
”Jag vill inspirera fler 
att kombinera sjuk-

sköterskerollen med 
klinisk forskning.”

Yvonne Wengström, sjuksköter-
ska och professor. SID 4–5
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Med Petronella i centrum
16-ÅRIGA PETRONELLA DOHLWITZ har en flerfunktionsnedsättning och behöver hjälp 
dygnet runt. Hon har ett 80-tal olika vårdkontakter. Med ett särskilt projekt för patienter med 
flerfunktionsnedsättning ska Karolinska nu fånga upp patienternas behov bättre. SID 8–9

Appdaterad sjukvård 11 Telemedicin öppnar nya vägar 10

I november i år tas de första patien-
terna emot på Europas mest avance-
rade sjukhus för högspecialiserad 
sjukvård. Först in blir patienterna på 
temaområde Hjärta och Kärl.

Hjärta och Kärl först in i 
nya sjukhusbyggnaden

Stamceller bot mot blindhet? 11

SID 10

2016
ALMEDALSVECKAN 
Hälso- och sjukvården är 
ett ämne som skapar många 
debatter i Almedalen. 
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DEN ALLRA      MODERNASTE

Äntligen!

 Snart flyttar de första 

patienterna in på ett av 

världens modernaste 

sjukhus för högspe-

cialiserad sjukvård.

SID 2

Distribueras med Dagens Nyheter 2016.07.04
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2016
… Nya Karolinska Solna är ett av Europas största pågående bygg-
projekt? NKS siktar på att bli ett av världens mest miljövänliga sjukhus 
med hållbara lösningar i allt från val av byggmaterial till arbetssätt.

Visste du att ...

Följ oss på: @KarolinskaUnsju www.facebook.com/Karolinska 

Den 2 juni tog Karolinska 

Universitetssjukhuset emot nyckeln 

till den första delen av nya sjuk-

husbyggnaden i Solna. Det var en 

historisk dag!

Efter nyckelöverlämningen tog 

förberedelserna för att flytta in i vårt 

nya universitetssjukhus fart. Det är 

många medarbetare som arbetar med 

förberedelserna och byggnaden fylls nu 

med medicinteknisk utrustning, möbler, 

medarbetare som ska lära känna det 

nya sjukhuset och sedan med de första 

patienterna den 20 november. 

Samtidigt fortsätter NKS-byggprojektet 

i övriga sjukhusbyggnaden. 2018 ska 

hela sjukhuset vara färdigställt.

Vi inför nu också vår helt nya verk-

samhetsmodell. Det är en omfattande 

förändring för hela Karolinska 

Universitets sjukhuset och övergången 

sker successivt. Med den nya tematiska 

organisationen kan vi bättre möta sjuk-

vårdens utmaningar, vi får också bättre 

förutsättningar att fokusera på patien-

tens resa genom vården och på sjukhu-

sets uppdrag som högspecialiserat uni-

versitetssjukhus. I nätverkssjukvården 

som är en del av Stockholms läns lands-

tings Framtidsplan blir Karolinskas hög-

specialiserade uppdrag än mer tydligt.

Vi har skapat helt nya chefsroller. 

Cheferna i de två tema och fyra funktioner 

som först går över i den nya tematiska 

organisationen är tillsatta. Och de har nu 

det spännande och viktiga uppdraget att 

tillsammans med sina medarbetare forma 

det nya som vi nu bygger tillsammans.

I den tematiska organisationen är 

patientgrupper byggstenar. Vi har identi-

fierat cirka 300 patientgrupper inom vårt 

högspecialiserade uppdrag. Och vi kom-

mer nu att organisera oss runt patienten. 

Likartade patientgrupper är samlade i 

patientflöden. I patientflödet följer vård-

teamet som består av olika professioner 

patientens resa genom vården. Här är 

också patienten representerad – med 

patienter representerade i flödet får vi de 

relevanta diskussionerna om värdet i vår-

den för patienten och patientgruppen. 

Det hjälper oss att fokusera på det som 

är viktigt – patienten först.

Melvin Samsom
Sjukhusdirektör
Karolinska Universitetssjukhuset

Välkommen 
till framti-
dens vård

U LÄGGS DE SISTA viktiga pusselbitarna i bygget av 
Europas mest avancerade sjukhus för högspecialiserad 
sjukvård. 20 november flyttar de första patienterna in – och 
samtidigt införs en ny organisation som utgår från patien-
tens resa genom vården.

Förberedelserna inför flytten till Karolinska Universitets-
sjukhusets nya sjukhusbyggnad har pågått i flera år, paral-
lellt med att själva byggprojektet fortskridit. Resultatet är 
ett nytt sjukhus för högspecialiserad sjukvård i internatio-
nell toppklass och en helt ny organisation, utformad efter 
patienternas behov. 

I DEN NYA ORGANISATIONEN är ”stuprören” borta och 
i stället ska vården samlas kring patienten, digitalisering-
ens möjligheter ska utnyttjas bättre och det skapas sam-
manhängande medicinska teman.

– Det innebär att patienten slipper skickas runt på sjuk-
huset. Vi samlar i stället den mest avancerade kompetensen 
och tekniken för undersökningar och operation kring pa-
tienten, säger Annika Tibell, medicinsk chef, programkon-
toret Karolinska Universitetssjukhuset.

 – Alla patienter har enkelrum med möjlighet för anhöri-
ga att övernatta och det tillsammans med den nya vårdorga-
nisationen öppnar helt nya möjligheter för patienter och 
anhöriga att bli delaktiga i vården. 

Den nya tematiska organisationen utgår från patientens 
väg genom vården, vilket innebär att sjukhuset lämnar den 

nuvarande klinikstrukturen som är uppbyggd utifrån spe-
cialistkompetens.

Först ut med att förbereda för den tematiska organisatio-
nen är Barn- och kvinnosjukvård samt Hjärta och Kärl. De 
är de två första teman som ska flytta in i nya sjukhusbygg-
naden med start i november tillsammans med delar av 
funktioner som Akut, Perioperativ medicin och Intensivvård 
samt Bild och Funktion.

I DET NYA SJUKHUSET och den nya organisationen 
kommer vården bättre att kunna ta till vara den medicintek-
niska utvecklingen och digitaliseringens möjligheter.

– Vi ser att patienterna vill kunna kommunicera med sin 
vårdgivare på helt andra sätt än tidigare och även ha tillgång 
till sin journal, det ska vi lyssna på. Dessutom vill många vara 
mer delaktiga i behandling och beslutsfattande. Patienters 
engagemang är centralt och tillsammans med dem sätter vi 
nu fokus på patienten först, säger Melvin Samsom.

Även på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge 
pågår just nu omfattande om- och tillbyggnadsarbeten. Vid 
södra delen genomförs ny- och ombyggnationer som ska 
rymma en operationsavdelning med 24 salar i direkt an-
slutning till 8 nya interventionssalar.

I de nya lokalerna satsas stort på ny medicinteknik, spe-
cialiserade hybridsalar och mobil utrustning. Parallellt görs 
en omfattande upprustning av röntgenavdelningen i 
Huddinge. Allt planeras stå klart 2019.

Nya Karolinska-projektet är en vital del 

i bygget av Hagastaden, en storsatsning på 

att utveckla en hållbar och innovativ stads-

del vid Norra Stationsområdet i Stockholm 

och Solna. Här bygger också Karolinska 

Institu tet ett nytt centrum för biovetenskap-

lig forskning, och genom en överdäckning 

av motorväg och järnväg ska Hagastaden bli 

en levande och attraktiv stadsdel med 6 000 

nya bostäder och 50 000 arbetsplatser. År 

2025 beräknas utbyggnaden stå helt klar.

