektkonsulter utan de har egna idéer om hälso- 
och sjukvården som de säljer under epitetet ”best practice” för Stockholms 
sjukvård. Det betyder att dessa företag i det här sammanhanget kan 
betraktas som aktörer med egna mål i arbetet med NKS. Den här typen av 
strategi- och managementkonsulter har sedan början av 1990-talet fått allt 
fler och mer omfattande uppdrag av landstingets förvaltningar och produk-
tionsenheter. Från januari 2012 t.o.m. november 2016 upphandlade Stock-
holms läns landsting, enligt Dagens Nyheter, konsulttjänster enbart inom 
detta område till ett värde av 852 miljoner varav Karolinska universitets-
sjukhuset stod för 435 miljoner, huvudsakligen rörande arbete med NKS. 
Från januari 2015 t.o.m. oktober 2016 hade Boston Consulting Group 
fakturerat Karolinska universitetssjukhuset 73 miljoner, i huvudsak för 
arbete med NKS (Landstingsstyrelsen Dnr: LS 1004-0376, Dagens Nyheter 
19/11 2016 och 6/12 2016).  

Det mest förvånande efter decennier av marknadsorientering och pri-
vatisering i Stockholms sjukvårdssystem är inte antalet konsulter och deras 
arbetsuppgifter, de enskilda kontraktens storlek eller de totala beloppen. 
Utan att Stockholms läns landsting och dess förvaltningar, som utgör en av 
Sveriges största organisationer till omsättning och antal anställda, anlitar 
just strategi- och managementkonsulter. Omfattningen antyder en utbredd 
osäkerhet bland vårdens chefer om vad man egentligen håller på med och 
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ett misstroende mot den egna organisationen och medarbetarna. Denna 
osäkerhet som tycks florera på flera ledningsnivåer saknas nästan helt bland 
den personal som dagligen möter den enskilde patienten. På den nivån vet 
läkare, sjuksköterskor och annan personal exakt vad de håller på med och 
vad målet för den egna insatsen är. Något som många uttrycker med frasen: 
”Jag har ett åtagande mot patienten”.  

I arbetet med verksamhetsinnehållet vid NKS har Boston Consulting 
varit det mest tongivande konsultföretaget bl.a. tack vare sina gamla kon-
takter med Karolinskas ledning. BCG marknadsför sig som en strategi-
konsult som stödjer sina klienter med olika typer av service. Företaget har 
haft nära samverkan med Karolinska sedan 2004 då man svarade för för-
beredelserna inför fusionen av Huddinge Universitetssjukhus AB och Karo-
linska sjukhuset (Svenska Dagbladet 13/2 2004). Efter sammanslagningen 
blev BCG strategisk rådgivare åt sjukhusledningen, ett uppdrag företaget 
sedan har fått behålla vid sidan om arbetet med verksamhetsinnehåll och en 
ny verksamhetsmodell på Karolinska. I arbetet med verksamhetsinnehållet 
har BCG:s konsulter genom åren sammanställt olika material, presen-
tationer, ”alla jäkla excel-filer” och levererat ett antal processmodeller. De 
har kommit med förslag på agendor, drivit på möten och på något sätt 
”suttit vid ratten” och styrt mycket av arbetet med NKS innehåll. Bland 
Karolinskas personal har BCG:s konsulter uppfattats som professionella 
som har visat ödmjukhet inför hälso- och sjukvårdens speciella svårigheter. 
Men det har också funnits självkritik inom Karolinska, för att man av 
bekvämlighetsskäl litat för mycket på BCG och att professionen av eget 
intresse borde ha varit mycket mer aktiv i arbetet med NKS.  

För Karolinska universitetssjukhuset och landstinget har BCG sedan 
2013 erbjudit en ”best practice” som företaget kallar ”value based health-
care” eller värdebaserad vård som huvudsakligen handlar om att ändra 
ersättningssystemen i vården. Det bakomliggande resonemanget presen-
terar BCG bl.a. i rapporten ”Nationell strategi för Sverige – från tillväxt till 
välstånd” (BCG 2013). Det är ett förslag till förnyelse av hela den offentliga 
sektorn på temat en värdebaserad offentlig sektor. BCG vänder sig alltså 
inte bara till hälso- och sjukvården med sitt ”best practice”, den sägs även 
lämpa sig för skolan, äldrevården osv. Den värdebaserade vården är sam-
tidigt den senaste managementmodellen i Stockholms läns landsting i en 
lång rad av modeller sedan 1990-talet. Bland de mest spridda märks: 
Målstyrning, Total Quality Management (TQM), Kvalitet, Utveckling och 
Ledarskap (QUL), Balanserad Verksamhetsstyrning (BVS), Lean produc-
tion (Lean) och nu senast Värdebaserad vård (Value based healthcare). 
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Överlevnadstiden i hälso- och sjukvården för dessa koncept är generellt sett 
kort, 3–5 år, ett par lever ytterligare några år i olika varianter men med 
begränsad praktisk betydelse (Walshe, 2009). Merparten upplevs som halv-
dana bland vårdpersonalen för att de är svåra att förankra i praktisk 
verksamhet. Två modeller, Lean production och senast Värdebaserad vård 
bygger på mer sofistikerade idéer och har väckt ett betydande intresse, 
främst bland vårdens chefer.  

Begreppet värdebaserad vård emanerar från Porters idé om att värde i all 
produktion, oavsett om det gäller varor eller tjänster, byggs upp av en serie 
aktiviteter, en s.k. värdekedja (Porter 1985). Begreppet och modellen är 
således inte utvecklad av BCG utan inlånad och paketerad som ”best 
practice” för vården. Porter är internationellt en av de mest inflytelserika 
gestalterna när det gäller företags strategitänkande och han har under flera 
år forskat om konkurrensen i den amerikanska sjukvården (Porter & 
Teisberg 2006, Porter 2010). Boken från 2006 utgår från frågan varför kon-
kurrensmekanismen har misslyckats i den amerikanska sjukvården och 
svaret som ges är inte brist på konkurrens, utan att konkurrensen ligger på 
fel nivå och handlar om fel saker. Ett förhållande som författarna vill 
åtgärda genom att koppla ihop konkurrensen med den hälsa som vårdsys-
temet levererar, definierat som det hälsovärde som tillfaller patienten per 
investerad dollar i sjukvården. Konkurrensen måste alltså utvecklas runt 
medicinska resultat på individnivå och över hela vårdkedjan från utredning 
till rehabilitering. Det kräver att resultat mäts på individnivå och inte minst 
viktigt, att resultat sprids internt och externt. I boken från 2006 lyfts Sverige 
fram som ett internationellt föredöme när det gäller att mäta och sprida 
resultatdata, även om mycket arbete återstår för att få fram relevanta data 
på den nivå som Porter och Teisberg efterlyser. 

Det som också är noterbart i det här sammanhanget är att Institute for 
Strategy & Competitiveness (där Porter är professor), Boston Consulting 
Group och Karolinska institutet 2012 grundade den ideella organisationen 
International Consortium for Healh Outcomes Measurment (ICHOM) med 
syftet att skapa enhetliga regler för mätning och uppföljning av vårdresultat 
för större patientgrupper. I Sverige pågår ett relaterat arbete inom ramen 
för Nationell samverkan för värdebaserad ersättning och uppföljning i 
hälso- och sjukvården (www.sveus.se). Det arbetet bedrevs 2015 i olika pro-
jekt med en styrgrupp bestående av representanter från Socialdeparte-
mentet, SKL, KI och deltagande sju landsting. I flera av de verksamhets-
förlagda projekten fanns BCG-personal med på en kant som projekt-
konsulter. Mycket tyder på att BCG försöker ordna så att Karolinska blir ett 
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universitetssjukhus som genomsyras av ”value based healthcare” och att 
NKS blir en modell för organisationsutveckling som företaget kan referera 
till som ”best practice” för sjukvården dvs. kunskap att sälja till andra 
huvudmän.  

Mellan Karolinska institutet och Stockholms läns landsting, som normalt 
företräds av Karolinska, har således utvecklats en gemensam föresats att 
vården inom universitetssjukhuset ska drivas utifrån ett värdetänkande och 
inte ett volymtänkande och det är ICHOM:s och BCG:s ”best practice” som 
institutet och landstinget vill införa (Ingvar, Larsson & Porter 2012, Porter 
& Lee 2013, Karolinska Institutet & Stockholms läns landsting 2014). Som 
en följd av detta beslutade Karolinska 2014 att införa ”värdebaserad vård 
med patientmedverkan” som sjukhusets huvudstrategi i kombination med en 
satsning på riks- och utomlandsvård. Det betyder att Karolinska univer-
sitetssjukhuset ligger i täten med att realisera en värdebaserad vård i Stock-
holm. 2014 var tio patientgrupper på sjukhuset i en pilotfas och de utgjorde 
cirka 10 procent av Karolinskas totala patientvolym. Målet var att 80 procent 
av patientvolymen ska vara värdebaserad 2018, dvs. ersättas efter patient-
relevanta resultat i relation till total resursanvändning. År 2016 handlade det 
fortfarande om 10 pilotprojekt och Boston Consultings folk var fortfarande 
med som projektkonsulter och ett slags ideologer i dessa projekt.  

En betydande svårighet i de här sammanhangen är att definiera begrep-
pet värde i ett värdebaserat ersättningssystem och att balansera de svår-
förenliga värden som genomsyrar all avancerad hälso- och sjukvård (Hel-
gesson 2014, Lindgren & Sallin 2016). Ett exempel är att balansera värden 
när det gäller patienter med diffusa symtom, ett annat är multisjuka med 
flera diagnoser där en vårdprocess kan hamna i konflikt med en annan och 
där det sällan är möjligt att mäta värdet av den sammantagna vården för 
den enskilde patienten. Den värdebaserade vården kan säkerligen erbjuda 
ersättningsbaser för vissa typer av diagnoser men inte för all hälso- och 
sjukvård. En konflikt kan också uppstå mellan värdet av att åstadkomma 
hälsoförbättringar för den enskilde patienten och värdet av att vården 
bedrivs inom givna budgetramar. Den värdebaserade vården passar alltså 
bäst när vårdgivaren behandlar en väl avgränsad diagnos och när behand-
lingsresultatet till 100 procent är beroende av sjukvården och inte av andra 
faktorer. Så fort det trasslar till sig eller patienten bryter sin ”snitslade bana” 
för att det krävs ytterligare utredningar om underliggande medicinska 
problem blir det genast komplicerat att följa upp vården. En slutsats är 
alltså, att det kvarstår mycket utvecklingsarbete för att få ordning på detta. 
Några forskare som studerat försöken med värdebaserad vård har också 



 
11. MANAGEMENTKONSULTERNA 

 125 

varnat för begreppsförvirring och att förväntningarna kan bli orimligt höga 
på denna modell (Lundberg 2013, Ejerhed 2013, Fredriksson, Ebbevi & 
Savage 2015).  

Sammantaget har Boston Consulting inga egna preferenser vad gäller 
verksamhetsinnehållet vid NKS, men företaget har ett stort intresse av att 
införa en värdebaserad vård och man har lyckats ganska väl. Samtidigt är 
företaget besviket på landstinget och genomförandet av Framtidsplanen på 
grund av den tilltagande fragmenteringen av vårdssystemet som försvårar 
införandet av en värdebaserad vård. Det kan man läsa mellan raderna i vad 
BCG för fram i olika sammanhang, för ett konsultbolag biter inte gärna den 
hand som föder det. I en rapport från 2013 lyfte BCG fram problemen med 
fri etableringsrätt och fritt vårdval i sjukvården som kan leda till ytterligare 
fragmentering av vårdkedjorna. Vidare har företaget betonat betydelsen av 
helhetsansvar, ersättning för hela vårdprocesser och att ersättning inte ges 
till en delproducent här och en där i svagt integrerade vårdprocesser (www. 
hfsnatverket.se). I den utsträckning Stockholms läns landsting inte får till 
grundkomponenterna i den värdebaserade vården dvs. ett sammanhållet 
produktionssystem, ett sammanhållet informationssystem och ett samman-
hållet ersättningssystem och i stället stimulerar en fortsatt uppdelning av 
vården på allt fler producenter, då har landstinget på sikt inte mycket att 
erbjuda som stödjer en implementering av värdebaserad vård.  

Sammanfattning  
Beslutsprocessen kring verksamhetsinnehållet vid NKS rymmer en skif-
tande väv av aktörer på olika nivåer inom och utanför landstinget och det är 
svårt att förstå raden av interrimsbeslut som föregick driftsättningen av 
NKS i november 2016 som en sekventiell process. Snarare har det handlat 
om flera ömsesidigt beroende beslutsprocesser som pågått mer eller mindre 
parallellt med arbetet med NKS verksamhetsinnehåll. En central aspekt är 
att det har rört sig om flera ömsesidigt beroende processer där politiken, 
undantaget 2008–2011, hållit sig på distans från innehållsfrågan. De centra-
la förvaltningarna har under långa perioder sanktionerat att frågan har 
skjutits på framtiden, trots dess betydelse för Framtidsplanen. Karolinska 
universitets-sjukhuset har haft svårt att leverera ställningstaganden på 
grund av interna problem och Karolinska institutet har mer och mer 
kommit att avvakta landstingets beslut i innehållsfrågan. Den här historien 
om NKS tillkomst och verksamhetsinnehållets katalytiska betydelse för 
andra beslutsprocesser är till stora delar outforskad. Den belyser konflik-
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terna mellan individer, grupper och organisationer som spätts på av bristen 
på samordning och övergripande styrning från landstingsledningens sida.  

I den avslutande delen av denna berättelse är jag ute efter att sam-
manfattat förklara vad som hänt, varför så mycket gjorts ”liksom baklänges” 
och vilka konsekvenser det medfört. Det handlar inte om att moralisera 
över vad som gick fel i NKS-projektet, utan att bättre förstå dessa processer 
och att förhoppningsvis underlätta arbetet med framtida sjukhusprojekt.  
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DEL 4 
 

What the hell is going on around here? 

