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Stockholmsbaserade White
arkitekter AB har fått uppdra-
get att rita det nya universi-
tetssjukhuset i Solna. Projek-
tet ska hållas ihop av profes-
sor Lennart Persson, Uppsala,
som utsetts till programdirek-
tör.

– Förutsättningarna känns
enormt inspirerande, sa
Bengt Svensson, ansvarig ar-
kitekt på White.

Att rusta det befintliga Ka-
rolinska i Solna skulle kosta
lika mycket som att bygga ett
nytt, om än något mindre
sjukhus, 7–8 miljarder kronor.
Därför har Stockholms läns
landsting valt att bygga ett
nytt sjukhus som bättre till-
godoser framtidens krav. 

Kravlistan är lång. Det
handlar om god miljö för
forskning och vård, god ar-
betsmiljö, internationell kon-
kurrenskraft, dynamiskt sam-
arbete med universitetet,
samarbete mellan klinisk och
preklinisk forskning, samar-
bete mellan vårdformer och
discipliner och stor flexibili-
tet allteftersom sjukvårdsor-
ganisation, medicinteknik
och vårdformer förändras
över tiden. 

Fem formgivningsförslag har
tävlat om uppdraget, och den
25 augusti presenterades det
vinnande bidraget, Forum
Karolinska, ritat av White ar-
kitekter AB. 

Den 1 september tillträder
Lennart Persson som pro-
jektledare. Han är forskare
och professor i neurokirurgi i
Uppsala. På senare år har han
åt regeringen utrett den hög-
specialiserade vården och
forskningsaspekter av den
nya specialitetsindelningen.
Han har erfarenhet av några
mindre byggprojekt, bland
annat arbetet med att bygga
om intensivvårdsavdelningen
på Akademiska sjukhuset i
Uppsala. Men något universi-
tetssjukhus har han förstås
aldrig byggt förut.

– Nej, men jag har uppfattat
att man tycker det är viktigt
med verksamhetskunskap.
Mitt jobb blir att konkretisera
idéerna tillsammans med
landstinget och dem som
vann. 

– Jag tycker det var ett väl-
digt bra förslag som vann. Det
har fokus på verksamheten,
och det är ett vackert hus ock-

så. Och det är betryggande att
juryn var enig. 

Juryn, som har bestått av poli-
tiker, arkitekter och chefs-
tjänstemän, har haft hjälp av
fyra beredningsgrupper. I en
av dessa har tre läkare med-
verkat. En är Per Gillström,
biträdande sjukhusdirektör
för Karolinska. Han är mycket
nöjd.

– Vi har tittat på opera-
tionsavdelningar, vårdavdel-
ningar och sambandet mellan
forskning och klinik, och det
här var det förslag vi förorda-
de, sa han.

Landstingsfullmäktige vän-
tas ta investeringsbeslut vid
årsskiftet 2007/2008. Inflytt-
ningen är tänkt att börja 2012,
och hela sjukhuset ska stå
klart 2015. Läs mer på:
‹http://www.locum.se/nus›.

Elisabet Ohlin
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Toppchefer 
i primärvården slutar
Fyra av de sex högsta cheferna i
primärvården i Västra Göta-
landsregionen lämnar sina pos-
ter. Primärvårdens högste chef
Hans Johansson lämnar sitt
jobb för att gå i pension, och tre
andra områdesdirektörer har
valt att inte söka om sina egna
tjänster. Från årsskiftet får pri-
märvården en ny organisation
med fem självständiga enheter.
Eva Fägerskjöld säger att tuffa
besparingar lett fram till många
problem. Som Saco-represen-
tant är hon involverad i rekryte-
ringen av chefer och är styrelse-
ledamot i Göteborgs läkarför-
ening.

– Det är ont om allmänläkare,
framför allt är det katastrofalt
illa på den offentliga sidan. Ar-
betsmiljön är inte bra, och det
blir på tok för stort ansvar för de
läkare som arbetar, säger hon.

Läkaresällskapet
får ny VD
Mats Bauer, do-
cent vid orto-
pedkliniken på
Östersunds sjuk-
hus, blir från den
1 september ny VD
för Svenska Läka-
resällskapet när Christer Edling
går i pension. Mats Bauer är le-
damot i Svenska Läkaresällska-
pets styrelse och har varit vice
ordförande i sektionen/specia-
litetsföreningen för ortopedi. •

Rullande vårdcentral
till Nynäshamn
En vårdcentral, på hjul. Det är
det senaste löftet från socialde-
mokraterna till Nynäshamn, där
många invånare har långt till
närmaste vårdkontakt. Tanken
är att den rullande vårdcentra-
len ska köra ut och erbjuda vård
en eller flera dagar i veckan i oli-
ka delar av kommunen. •

Mats Bauer

Bengt Svensson, t v, ansvarig arkitekt på White, tog hem arkitekttäv-
lingen. Förslaget har fokus på verksamheten, tycker Lennart Persson,
t h, professor i neurokirurgi och snart programdirektör för byggpro-
jektet. Foto: Urban Orzolek