Genom att den högspecialiserade vår-

den på Europas mest avancerade sjukhus 

bedrivs i nära anslutning till de världsledande 

forskningsmiljöerna på  Karolinska Institutet, 

skapas nya möjligheter att bilda ett life 

science-kluster i världsklass med sjukvård, 

forskning och näringsliv som tillsammans 

kan bidra till att utveckla framtidens sjuk-

vård och medicinska lösningar.  

Här börjar vår 
nya vårdresa

Nya sjukhusbygnaden Text:  Susanne Bergqvist & Sven-E Lindberg
Foto: Stefan Nilsson

Foto: Stefan Bohlin

I november tas de första 

patienterna emot på Karolinska 

Universitets sjukhusets nya sjukhus-

byggnad  – och då införs en ny or-

ganisation som utgår från patientens 

resa genom vården.

En viktig del av Hagastaden

flyttar de sista verksamheterna in i Karolinskas 
nya sjukhusbyggnad. Men redan i slutet av 
2016 flyttar tema Hjärta och Kärl samt 
Barn- och kvinnosjukvården in. 2018
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PATIENTER SOM BEHÖVER respirator – men inte 
avancerad intensivvård – har i brist på andra alternativ 
ofta blivit kvar på intensiven. Även patienter utan 
respirator kan ibland vara för sjuka för en vanlig vård-
avdelning. Det här ger en brist på intensivvårdsplatser 
och patienter flyttas runt mellan olika avdelningar. Det 
berättar Kajsa Giesecke som är verksamhetschef på 
Remeokliniken.

– Bristen på en vårdform för de här patienterna är ett 
stort problem för sjukhusen. Men ännu viktigare är att 
tillfrisknandet och livskvalitén för patienten blir sämre. 
Våra patienter är de sköraste och kräver hög medicinsk 
kompetens, övervakning och rehabilitering för att 
komma tillbaka till livet.

MÅLET ÄR ETT GOTT LIV med eller utan respirator i 
hemmet eller på en lägre vårdnivå. Remeo ordnar kontak-
terna med andra vårdgivare och kommunen samt under-

visar patienter, anhöriga och personal. Övergången blir 
därför säker och trygg. 

KLINIKEN STARTADE för tre år sedan och drivs av 
företaget Aga Linde. Det är landets första specialise-
rade klinik för urträning ur respirator och rehabilite-
ring, ett så skallat ”weaning center”. 

Remeo hyr lokaler av Stora Sköndalsstiften i en 
lugn stadsdel söder om Stockholms centrum. I den 
ljusa träningshallen hittar vi fysioterapeuten Mats 
Johansson som tränar cykling från en rullstol med en 
patient i respirator. Övningen ska stimulera lungfunk-
tionen och konditionen.

– Vi vill att patienterna ska komma ur respiratorn och 
få bort trakeal-tuben från halsen så fort som möjligt, 
säger Mats, som är en av Sveriges sex specialister inom 
intensi vvård/fysioterapi.

Mats menar att lugnet och tryggheten på avdelningen 

bidrar till en snabbare rehabilitering. Här är det sällan 
springande i korridorer och ilskna tjutande larm – och 
det finns gott om tid för omvårdnad.  

ÄVEN DEN FYSISKA miljön bidrar till läkandet. En 
inredningsarkitekt har utformat interiören och den 
vackra innergården prunkar av växter. 

Samtidigt finns all kompetens och apparatur som 
behövs för patientgruppen. Kliniken har eget labb och 
röntgen. Den moderna och välbemannade övervak-
ningscentralen för närmast tankarna till ett modernt 
flygledartorn. Här visar en skärm i bioduksstorlek per-
sonalens arbetsfördelning och på de mindre skärmarna 
syns kurvor och mätvärden. 

– Våra resultat är i världsklass och behovet är stort. 
Det märks tydligt genom att Remeo fortsätter att växa. 
Och nu har även landsting utanför Stockholm avtal 
med Remeo, säger Kajsa Giesecke.

Remeokliniken tar emot patienter som behöver avancerat andningsstöd 
och hjälper dem tillbaka till livet. Genom högspecialiserad vård och individuellt 
utformad rehabilitering har kliniken uppnått mycket goda resultat.

Sjukvården i Stockholm står inför utmaningen att möta 
framtidens vårdbehov. För att klara denna utmaning 
behövs nya, innovativa samarbetsformer med flera aktörer.

Karolinska Universitetssjukhuset valde Olympus som 
partner till sina 38 integrerade operationssalar.

Utöver detta avtal har Karolinska 

Universitetssjukhuset och Olympus också 

inlett ett unikt innovationspartnerskap, med 

syfte att hitta nya sätt att utveckla framtidens 

sjukvård. Integrationslösningen kommer 

vara ett viktigt stöd för att förenkla arbetet 

i operationsmiljön, genom att underlätta 

informationsutbytet samt att optimera det 

dagliga arbetsflödet. Allt i syfte att skapa 

mesta möjliga vård med lägsta möjliga 

resursåtgång.

Att tillsammans med Karolinska Universitets-

sjukhuset få vara med och leda utvecklingen av framtidens 

vård är otroligt spännande, säger Yonna Olsson, vd för 

Olympus Norden. Partnerskapet innebär att vi tillsammans 

med Karolinska Universitetssjukhuset arbetar för att utveckla 

metoder som ska öka patientnyttan och därmed värdet i 

framtidens sjukvård.

Målet är ett bättre vårdutfall 

I ett mer långsiktigt perspektiv så handlar det även om 

resursoptimering och om att få ut mer värde per investerad 

krona. Vi menar att detta i förlängningen kommer kunna ge en 

ökad samhällsnytta. Det känns naturligt att ett ledande företag 

inom medicinteknik och ett ledande universitetssjukhus  

  tillsammans kan utmana, utveckla och driva  

  igenom flera innovativa lösningar för hur  

  sjukvården ska bli bättre - för alla, menar  

  Yonna Olsson.

OLYMPUS OCH KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET I 

INNOVATIONSSAMARBETE FÖR ATT MÖTA FRAMTIDENS VÅRDBEHOV

   Olympus vision har alltid varit att med rätt  

  teknik skapa optimala förutsättningarna för  

  att diagnostisera och behandla på ett effektivt  

  och säkert sätt, med patientens bästa i fokus.

Till nya Karolinska Universitetssjukhuset kommer Olympus 

leverera 38 integrerade operationssalar, därav 5 hybridsalar 

och 4 angiografisalar. 

De första salarna kommer tas i bruk hösten 2016.

  Fakta om Olympus och  
  Karolinska Universitetssjukhuset

Remeo fyller luckan i vårdkedjan

08-731 12 00 
remeo.stockholm@se.aga.com

www.remeo.se

Varje patient tas om hand av ett multidisciplinärt 

team som skräddarsyr vården och rehabiliteringen 

efter patienternas behov och förutsättningar.
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Visste du att ...
... Karolinska är bäst i Sverige på lungkirurgi 
inom flera områden? Det framgår av Svenskt 
kvalitetsregister för allmän thoraxkirurgi.2016

föremål ska hitta sin plats i 
den nya sjukhusbyggnaden 
innan de första patienterna 
kommer i slutet av november.25 000

Profilen Text: Sven-E Lindberg
Foto: Samuel Unéus

VONNE WENGSTRÖM är 
sjuk sköterska vid Onko-
logiska kliniken på Karolinska 
Uni ver  si tets sjukhuset i Solna. 