I början av den här studien ställdes den allmängiltiga frågan: Vad är det 
som pågår här? Ett svar är, att det som har pågått under snart 15 år är en 
komplex beslutsprocess rörande verksamheten vid NKS som i denna bok 
diskuterats i fyra delar. I denna avslutande del sammanfattas hur villkoren 
för den processen ständigt förändrats med ekonomiska och praktiska kon-
sekvenser för hälso- och sjukvården i länet. Dels för att kritiska händelser 
inträffat som lett till krav på nya beslutsunderlag, dels för att kopplingen 
mellan olika beslutsprocesser ställt krav på ömsesidig anpassning. Men 
också för att centrala aktörer har skjutit frågan om verksamhetsinnehållet 
på framtiden, samtidigt som huvudmannen och finansiären Stockholms 
läns landsting ägnat sig åt annat än att styra NKS-projektet. Det har också 
tagit ansenlig tid att förstå hur saker bereds och beslutas i detta landsting, 
där beslut i hög grad är beroende av vilka instanser och personer som ”äger 
frågor” och vilka de i sin tur lyssnar på. Det hela är således en beslutsprocess 
rörande verksamheten vid NKS som varit fylld av interrimsbeslut och som 
utvecklats till en slags formativ process som förändrat villkoren för andra 
beslutsprocesser med stora återverkningar på såväl det centrala som det 
lokala förändringsarbetet i hälso- och sjukvården. 
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KAPITEL 12 
 

Slutsatser 

En grov underskattning av komplexiteten  
I början av denna studie utlovades att allt som rör OPS-avtalet utgör 
bakgrund till det som diskuteras här. Men det vore fel att inte ägna OPS-
avtalet ytterligare ett par rader. Avtalet från 2010 är skrivet på ett sätt som 
innebar att det skulle ha fungerat mycket väl om byggherren, dvs. Stock-
holms läns landsting, en gång för alla bestämt sig för hur man vill ha det. 
Men i en utvecklingsdynamisk sjukvård är det svårt att en gång för alla 
bestämma sig för just det. Om detta finns en utbredd medvetenhet bland 
aktörerna, inte minst bland dem som har ansvar för landstingets fastigheter. 
Landsting, sjukhus och verksamheter vill alltid förändra, lägga till och ta 
bort saker och då kan ett 30-årigt OPS-avtal vara ett stort hinder. Det är 
trögt och svårarbetat, landstinget måste förhandla varje liten förändring 
med projektbolaget SHP, man är bunden till bolagets leverantörer och det 
kan bli dyrt att göra förändringar utanför ursprungligt avtal. Fram till 
inflyttningen i NKS i november 2016 hade landstinget av olika orsaker pres-
sats att utföra tilläggsarbeten för 1,7 miljarder (Stockholms läns landsting 
10/11 2016). 

Så frågan är: Varför gick Stockholms läns landsting in i ett OPS-avtal 
som saknar motstycke i Europa? De avgörande argumenten 2010 var, att 
politiker och tjänstemän ville ha kontroll över totala kostnader, byggnads-
tider och husets tekniska kvaliteter och man ville slippa fördyringar och 
förseningar som annars regelmässigt drabbar stora infrastrukturprojekt. Ett 
annat argument var att NKS är en anläggning som kännetecknas av bety-
dande generalitet som tillåter enkel och snabb anpassning av lokalerna till 
vårdens skiftande krav. Om det antagandet finns blandade meningar, bland 
annat kan noteras att OPS-avtalet med projektbolaget SHP på grund av 
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konkurrensbegränsningar kan medföra ekonomiska hinder för varje om- 
och tillbyggnad under avtalstiden.  

Ordet projekt har enligt Svensk Etymologisk Ordbok en grundläggande 
betydelse, nämligen förslag, det vill säga något som kastas fram som lösning 
på ett problem (Hellqvist 1980). Ju mer genomarbetat problemet är i början 
av ett projekt ju bättre resultat, generellt sett. Arbetet med NKS började 
också som stora investeringsprojekt brukar. Det inleddes i slutet av 1990-
talet med djärva idéer om ett nytt sjukhus som navet för regional utveck-
ling. Men det följdes inte av en ordentlig problematisering av gjorda an-
taganden och de utmaningar som Stockholms hälso- och sjukvård då stod 
inför. Initieringsfasen följdes av en utredningsfas där landstinget rensade ut 
delar av önsketänkandet i tidiga idéer, som sedan landade i ett synnerligen 
osedvanligt husbyggnadsprojekt där landstinget mer eller mindre hoppade 
över sjukvårdsplanering och funktionsutredning och gick direkt på projek-
tering och byggande. Som en konsekvens av att husprojektet saknade en 
klar föreställning om husets funktion fattade fullmäktige 2008 ett beslut om 
att starta ett separat arbete om verksamhetsinnehållet med det övergripande 
målet att efterhand fylla sjukhuset med högspecialiserad och specialiserad 
vård. År 2011 sjösatte landstinget sin Framtidsplan med målet att nivå-
indela och nätverksorientera hela det regionala vårdsystemet, vid sidan om 
de redan påbörjade och mycket omfattande husbyggnads- och verksam-
hetsprojekten. Och som en slutkläm inledde Karolinska universitetssjuk-
huset 2014 ett projekt för att förändra hela Karolinskas lednings- och 
arbetsorganisation. Därmed hade landstingets ledning steg för steg försatt 
sin egen organisation i en svår belägenhet med fyra stora av varandra ömse-
sidigt beroende projekt, vart och ett med ett antal underliggande delprojekt 
som löpande har rest nya frågor.  

OPS-upphandlingen, byggnadsprojektet och turerna runt Swedish Hos-
pital Partners AB kommer förhoppningsvis att tillägnas egna forsknings-
projekt som tar vid där Svenska Dagbladets medarbetare redovisat belägg 
för oförmågan och godtrogenheten inom Stockholms läns landsting och 
den bristande etiken inom Skanska, Innisfree och projektbolaget SHP 
(Ennart & Mellgren 2016). Dessa teman avhandlas inte i denna avslutande 
del mer än som betingelser för ett verksamhetsprojekt som dragit ut på 
tiden och genererat avsevärda problem för landstinget. Inte för att svårig-
heterna att hitta ett upplägg för verksamhetsprojektet har varit oöver-
stigliga, utan för att beslutsfattarna gjort gällande att inga detaljerade inne-
hållsbeslut behöver tas förrän färdigställandet av sjukhuset har krävt det. 
Den felbedömningen har medfört stockningar och stillaståenden i en rad 



 
12. SLUTSATSER 

 131 

beslutsprocesser rörande miljardinvesteringar i sjukhus, specialistcentra och 
primärvård, omflyttningar av verksamheter i det regionala vårdsystemet, 
upphandlingar av teknik och beslut om kompetensförsörjningen som 
hösten 2016 framstod som en stor prövning för Stockholms läns landsting 
(Dagens Nyheter 24/11 2016). 

Arbetet med verksamhetsinnehållet vid NKS inleddes med ett antal idéer 
och svagt förankrade antaganden om ett ”annorlunda sjukhus” och inte 
minst tron att allting kommer att lösa sig till det bästa, oberoende av hur 
många ömsesidigt beroende projekt landstinget sätter igång. Vad gäller 
själva arbetet med verksamheten vid NKS är det svårt att belägga att 
enskilda aktörer, enskilda förvaltningar, vissa förhandlingssituationer eller 
vissa frågor har varit avgörande för resultatet. Utan det är mer i förberedel-
serna, i analyserna ”back office” inom avdelningar och verksamheter, i dia-
logerna och förhandlingarna, i allokeringsarbetet i det nya sjukhuset och vid 
driftsättningen när tidigare olösta tvistefrågor måste lösas som vården vid 
NKS tagit form. Dialoger och förhandlingar är moment i en beslutsprocess 
där aktörerna sitter och brottas över argumenten och där en part tills vidare 
kan tvinga fram någon mindre fördel för egen del, men det är inte där det 
händer utan:  

Det är när man lyssnar på varandra, går tillbaka och tänker, dom har 
faktiskt en poäng där. Vi ska kanske tänka om lite granna. Sen så tänker 
man om till nästa möte och så säger man. Det var lite rätt det där du sa 
förra veckan, nu går vi vidare. (tjänsteman, central förvaltning) 

Det är alltså inte givet att det är ”front office” i form av nämnder, styrgrup-
per och ledningar som har varit viktigast för innehållsprojektet. Många 
gånger har ”back office” och dess analyser varit centrala. De tidiga genom-
gångarna av landstingets databaser inom NKS-förvaltningen, fastställandet 
av vilken vård som verkligen bedrivs i länet och löpande uppdateringar har 
varit viktiga. Likaså ställningstaganden i Framtidsplanens första, andra och 
tredje steg och i en rad interna uppgörelser inom Karolinska om fördel-
ningen av sluten och öppen vård mellan Huddinge- och Solnaenheten. Det 
har varit ett ”stort och komplicerat pussel” präglat av vad som i varje skede 
har bedömts lämpligt att besluta och verkställa. Den första, men bort-
tappade, pusselbiten som måste läggas i framtidspusslet har varit hur lands-
tinget ska klara sitt vårduppdrag när befolkningen växer ”så det knakar” och 
ekonomin haltar. Den andra pusselbiten som få har insett betydelsen av, har 
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varit vilken vård som ska bedrivas på NKS och vilken vård som måste flyttas 
från Karolinska till andra producenter.  

Landstingsfullmäktiges allmänna och upprepade inriktningsbeslut om 
högspecialiserad vård vid NKS strukturerad i teman har genom åren skapat 
en del förvirring, bl.a. i samband med allokeringen av verksamheter inom 
NKS 2013 och när Karolinska hävdade att ordet tema är ett allokerings-
begrepp som betyder att man samlar vård av barn i ett hus, cancervård i ett 
hus osv. alltså ett begrepp utan direkt koppling till någon form av organi-
sering av vårdarbetet. Förvånande lite uppmärksamhet har också ägnats åt 
begreppen tema och tematisering av vård och frågan, hur personalen ska 
arbeta inom det nya sjukhuset mot bakgrund av att lokaler, utrustning, 
verksamhet och arbetsformer påverkar varandra interaktivt. Det var inte 
förrän Karolinska började fundera på lednings- och arbetsformerna vid 
NKS som tematiseringen på allvar kom upp på agendan. År 2015 inledde 
Karolinska ett antal pilotprojekt om organisation och verksamhetsutveck-
ling som var kopplade till sjukhusets nya huvudstrategi ”värdebaserad vård 
med patientmedverkan” och som ska införas som ledande princip i matris-
organisationen. I flera av dessa pilotprojekt har det varit en utmaning att 
skapa regelrätta vårdkedjor dvs. att på något sätt även integrera de delar av 
enskilda vårdkedjor som ofta hamnar utanför universitetssjukhuset, exem-
pelvis rehabiliteringen. 

I Solna har NKS lokaler och utrustning fungerat som en tydlig fysisk ram 
för de teman och den vård som flyttat in i sjukhuset även om byggnaden 
kännetecknas av generella lösningar, flexibilitet och utbytbarhet. NKS 
fysiska utformning som avgjordes innan verksamhetsinnehållet knappt var 
på tal, var ett mycket medvetet val. Hela idén var från början att inte bygga 
ett nytt sjukhus för den sjukvård och den arbetsorganisation som redan 
fanns i Solna. NKS skulle istället bli ett redskap för att skapa någonting helt 
nytt. Det skulle bli en ”hävstång” för att knäcka gamla klinikstrukturer och 
gamla arbetssätt som inte ansågs funktionella. Det anslaget utmanade 
mångas föreställningar om vad sjukhusvård är och hur den bör organiseras 
och bedrivas.  

Men frågan är om inte NKS som ett medel för något radikalt nytt håller 
på att gå förlorat på grund av att landstinget sanktionerat ett antal mycket 
sammansatta projekt simultant. Där frånvaron av övergripande system-
ledning och en generell brist på tranparens och dialog har lett till att det har 
blivit ”ganska tyst” i förändringsarbetet. Människor har fallit tillbaka och 
tänkt på svårigheterna i stället för möjligheterna med NKS. Frånvaron av 
systemledning har även resulterat i att fokus i alltför hög grad varit riktat 
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mot Karolinska och för lite mot systemet som helhet. Inom universitets-
sjukhuset har den bristande transparensen främst handlat om en oförmåga 
att sprida information till vårdgolvet. Det har också funnits ett förhållnings-
sätt från Karolinskas ledning att inte informera förrän ”allting är klart och 
beslutat” av landstinget och det tar tid i ett Stockholm där allting är klart, till 
det ändras igen. Inte konstigt att medarbetarna vill ha mer information och 
påstår att ”allt är på vänt” när det gäller NKS och Framtidsplanen. För att ge 
rimliga villkor för ett nytt vårdsystem hade det varit bättre politik att gå ut 
till personalen och säga: Vi utgick från det här och trodde att vi skulle dit, 
nu har det visat sig att det där är ett bättre läge och det är dit vi vill, men 
idag har vi inte kommit längre än hit! 

I det här avsnittet, liksom i tidigare avsnitt, har jag belyst hur beslutet att 
först bygga NKS och sedan fylla sjukhuset med vård, utbildning och forsk-
ning har skapat en rad problem för landstinget. Inte minst svårigheter att 
genomföra en Framtidsplan som bygger på en nivåstrukturering av det 
regionala vårdsystemet med utgångspunkt från NKS som den högsta nivån i 
systemet. Det samtidiga genomförandet av flera andra komplicerade projekt 
har spätt på de praktiska och politiska problemen. Rent praktiskt har svårig-
heterna handlat om att i etapper flytta in vissa patientkategorier i NKS och 
att flytta ut andra till ”goda mottagare” i ett nytt vårdsystem som inte fanns 
på plats hösten 2016. Exempelvis var utbyggnaden av Södersjukhuset för-
senad, Danderyd försenad, S:t Göran delvis klar och alla specialistcentra, 
utom Sollentuna var försenade. Politiskt har svårigheterna handlat om att 
för medborgarna förklara varför valfriheten inskränks genom att bara vissa 
patienter under vissa omständigheter kommer in på NKS. Vidare att för 
producenterna förklara varför NKS måste tilldelas en överordnad roll i den 
förment jämlika nätverkssjukvården. Sammantaget betingas komplexiteten 
i det jättearbete som landstingsledningen har satt igång av tre förhållanden: 
För det första av fyra stora och ömsesidigt beroende projekt. För det andra 
av en bristande tajming dvs. samordning i tiden mellan projekt och för det 
tredje av tempot i enskilda projekt, där brådskan i bland annat Karolinskas 
organisationsförändringsprojekt hösten 2016 var extrem. 