Hon har också en professorstjänst vid Insti-
tutionen för neurobiologi, vårdvetenskap 
och samhälle, Sektionen för Omvårdnad, 
Karolinska Institutet. Därmed är Yvonne 
Wengström den första sjuksköterskan på 

Karolinska, och med största sannolikhet även 
i Sverige, som varvar en professorstjänst 
med kliniskt arbete. 

– För mig har det alltid legat en lockelse i 
att arbeta både kliniskt med patienter och 
med forskning, säger Yvonne Wengström, 
som från början hade tänkt utbilda sig till ad-
vokat, men tänkte om och följde sitt hjärta.

– Jag hade med mig en positiv bild av 
sjuksköterskeyrket efter att ha arbetat en tid 
som sjukvårdsbiträde och kände att det var 
det här jag ville göra. 

Men forskningen lockade redan då.
– Jag insåg att ska man kunna vara med 

och förändra vården på allvar, måste man 
också tala och förstå det vetenskapliga språ-
ket. Jag utbildade mig till onkologisjukskö-
terska och fick sedan möjlighet att gå en 
forskningsförberedande utbildning. Och på 
den vägen är det.

DEN KOMBINERADE forskar- och sjuk-
skötersketjänsten på Karolinska Univer sitets-
sjukhuset och Karolinska Institutet är rela-
tivt ny. Yvonne Wengström tillträdde den så 
sent som förra året. 

– Jag hade länge en annan heltidstjänst i 
botten och fick försöka få ihop de kliniska 
arbetet så gott jag kunde på extratimmar. 

Helt enkelt för att det inte tidigare funnits 
någon etablerad väg för disputerade sjuk-
sköterskor att kombinera sitt arbete med 
klinisk tjänstgöring. 

– DÄRFÖR ÄR JAG stolt och glad över att 
jag nu kan göra båda delarna, säger Yvonne 
Wengström. Att kunna arbeta kliniskt som 
sjuksköterska och möta patienterna i varda-
gen är oerhört givande. Och att ovanpå det 
få vara med och utveckla sjukvården för 
cancerpatienter känns fantastiskt. För mig 
är det i alla bemärkelser ett drömjobb, där 

jag kan vara med och göra skillnad både för 
den enskilda patienten och för sjukvården.

Att kunna ge sjuksköterskor större möj-
ligheter att fördjupa sig i sitt yrke och skapa 
nya karriärvägar är extremt viktigt, menar 
Yvonne Wengström.

– Vi ser alldeles för många högkompe-
tenta sjuksköterskor lämna sjukvården för 
att göra karriär på annat håll. Därför måste vi 
visa att det finns många olika utvecklingsvä-
gar inom yrket, exempelvis då genom att se 
till att fler sjuksköterskor som har disputerat 
kan få delade tjänster där de både kan ägna 
sig åt kliniskt arbete och forskning.

JUST ATT RÖRA sig mellan den akademiska 
världen och den kliniska vardagen är både vik-

Y

– JAG HOPPAS ATT JAG kan bidra till att fler går samma väg och kombinerar 
kliniskt arbete som sjuksköterska med en forskarkarriär. För det här är en perfekt 
kombination och ett verkligt drömjobb, säger Yvonne Wengström.

Namn: Yvonne Wengström
Verksam som: Universitetssjuk-
sköterska på Onkologiska kliniken, 
Karolinska Universitetssjukhuset. 
Professor vid institutionen för 
Neurobiologi, vårdvetenskap och 
samhälle vid Karolinska Institutet.
Bakgrund: Utbildad onkologisjuk-
sköterska, forskningsförberedande 
utbildning i Lund. Kliniskt verksam vid 
Onkologiska kliniken på Karolinska 
Solna sedan 1989. Har forskat bland 
annat om hur vården kan göra livet 
lättare för patienter med svåra can-
cersmärtor samt om hur ehälsa kan 
användas för att förbättra vården av 
cancersjuka.

Kort om

Yvonne Wengström är den första sjuksköterskan på Ka
professorstjänst som varvas med kliniskt arbete. Här m
på Onkologiska kliniken, där också Yvonne arbetar en 

YVONNE – SJUKSKÖTERSKA OCH PROFESSOR

Den perfekta
kombinationen

”Genom att växla 
mellan att arbeta 
kliniskt och forska, 
kan jag vara med 
och göra skillnad 
både för enskilda 
patienter och för 
hela sjukvården.”

Yvonne Wengström

Smärta är en signal om att någonting i kroppen är fel. Den 
uppmanar oss att agera. Men om smärtan blir långvarig – och 
inte är hotande – kan den istället bli handikappande. Just nu 
prövas en ny metod vid Karolinska Universitetssjukhuset för att 
öka funktionen hos patienter som har komplexa smärttillstånd 
efter amputation, nervskador eller ett regionalt smärttillstånd.

Det är sjukgymnasterna Birgitta Helmerson Ackelman vid 
Fysioterapi kliniken på Karolinska 
Universitets sjukhuset i Huddinge och 
Hélène Hallström vid smärtcentrum 
på Karolinska Universitetssjukhuset i 
Solna som har utvecklat en ny metod 

för att öka funktionen och lindra stark smärta. Metoden går ut 
på att föreställa sig en rörelse för att stimulera kroppens för-
beredande motorneuroner (celler). Metoden stöder sig på nya 
forskningsrön inom neurofysiologi. 

– De här patienternas motoriska delar av hjärnan är upp-
tagna av smärtan, vilket innebär att de inte kan använda sin 
motorik, säger Birgitta Helmerson Ackelman.

Patienterna har ofta svårt att skilja på vänster och 
höger. Den starka smärtan medför att delar av hjärnans 
motoriska centrum inte fungerar normalt, medan andra 

delar har kopplats bort. Det förvärrar smärtan och ska-
par rädsla och oro. 

– Även kroppsuppfattningen förändras. En patient 
kan uppleva en skadad hand som svullen och större, 

säger Hélène.
Behandlingsmetoden som Birgitta och Hélène 

använder sig av heter Graded 
motor imagery – eller graderad 
motorisk föreställningsträning 
på svenska. Den går ut på att 
få igång de motoriska signaler 
i hjärnan som föregår rörelsen.

Övningarna har olika svårighetsgrader. En av övningarna 
går ut på att sortera foton med höger- och vänsterhänder. En 
annan att se den friska handen röra sig i en spegel. Övningen 
aktiverar de motoriska signalerna för den skadade handen.

– Det gäller att starta på rätt nivå för att inte utsätta 
patienten för en ökad fysiologisk stress. Om övningarna ökar 
smärtan förhindras återinlärningen av funktionen.

Fortfarande återstår flera frågor att besvara. Därför ska 
Hélène och Birgitta nu genomföra en införandestudie.

Text: Lars Bergström

Hjärnträning lindrar smärtan

Birgitta Helmerson Ackelman och 
Hélène Hallström trycker på att 

det är viktigt att träna på rätt nivå.
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Ge en gåva till Stiftelsen för Astrid Lindgrens  
Barnsjukhus, då bidrar du till att underlätta barnens 
sjukhusvistelse med bland annat lekterapi, sjukhus- 
clowner, simhall för rehabilitering och sommarläger.  

Det påskyndar barnens tillfrisknande.