Ett bristande fokus på människan  
De bärande tankarna för vården, forskningen och utbildningen vid NKS 
finns införlivade i husets konstruktion i form av en generellt utformad 
byggnad som ska klara olika typer av verksamhet i många år framöver. 
Sjukhuset är byggt enligt idén om ett interventionssjukhus med delade 
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resurser där specialiteter och personal delar på mottagnings-, behandlings- 
och andra faciliteter. Grundsynen omfattade ett relativt litet antal vård-
platser, ett stort antal platser för diagnostisering och behandling i en 
industriell vårdproduktion. Det utgjorde dimensionerande villkor för hur 
många vårdtillfällen som kunde produceras vid NKS. Bärande idéer finns 
även i produktionsstyrningssystem och i hur husets konstruktörer genom 
lokalernas utformning och placering i huset skapade villkoren för möjliga 
arbetssätt. Det går alltså inte att jobba på samma sätt som i det gamla Karo-
linska sjukhuset i Solna. Dessa ursprungliga tankar med NKS har sedan 
omprövats och kompletterats i flera steg där de mest genomgripande fysiska 
förändringarna har varit tillskotten av lokaler i tidigare utrangerade bygg-
nader och ökningen av vårdplatser från cirka 550 platser verksamhetsåret 
2010 till 715 verksamhetsåret 2016 (Stockholms läns landsting 10/11 2016).  

NKS som byggnad ställer alltså krav på att verksamheterna accepterar 
kollektiva ytor och resurser och ignorerar den egna kliniken, egna vård-
avdelningar och egna mottagningar. Det innebär radikalt nya förutsätt-
ningar och att personalen tvingas lämna invanda strukturer och gamla 
arbetssätt bakom sig. Förståelsen för detta har varierat inom Karolinska och 
många har varit kritiska, andra har menat:  

Om du pumpar in dryga arton miljarder i ett sjukhus så får vi fan skärpa 
oss, vi kan inte satsa så mycket pengar och så bara flyttar vi in utan att vi 
har tänkt igenom och gjort något åt våra arbetssätt. (tjänsteman, central 
förvaltning). 

Dessa genomgripande förändringar har fått betydande konsekvenser. 
Radiumhemmet och onkologikliniken t.ex. med egen traditionstyngd bygg-
nad i Solna och mycket annat som utmärker en stark institution kommer 
inte längre att finnas i sin gamla skepnad. Verksamheten har delats upp på 
tre kliniker och fördelats på NKS, S:t Göran och Danderyd och frågan är: 
Vad händer med Radiumhemmets identitet och inarbetade arbetssätt? Från 
flera verksamheter i Solna har också hörts protester: Vi kommer inte kunna 
dela ytor i den omfattning som det är tänkt, vi måste ha våra resurser för vi 
har speciella förutsättningar och kunskaper, vi kommer aldrig att kunna 
vara en del av en allmänning, vi måste bygga vidare på våra egna rutiner 
och inte minst våra sammansvetsade personalteam! Om Karolinska under 
omställningsperioden 2016–2019 ändå genomför alla de genomgripande 
förändringar som sjukhusledningen har flaggat för, kanske det är bäst att 
man går försiktigt fram om man vill ha personalen med sig. Alla anställda i 
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Stockholms hälso- och sjukvård är invävda i institutionella sammanhang av 
regler, rutiner och förhållningssätt som det inte är så lätt att bryta med. 

En annan källa till oro bland enskilda och organisatoriska aktörer har 
varit att ett av målen i arbetet med NKS verksamhetsinnehåll har varit 
”reduktionistiskt” dvs. att reducera och ”smalna av” i stort sett alla verksam-
heter i Solna, frånsett thoraxkirurgin, neurokirurgin och ytterligare ett par 
verksamheter. NKS har skapats genom att ta bort diagnosområden från 
fungerande verksamheter och arbetet har efter nedläggningen av NKS-för-
valtningen årsskiftet 2011/2012 inte styrts av någon positivt laddad fram-
tidsbild. Landstinget har inte heller riktigt uttalat vad NKS ska stå för och 
vad det ska vara i en regional kontext. Det här är NKS! Utan arbetet har 
under många år på ett olyckligt sätt fokuserats på vad som inte får plats i det 
nya sjukhuset och det är det som har varit ”inspirationskällan”. Just detta 
har upplevts med stor saknad hos många, att arbetet med NKS verksam-
hetsinnehåll inte drivits utifrån någon positivt laddad vision, utan en 
”antivision”. I allt förändringsarbete behöver personalen ett frö, ett hopp, en 
gnista för att orka genomföra förändringar. Man vill se en god framtid och 
man vill se sig själv i den framtiden. Det har varit svårt under många år. 
Samtidigt har Framtidsplanen klätts i fraser som ”rätt vård i rätt tid” och 
”rätt vård på rätt plats” och liknande och det är allt för abstrakta upp-
maningar som inte utgjort något stöd när chefer och medarbetare arbetat 
med NKS innehåll. 

Landstinget har byggt ett nytt sjukhus utifrån allmänna bilder av hur 
verksamheten ska fungera i framtiden. Förebilderna har hämtats från ut-
ländska universitetssjukhus och fram till 2012 var det relativt enkelt för 
”språkrören” att tala i bilder, fylla i excel-ark, flytta volymer hit och dit och 
visa power-point presentationer för omvärlden. Fyra år före inflyttningen i 
NKS började allt fler inse att inte bara verksamhetsinnehållet, utan även 
lokalerna, utrustningen och arbetsorganisationen i förening kommer bli en 
utmaning. Vem kommer att ”äga” morgondagens klinik och vem kommer 
att ”äga” patienterna? Föreställningen om allmänna resurser inom NKS 
skapade en del svårigheter redan för NKS-förvaltningen och sedan har 
nästan varenda specialitet någon gång ifrågasatt idén att stora delar av det 
nya sjukhuset ska vara gemensamma resurser. Det som personalen har 
efterfrågat är: Hur många vårdplatser, mottagningsrum och iva-platser får 
vi och hur blir den fysiska och psykiska arbetsmiljön i det nya sjukhuset? 
Hösten 2016 visste i princip all intresserad personal hur lokaler, utrustning, 
verksamheter och arbetsformer var tänkta att fungera i teorin. Men då 
återstod ännu driftsättningen, arbetsmiljön och en praktik fylld av ovisshet.  
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Med driftsättningen av NKS har följt krav på en mer avancerad pro-
duktionsstyrning, dels i förhållande till övriga akutsjukhus och dels inom 
Karolinska där verksamheter inom NKS får dela på vårdgolv och tillgången 
till olika resurser via ”timeslots”, precis som på flygplatser. Kan en verk-
samhet inte utnyttja sin planerade tidslucka får man ”stanna kvar på 
marken” och detta har orsakat många frågor. För det är en sak att bedriva 
standardiserad kirurgi och en annan att sköta människor med kropp och 
själ i en komplicerad universitetssjukvård.  

I cancervården och annan tung vård så händer det oväntade kompli-
kationer och ibland ställs patienter och anhöriga inför mycket otrevliga 
besked och då måste människan tas om hand. Då går det inte att säga, vi 
har bara 23 minuter kvar på din ”timeslot” eller nu är din tid ute annars 
stör vi produktionsflödet. (verksamhetschef)  

Med mer avancerade ingrepp och behandlingar som NKS är byggt för ökar 
risken att patienter ramlar utanför sitt planerade tidsutrymme, om verk-
samheter inte har ett extremt gott förarbete. Den här motsättningen mellan 
produktionsstyrning och god vård är uppenbar och en motsvarighet finns 
även mellan produktionsstyrning och FoUU. Forskningen tar mycket tid av 
vården vid ett universitetssjukhus och utbildningen tar ännu mer tid i en 
verksamhet som beskrivs som en formidabel ”utbildningsfabrik”. NKS före-
bådar alltså stora utmaningar i en värld där mycket: ”Blir som det blir, för 
att det är som det är”. Det är, elakt uttryckt, den precision som sjukvården 
har haft i mycket av sin produktion. Även om stora förändringar har skett 
sedan början av 1990-talet när nya värderingar rörande effektivitet, produk-
tivitet och valfrihet började få fäste i sjukvården. Inom de professionella 
grupperna accepteras nya styrmetoder i princip, men läkare, sjuksköterskor, 
arbetsterapeuter och andra begär att den som styr vården övervakar och styr 
arbetet med hjälp av rimliga kriterier. Ingen vill bli utvärderad enligt mått 
som man inte tycker är relevanta eller rättvisa. 

NKS har från början betraktats som en katalysator för stora förändringar 
av hälso- och sjukvården. Ledmotivet var en gång ”transform, do not trans-
fer”. För det första, genom en stegvis utskiftning av ett stort antal patient-
grupper och diagnoser från universitetssjukhuset till övriga akutsjukhus och 
specialistcentra. Uppdragen på varje ”omhändertagandenivå” skulle ren-
odlas för de patienter som behövde just den vården. Det innebar att endast 
de svårast sjuka och skadade skulle tas om hand på NKS. För det andra, 
genom en förändring av arbetssätt och arbetsorganisation på NKS med 
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spridning till andra vårdproducenter. Dessa tankar har genom åren speglats 
i uttryck som: ”NKS är mer ett verksamhetsprojekt än ett byggprojekt”, 
”NKS är en hävstång för förändringar” och så vidare (NKS-förvaltningen, 
lägesrapport oktober 2008, Stockholms läns landsting, LS 0906-0489, 2009). 
Byggandet av NKS har därför uppfattats som ett unikt tillfälle att förändra 
sjukvården, inte minst de professionella grupperna och deras arbetssätt, 
utan att begränsas av den organisationskultur som sägs ”sitta i väggarna” i 
gamla sjukhus. NKS fysiska utformning handlar alltså i hög grad om vilka 
beteenden som dess konstruktörer har försökt hindra och vilka handlings-
sätt de har försökt främja:  

Bygger vi väntrum så kommer vi att få väntande patienter. Då är det 
bättre att ta bort dem, så får vi arbeta på andra sätt (Läkartidningen, nr 
19, 2011, sid. 1036).  

Men är det verkligen så enkelt?  
Till NKS konstruktion och vad den för med sig för verksamheten i Solna 

och för det regionala vårdssystemet i stort hör ytterligare en fråga som kom 
i dagen 2012 när Karolinska på allvar började arbeta med verksamhets-
innehållet. Det var att landstingets chefer glömt bort eller aldrig förstått att 
den största utmaningen med att genomföra genomgripande förändringar i 
ett stort och komplicerat hälso- och sjukvårdssystem är människor, inte glas 
och betong.  

Den största svagheten med det här upplägget och med den här gigan-
tiska förändringen är att man har glömt bort verksamheters och indi-
viders vilja att förändra sig. Det man gjort i det här projektet det är att 
man satt till en grupp människor som har målat upp en bild och bestämt 
hur det ska vara och därmed hur byggnaden ska se ut. Men alla som ska 
jobba där och dom som ska vara ansvariga och köra det här, dom har 
inte varit särskilt delaktiga. (tjänsteman, lokal förvaltning) 

I november 2016 var NKS färdigt för den första fasen av driftsättningen, 
men arbetet med att förändra den verksamhet som flyttade in hade bara 
inletts cirka ett år tidigare. Och flertalet av de som kommer att arbeta på 
NKS har, undantaget för inflyttningsprocessen, inte varit direkt delaktiga i 
denna förändringsprocess. Ibland verkar det som att Karolinskas ledning 
helt litar på att NKS fysiska utformning kommer att tvinga fram en ny 
effektiv arbetsorganisation och nya funktionella arbetssätt. Landstinget och 
Karolinska kan givetvis skjuta på beslut om både verksamhetsinnehåll och 
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arbetsformer hur länge de vill, men det är avhängigt av när man vill ha en 
fungerande verksamhet på NKS. Risken finns att läkare, sjuksköterskor och 
annan specialiserad personal inte kommer att jobba på de tänkta nya sätten 
om de inte får chansen att komma på de nya sätten själva. Konsulter och 
experter kan rita in teman, nya patientflöden och processer i en matris och 
säga: Nu ska ni göra så här! Men 8 000 medarbetare på NKS kan mer eller 
mindre strunta i det. Därefter kan landstingsdirektören skriva under på det 
och hälso- och sjukvårdsdirektören samt unisont hävda att det här är ”best 
practice” och genomförbart. Men personalen kommer kanske inte att bry 
sig så mycket om det, om de inte blir delaktiga på ett mer inkluderande sätt. 
Alternativt tiger man utan att samtycka eller väljer att avsluta sin anställ-
ning på Karolinska. 

Många aktörer har tyckt att teman och tematisering är intressanta grepp 
för att bygga sjukhusstrukturer och alla akutsjukhus i Stockholm är i prin-
cip för vårdkedjor och patientflöden. De passar till en tematiskt uppbyggd 
vård där alla resurser som behövs kring patientflödet samlas, så att patien-
ten inte behöver åka ”härsan och tvärsan” för sin vård. Men om landstinget 
och Karolinska laborerar med ett relativt vagt koncept som teman bör 
tjänstemännen identifiera frågeställningarna och reda ut vad de leder till 
och så bör man diskutera hur man ska förverkliga den tematiska vården. 
Vad innebär detta i praktiken? Ett föga diskuterat problem med teman på 
Karolinska är att det bör finnas en likartad organisation inom ett om-
givande geografiskt område där olika vårdproducenter tar hand om samma 
patient. För det blir komplicerat med ett sjukhus som jobbar tematiskt och 
andra som jobbar klinikmässigt och resultatet blir obegripligt för patienten. 
Samtidigt är det rimligt att Karolinska prövar nya arbetssätt och söker sig 
fram, men då bör det ske i en begränsad skala. När universitetssjukhuset 
prövar sig fram i NKS skala, är det bäst att man vet vad man gör. Annars 
finns en risk att sjukhuset gör något oöverlagt som leder till att nya 
principer för arbete och organisering havererar och att delar av systemet 
skadas. Hösten 2016 passade tematiken inte riktigt in någonstans, kanske 
undantaget Karolinska och NKS och det fanns inte några naturliga patient-
flöden på andra platser i Stockholms hälso- och sjukvårdssystem. 