Plusgiro 7520-0   
Bankgiro 5066-4077

Stiftelsen är fristående och står under överinseende av Läns-
styrelsen i Stockholms län. För mer information om Stiftelsen 
för Astrid Lindgrens Barnsjukhus besök www.astrid-barn.se

Skrattet är  
den bästa 
medicinen

En kvarts miljon svenskar beräknas lida av hjärtsvikt, ofta med besvärliga kompli-
kationer och komplex behandling. Nu optimeras hjärtsviktsvården genom att 
skapa en vårdkedja som ska underlätta att alla får rätt och likvärdig vård i rätt tid.

Vårdkedja för hjärtsviktspatienter

tigt och givande, menar Yvonne Wengström.
– Det innebär att jag kan överföra kun-

skaper och erfarenheter åt båda hållen. Jag 
tror inte att jag skulle känna mig trovärdig 
och relevant som forskare om jag inte be-
hållit en del av min kliniska verksamhet vid 
Onkologen. Där möter jag ju patienterna 
och kan se vad som är allra viktigast för 
dem, exempelvis i samband med cellgifts-
behandling. 

– Det kan vara tufft att träffa 10–12 pa-
tienter i svårt utsatta situationer varje dag, 
men det är ändå en fantastisk känsla att kun-
na gå hem med trötta ben, men lätta steg ef-
tersom jag vet att jag är med och förbättrar 
både den enskilda patientens liv och vården 
som helhet. Det känns som en ynnest.

arolinska Universitetssjukhuset som har en 
med Lilian Smedberg, specialistsjuksköterska 

del av sin tid.

Sjuksköterskor i 
nya nyckelroller

Yvonne Wengström vill 
inspirera fler sjuksköterskor 
att satsa på klinisk forskning.

– Det öppnar nya karriär-
vägar och ger samtidigt ett 
värdefullt och välbehövligt 
kompetenstillskott i sjukvården. 
Därför är det bra att det nu 
finns fler möjligheter för dispu-
terade sjuksköterskor att söka 
delade tjänster på Karolinska 
Universitetssjukhuset.

Genom att lansera en ny titel 
för disputerade sjuksköterskor 
– universitetssjuksköterska, 
är det numera möjligt för fler 
sjuksköterskor att både arbeta 
kliniskt och bedriva forskning 
på Karolinska Universitets-
sjukhuset.

– Genom att stå med ett ben 
i den kliniska vardagen och den 
andra i forskningen kan vi få 
snabbare återkopplingar mellan 
akademi och klinik – något som 
i förlängningen gör att vi bättre 
kan svara upp mot både patien-
ternas och vårdens behov.  

3–7 juli 10.00–18.00 NKS-tältet. Se utställningen över 

sjukhusområdet och träffa representanter för NKS-projektet. 

5 juli 10.20–11.10 Dagens Medicins Vårdtorg, Burmeisters bakficka. 

Värdebaserad vård – tre olika vägar mot samma mål. Medverkande: Karolinska 

Universitetssjukhuset, Sahlgrenska och Akademiska.  

13.00–14.30 Wisby Strand Congress, Viklau. Hur kan NKS-projektet, det största 

utvecklingsprojektet inom svensk sjukvård, lyfta life science och ge ökad tillväxt?

6 juli 09.00–10.00 – Dagens Medicins Vårdtorg – Den nya 

Temasjukvården – framtidens modell för framtidens patient. Medverkande bl a 

sjukhusdirektör Melvin Samsom och produktionsdirektör Anders Ringman Uggla. 

14.00–14.30 Sjukhusdirektör Melvin Samsom svarar på frågor i NKS-tältet.

Almedalen
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Nya Karolinska Solna är landstingets och Skanskas enskilt största sjuk-

husprojekt någonsin – ett högteknologiskt universitetssjukhus med må-

let att vara världens mest hållbara sjukhus. De första huskropparna är 

nu färdigställda på avtalad tid och i november välkomnas de första pa-

tienterna.

Stockholms läns landsting har tagit emot en färdigställd toppmodern 

byggnad där högspecialiserad sjukvård kommer att bedrivas i nära sam-

verkan med forskning och utbildning. 

Nya Karolinska Solna är ett av Europas största byggprojekt.

Sjukhuset siktar på att bli ett av världens mest miljövänliga sjukhus, och 

har uppnått certifieringen Miljöbyggnad Guld och kommer även 

certifieras enligt LEED Gold. Sjukhuset bedöms ha en mycket lång 

livslängd och är byggt med hög kvalitet i materialen.

Det är också konstruerat för att kunna vara flexibelt, i takt med att 

sjukvården utvecklas kan huset förändras. 

Coor, som varit med i projektet från början, ansvarar för fastighets-

driften, vilket innebär allt från teknisk drift till reception, vaktmästeri, 

städning och hantering av tvätt. Landstinget garanteras långsiktighet 

och tillgänglighet, och att hela sjukhuset fungerar. Ersättningen är di-

rekt relaterad till de funktionskrav som satts och reduceras vid eventuell 

funktionsnedsättning fram till att funktionen återupprättats. 

Projektet har inneburit en unik möjlighet för alla inblandade att påver-

ka design- och projekteringsarbetet. Tack vare detta har man kunnat 

optimera flöden och bygga smarta lösningar från början. Det långa 

driftavtalet säkerställer att allt byggs med högsta kvalitet där system och 

material väljs utifrån ett långsiktigt perspektiv med tanke på miljö och 

kostnaderna över projektets hela livscykel. 

Nya Karolinska Solna-projektet är en unik  lösning som tar sjukvården 

in i framtiden där patienten står i fokus.

 Ett av världens mest hållbara sjukhus 

Stockholms läns landsting och Karolinska Universitets-
sjukhuset fick den 2 juni nyckeln till den första delen av Nya 
Karolinska Solna. Nu påbörjas ett intensivt arbete med att 

utrusta och flytta in i det nya sjukhuset. Nära 25 000 föremål ska hitta sin 
plats, medicinteknisk utrustning trimmas in och personal få utbildning 
i nya arbetssätt och ny teknik.

❱❱

Patienten i centrum. 
Snart blir det sant 
på riktigt.

heltidsarbetande ha varit 

sysselsatta i projektet.

 

125 ÅRS

53 000

2 500

... för att bygga ett universitets-

sjukhus i världsklass behövs medar-

betare i världsklass? Med över

erfarenhet är Skanska ett av 

världens främsta projektutveck-

lings- och byggföretag, och våra 

medarbetare tillhör de bästa. När 

arbetsstyrkan i Nya Karolinska 

Solna var som störst beräknades

 Visste du att ... 

6  Vården
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www.skanska.se

 Offentlig Privat Samverkan 

Skanska är världsledande inom Offentlig Privat Samverkan (OPS). Konceptet innebär att vi arbetar 

som partner till den offentliga sektorn där vi utvecklar och investerar i stora komplexa projekt, som 

vägar, sjukhus, skolor och vindkraftverk. Vårt ansvar i projekten sträcker sig från projekte ring, 

byggande och finansiering till drift och underhåll av den färdiga infrastrukturen. Genom OPS- 

modellen har landstinget fått en försäkring att sjukhuset levereras både på tid och budget.

Nya Karolinska Solna är världens största sjukhusprojekt enligt modellen Offentlig 

Privat Samverkan (OPS). För att bygga ett av världens modernaste sjukhus har Skanska i enlighet 

med OPS-modellen samarbetat för att ta ett större och mer långsiktigt ansvar än vid traditionell 

upphandling. Skanska kommer att ansvara för drift och underhåll av byggnaden fram till 2040, 

då landstinget övertar ansvaret för ett sjukhus i gott skick. 