Till uppfattningen att kliniken bör ersättas av något nytt hör en idé om 
att organisationer måste förändras för att tillfredställa nya krav (Jacobsen 
2005, Alvesson & Sveningsson 2008). Förändring uppfattas som ett tecken 
på framgång, medan stabilitet uppfattas som ett tecken på misslyckande. 
Till denna generella tro på organisationsförändring hör en uppsättning 
standardiserade modeller för vad som antas vara väl fungerande organisa-
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tioner. En av standardlösningarna som erbjuds svensk hälso- och sjukvård 
är produktionssystem som bygger på olika typer av flödes- eller process-
modeller. Under många år kallades det ”lean care” inom Karolinska och 
efter 2014 hette det ”value based healthcare”. Det är modeller för hur spe-
ciellt utbildade ledare kan skaffa sig bättre kontroll över olika resursflöden i 
en organisation och inrikta dessa mot att ge ett bättre utbyte av gjorda 
investeringar, för företaget, för patienten och för samhället (Womac, Jones 
& Roos 1996, Börnfelt 2009, Porter 2010). Det som förenar olika process-
modeller är synen på den operativa verksamheten som en i stort sett kon-
trollerbar maskin och att det handlar om att skapa värde för ”kunden”, 
vilket utgör ett svåröversatt begrepp i stora delar av universitetssjukvården.  

Frågan är också hur väl hårt styrda patientflöden passar universitets-
sjukvården som har fler och andra roller än att bara bota patienter snabbt 
och kostnadseffektivt. Ska inte NKS ha ett bredare fokus och vara mer efter-
tänksamt: Kan vi forska på detta, kan vi utbilda på den här patienten? En 
tillämpning av flödesmodeller i vården passar för patienter med avgränsade 
skador och sjukdomar och med förutsägbara åtgärder. Modellerna passar 
väl för delar av kirurgin när patienterna är många, ser likadana ut och där 
verksamheten kan dimensionera vården enligt principen, ”åtta patienter in, 
åtta patienter ut” (Nordenström 2014). Men för komplexa skador och svåra 
invärtes sjukdomar som är NKS uppdrag, kan det bli svårt att få in till-
räckligt många lika patienter för att behandla dem lika. Alltså, det finns en 
del svårigheter med att förena komplicerade skador och sjukdomar, 
forskning och utbildning med ett radikalt processtänkande. Framför allt bör 
frågan ställas: Vilka flöden och processer vid Karolinska universitets-
sjukhuset och NKS bör inte struktureras enligt en strikt processmodell?  

Ett försök att frigöra sig från historien 
Medborgare och andra kan på goda grunder ställa frågor om de antaganden 
och det beslutsunderlag som var vägledande för byggandet av NKS. Därför 
att sådana utgångspunkter och problematiseringen av dessa har stor betyd-
else för vad som diskuterades och vad som inte diskuterades, vilken 
information som användes och därmed för hur NKS-projektet byggdes upp 
och riktades in. Kort sagt för de lösningar som har valts. Det kan också 
hävdas att NKS-projektets resultat i betydande grad avgjordes i det in-
ledande skedet, dvs. har Stockholms läns landsting valt att arbeta med rätt 
problem och har man avgränsat problemet på ett bra sätt? Det är svårt att 
veta eftersom landstinget inte följt beprövad erfarenhet vid byggandet av 
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NKS nämligen att: För det första göra en grundlig sjukvårdsplanering som 
utreder behovet av hälso- och sjukvård i länet, för det andra genomföra en 
funktionsutredning som klargör vilka funktioner som bör finnas på 
sjukhuset för att motsvara de krav som sjukvårdsplanen ställer dvs. hur 
mycket utrymme olika funktioner behöver, hur verksamheter ska placeras i 
förhållande till varandra och hur sjukhuset ska fungera vad gäller verksam-
heter, lokaler, personal och utrustning.  

Landstinget har i stället gått mer eller mindre direkt på det tredje steget, 
projektering och byggande, efter relativt grunda funktionsutredningar som 
huvudsakligen talar om ett interventionssjukhus för högspecialiserad och 
specialiserad vård organiserad i medicinska teman. Den här avvikelsen från 
gängse arbetssätt har med tiden skapat allt större problem, inte minst i 
arbetet med verksamhetsinnehållet vid NKS. Landstinget har inte heller 
tydligt redovisat sina antaganden och sin problematisering och hur man 
tidigt bestämde sig för en lösning. Det vill säga, att bygga ett interventions-
sjukhus som ett nav i ett nationellt och internationellt universitetssjuk-
vårdssystem som skulle vara specialsjukhus för regionen och inta en central 
roll vid utvecklingen av Stockholm till ett biomedicinskt centrum. Det var 
således inte främst medborgarnas vårdbehov och en generalplan för hälso- 
och sjukvården som kom att styra NKS-projektet. 

Bakom beslutet att bygga ett nav fanns en rad hypoteser som väckt för-
våning bland landstingsanställda. För det första att ett kirurgiskt inriktat 
interventionssjukhus efter amerikanska förebilder är ett modernt sätt att 
driva ett universitetssjukhus i en svensk kontext. För det andra att det före-
ligger en klar koppling mellan högspecialiserad vård och svensk medicinsk 
forskning. För det tredje att specialiserad personal finns tillgänglig när 
sjukhuset öppnar sina dörrar utan särskilda investeringar i utbildningssyste-
met och för det fjärde att utnyttjandet av resurser och särskilt personal är så 
flexibelt att landstinget kan fastställa vad NKS ska användas till mycket sent 
i byggprocessen. Få av dessa antaganden utsattes för en ordentlig prövning. 
Det gäller t.ex. tillgången på specialiserad personal, där bristerna har 
accentuerats allt tydligare över tid. Hösten 2016 lyfte den försummade per-
sonalfrågan fram betydelsen av den arbetande människan i vården, arbets-
villkoren, arbetsplatsens attraktivitet, trivseln i vardagen och viljan att jobba 
och förkovra sig. Detta är bortglömda aspekter i arbetet med NKS som mest 
har handlat om en tekniskt fulländad anläggning och effektiv produktion.  

Hypotesen att Stockholms läns landsting behöver ett interventions-
sjukhus baserat på delade vårdkedjor i en utformning som aldrig prövats i 
Sverige, utsattes aldrig för någon distinkt problematisering och den mötte 
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också många invändningar. Delade vårdkedjor förekommer i de flesta sjuk-
vårdssystem och de behövs, inte minst för att systemen ska kunna leva upp 
till regeln att varje patient ska tas om hand på ”lägsta effektiva omhänder-
tagandenivå”, den så kallade LEON-principen i vården (Socialstyrelsen 
2013:24). Vad ifrågasättandet i samband med NKS främst har handlat om är 
risker för patienten, kostnader för att bygga upp en avancerad ambulans-
organisation och om Stockholm är i behov av en uppdelning i vårdkedjan 
som sker mycket tidigare än vad som varit praxis mellan Stockholms sjukhus:  

Ju tidigare delning i direkt anslutning till en operationsinsats eller en 
intensivvårdsperiod vid NKS, ju högre kompetens och ju bättre utrust-
ning måste man ha ute på vägen för att transportera de här patienterna 
fram och tillbaka mellan sjukhusen. Och transporten ser vi som en stor 
risk för patienten. Att man sen när man bestämt sig för att nu har den 
här patienten tagit sig igenom intensivvårdsperioden och nu är det dags 
för nästa vårdkedjenivå. Då är det inga problem att dela på vårdkedjan. 
Men att tro att man ska ha en högproduktiv operationsenhet med väl-
digt kort intensivvård och sedan snabbt ut från NKS och så får någon 
annan ta hand om det. Det tror vi inte på. (verksamhetschef) 

Valet av ett interventionssjukhus innebar allmänna antaganden kring den 
kombination av vård landstinget borde förlägga till NKS. Det har haft stor 
betydelse för hur olika aktörer har sett på verksamhetsinnehållet över tid. 
Bygger man ett interventionssjukhus kan man stoppa in mycket kirurgi och få 
ut stora vårdvolymer, förutsatt delade vårdtillfällen och vårdplatser på andra 
håll. För andra typer av vård, t.ex. den internmedicinska, är omhänder-
tagandet och resursbehovet av annat slag. Där börjar vårdprocessen ofta med 
ett brett sökande sedan diagnos, därefter blir det behandling och sedan kan 
det bli återfall och ny behandling. Det är ett utdraget och mer svår-
standardiserat förlopp där relationen mellan läkare och patient är central. 
Idén om ett långt drivet interventionssjukhus mötte således initierad kritik 
och i och med nedläggningen av NKS-förvaltningen årsskiftet 2011/2012 
backade landstinget från den planen. Från och med 2014 beskrivs uppdraget 
för NKS vara: Att inom sjukhuset bedriva den ”mest avancerade vården för de 
svårast sjuka och skadade” (Hälso- och sjukvårdsnämnden & Landstings-
styrelsen 2014). Det leder till konsekvenser för verksamheten, eftersom 
patienten generellt sett blir kvar längre tid på NKS och då kan sjukhuset inte 
ta emot de volymer och kategorier som var tänkta från början.  

Det andra antagandet som inte heller har visat sig hålla särskilt väl är, att 
det föreligger en klar koppling mellan högspecialiserad vård och svensk 
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medicinsk forskning. Det stämmer inte. Svensk medicinsk forskning och 
särskilt den som bedrivs vid Karolinska institutet är starkt inriktad mot 
folksjukdomar och många har därför undrat: Varför har inte KI:s och 
Karolinskas ”forskningsflaggskepp” fått en starkare ställning i ett modernt, 
forskande och undervisande NKS? Man har haft svårt att förstå verklig-
hetsgrunden för NKS tillblivelse och flera respondenter har uttryckt fas-
cination över att landstinget och KI överhuvudtaget har kunnat komma 
fram till något liknande. Frågan är också varför Karolinska institutet inte 
problematiserade detta antagande på ett bättre sätt under tidiga skeden av 
NKS-projektet? Omsvängningen kom inte förrän 2012 då FHS och Karo-
linskas programkontor inledde ett arbete med att försöka hitta ett verksam-
hetsinnehåll vid NKS som säkerställde bra volymer av den vård som 
centrala forskningsgrupper efterfrågade, även om inte alla patienter i ett 
forskningsprojekt behöver befinna sig inom KI:s campusområden.  

Ett tredje förbiseende har varit antagandet att vårdens resurser är ytterst 
flexibla som gör att landstinget kan fastställa vad NKS ska användas till 
mycket sent i byggprocessen. Att man betraktar byggnader, lokaler och 
maskiner som generella och relativt flexibla faciliteter är en sak, men att 
även uppfatta medicinsk personal på samma sätt är märkligt. Detta upp-
dagades inte förrän Karolinska på allvar började diskutera hur vården skulle 
organiseras och bedrivas i det nya sjukhuset. Då ”upptäckte” man att det är 
mycket i sjukvården som är beroende av annat än sjukhusets fysiska 
utformning, trots att den kunskapen är väl spridd bland vårdpersonal. Pre-
missen att specialiserad personal är tillgänglig och anpassbar för NKS behov 
uppmärksammades också i remissvaren till rapporten ”Framtidsplanen – 
första steget” som kom 2012. Det har sedan följts av en rad larmrapporter 
om bristen på specialistutbildad personal i Stockholm, inte minst yrkes-
kategorier som driften av NKS är helt beroende av (Landstingsrevisorerna 
10/2013, Landstingsrevisorerna 10/2015).  

Antagandet att byggnaden NKS är en ytterst flexibel resurs är kopplat till 
en arkitektonisk idé om optimal sjukhusdesign som lovar snabb och enkel 
förändring av formen vid behov. Här har arkitekterna vänt ut och in på 
funktionalismens princip: Att formen bör följa funktionen (Rechel, Wright 
m.fl. 2009). Men i vilken utsträckning har detta varit väl tänkt i fallet med 
NKS och särskilt i kombination med ett för landstinget svårhanterligt OPS-
avtal. Bygger man ett sjukhus med relativt få vårdplatser, enkelrum för 
patienten, stor operations- och intensivvårdskapacitet och kollektiva resur-
ser, framtvingas vad det lider vissa lösningar som också betingas av fackliga 
avtal, relationer till andra vårdproducenter och inte minst av ett 30-årigt 
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OPS-avtal. Det sistnämnda kan innebära ett icke oväsentligt hinder för 
förändringar av NKS på grund av projektbolagets ensamrätt till varje in-
grepp i anläggningen.  

Problematiseringen av de antaganden som gjordes i början av NKS-
projektet var alltså från landstingets sida helt otillräcklig och det var få som 
ställde frågor om annat än huset t.ex. hur går det till att bygga ett vårdnav i 
ett befintligt sjukvårdssystem som ändå fungerar i många avseenden? Vad 
ställer navet för krav på omgivningen och vad ställer omgivningen för krav 
på navet? Varför ska den högspecialiserade vården vara utgångspunkt och 
nav i Stockholms sjukvårdssystem, varför inte primärvården? Om lands-
tinget under de första åren mer grundligt hade gjort riskbedömningar, kon-
sekvensanalyser och kalkyler och arbetat igenom frågan: Vad är det för 
problem det regionala vårdsystemet står inför? Då hade politiker och 
tjänstemän sannolikt insett digniteten i stockholmsregionens kraftiga be-
folkningsutveckling som 2015 beräknades till cirka 38 000 nya innevånare 
per år mellan 2016 och 2025, de äldres vårdbehov, den framtida bristen på 
specialistutbildad personal och att NKS-projektet inte bara handlar om 
byggnader. Då hade landstinget kunnat undvika att sent i projektet tvingas 
använda sina knappa resurser för att kompensera för en rad tidigare beslut. 

Logiken bakom det här bakvända förloppet, inte minst i arbetet med 
NKS verksamhetsinnehåll har varit, som i många stora infrastrukturprojekt, 
att upphovsmännen har haft ambitionen att gå fort fram och att de har 
inspirerats av önskade idealtillstånd. För att få igenom NKS-projektet har 
konsulter, tjänstemän och politiker framhållit lägre kostnader, högre kapa-
citet och bättre effektivitet än vad mer realistiska siffror egentligen medgav. 
Med en väl genomförd problematisering, mer realistiska kalkyler och bättre 
planering hade NKS-projektet sannolikt fått en annan utformning. En del 
kritiker har till och med beskrivit inledningen av projektet som en ”set up”, 
en fälla för politikerna i landstingsfullmäktige att falla i. Detta är en inte 
ovanlig situation inför stora infrastrukturprojekt där kostnader systematiskt 
underskattas och nyttor överskattas (Fjyvbjerg 2009, Flam, Börjesson m.fl. 
2016, Ennart & Mellgren 2016).  

I stora infrastrukturprojekt anges vanligtvis vad som ska uppnås, men 
inte när det gäller verksamheten vid NKS. Funktionaliteten har aldrig speci-
ficerats och visionen talade enbart om ett specialsjukhus utan angivande av 
specifika prestanda. Frågan är också vad landstinget ansett vara prioriterat i 
innehållsprojektet: Tid, kostnader eller prestanda, dvs. vilken styrlogik har 
gällt för projektet? Av beslutsprocessen framgår att det varit tidpunkten när 
innehållet vid NKS måste vara klart, som i sin tur helt styrts av OPS-
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projektets slutdatum. Märkligt nog utan tydlig koppling till Framtidsplanen 
och de omfattande investeringar som måste göras i övriga akutsjukhus, 
specialistcentra och primärvård för att utflyttningen av vård från Karolinska 
ska kunna genomföras. I juni 2016 stod de första delarna av NKS inflytt-
ningsklara enligt avtal. Inför den första fasen av inflyttningen i november 
samma år var den slutna barnsjukvården inom tema Barn & Kvinno-
sjukvård och den slutna vården inom tema Hjärta-Kärl, ”i princip redo” att 
flytta in. Det som återstod att klara ut var delar av den öppna vården. 

Min bild är att hela omeletten inte riktigt har stannat upp ännu. För att 
förutsättningarna ändras in i det sista och jag vet inte vad som är driv-
kraften till det. Det är lite så, att när man börjar landa så upptäcker en 
del, att det inte är som man trodde och det är det som gör att det hela 
tiden förs in nya moment i den här diskussionen om innehållet 
(direktör, vårdproduktion). 

Det betyder att vårdinnehållet i de teman som först flyttade in, i stort sett 
var fastlagt, medan detaljerna som vanligt lämnades till processen att be-
stämma. En sådan ”detalj” upptäcktes några månader före inflyttning när 
visionen om enkelrum för alla krockade med barnsjukvårdens verklighet 
och landstinget av säkerhetsskäl tvingades göra justeringar av vård- och 
behandlingsrum. Det var alltså först då som många ”såg husets verkliga 
fysiska utformning”. Då kastades också ljus över andra frågor som hade 
legat på bordet men inte avhandlats tidigare, bland annat om vad som hän-
der om landstinget inte får fram ”goda mottagare” för den vård som måste 
flyttas ut från Karolinska i Solna? Centralförvaltningen svarade: Då stannar 
den på Karolinska! Vad händer om landstinget inte får fram kompetent 
personal för barnintensiven på NKS? Svar: Då öppnar vi inte planerat antal 
intensivvårdsplatser! Över tid har det funnits få resonemang om tillgången 
på personal den dag NKS öppnar. Landstinget har utgått från att det inte 
blir några problem, trots att personalsituationen på Karolinska har varit 
ansträngd under många år med ökat övertidsuttag, ökade sjuktal och hög 
personalrörlighet och det är erfarna sjuksköterskor och läkare som lämnar 
Karolinska (Landstingsrevisorerna, projektrapport 05/2013). 

 Det är lätt att vara efterklok. Men borde inte en del misstag i upp-
läggningen av NKS-projektet ha kunnat undvikas om Stockholms läns 
landsting hade följt beprövade sätt att bygga sjukhus? Om landstinget hade 
tagit fram gängse ekonomiska kalkyler, konsekvensbeskrivningar och risk-
analyser och inte skjutit sådana delar av ett beslutsunderlag på framtiden. 
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Alltnog, efter tio år av utredande och planerande bestämde sig landstings-
fullmäktige för att bygga ett nytt sjukhus efter ett antal andra principer. På 
vägen fick man pruta bort ett par byggnadsdelar som påverkade NKS kapacitet 
och därmed var det inte möjligt att förverkliga den ursprungliga NKS-idén. 
Men det har landstinget aldrig talat öppet om och det har aldrig blivit tydligt att 
NKS inte kommer att ha den prestanda som var tänkt från början. Landstinget 
har inte heller talat i klartext om den ändrade inriktningen för NKS som 
började bli märkbar 2010–2011, efter att ett antal centrala företrädare för den 
ursprungliga idén hade lämnat landstinget och fullmäktige fattat beslut om 
Framtidsplanen (LS-förvaltningen & HS-förvaltningen, LS 1104-0574, 2011). 
Den nya inriktningen av NKS som ett bland andra akutsjukhus i länet, men 
med en högre andel högspecialiserad vård, har verkställts genom att skapa 
vårdmöjligheter i de näraliggande, tidigare utdömda Astrid Lindgrens Barn-
sjukhus och Thoraxhuset, att bygga nya våningar på Strålhuset och att 
hyra in sig i nybyggda kontorshus i Hagastaden. 

 För att göra Framtidsplanens resonemang om vård i nätverk mer rimligt 
har det skapats en ny spelplan i länet med begrepp som ”akademiska 
specialistcentra” och ”akademiska vårdcentraler”. Stötestenen har varit att 
akademiska specialistcentra och akademiska vårdcentraler är två nya, illa 
definierade begrepp. Vet någon vad de står för och vad de kommer att inne-
bära? I en situation där landstinget inför mer valfrihet inom allt fler 
diagnosområden i specialistvården kommer det att bli svårt att bygga upp 
specialistcentra och säga: Att hit ska X stycken patienter gå. Med valfrihet 
och etableringsfrihet kanske patienterna väljer att gå till någon annan än 
den producent som beställaren har avtal med. Styrningen av hälso- och 
sjukvårdssystemet blir på detta sätt allt mer komplicerad och troligen 
tvingas landstinget att avvakta en hel del under omställningsperioden 2016–
2019 för att se vad de nya friheterna leder till. I övrigt finns grunden för 
Stockholmsregionens framtida vård i Framtidsplanen, men det gäller att 
konkretisera den och det kan landstinget bara göra genom beställningar och 
kontrakt med de ”goda mottagarna”. Problemet är att många av de framtida 
producenterna inte är kända. 

Ett landsting i behov av en systemledning 
I arbetet med verksamhetsinnehållet vid NKS har ett stort antal aktörer 
medverkat. En del med politiskt mandat, en del med uppdrag från politiken, 
andra med egna målsättningar. Partier och politiker i landstingsfullmäktige 
utgör särskilda kategorier eftersom de i någon mån kunnat styra besluts-
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processen genom att som byggherre ange krav rörande tidsramar, kostnads-
tak och kvalitetskrav vad gäller huset. När det gäller vården, forskningen 
och utbildningen vid NKS uttryckte fullmäktige till en början inte några 
tydliga krav, förutom allmänna önskemål om högspecialiserad vård och en 
verksamhet organiserad i teman. Samtidigt har politiken tidvis varit ange-
lägen om att, på ett för Stockholms läns landsting ovanligt sätt, försöka styra 
NKS-projektet genom att ”rigga strukturen” så att utfallet ska passa egna 
mål. Det vittnar framför allt inrättandet av NKS-förvaltningen om, med en 
placering nära politiken och med en förvaltningschef som hämtades utanför 
det egna landstinget. Politikens vilja att försöka styra projektet tog sig också 
uttryck genom försöken att hålla Karolinska på avstånd från innehålls-
diskussionen. 

Efter nedläggningen av NKS-förvaltningen vid årsskiftet 2011/2012 
fördes ansvaret för att ta fram ett förslag på innehåll vid NKS över till 
Karolinska och det skapade osäkerhet i landstingsorganisationen. Många 
som har arbetat med innehållsfrågan har långa perioder inte riktigt förstått 
vad landstinget vill, vart landstinget är på väg och vad som ska uppnås med 
NKS och man har fått ”köra en hel del på känn”. Det har lett till återvänds-
gränder, bortkastad tid och frustration bland de som har medverkat i 
arbetet. Även en naturligt långdragen policyprocess behöver ett visst tempo 
så att tjänstemän och verksamhetsföreträdare hela tiden vet vad som händer 
och vad som ska hända. Det ställer krav på politikerna vars profession är att 
fatta beslut och det är det politiker förväntas göra. Men när politiker fattar 
beslut får de också ansvaret för en fråga och då riskerar de att få kritik och 
blir tvungna att försvara sig. Alternativet är att skjuta på beslut och det är 
den avvägningen som den politiska majoriteten under många år har gjort i 
frågan om verksamheten vid NKS. Det ställningstagandet har underlättats 
av att NKS, från huskonstruktörernas sida, har sagts vara en exceptionellt 
flexibel anläggning. Därmed har politiken invaggats i tron att det inte har 
funnits några egentliga behov av en precisering av innehållet förrän färdig-
ställandet av huset påkallat sådana beslut.  

Det här tillbakadragna och reaktiva förhållningssättet från politikens sida 
överensstämmer med den ledningsstil som Stockholms läns landsting sedan 
många år tillämpar och som kallats ”ett decentraliserat styrsystem” (Blom-
gren & Sahlin-Andersson 2003). Det betyder att hälso- och sjukvården styrs 
via professionella bolagsstyrelser, ägardirektiv och avtal där en central del av 
styrningen utgörs av uppföljning av mål och nya avtal. Karolinska hade 
exempelvis fram t.o.m. 2015 treårsavtal som uppdaterades varje år i form av 
en dialog med beställaren där sjukhuset fick nya justerade volymer att 
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leverera. Avtalen omfattade enbart volymer och inte något specificerat verk-
samhetsinnehåll. De har bara reglerat ”så och så” mycket öppenvård, så och 
så mycket slutenvård motsvarande si och så många DRG-poäng. Sedan har 
Karolinska i princip kunnat göra vad de vill med innehållet. Med om-
ställningsavtalen 2016–2019 har landstinget försökt leva upp till tankarna i 
Framtidsplanen genom en striktare ägarstyrning av sjukhusen där avtalen 
anger ekonomiska ramar, volymer och vad respektive sjukhus ska pro-
ducera, men fortfarande i relativt allmänna ordalag. ”Det här beställer vi 
från er och det här ska ni inte syssla med för det ska göras av ett annat 
sjukhus”. Om HS-förvaltningen också kommer att försöka fastställa 
innehållet vid NKS genom att mer i detalj kommendera Karolinska, kan det 
bli en ny stor stridsfråga inom landstinget. 

Stockholms läns landsting talar mycket och gärna om ledningen av 
hälso- och sjukvården och man har satsat stora resurser på att öka chefernas 
effektivitet och legitimitet. Satsningarna har omfattat en växande kader av 
chefer inom Stockholms hälso- och sjukvård som en konsekvens av vad som 
ofta kallas ”New Public Management” som har frambringat fler mer eller 
mindre självständiga resultatenheter inom landstinget. Forskare talar om till-
komsten av en ”managementbyråkrati” inom den offentliga sektorn beståen-
de av centralt placerade ”controllers”, planerare och utvecklare av olika slag, 
samtidigt som den lokalt placerade administrativa servicen för den ope-
rativa vårdpersonalen har minskat (Hall 2012, Forssell & Ivarsson Wester-
berg 2014, SOU 2016:2). Vad är det som pågår inom Stockholms sjukvård? 
På svensk arbetsmarknad finns få yrkeskategorier som är i så lite behov av 
styrning från särskilda chefer som medicinskt utbildad personal. Under sin 
långa utbildning får läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal som ett 
av de centrala inslagen i träningen lära sig att leda sig själva och ta beslut i 
alla upptänkliga lägen. En av de situationer där de ändå verkar vara i behov 
av stöd och särskild ledning är när det gäller utveckling av organisationen 
och den egna verksamheten (Öhrming 2008). 

Det betyder att i arbetet med stora reformer som att genomföra Fram-
tidsplanen, införa en ny lednings- och arbetsorganisation inom Karolinska 
och att bestämma ett verksamhetsinnehåll för NKS som har betydande 
systemimplikationer, krävs en ledningsförmåga utöver det vanliga. Det 
handlar i främsta rummet om ett systemledarskap på högsta nivå och en 
förmåga att övergripande leda förändringar i vården, i motsats till ledarskap 
på lägre organisationsnivåer som landstinget huvudsakligen har satsat på. 
En motsvarande kritik finns bl.a. i en offentlig utredning om funktionssätt 
och effektivitet inom svensk hälso- och sjukvård (SOU 2016:2) och från det 
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utdragna arbetet med att förändra den brittiska sjukvården (Ham 2014). 
Vad Stockholms läns landsting behöver och arbetet med verksamheten vid 
NKS hade behövt är ett politiskt och administrativt systemledarskap med 
starkare signaler uppifrån om vad NKS skulle klara av. Om verksamheterna 
och professionerna hade fått tydligare mål rörande NKS funktion hade 
också högre krav ställts på politiken och det hade inte gått att gömma sig 
bakom, exempelvis allmänt tal om vård i nätverk. Ett bättre systemledar-
skap kanske kommer med den stramare styrning av vårdsystemet som full-
mäktige utlovade i budgeten för 2015 (Stockholms läns landsting 2014). 
Frågan är bara vad det hjälper på den vårdmarknad som landstinget har 
skapat och om inte fullmäktige redan avhänt sig så mycket av sitt historiska 
inflytande över sjukvårdssystemet att en återgång är omöjlig inom över-
skådlig tid.  

Enligt fullmäktigebeslut har Karolinska i Huddinge och Karolinska i 
Solna olika uppdrag. Det är därför som HS-förvaltningen och beställaren 
SSV varit måna om att NKS ska ha ett separat avtal, alternativt ett avtal som 
är en tydligt avskild del i avtalet med Karolinska universitetssjukhuset, 
vilket också blev fallet i sjukhusets omställningsavtal 2016–2019 (HS-
förvaltningen 2015). NKS bygger på en radikalt annorlunda infrastruktur än 
andra akutsjukhus i länet som kanske blir ”tio gånger så dyr per vårdtill-
fälle”, jämfört med Danderyd, Södersjukhuset och S:t Göran. Då kan man 
enligt SSV, som har ett befolkningsperspektiv, inte flytta in ”en massa vanlig 
vård” i NKS. HS-förvaltningen vill också förlägga vården i länet där förvalt-
ningen bestämmer att den ska vara och enligt den infrastruktur som Fram-
tidsplanen förordar. Det ska inte Karolinska universitetssjukhuset eller 
andra vårdproducenter besluta om. För om Karolinska får avgöra verksam-
heten vid NKS och dessutom profileringen mellan Huddinge och Solna så 
ter sig åren av ”dribblande med NKS” som mer eller mindre meningslösa 
för beställaren. Det är om denna motsättning mellan ett befolknings- och 
ett sjukhusperspektiv som många diskussioner om innehållet vid NKS har 
handlat, ända fram till inflyttningen hösten 2016. 