Den viktigaste skillnaden handlar om människorna. Patienter och personal. Det nuvarande sjukhuset 

finns i 40 byggnader, vilket betyder att den som är sjuk i dag kan behöva flyttas mellan olika byggnader.

✓  När det nya sjukhuset är färdigbyggt kommer patienten vara helt i fokus.

✓  Vi har då byggt ihop akutvård, laboratorier och specialistbehandlingar, och ökat närheten mellan de 

viktiga enheterna.

✓  Patienterna får enkelrum med plats för anhöri-

ga att sova över, och många undersökningar 

kan ske på rummet.

✓  Det nya sjukhuset innebär också nya förutsättningar 

för forskning i världsklass.

✓ Uppdraget är ett av Europas största byggprojekt. 

✓ På det nybyggda sjukhuset får patienterna en effektivare, 

säkrare och tryggare tillvaro.  

✓ På Skanska är vi stolta över vår historia, men vi är ännu stoltare över att vara med och 

skapa framtiden.

 Nytänkande 
” 

På Skanska är vi stolta över vår historia, 
men vi är ännu stoltare över att vara 
med och skapa framtiden.

 Vården   7   
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Reportage Text: Anna Lindgren Dahlin
Foto: Samuel Unéus
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ET ÄR SKOLAVSLUTNINGSTIDER. 
Innan sommarlovet börjar är det några 

andra spännande saker som händer. I 
morgon har Petronella Dohlwitz och 
hennes skolkompisar på Habili teket i 
Täby traditionsenlig kabaré för för-
äldrar och syskon, och alldeles nyss 
besökte hon skolan där hon ska börja i 
höst, Täby särgymnasium. Kanske tog 
det studiebesöket mycket energi, för 

väl hemma igen vill hon gärna sova en 
stund på soffan, med mamma Isabella 

Dohlwitz sittande tätt intill.
Petronella är 16 år och har en flerfunk-

tionsnedsättning: hon har mikrocefali (un-
derutvecklad hjärna), epilepsi och infek-
tions  astma, och behöver hjälp av familjen 
och assistenter med allt dygnet runt. Bland 
annat med mat och träning – hon tränar 
flera timmar varje dag. Periodvis gör 
Petronella cirka ett besök i veckan på någon 
av Karo linska Universitetssjukhusets av-
delningar. Oftast för planerad vård, ibland 
för akut vård. Petronellas pappa Pelle 
Dohlwitz uppskattar hennes olika vårdkon-
takter till 70–80 personer.

SÅ MÅNGA OLIKA vårdkontakter, som 
sällan är samordnade, innebär att Isabella 
och Pelle alldeles för ofta behöver ”ta allt 
från början”.

– Att alltid, vid nästan varje ny vårdhän-
delse, behöva dra upp allt som tidigare har 
hänt i hennes liv är frustrerande, säger Pelle.

Att skapa en sammanfattning av vårdbe-
hov och sjukdomsbild för barn med fler-
funktionsnedsättning är något man nu im-
plementerar på Karolinska Universitets sjuk-
huset. Det berättar Susanna Reinholds son, 
verksamhetsutvecklare (Tema Barn- och 
Kvinno  sjukvård), som tillsammans med 
Christina Strömbeck, överläkare på neuro-
pediatriken, båda på Astrid Lindgrens 
Barnsjukhus, håller i ett projekt där man 
vill utveckla hur man bättre kan fånga upp 
behov och önskemål från patienter med 
flerfunktionsnedsättning samt föräldrar till 

dessa barn, för att kunna ge bättre vård.
– När vi har börjat arbeta enligt den nya 

organisationen (läs i faktaruta), kommer pa-
tienter och föräldrar att sitta med och påverka 
i våra team, säger Susanna Rein holdsson.

– SAMTIDIGT SOM FAMILJEN Dohlwitz 
försöker ta en dag i taget, så hyser de en oro 
inför framtiden, säger Isabella. Inte minst 
inför när Petronella fyller 18 år och måste 
lämna barnsjukhuset för att sortera under 
vuxenvården. De tycker att det vore bättre 
om alla barn med flerfunktionsnedsättning 
kunde tillhöra samma enhet hela livet – ett 
livslångt ”paraply”.

  – Det känns otroligt viktigt att man sat-
sar på dessa barn, och det blir ju även en 
samhällsvinst att på så vis hålla deras för-
äldrar friska, säger Pelle.

– Många föräldrar till dessa barn går in i 
väggen. Det är svårt att orka, att räcka till, 
säger Isabella. 

OM PELLE DOHLWITZ fick önska något av 
framtidens vård, skulle det vara möjligheten 
att samla så många sjukhusbesök som möj-
ligt till en eller ett par dagar om året.

– Vi skulle gärna bli kallade, bo över nå-
gon natt på sjukhuset och ta en massa ären-
den på en gång. Det vore väldigt bra om 
man kunde vrida fokus från utföraren, inom 

Karolinska Universitetssjukhuset, till patie-
n t erna, säger han. 

– Vi har inget behov av att vara ofta på 
sjukhus, annat än när det blir akut så klart, för 
vi klarar väldigt mycket själva, säger Isabella.

HON SMEKER PETRONELLA, som ännu 
sover i soffan, över kinden och frågar henne 
om hon fortfarande är trött. 

Den senaste tiden har Isabella suttit med 
i flera workshops, arrangerade av sjukhu-
set, som syftar till att fånga upp föräldrar-
nas tankar och idéer. Att utveckla verksam-
heten tillsammans med patienter och deras 
familjer har gått så bra, att man kommer 
fortsätta att göra det i ännu större utsträck-
ning, berättar Christina Strömbeck. 

– Patientens och föräldrarnas roll har hela 
tiden vuxit, och så här kommer vi att arbeta 
tills vidare. Den stora utmaningen är att ko-
ordinera vården, kanske genom regelbund-
na konferenser och avstämningar om olika 
mål. Det gäller att ha samsyn och att föräld-
rarna kan lita på att vi har det. Det är väldigt 
roligt när man känner att många är engage-
rade i detta, säger Christina Strömbeck.

Petronella har vaknat nu och verkar glad 
att se sin assistent som just har kommit. Nu 
väntar en sommar med bad, resor och um-
gänge med syskon, kusiner och mormor. En 
dag i taget, som sagt.

 PETRONELLA DOHLWITZ VARDAG är präglad av sjukvård. På grund av 
hennes flerfunktionsnedsättning har hon uppåt 80 olika vårdkontakter. För 

henne och familjen skulle en mer samordnad och effektiv vårdvardag betyda 
mycket. Denna önskan kan snart bli verklighet. Karolinska Universitetssjukhuset 

arbetar nu mot målet att bedriva vård med utgångspunkt ifrån patienten.

”Föräldrarnas roll 
har hela tiden 

vuxit, och så här 
kommer vi 

att arbeta tills 
vidare.” 

 Med Petronella 
i centrum 

NYA ARBETSSÄTT UNDERLÄTTAR FÖR MULTISJUKA

På Karolinska Universitetssjukhuset kommer man att arbeta enligt en ny verksam-
hetsmodell där utgångspunkten är patientens resa genom sjukvården. Vården kommer 
att organiseras utifrån medicinska temaområden och ett antal funktioner som samlar 
kompetenser. Med temavården sätts patientens samlade medicinska behov ännu mer i 
centrum. Vården ska skapa värde för patienten, i nära samarbete med patienterna själva. 
Vårdavdelningar, mottagningar och dagvård ska organiseras efter teman. Målet är att när 
vårdteamen arbetar tematiskt skapas ännu smidigare patientflöden. Varje tema kommer 
att indelas i ett antal patientområden som samlar likartade patientflöden. Temat Barn- 
och Kvinnosjukvård är redan igång. De olika funktionerna kan bland annat vara Akut, 
eller Bild och Funktion.