Oberoende av majoritet har politiken under många år försökt styra 
hälso- och sjukvården i Stockholms län på distans och reaktivt. Bedöm-
ningen har varit att man förlorar fler opinionspoäng på att hantera frågor 
aktivt än reaktivt. Det mönstret bröts delvis under några år med NKS-för-
valtningen som placerades nära politiken. År 2012 var landstingsledningen 
tillbaka i sitt gamla förhållningsätt. Men vem bryr sig egentligen om det och 
om politiska intentioner om det inte finns en övergripande ledning som tar 
ansvar, fattar beslut och aktivt deltar i utvecklingen av vårdsystemet? Sva-
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lander undrade redan 2001, om det över huvud taget fanns någon ägare i 
Stockholms läns landsting som representerade medborgarna (Svalander 
2001). Den gången gällde saken underfinansieringen av budgeten och i hans 
analys beskrevs det som gåtfullt att ingen ansågs sig ha ett övergripande 
ansvar för hälso- och sjukvårdssystemet. Svalander ställde också frågan: Hur 
stora extra kostnader uppstår genom att sjukvårdssystemet inte är väl styrt? 
Exakt samma fråga kan ställas när det gäller NKS-projektet, Framtidsplanen 
och arbetet med verksamheten vid NKS: Hur stora extra kostnader har upp-
stått p.g.a. att politiken har lämnat fältet ganska fritt och låtit NKS form gå 
före funktionen, dvs. att man först beslutat att bygga ett sjukhus och sedan 
fyllt det med vård, forskning och utbildning utan påtaglig styrning? Räcker 
ett antal hundra miljoner, en miljard, ett par miljarder om vi i det beloppet 
räknar in kostnader för: Tilläggsbeställningar och extra arbeten utanför 
OPS-avtalet, bristande ledarskap, försämrad tillit mellan aktörerna, organi-
satorisk turbulens och inte minst kostnader för att arbetet med NKS verk-
samhetsinnehåll har kommit att fungera som en slags formativ process som 
förändrat villkoren för många andra projekt i ett politiskt system där många 
beslut är avhängiga av varandra, där genvägarna är få och där allt verk-
ställande tar lång tid. 

Enligt March och Romelaers beskrivningsmodell, som redovisades i kapitel 
1, har beslutsprocessen runt verksamheten vid NKS med upprepade inrikt-
ningsbeslut, gemensamma avsiktsförklaringar, omställningsavtal osv. utmärkts 
av det som dessa organisationsforskare beskriver som ”märkliga fotbolls-
matcher”. Andra organisationsforskare och särskilt Lindblom skulle säga att 
arbetet med NKS innehåll har kännetecknats av, ”muddling through”, att 
man har krånglat sig fram till policybeslut (Lindblom 1959, 1979). För att 
komma ifrån detta krånglande i politiken och ut ur den typ av oreda som 
Schön redan 1973 kallade ”policyträsk” utvecklades tidigt en tro bland poli-
tiker och tjänstemän att det var möjligt att flytta handläggningen av NKS-
projektet till en plats där arbetet kunde baseras på evidens och saklighet, 
inte ideologi och fördomar. Det var i den andan som NKS-projektet 2008 
placerades i en separat förvaltning skyddad från olika särintressen och som 
byggandet av NKS, två år senare, hamnade i ett OPS-avtal skyddat för insyn 
genom upphandlingssekretess och stämpeln ”företagshemligheter” på många 
handlingar.  

Begreppet evidens och evidensrörelsen är väl kända i hälso- och sjuk-
vården från arbetet med att etablera en evidensbaserad medicin (EBM). 
Mindre känt är att en gren av rörelsen har försökt utveckla ett evidens-
baserat beslutsfattande på policynivå (Parsons 2002, Bohlin & Sager 2011). 
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Men det utvecklingsarbetet lär ta tid och i väntan på ett sådant stöd från 
evidensrörelsen måste Stockholms läns landsting och Karolinska institutet 
själva få ihop vården, forskningen och utbildningen vid NKS. Det är tur för 
landstinget och institutet att det finns ”änglar” över allt i Stockholms hälso- 
och sjukvård som förhoppningsvis klarar de utmaningar som det regionala 
vårdsystemet står inför, bland annat att nivåindela systemet, att reformera 
utbildnings- respektive forskningssystemet och att översätta en beprövad 
linjeorganisation i Solna till en matrisorganisation i ett nytt sjukhus. 

Matrisorganisationen och den nya verksamhetsmodellen är huvudsak-
ligen hypotesdrivna anordningar, de införs i en stor och komplex organisa-
tion och från början i princip i full skala utan tydlig evidens för att det hela 
fungerar. Det handlar också om en expertdriven organisationsförändring 
uppifrån – ned, i huvudsak baserad på direktiv och konstaterandet: ”Så här 
blir det”. Karolinskas ledning har fått formell acceptans för organisations-
förändringen på alla nivåer och i alla system för samverkan inom sjukhuset. 
Men informellt har det varit andra tongångar. Några dagar före inflytt-
ningen vädjade läkarföreningen på Karolinska i ett öppet brev till sjukhus-
ledningen om att införandet av den nya verksamhetsmodellen skulle 
avbrytas (Dagens Nyheter 19/11 2016). Genom att implementera organisa-
tionsförändringen i stort sett fullskaligt samtidigt som kliniker och hela den 
gamla chefsstrukturen ersätts med en ny struktur, försvinner stora delar av 
Karolinskas gamla och bärande konstruktion och frågan är: Vad ska univer-
sitetssjukhuset falla tillbaka på om trassel uppstår? Efter inflyttningen den 
20 november 2016 fanns bara den nya och oprövade verksamhetsmodellen 
att luta sig mot. 

Genom att i det längsta avvakta med att bestämma NKS funktion har 
den högsta ledningen i landstinget öppnat dörren för de särintressen som 
man varnade för i början av NKS-projektet och frågan är: Vem har företrätt 
allmänintresset i detta fall? Svaret är svårt att finna i ett landsting där 
politikerna som grundinställning håller sig på distans från det som händer 
inom det egna fögderiet. Jacobsson med flera beskriver detta förhållnings-
sätt i termer av att politiker organiserar sig ut ur politiken inom allt fler 
politikområden (Jacobsson 2014, Jacobsson, Pierre & Sundström 2015, 
Hood 2011). Politikernas benägenhet att hålla sig på avstånd förklarar delvis 
varför besked om verksamheten vid NKS har dröjt. Det har försatt 
förvaltningar och vårdproducenter i situationer där de har tvingats skjuta 
på nästan allt vad planering heter och även inom enskilda kliniker har fram-
tiden hamnat på undantag.  
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En formativ beslutsprocess 
Med uppmärksamheten riktad mot en vision om akademi, landsting och 
företag inhysta i ett fantastiskt sjukhus kunde de ursprungliga visionärerna 
runda grundläggande frågor om befolkningsutvecklingen i Stockholms-
regionen och att framtidens sjukdomspanorama kommer att präglas av 
åldrandets problem, trots att det lyfts fram i både SNUS- och 3S-utred-
ningen. Där beskrivs den kraftiga befolkningstillväxten, åldrandet och de 
kroniska tillstånden som stora utmaningar för Stockholms läns landsting 
under kommande decennier. Det är samma utmaningar som hela Väst-
europa och USA står inför där forskare talar om behovet av ett paradigm-
skifte när det gäller investeringar i sjukvårdens leveranssystem, från akuta 
tillstånd till kroniska sjukdomar och prevention, dvs. från slutenvård till 
öppenvård (Kane, Priester & Totten, 2005, Singh & Ham 2006, Ham 2010, 
Vårdanalys 2014:2).  

Varför utvecklade inte landstinget sin analys i dessa avseenden och när-
mare studerade hela befolkningens behov och hur de behoven kan grup-
peras, prioriteras och tillfredställas? Vad har landstinget egentligen åstad-
kommit genom att lyfta fram NKS som navet i ett internationellt konkur-
renskraftigt sjukvårdssystem, högspecialiserad universitetssjukvård och 
Stockholmsregionen som ett biomedicinskt kraftcentrum? Det är möjligt att 
satsningen på navet NKS var strategiskt väl tänkt, särskilt om den genom-
förts i kombination med en behovsbaserad utbyggnad av hela det regionala 
vårdssystemet. I stället riskerar NKS att bli en dyr ”halvmesyr” där det ena 
efter det andra leder till oklara förutsättningar för såväl landstings- som 
universitets- och företagsdelen.  

I utdragna policyprocesser krävs mycket vilja och drivkraft, både från 
den politiska ledningen och från tjänstemannasidan. Erfarenheten inom 
Stockholms läns landsting är att lyckade projekt går fort fram så att idéer och 
mål inte omformuleras, maktförhållanden inte ändras för mycket, koalitioner 
inte försvagas och folk inte hinner positionera sig allt för starkt, helt enkelt så 
att ”the funny soccer game” inte blir allt för utdraget och grötigt. I arbetet 
med verksamhetsinnehållet vid NKS har många kännetecken på det lyckade 
projektet saknats. Det har blivit en utdragen och invecklad process med 
många vaktavlösningar på alla nivåer inom de politiska och administrativa 
systemen där sjukvårds- och finanslandstingsråd, landstingsdirektörer och 
sjukvårdsdirektörer kommit och gått i omgångar.  

På övergripande nivå har aktörerna och särskilt Stockholms läns 
landsting ändrat sin policy när det gäller NKS. Maktförhållanden har för-
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ändrats från ett starkt inflyttande för Landstingsstyrelsen och dess koncern-
ledning till ett övertag för Hälso- och sjukvårdsnämnden och HS-
förvaltningen, specifikt beställarenheten Somatisk Specialistvård (SSV) och 
sedan tillbaka igen till Landstingsstyrelsen och dess nya koncernledning. 
Regionalt Cancercentrum (RCC) med uppbackning från Socialstyrelsen och 
SKL kom in sent i processen men har skaffat sig en betydande position när 
det gäller cancervården i regionen. Karolinska universitetssjukhuset har 
sedan 2012 kunnat stärka sitt grepp om NKS. Vad gäller Karolinska insti-
tutet är frågan om KI haft några institutionsövergripande och klara prefe-
renser över huvud taget när det kommer till NKS innehåll? 

Om hela arbetsförloppet med NKS verksamhetsinnehåll kokas ner till 
kärnfrågan om vad aktörerna vill att NKS ska innehålla och vara, kan svaren 
placeras utmed en skala där tidiga uppfattningar bland politiker och 
tjänstemän dominerades av: Ett interventionssjukhus med den forskning 
och utbildning som betingas av det uppdraget. Det handlade också om 
målet, ”transform, do not transfer”. Efter 2012 tenderade deras svar att bli: 
Ett akutsjukhus som ersätter det gamla Karolinska sjukhuset i Solna med en 
verksamhet som präglas av avancerad sjukvård. Det har alltså mer och mer 
kommit att handla om ett ”flyttprojekt” och huvudfrågan i den här studien, 
arbetet med NKS verksamhetsinnehåll, har politiken inte riktigt velat ta tag 
i trots dess avgörande betydelse för Framtidsplanen.  

Den frågan har också stark bäring på norr-söderdimensionen i lands-
tingsfullmäktige och Huddinges framtida ställning, något som visat sig vara 
extremt svårt att hantera ur ett politiskt perspektiv. Det handlar om ”rika 
norrorter mot fattiga söderorter” och risken att i något avseende ”avlöva” 
kommunerna i söder. Till saken hör även flera laddade vårdpolitiska frågor 
som har desarmerats med upprepade utredningar, särskilt rörande barn-
sjukvården, det akuta omhändertagandet och transplantationskirurgin. Det 
förfarandet är vanligt i Stockholms läns landsting när svaret från en utred-
ning inte stämmer överens med det man önskar. Då tillsätter landstinget en 
ny utredning och hoppas på ett annat svar. 

Den ursprungliga visionen om NKS som ett nav var på flera sätt en 
ganska tydlig målsättning. Problemet var att navet, i den utformning det 
gavs, inte var konformt med landstingets övriga behov. Landstingsled-
ningen lät också den tekniska delen av NKS-projektet, dvs. arbetet med 
huset bli styrande utan att riktigt inse vad vård, forskning och utbildning i 
kombination innebär. Det betyder att de ansvariga inte tog tillräcklig 
hänsyn till vad ett akademiskt vårdssystem kräver av innehåll, kunskapsnivå 
och de kopplingar man bör ha till ny kunskapsbildning. Ibland talas det 
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inom sjukvården om sjukdomar och skador på fyra kunskapsnivåer: Forsk-
nings-, behandlings- botande- respektive profylaktisk nivå och fyra mot-
svarande organiseringsprocesser och resurskrav (Anbäcken 1985) På 
forskningsnivån som ska prägla universitetssjukvården är enbart vissa sym-
tom på sjukdomar eller skador observerbara och verksamheten är inriktad 
på att finna diagnoser och när de är något så när säkerställda återstår att 
finna effektiva behandlingar. Även dessa måste utvecklas genom forskning 
och kliniskt utvecklingsarbete.  

Att ledningar genom åren har missförstått kunskapsinnehållets och 
kunskapsnivåns betydelse för Stockholms universitetssjukvård finns det 
flera exempel på. Ett ovanligt tydligt belägg erbjuder lung- och thoraxradio-
login på Karolinska som 2005 hade stora svårigheter som ledningen inte 
hanterade väl. Det ledde till att en hel specialitet dränerades på sina specia-
lister. De försvann ”ut genom dörren” till den privata marknaden på ett par 
månader (Svenska Dagbladet 25/5 2005). Ännu 2014 hade specialiteten inte 
repat sig fullt ut. Kunskapstappet ledde också till att närliggande speciali-
teter förlorade kapacitet och ”konkurrensförmåga”. Exemplet visar hur en 
bristande förståelse för kunskapsbildningens villkor och dess betydelse för 
universitetssjukvården kan leda till omfattande problem.  

NKS låstes till sin form när OPS-avtalet skrevs under 2010 och därefter 
har två aktörskonstellationer och två verklighetsbilder steg för steg kommit 
att stångas mot varandra för att våren 2015 hamna i ”konflikt”. Den ena 
sidan utgörs av Skanska, Innisfree och projektbolaget SHP och deras för-
måga att utifrån ett OPS-avtal bygga ett sjukhus och driva förhandlingar 
mot den andra sidan bestående av landstinget och Karolinska som har be-
ställt ett nytt sjukhus och sedan vill ha det lite annorlunda. De första ”riktigt 
reella mötena” mellan de olika perspektiven kom också sent, våren 2015, 
när det blev tydligt att viktiga delar av vald utrustning, verksamhet och 
lokaler inte riktigt passade ihop. Därefter har mycket arbete lagts ned på att 
få verksamheter och vårdpersonal att förstå att de måste anpassa sig till den 
utrustning och det hus som landstinget har upphandlat och att den 
anpassningen måste bli klar till inflyttningen 2016, 2017 och 2018. Hösten 
2016 gick tiden fort på Karolinska, mycket fort.  