Patientens väg genom vården

procent av alla för tidigt födda som behandlats vid ECMO-
centrum räddades av behandlingen. Överlevnadssiffrorna 
för ECMO på Karolinska hör till de högsta i världen.92 … det i den nya sjukhusbygganden införs ett nytt system för över-

vakning av patienter? Det nya patientmonitoreringssystemet gör att 
försämringar hos inneliggande patienter kan upptäckas snabbare.

Visste du att ...

D

Källa: karolinska.seChristina Strömbeck, 
överläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus
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Sommarlovet innehåller bad, 
resor och umgänge med släkten 
för systrarna Rafaela, Petronella 
och Fredrika Dohlwitz. 
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NDER SENARE TID har 
samstämmigheten bland sjuk-
hus- och vårdplanerare varit 
stor: enkelrum sänker risken 
för sjukhusrelaterad smitta och 

ökar patientens integritet. En del skulle nog 
gå längre och säga att de påskyndar till-
frisknandet. 

Ellen Gustavsson Segerhag är legitime-
rad sjuksköterska och en av flyttsamord-
narna för Tema Hjärta och Kärl. Hon är en 
av många på kliniken som ser fram emot 

flytten till den nya sjukhusbygganden. De 
nya enkelrummen kommer att göra det 
möjligt att ha fler samtal och undersökning-
ar på patientens rum. Dessutom kommer 
rummets rymlighet understödja ett arbets-

sätt med multiprofessionella team, dit den 
moderna sjukvården är på väg. 

– Vi kommer att dokumentera direkt på 
plats inne i vårdsalen med hjälp av en lap-
top eller surfplatta. Vi kommer också att 
kunna plocka upp till exempel patientens 
journal och visa den på en stor skärm på 
väggen. Det gör att patienten blir mer del-
aktig, säger Ellen. 

VI STÅR I ETT AV Tema Hjärta och Kärls nya 
fräscha vård rum. Ljuset flödar in genom fönst-
ren och den låga brösthöjden gör att patienten 
kan njuta av utsikten över Stockholms tak åsar 
– även i liggande läge. Rummet har vita väg-
gar förutom en diskret färgad fondvägg. 

För att minska smittspridningen har pa-
tienten en egen rymlig toalett med dusch i 
anslutning till rummet. Här finns också en 
så kallad spoldesinfektor där personalen 
kan rengöra sjukvårdsmaterial.

– Tidigare forslades patienterna runt i 
korridorer och tunnlar mellan mottagning, 
operationssalar, intensivvård och vårdsalar. 
Nu kommer de olika professionerna till pa-
tienten i stället, säger Ulf Lockowandt, tema-
chef för Hjärta och Kärl vid Karolinska 
Universitetssjukhuset, som just nu genom-
går den största omorganisationen i sjukhu-
sets historia.

MÅLET ÄR ATT TA bort de vattentäta skotten 
mellan kliniker, vårdavdelningar, operation 
och mottagning. I den nya värdebaserade 
vården ansvarar i stället team som är sam-
mansatta med olika specialiteter och profes-
sioner för patienten under hela vårdtiden.

– Hos oss kommer till exempel kirurg, 
kardiolog, fysiolog och sjuksköterska arbe-
ta tätare tillsammans, berättar Ulf.

FÖR ATT UNDERLÄTTA samarbetet mel-
lan olika professioner och samtidigt utnytt-
ja lokalytan maximalt, sitter sjukhusperso-
nalen i aktivitetsbaserade kontorslandskap. 

– Läkare använder ett traditionellt kon-
torsrum i genomsnitt bara runt tio timmar i 
veckan, så de gamla kontorsrummen var 
slöseri med yta, säger Ulf. 

U

Aktuellt Text: Lars Bergström
Foto: Medicinsk Bild, Karolinska Universitetssjukhuset

”Nu kommer de 
olika professio -
nerna till patienten 
i stället.”

2016

OM KNAPPT ett halvår börjar inflyttningen i Karolinska Universitetssjukhusets nya 
sjukhusbyggnad. Först ut är Tema Hjärta och Kärl. Här är förväntningarna höga på de 
nya, trivsamma och funktionella enkelrummen – där en större del av vården kommer ske. 

Telemedicin får en allt viktigare roll i sjukvården. Det gäller 
inte minst inom den högspecialiserade sjukvården, där telemedi-
cinska lösningar kan bidra till att fler kan få avancerad hjälp på 
sina länssjukhus i stället för att behöva remitteras till exempelvis 
Karolinska Universitetssjukhuset.

– Telemedicin spänner över ett vitt område, från ganska enkla 
lösningar för videobesök i öppenvården till tekniskt mer avancera-
de lösningar för fjärrstöd via videolänk för mer avancerade opera-
tioner, säger Kristina Groth, ansvarig för telemedicinsk utveckling 
vid Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset och 
docent i människa-datorinteraktion.

Urban Arnelo, överläkare på Gastrocentrum vid Karolinska i 
Huddinge, är en av landets mest erfarna specialister på ERCP, 
en teknik för att gå in och genomföra behandlingar i de ytterst 
fina och svårtillgängliga gall- och bukspottskörtelgångarna. Han 
har tillsammans med Innovationsplatsen varit med och utvecklat 
tekniska lösningar för att ge kollegor runt om i Sverige stöd vid 

olika typer av ERCP-ingrepp, som normalt bara görs vid de stora 
universitetssjukhusen.

– För att bli riktigt framgångsrik med tekniker som ERCP 
behöver man göra många operationer, och för de flesta läkare 
ute på länssjukhusen finns ingen möjlighet att skaffa sig den 
erfarenheten som vi kan bygga upp på Karolinska. Men tack vare 
allt bättre tekniklösningar samarbetar vi i dag med en handfull 
länssjukhus och kan bistå via videolänk både vid bedömningar 
och vid olika typer av ingrepp.

Via videolänk kan patienter i hela Sverige få tillgång till den 
allra bästa specialistkompetensen samtidigt som det sker en 
viktig kunskapsöverföring från de stora universitetssjukhusen till 
länssjukhusen.

Innovationsplatsen arbetar nu tillsammans med specialister 
som Urban Arnelo och externa aktörer för att driva utvecklingen och 
anpassa tekniken så att man i framtiden inte bara ska kunna följa 

en operation på distans, utan även kunna interagera på olika sätt.
– Där är vi inte ännu, men vi ser en mängd olika områden där 

telemedicinska lösningar av det här slaget kan leda till ett fördju-
pat samarbete mellan olika vårdnivåer och därmed ge fler patien-
ter en bättre och mer avancerad sjukvård, säger Kristina Groth.

Ulf Lockowandt, temachef för Hjärta och Kärl 

ser fram emot de nya lokalerna.
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Telestöd hjälper fler och sprider kunskapen

Just-in-time
Sjukvården har börjat lära 
sig logistik av industrin. I 
NKS-projektet har mellan-
lagren avvecklats. Leveran-
serna sker i stället just-in-time. 
När en produkt eller material i 
ett skåp börjar ta slut place-
ras en streckkod på en tavla. 
Personalen som fyller på skå-
pen skannar av koden och en 
automatisk beställning går till 
leverantören, som packar det 
beställda materialet på en 
rullvagn. När vagnen lastats 
av i sjukhusets källare, häm-
tas den av en robot som kör 
den till rätt hiss. 