Det utdragna arbetet med verksamhetsinnehållet vid NKS har bildat en 
slags formativ beslutsprocess som förändrat villkoren för många andra 
beslutsprocesser inom det regionala vårdsystemet. Grundläggande har varit 
att arbetet skapat en utbredd osäkerhet bland aktörerna om vad som ska 
göras och inte göras på NKS och vad det betyder för de producenter som 
ska ta emot den vård som skiftas ut från Karolinska. Enligt budgeten för 
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2016 ska universitetssjukhusets kapacitet minska med ungefär 10 000 vård-
tillfällen och 260 000 besök mellan 2016 och 2019 (Stockholms läns 
landsting 2015). Konkret handlar det om att övriga producenter behöver en 
beställning från HS-förvaltningen så att de kan skapa lokalmässiga, per-
sonella och andra förutsättningar som krävs och där enbart byggandet av 
lokaler p.g.a. bygglov och överklaganden tar år att slutföra, likaså utbild-
ningen av specialiserad personal. Det går således inte att hantera verksam-
hetsinnehållet vid NKS utan att samtidigt ta hänsyn till andra förutsätt-
ningar som måste vara för handen för att Framtidsplanen och andra projekt 
ska gå i lås. Men det är precis vad landstinget har försökt göra fram till ett 
par år före driftsättningen. 

 Landstinget har genomgående underskattat beroenden mellan sina stora 
projekt och nödvändiga planeringshorisonter. Det har varit de kanske 
främsta anledningarna till att centrala aktörer tyckt sig kunna skjuta på 
beslut om vården vid NKS. Politiker och tjänstemän har långa perioder varit 
invaggade i någon form av falsk trygghet av de många åren fram till drift-
sättning. ”Det är inga problem”, det är sju år fram till inflyttning, det är fem 
år, det är tre år, det är lugnt! Successivt har allt fler börjat ställa frågor om 
landstinget och Karolinska har kommit tillräckligt långt när det gäller 
vården vid NKS för att kunna bygga ut övriga akutsjukhus, bygga upp 
specialistcentra och utöka primärvården. Eller för att kunna handla upp den 
teknik som ”ska skruvas in i anläggningen” under pågående byggnation. 
Enbart upphandlingarna av den medicinska tekniken har försenats flera år 
på grund av att framför allt vården vid NKS inte fastställts. Till det kan 
adderas OPS-avtalets konstruktion som har gjort att landstinget steg för 
steg har hamnat i ett reaktivt beslutsklimat när det gäller användningen av 
NKS. Bygget har fortskridit enligt kontrakt, det är konkret ned till sista 
eluttag och varje tidsförskjutning orsakat av att landstinget inte fattar sina 
beslut kostar stora pengar för skattebetalarna.  

Under de sista åren inför inflyttningen har ”tusentals frågor” dykt upp 
och det har uppstått akuta behov av stora och små förändringar av lokaler, 
vårdinnehåll, utrustning och organisation som NKS-projektet inte ”har tagit 
höjd för”. Komplexiteten har vällt in i den projektorganisation som haft 
ansvaret för att driftsätta NKS. Det har medfört en uppenbar risk att strävan 
efter ett sjukhus i världsklass tappar kraft när de som ska slutföra planen, på 
grund av utdragna beslutsprocesser, tvingas till kompromisser som gör att 
de hamnar längre och längre bort från det sjukhus som en gång sågs som 
”kronan på verket” i det regionala vårdsystemet. Kompromisser är sam-
tidigt viktiga i en demokratiskt styrd organisation som Stockholms läns 
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landsting, där många intressenter förväntar sig att vara involverade i 
betydelsefulla beslut.  

Landstinget hade inte behövt ha ett färdigt beslut om alla delar av vården 
vid NKS långt före inflyttningen 2016. Men politiker och tjänstemän borde 
tidigare ha klargjort vissa fundamenta t.ex. klarat ut fördelningen av de 
akuta patienterna mellan sjukhusen i Stockholm. Hösten 2016 saknades 
fortfarande en tydlig prioritering mellan akut vård för vuxna som ska vara 
på NKS och akut vård som inte ska vara på NKS när den anpassade akuten 
öppnar 2018. Mycket beroende på att politiken har svårt att berätta för 
medborgarna att valfriheten inskränks och att det bara är vissa patienter 
som under speciella omständigheter släpps in på NKS. Landstinget visste 
inte heller hur olika specialistcentra skulle utformas, hur stor privat mark-
nad man kunde räkna med eller hur de strukturella effekterna i länet skulle 
gestalta sig. Många har därför uttryckt farhågor när de talat om framtiden 
och från och med 2015 har det hos en del aktörer funnits en uppgivenhet 
när det gäller frågan om vården vid NKS. Sjukhuset byggs färdigt sedan får 
landstinget och Karolinska helt enkelt göra det bästa man kan med 
tillgänglig infrastruktur. Redan 2013 var landstinget bortom ”point of no 
return” i flera frågor och sedan har det gällt att förutse vad det får för 
konsekvenser och att handla efter det. En uppgiven kommentar som kunde 
höras de sista åren före driftsättningen var: Nu har vi gjort den här gigan-
tiska investeringen, nu får vi se till att få ut lite verkningsgrad ur NKS! 

Svårigheterna att komma fram till ett verksamhetsinnehåll vid NKS har 
spätts på av att landstinget under många år talat om högspecialiserad vård 
utan någon tydlig definition och om en allmän temaidé som har över-
skuggat behovet av att få ett grepp om detaljerna. Dessa obestämda termer 
har under många år svävat som dimridåer över alla möten och diskussioner 
och gjort att politiker och tjänstemän mycket sent i beslutsprocessen 
började tänka mer konkret:  

De pådrivande inom förvaltningen hade en temaidé som på något sätt 
överskuggade de nödvändiga detaljerna. Temana hängde hela tiden som 
några diffusa vimplar över diskussionerna och gjorde att man aldrig 
började tänka mer konkret. Ingen gick in i t.ex. tema hjärta-kärl och 
tänkte, vad innebär det här för PCI-verksamheten? (tjänsteman, central 
förvaltning) 

Sedan drev NKS-förvaltningen (2008–2011) arbetet med verksamheten i ett 
projekt som rubricerades ”Övergripande verksamhetsinnehåll”, även om de 
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flesta temagrupper arbetade med större konkretion och allvar. Till 
innehållsfrågans komplexitet har hört oviljan att ta tag i ”Huddingefrågan” 
som ofta kommenteras med att: ”Den är jävligt svår”! I den frågan samlas 
hela polariteten i landstinget: Motsättningarna inom Karolinska univer-
sitetssjukhuset, mellan sjukhusen i Huddinge och Solna, mellan Karolinska 
och övriga akutsjukhus. Redan före fusionen 2004 tyckte såväl ägar- som 
beställarsidan i landstinget att det var svårt att arbeta med två konkur-
rerande universitetssjukhus som båda tyckte att de var ”bäst i stan”. Efter 
fusionen har det fortfarande handlat om två sjukhus med olika organisa-
tionskultur som var och en, ”i själ och hjärta”, betraktar sig som ett minst 
lika bra sjukhus som det andra. Därför har det varit mödosamt att flytta 
vård mellan Huddinge och Solna och därför har det blivit en rad kompro-
misser runt det ursprungliga NKS-konceptet, t.ex. att flera verksamheter i 
forskningsfronten stannat kvar i Huddinge.  

Frågan om forskningen vid NKS har varit ”öppen” och den har länge 
hanterats i ett eget spår. I de inledande utredningarna och programarbetet 
ingick forskningen som en underförstådd del av den högspecialiserade 
vården. NKS-förvaltningen förlade forskningsfrågan till en separat arbets-
grupp och i Karolinskas workshop-arbete som inleddes 2012 fortsatte 
diskussionen om forskningen vid sidan om olika klinikforum. Framför allt 
har landstinget och KI varken avhandlat eller enats om vad som ska styra 
vad på NKS. Ska forskningen och forskningssambanden styra kliniken eller 
kliniken och kliniksambanden styra forskningen? I övrigt har forskningen 
vid NKS diskuterats på en övergripande nivå och i liten utsträckning varit 
ett spörsmål ute på klinikerna. Med NKS kommer villkoren för forskningen 
att förändras på många sätt bl.a. genom nya patientflöden, att balansen 
mellan sluten och öppen vård förändras och att alla teman och funktioner i 
Karolinskas matrisorganisation är ålagda att utse en FoU-chef. Av avgör-
ande betydelse för att kunna bedriva god forskning vid NKS blir ändå, om 
universitetssjukhuset kan få till en väl fungerande klinisk verksamhet och en 
stabil medarbetarstab som trivs och stannar på det nya sjukhuset. För god 
klinisk forskning baseras som regel på bra klinisk verksamhet.  

Utbildningen vid NKS, det tredje benet i universitetssjukvården, seglade 
2014 upp som ett allvarligt bekymmer för landstinget och KI efter att ha 
påtalats under flera år. Frågan handlade främst om den medicinska grund-
utbildningens utformning och utrymme på NKS. Kommer det att finns 
platser i kliniska miljöer för blivande sjuksköterskor, läkare och annan 
personal? Kommer det att finnas tillgång till patienter med de vanligast 
förekommande diagnoserna? Hösten 2014 togs för första gången ett samlat 
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grepp om FoUU-frågorna vid NKS då allt fler insåg, att om Karolinska och 
KI ska klara sina uppdrag inom utbildning och forskning behövs en kritisk 
massa av verksamhet, patienter, lärare och forskare. Det behövs seniora 
forskare, forskare på mellannivå, forskarutbildning och doktorander som 
kan fångas upp under utbildningen och skapa ett fungerande akademiskt 
ekosystem. Kruxet är att marknadsskapandet i Stockholms vårdsystem slår 
sönder etablerade strukturer och drar erfarna lärare och forskare från fun-
gerande enheter. Frågan är: När blir det dysfunktionellt på allvar för sam-
hället att de som sysslar med den avancerade kunskapsbildningen börjar 
ägna sig åt rutinvård?  

Ur ett bredare perspektiv leder incitamenten i Stockholms läns landsting 
fel när universitetssjukvården inte klarar sin egen kompetensförsörjning. 
Många kompetenser i sjukvården är väldigt smala, ibland bara enstaka 
personer som kan flytta vart de vill i världen. Det är därför av strategisk 
betydelse för landstinget och KI att kunna behålla duktigt folk och därmed 
attraktionskraften i NKS-projektet. Det är avgörande för att kunna upp-
rätthålla den högspecialiserade och högteknologiska verksamheten som inte 
bara är knuten till NKS utan till hela det sammanhang som man försöker 
skapa kring Karolinska universitetssjukhuset, Karolinska institutet, Veten-
skapsstaden och satsningarna på Life Science. För att hantera dessa utma-
ningar måste aktörerna gemensamt hitta bättre incitament och nya 
samarbetsformer mellan offentlig och privat verksamhet annars går det inte 
väl. Vem vill slita ut sig på en underbemannad vårdavdelning på NKS eller 
Södersjukhuset, när man kan ha en mer bekväm och kontrollerbar arbets-
situation i den privata vården?  

Epilog 
Åren 2016–2019 beskrivs av landstinget som en omställningsperiod för 
hälso- och sjukvården i Stockholms län som betyder stora för att inte säga 
extrema utmaningar. Hela sjukvårdssystemet ska inom ramen för Framtids-
planen nivåstruktureras och stöpas om på några år och i ett svep. Få system-
komponenter har fått tillräcklig tid för att växa fram, utan det är i princip 
allt på en gång. Totalt handlar det om ett antal betydande och komplicerade 
förändringar där byggandet av NKS och andra infrastrukturella investe-
ringar utgör de konkreta och mest fattbara inslagen. Vidare ska hela Karo-
linskas linjeorganisation göras om till en matrisorganisation, chefsstruk-
turen ändras och cirka 650 chefsbefattningar tillsättas och ovanpå detta ska i 
princip alla verksamheter i Solna, de flesta med ett avsmalnat uppdrag, 
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flytta in i nya lokaler på NKS. Alla projekt genomförs under en period då 
Stockholms läns landsting samtidigt försöker fördjupa sina stora 1990-
talsreformer, framför allt införandet av marknads- och managementidéer 
inom hälso- och sjukvården.  

Politiken kan ge fantastiska visioner, men när Stockholms läns landsting 
har försökt att driva igenom visionen ”navet NKS”, så har inte den politiska 
organisationen varit riktigt lämpad för det. Det har saknats både förmåga 
och potens att driva igenom beslut och föresatserna har ofta lämnats att 
värka igenom. Landstinget har också genomgående underskattat kraften 
och motivationen inom professionen och det gäller inte bara läkarkåren. 
Hälso- och sjukvården drivs även i hög grad av sjuksköterskors och andra 
professionella gruppers ambitioner. För läkare handlar det om ett mästar- 
och lärlingssystem: Han eller hon ”lämnade det här till mig och min uppgift 
är att utveckla det”. För att påverka sådana kollegialt uppbyggda system 
måste landstinget hitta nycklarna till de professionella grupperna. Even-
tuellt kan den byggda miljön och de nya teknologierna vid NKS på sikt bli 
sådana nycklar eller det ”kundtryck” som landstinget har försökt etablera 
genom införandet av fritt vårdval. Men utan reella marknadskrafter är det 
nog svårt att skapa ett riktigt kundtryck på professionerna, den fabricerade 
kvasimarknaden räcker inte riktigt till och inte att förglömma: Det finns ett 
betydande utrymme för intriger och korridorpolitik inom Stockholms läns 
landsting, ett stort antal beslutsfora, många beslutsfattare men ingen riktig 
beslutsförmåga. Landstingets politiker tar också få beslut som följs fullt ut 
och många beslut är inte samstämmiga i olika forum. Kort sagt, det har 
saknats en systemledning och det har funnits gott om manipulationsmöjlig-
heter i det spel om NKS verksamhetsinnehåll som i kaptitel 1 kallades, ”a 
funny soccer game”.  