På Tema Hjärta och Kärl samlas alla kompe-

tenser så att patienten ska slippa köras runt på 

sjukhuset. På det toppmoderna angiolabbet 

(bilden) kan kan olika undersökningar av 

hjärta och kärl genomföras. 

För att trimma in all ny apparatur inför flytten den 20 
november, kommer sjukvårdspersonalen på Tema 
Hjärta och Kärl att träna operationer på dockor. 

FÖRBEREDELSER PÅ DOCKOR Visste du att ...
... den nya sjukhusbyggnaden får tysta lokaler utan pi-
pande larm? I stället går larm för exempelvis blodtryck, 
puls, temperatur och EKG till personalens smartphones. 

Hjärta och Kärl först in 

Telemedicinska lösningar används inom en rad områden, 

bland annat i Parkinson-behandlingen.

Ulf Lockowandt

Text: Sven-E Lindberg • Foto: Karolinska



Hela denna bilaga är en annons från Karolinska Universitetssjukhuset ANNONSANNONSANNONS

2016
Patienter med inflammatorisk tarmsjuk-
dom kan nu använda en app i kombination 
med ett labbkit. 

APP FÖR TARMSJUKA 

EN TORRA OCH svåra vari-
anten av gula fläcken-sjukan, 
är i dag omöjlig att bota. En 
forskargrupp hoppas nu kunna 

utveckla en metod för att bromsa sjukdo-
men redan i ett tidigt skede genom trans-
plantation av stamceller.

– Den torra och svåra formen av gula 
fläcken-sjukan är en gigantisk och olöst 
folksjukdom som vi i dag står maktlösa in-
för, men som vi hoppas kunna behandla 
med hjälp av embryonala stamceller i fram-
tiden, säger Anders Kvanta, överläkare på 
S:t Eriks Ögonsjukhus och adjungerad pro-
fessor vid Karolinska Institutet, KI

ANDERS KVANTA leder en grupp om elva 
forskare från KI, Karolinska Universitets-
sjukhuset och S:t Eriks Ögonsjukhus som 
de senaste tre åren arbetat med att försöka 
hitta en stamcellsbaserad behandling mot 
den avancerade och obotliga formen av torr 
makuladegeneration, som leder till att cel-
lerna i gula fläcken dör och och att näthin-
nan så småningom slutar fungera. 

Perfekt matchning
Tidigare har Anders Kvanta varit med 

och forskat fram den mycket avancerade 
och framgångsrika behandling som i dag 
ger effektiv hjälp åt tusentals patienter med 

våt makuladegeneration, som beror på att 
nya blodkärl bildas under gula fläcken. Men 
mot den avancerade och torra formen finns 
ännu ingen bot.

– DÄRFÖR KÄNDES DET som en fantas-
tisk möjlighet när Outi Hovatta, professor 
vid KI och världsledande inom embryonal 

stamcellsforskning, hörde av sig och ut-
tryckte intresse för att se om transplantation 
av näthinneceller framtagna från embryo-
nala stamceller skulle kunna vara en fram-
komlig väg, säger Anders Kvanta.

– Principen bygger på att vi ersätter de 
döda cellerna i gula fläcken med näthinne-
celler framtagna från embryonala stamceller 
och i dag har vi framgångsrikt lyckats visa 
att principen fungerar vid djurförsök. Nästa 
steg blir, om allt går som vi hoppas, att inleda 
kliniska studier på S:t Eriks ögonsjukhus.

Samarbetet mellan olika professioner, 
discipliner, sjukhus och forskningsmiljöer 
har varit avgörande för att nå de här mycket 
lovande resultaten, menar Anders Kvanta.

– Det är precis så här vi måste jobba om 
vi ska kunna lösa de stora, svåra och kom-
plexa utmaningarna inom sjukvården.

För de omkring 1 500 patienter som varje 
år får diagnosen torr makuladegeneration, 
som den medicinska diagnosen lyder, bety-
der stamcellsforskningen nytt hopp om 
hjälp och bot.

– Det är självklart frustrerande för mig 
som ögonläkare att inte omedelbart kunna 
hjälpa denna svårt utsatta patientgrupp, men 
i min roll som forskare känns det spännande 
och stimulerande att vi nu äntligen ser ut att 
ha hittat en väg för att bota sjukdomen. 

EN SVÅR VARIANT av 
den så kallade gula fläcken-
sjukan, torr makuladegenera-
tion, är i dag omöjlig att bota. 
En forskargrupp hoppas nu 
kunna utveckla en metod för 
att bromsa sjukdomen redan 
i ett tidigt skede genom 
transplantation av stamceller.

D
Kan bota svår ögonsjukdom 

Forskning Text: Sven-E Lindberg
Illustration: Sara Norkvist

”Det är så här vi 
måste jobba för att 
lösa de stora utma-
ningarna.”

Samhället digitaliseras i allt snabbare takt och då 
gäller det för vården att hänga med. Sjukvårdsappar 
och telemedicin blir allt vanligare inom vården. Det 
ger många fördelar: behovet av inläggningar och 
återbesök minskar, det blir mindre pappersarbete och 
patienten blir delaktig i sin vård. Men fortfarande åter-

står frågor kring integritet och säkerhet.

– Förväntningarna hos medborgarna att kunna 
kommunicera på andra sätt än fysiska möten har ökat. 
Men det ställer också många frågor om integritet. För 
en frisk person är det självklart att integriteten ska 
vara intakt. Men är jag sjuk så är det ofta en fördel 

om alla som deltar i min behandling har kunskap 

om mitt tillstånd. Det säger Stefan Vlachos, tillförordnad 
verksamhetschef för Innovationsplatsen vid Karolinska 
Universitetssjukhuset, där man utvecklar nya arbetssätt för 
att underlätta kontakterna mellan vårdgivare och patienter – 
utan att tumma på sekretess och patientsäkerhet.

– Tekniken ska förenkla och förbättra patienternas liv. 
Och den största utmaningen är egentligen inte tekniken i 
sig, utan att förändra arbetsformer och beteenden, säger 
Stefan Vlachos.  

Karolinska Universitetssjukhuset har utvecklat appar för 
barn med diabetes, cancer och inflammatoriska tarmsjuk-
domar. Ibland kombineras apparna med videomöten där 
patient och behandlare kommunicerar via en datorskärm.

När ett barn 
skrevs in på 
barncancer-
enheten vid 
Karolinska 
Universitets-
sjukhuset 
tidigare, fick 
föräldrarna 
och barnen 
en pärm med informa-
tion om sjukdomen, behandling-
en, viktiga kontakter, med mera. 
Nu har innehållet i pärmen lagts 
över i en sökbar app där ny infor-
mation kontinuerligt uppdateras 
av en webbmaster på kliniken. 

– Tidigare hade bara en per-
son i familjen tillgång till pärmen. 
Nu kan alla i familjen ta fram 
uppdaterad information när som 
helst, säger Therese Sjöberg, 
projektledare och specialistsjuk-
sköterska med erfarenhet av 
barnsjukvård. 

– Tanken är att appen ska 
förnyas efter hand. Informa tionen 
kan också bli mer individualiserad 
och anpassas till olika åldrar och 
diagnoser, säger Therese.  

Åsa Wallin var tidigare chef-
sjuksköterska vid Astrid 
Lindgrens barnsjukhus. Hon har 
tillsammans med Innova tions-
platsen och företaget Diabetes 
Tools utvecklat en barndiabetes-
app. Barnen kommer i kontakt 
med den redan vid första besö-
ket på sjukhuset.