Det NKS som öppnade sina dörrar i november 2016 och den verksamhet 
som då inleddes var således inte en produkt av organisationsteorins ratio-
nella beslutsprocess med tydliga mål för arbetet, olika alternativ att ställning 
till och välgrundande val. Det var ett sjukhus och en verksamhet som hade 
skapats utifrån en massa kompromisser och med hänsyn till, vad i det gamla 
Karolinska sjukhuset i Solna som fick plats i det nya när Karolinska gjorde 
övningen: Vad får inte plats på NKS? Av det har följt nya frågor: Går det att 
på några år få NKS och det regionala vårdsystemet att fungera väl? På den 
frågan har erfaren personal i förvaltning och operativ verksamhet svarat: 
Nej, inte på många år! 

Inför den första fasen av driftsättningen hade landstinget och Karolinska 
ändå ett gott grepp om vilken slutenvård som skulle bedrivas vid NKS. Den 
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öppna vården var fortfarande en delvis olöst fråga veckor innan inflyttning 
och det är i sig begripligt i en komplicerad verksamhet som universitets-
sjukvård som aldrig blir riktigt ”klar” och fortlöpande kräver justeringar. 
Den situation som landstinget och KI under flera år har fruktat, att NKS 
inte ”räcker till”, har tonats ner mer och mer och folk som har inspekterat 
det nya sjukhuset har varit någorlunda förtröstansfulla. Sjukhuset står där 
det står, man flyttar från slitna till nya lokaler, man får nya arbets-
förutsättningar och ”alla vill helhjärtat” att NKS-projektet ska bli bra till 
slut. Det är möjligt att all väntan och alla kompromisser inte leder fel och att 
det i stället för det gamla Karolinska sjukhuset blir ett nytt Karolinskt 
sjukhus i Solna som liknar det gamla, fast mindre och mycket dyrt. Det 
motsvarar inte alls de ursprungliga idéerna, men det fortsätter att producera 
god vård och förstklassig forskning och som någon sa: Vilket kanske inte är 
så dåligt i och för sig! 

I denna fjärde och avslutande del av boken har jag lyft fram fem villkor 
som är centrala för att förstå arbetet med verksamheten vid NKS och den 
betydelse det har haft, inte bara för det nya sjukhusets potential utan även 
för andra kapaciteter i Stockholms läns landsting. Det handlar för det första 
om en landstingsledning som underskattat den sammantagna komplexi-
teten i de projekt man satt igång. För det andra om ett otillräckligt fokus på 
människan och vad som åstadkommer arbetsmotivationen i vården. För det 
tredje har det handlat om en bristande systemledning av det regionala 
vårdsystemet. För det fjärde om ett försök att kringgå etablerade sätt att 
bygga nya sjukhus och för det femte om en slags formativ beslutsprocess 
rörande verksamhetsinnehållet vid NKS som har påverkat villkoren för 
andra beslutsprocesser med ekonomiska och praktiska konsekvenser för all 
hälso- och sjukvård i Stockholms län. Jag har också lyft frågan om vem som 
har företrätt medborgarna och patienterna när landstinget i början av NKS-
projektet valde att frångå beprövade sätt för att bygga sjukhus genom att i 
stort sett hoppa över den grundläggande sjukvårdsplaneringen och funk-
tionsutredningen och i stället prioritera projekteringen och byggandet. 
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BILAGA 1  
 

Intervjuade personer 

Nedan redovisas namnen på de 81 intervjupersoner som bidragit med av-
görande delar av empirin i denna studie, varav det stora flertalet vid vårt 
möte hade en chefsbefattning. Genomgående har jag mötts av ett positivt 
gensvar och endast i enstaka fall har tillfrågade avböjt att delta. Intervjuer-
na/samtalen har i genomsnitt varat i 60 minuter och i många fall betydligt 
längre. Merparten av deltagarna har intervjuats en gång, 33 har ställt upp 
två eller tre gånger. Nedan anges deras organisatoriska hemvist vid första 
intervjutillfället, eftersom flera av de medverkande har bytt såväl organi-
sation som befattning under detta utdragna forskningsprojekt. Ytterligare 
en svårighet att avgöra hemvist har varit att flera av de medverkande har 
dubbla eller delade tjänster t.ex. en professur på Karolinska institutet i kom-
bination med en överläkartjänst på Karolinska universitetssjukhuset.  

Ett förhållande som sticker ut i namnlistan är att företrädare för Moderata 
samlingspartiet saknas, trots att partiet dominerat landstingspolitiken under 
de år som NKS-projektet genomförts. Under studien har jag upprepade 
gånger försökt komma i direkt kontakt med fyra moderata finans- eller 
sjukvårdslandstingsråd för att avtala om en intervju. Varje gång har jag mötts 
av sekreterare som med nästan identiska ordalag och argument avböjt en 
intervju. Det har fått mig att undra om inte ointresset är en policyfråga inom 
moderaterna. I ett fall har jag erbjudits att ”maila” frågor till sekreteraren för 
vidare befordran till avsedd intervjuperson. I det fallet har man inte alls för-
stått forskningens behov av att kunna kontrollera datainsamlingen. Sam-
mantaget innebär det här förhållningssättet från politikernas sida ett all-
varligt problem för den samhällsvetenskapliga forskningen som i den här 
studien delvis har kunnat kompenseras med arkivmaterial. 

 



 
ALLT GÖRS LIKSOM BAKLÄNGES 

 162 

Adamsson Lennart, Verksamhetschef, Karolinska universitetssjukhuset 
Ahlberg Alexander, Överläkare, NKS-förvaltningen 
Almqvist Henrik, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Stockholms läns landsting 
Andersson-Forsman Catarina, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Stockholms 
läns landsting 
Arvidsson Lars Bertil, Utvecklingsdirektör, Stockholms läns landsting 
Bergfeldt Kjell, Verksamhetsutvecklare, Regionalt Cancercentrum  
Bergh Jonas, Professor, Karolinska universitetssjukhuset 
Berner Jonas, Överläkare, NKS-förvaltningen  
Blegen Harald, Divisionschef, Karolinska universitetssjukhuset 
Bolt-Cristmas Oskar, Konsult/Partner McKinsey & Company  
Boström Mona, Landstingsdirektör, Stockholms läns landsting 
Brismar Bo, Medicinsk rådgivare, NKS-förvaltningen 
Dahlberg P A, vVD, Capio S:t Görans sjukhus AB 
Dellmark Yvonne, Ordförande, läkarföreningen Karolinska 
universitetssjukhuset  
Eriksson Lars I, Professor, Karolinska institutet 
Ernestam Sofia, Överläkare, NKS-förvaltningen 
Flodin Thomas, Ordförande, Läkarförbundet 
Flordal Per Anders, Utredare f.d. chefläkare, Södersjukhuset AB  
Forsberg Birger, Överläkare, HS-förvaltningen 
Forssberg Hans, Professor, Karolinska institutet  
Forss Mikael, bitr. Sjukhusdirektör, Karolinska universitetssjukhuset 
Fransson Rune, Universitetsdirektör, Karolinska institutet 
Färnert Anna, Professor, Karolinska universitetssjukhuset 
Gadler Fredrik, Överläkare, Karolinska universitetssjukhuset 
Gaunitz Henrik, Ekonomidirektör, Stockholms läns landsting  
Gjötterberg Erik, bitr. Förvaltningschef, NKS-förvaltningen  
Graf Peter, VD, Danderyds sjukhus AB 
Gunnestad Annika, Sektionsordförande, Vårdförbundet  
Göthmark Håkan, Chefläkare, Stockholms läns sjukvårdsområde 
Heinso Toivo, Landstingsdirektör, Stockholms läns landsting   
Hellmark Knutsson Helene, Landstingsråd, Socialdemokraterna 
Henriksson Roger, Professor/Chef, Regionalt Cancercentrum  
Holmström Björn, Verksamhetschef, Karolinska universitetssjukhuset 
Holsteiner Stanley, Chef Programkontoret, Karolinska universitetssjukhuset 
Hägglund Hans, Överläkare, NKS-förvaltningen   
Ingvar Martin, Professor, Karolinska institutet 
Jacobsson Birgir, Sjukhusdirektör, Karolinska universitetssjukhuset 



 
BILAGA 1. INTERVJUADE PERSONER 

 163 

Jacobsson Stefan, VD, Danderyds sjukhus AB  
Jonsson Baldvin, Överläkare, Karolinska universitetssjukhuset 
Karnström Leif, Avdelningschef, HS-förvaltningen 
Kock Marianne, Samordnare, Vårdförbundet 
Larsson Dag, Landstingsråd, Socialdemokraterna 
Larsson Stefan, Konsult/Partner, Boston Consulting Group 
Lestner Eva, Handläggare, HS-förvaltningen 
Lettermark Yvonne, Handläggare, HS-förvaltningen  
Liljegren Annelie, bitr. Chefläkare, NKS-förvaltningen 
Lindmarker Per, Verksamhetschef, Karolinska universitetssjukhuset 
Ljunggren Hans Gustav, Dekanus, Karolinska institutet 
Ljungman Per, Professor, Regionalt Cancercentrum  
Lockowandt Ulf, Verksamhetschef, Karolinska universitetssjukhuset 
Löfberg Erland, bitr. Chefläkare, NKS-förvaltningen 
Martling Claes Roland, bitr. Chefläkare, NKS-förvaltningen  
Nergårdh Anna, Chefläkare, Södersjukhuset AB  
Nordenström Jörgen, Professor, Karolinska institutet 
Norgren Svante, Divisionschef, Karolinska universitetssjukhuset  
Nyberg Kjell, Handläggare, HS-förvaltningen 
Nyman Stig, Landstingsråd, Kristdemokraterna 
Ohrling Mikael, Sjukvårdsdirektör, Stockholms läns sjukvårdsområde  
Olin Kemal, Verksamhetsutvecklare, Karolinska universitetssjukhuset  
Olofsson Sören, Landstingsdirektör, Stockholms läns landsting 
Oscarsson Anna-Karin, Vårdchef, NKS-förvaltningen 
Permert Johan, Professor, Karolinska universitetssjukhuset 
Persson Elisabeth, Specialsakkunnig, Stockholms Medicinska Råd 
Persson Lennart, Förvaltningschef, NKS-förvaltningen 
Rinder Johan, Verksamhetschef, Karolinska universitetssjukhuset 
Ringman Uggla, Andreas, Produktionsdirektör, Karolinska 
universitetssjukhuset 
Roos Inger, Landstingsråd, Socialdemokraterna 
Rossi Patrik, Verksamhetschef, Karolinska universitetssjukhuset 
Rydberg Birgitta, Landstingsråd, Folkpartiet 
Rönnerfalk Peter, Chefläkare, Södersjukhuset AB 
Sarkar Nondita, Överläkare, NKS-förvaltningen 
Starbrink Anna, Hälso- och sjukvårdslandstingsråd, Liberalerna 
Stenberg Kristina, Projektledare, NKS-förvaltningen 
Stiernstedt Göran, Avdelningschef, Sveriges Kommuner och Landsting 



 
ALLT GÖRS LIKSOM BAKLÄNGES 

 164 

Tibell Annika, Medicinsk chef, Programkontoret Karolinska 
universitetssjukhuset 
van Rooijen Marianne, Verksamhetschef, Karolinska universitetssjukhuset  
Weiland Ola, Professor, Karolinska universitetssjukhuset 
Westgren Magnus, Professor, Karolinska universitetssjukhuset 
Wigg Raymond, Landstingsråd, Miljöpartiet 
Wikström Ronny, Överläkare, NKS-förvaltningen  

  
 



 
 

 165 

BILAGA 2 
 

Lista över förkortningar 

3 S  Stockholms SjukvårdsSystem 

ASIH  Avancerad sjukvård i hemmet 

BCG  Boston Consulting Group 

DRG  Diagnosrelaterade grupper 

EBM  Evidence-based medicine 

FHS  Framtidens Hälso- och Sjukvård  

HS-förvaltningen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (fr.o.m. 
september 2011) 

HSN  Hälso- och sjukvårdsnämnden 

HSN-förvaltningen Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning (t.o.m. 
augusti 2011)  

ICHOM  Consortium for Healh Outcomes Measurment 

IKT  Informations- och kommunikationsteknologi  

K Solna  Karolinska Solna  

Karolinska  Karolinska universitetssjukhuset 

KI  Karolinska institutet 

LISAB  Landstingshuset AB 

LS  Landstingsstyrelsen  

LS-förvaltningen  Landstingsstyrelsens förvaltning 

NHS  National Health Service 

NKS  Nya Karolinska Solna 

NKS-förvaltningen Nya Karolinska Solnas förvaltning  

OPS  Offentlig Privat Samverkan 

PFHS  Programkontor Framtidens Hälso- och Sjukvård 
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PPP  Public Private Partnerships 

RCC  Regionalt CancerCentrum  

SHP  Swedish Hospital Partners AB 

SKL  Sveriges Kommuner och Landsting  

SLL  Stockholms Läns Landsting 

SLSO  Stockholms läns sjukvårdsområde  

SMR  Stockholms Medicinska Råd 

SNUS  Stockholms Nya UniversitetsSjukhus 

Spesak  Specialsakkunniga läkare 

SSV  Somatisk Specialistvård  

Vårdsak  Specialsakkunniga sjuksköterskor  
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Byggandet av Nya Karolinska Solna (NKS) är förknippat med en 
dröm från slutet av 1990-talet om ett sjukhus som ett nav i ett 
internationellt konkurrenskraftigt universitetssjukvårdssystem. 
Det skulle vara ett specialsjukhus för regionen och inta en 
central roll för utvecklingen av Stockholmsregionen till ett 
biomedicinskt kraftcentrum. 2008 fattades beslutet om att bygga 
det nya sjukhuset och fylla det med ett nytt verksamhetsinnehåll. 
Beslutsprocessen rörande verksamhetsinnehållet vid NKS har 
präglats av interimistiska beslut och utvecklats till en process 
som förändrat villkoren för andra beslutsprocesser med stora 
ekonomiska och praktiska återverkningar för hälso- och sjuk-
vården i Stockholmsregionen.

Här redovisas hur det gick till när besluten om vård, forsk-
ning och utbildning vid NKS fattades. Och framför allt dis-
kuteras NKS-projektets otillräckliga beslutsunderlag och de 
utdragna beslutsprocessernas konsekvenser för det regionala 
vårdsystemet.

Jan Öhrming är Senior professor i företagsekonomi vid Södertörns 
högskola.
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