– När sjukdomen upptäckts 
får barnet stanna på sjukhuset i 
fem dagar. Då får de lära sig 
allt om kolhydrater, blodsocker 
och insulin. Efter grundlig 
utbildning, och när barnet och 
familjen är redo, börjar de till-
sammans med sjukvårdsperso-
nalen registrera i den bildbase-
rade appen. Det handlar om 
vad barnet ätit, hur mycket det 
har rört på sig och blodsocker-
halt. Appen räknar sedan ut hur 
mycket insulin barnet behöver 
ta, baserat på en individuell 
grundordination, berättar Åsa. 

Fördelen med appen är att 
både läkare och sjuksköterskor 
alltid har tillgång till barnets vär-
den i realtid. Det gör vården 

säkrare, kommunikationen 
enklare och uppföljningsbe-
söken lättare. På sikt  kan 
dessutom resurs- och tids-

krävande sjukhusbesök 
minskas. 

Nyheter
Ny app för
barn med cancer

Diabetesapp
ger bättre koll

Appen är ett samarbete mellan 
Barnonkologen, patientföreningen Barn-
cancerfonden Stockholm Gotland, Barn-
cancerfonden och Innova tionsplatsen.

den i realt
säkrare, 
enklare 
söken lä
dessut

kräv
m

– Jag kan inte tänka mig 

att bara stå och operera 

ögon, utan vill också kun-

na förstå på ett djupare 

plan hur ögat fungerar 

och använda den kunska-

pen för att utveckla nya 

behandlingar, säger 

Anders Kvanta.

FORSKNINGSSAMARBETE GER NYTT HOPP

Visste du att ...
... allt fler patienter kan få hjälp med cellterapi? Vid 
Centrum för allogen stamcellstransplantation på 
Karolinska behandlas nu patienter med spritt melanom.

studier pågår just nu vid Karo-
linska för att producera cellba-
serade vaccin mot cancer. 3
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Anders Kvanta

Text: Lars Bergström • Foto: Colourbox

Text: Lars Bergström 

Apparna gör vården mer tillgänglig



MEDICINTEKNIKFÖRETAGET Becton Dickinson finns i 50 
länder och är med bland annat sina högteknologiska laboratorie-
utrustningar en viktig aktör i kampen mot antibiotikaresistens.

För att bekämpa utbredningen av resistens och för att be-
handla rätt, är det angeläget att kunna ringa in ett så smalt spek-
trum på antibiotikan som möjligt. Därför är laboratorieresurser 
och diagnostik oerhört viktiga. 

– Vi sätter upp laboratorielösningar för snabba, effektiva och 
säkra provsvar. Vid 
sjukdomsfall och prov-
tagning är det kritiskt 
att veta vilken bakterie 
det handlar om, om den 
har resistensproblema-
tik och vilken typ av 
antibiotika som ska sät-
tas in eller inte, berättar 
Erik Nyström.

Han är kundansva-
rig hos Becton 

Dickinson för Nya Karolinska i Solna. Där finns redan bland 
annat en mycket avancerad laboratorieanläggning för automa-
tiserad mikrobiologi.

– Nya Karolinska Sjukhuset fokuserar på patientsäkerheten. 
Det är oerhört spännande och vi är glada över att kunna hjälpa till 
med vår teknologi som bidrar med snabb och säker diagnostik.

12   Vården
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VID FÖR BRED ANTIBIOTIKAANVÄNDNING, eller 
när antibiotikakurer inte fullföljs, kan bakterier 
utveckla resistens mot antibiotika. Det leder till att 
patienter som därefter drabbas av bakterien inte längre 
blir friska, trots antibiotikabehandling. Vi är då 
tillbaka 100 år i tiden då patienter dog av olika typer 
av infektioner, exempelvis lunginflammation. 

– Vi är mitt uppe i en global sjukvårdskris där vi ris-
kerar en skenande resistensutveckling. I södra Europa 
är läget allvarligt och i Asien har vi en skrämmande 
utveckling med bland annat resistenta tuberkulosbak-
terier. En ny brittisk studie visar att 700 000 personer 
kommer att dö i världen i år som följd av antibiotika-
resistens. Om ingenting görs kommer om bara några 
decennier så många som 10 miljoner människor att dö 
årligen runt om i världen, berättar Helena Bragd.

– VI VET OCKSÅ ATT patienter efter operationer 
ibland drabbas av infektioner, och det innebär både 
onödigt lidande och en hög kostnad för sjukvården, 
särskilt om mikroorganismen visar sig vara resistent 
och därmed svårbehandlad. Faktum är att 4,1 miljoner 
män niskor inom EU varje år drabbas av en infektion 
när de är på sjukhus. Det innebär att 1 av 20 patienter 
som är inlagd på ett sjukhus får en infektion när de är 

Varje år skördar resistenta mikro-
organismer (AMR, antimicrobial 
resistance) hundratusentals liv 

och blir ett allt större hot mot 
folkhälsan globalt. Antibiotika-

användning med mer precision är 
en viktig pusselbit i kampen mot 

resistensutvecklingen, säger 
Helena Bragd, nordisk chef och 

svensk vd på medicinteknik-
företaget Becton Dickinson.

mikroorganismer

LABORATORIER VAPEN MOT RESISTENS

där. Tyvärr resulterar det i 37 000 dödsfall per år och 
sex miljoner EUR i kostnader för europeisk sjukvård. 

– I NORDEN ÄR VI lyckligt lottade tack vare våra lä-
kare som är restriktiva med att förskriva antibiotika. 
Men även här finns resistenta bakterier och människor 
avlider. Vi kan inte slå oss till ro, utan måste delta 
aktivt i det globala arbetet mot resistensutvecklingen, 
menar Helena Bragd.

Så här arbetar 
Becton Dickinson 
mot antibiotika-
resistens:

➤  Diagnostik – förser 
sjukvården med labora-
torielösningar för snabb, 
effektiv och säker 
diagnostik.

➤  Primärvården – förser 
primärvården med 
utrustning som hjälper 
personalen att identifi era 
mikroorganismer.

➤  Informationshantering – 
med närvaro i 50 länder 
kan företaget följa den 
globala resistensutveck-
lingen och samarbeta 
med världshälso-
organisationer.

➤  Forskning – inom företa-
get pågår intensiv forsk-
ningsverksamhet bland 
annat kring nya och 
snabbare diagnostiska 
metoder.

r 

Lyssna på din läkares ordinationer och fullfölj antibiotika-

behandling helt, säger Erik Nyström och Helena Bragd.

En laboratorietekniker analyserar 
bakterieodlingar.
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Fakta – Becton Dickinson:
•  Tillverkar och marknadsför produkter för sjukvård samt för 

forsknings- och klinisk laboratorieverksamhet.

•  Är världsledande inom utveckling av produkter som hjälper 

till att reducera risken för nålsticks- och blodöverförd smitta.

•  Har 47 000 anställda i 50 länder. I Sverige har företaget ett 

hundratal anställda.

• Omsätter cirka 12 miljarder USD årligen.

•  Grundades 1897 av Maxwell W. Becton och 

Fairleigh S. Dickinson.

• Har huvudkontor i Franklin Lakes, New Jersey, USA.

•  Köpte 2014 Care Fusion som arbetar med infusionspumpar 

och läkemedelshantering.
www.bd.com/se

Dags for krafttag mot resistenta

En od lingsplatta 
med framvaxta 
bakteriekolonier. 

BD Kiestra™– 
hogautomatiserad 

laboratorieutrustning 
for snabb och effektiv 

diagnostik.


