
Ny sjukhusdirektör utsedd
Ny direktör för Karolinska Universitetssjukhuset blir Melvin Samsom, som nu är chef för ett av Nederländernas största medicinska centra,
Radboud University Medical Center i Nijmegen. Den nye sjukhusdirektören tillträder den 1 oktober och fram till dess fortsätter Mikael Forss
som tillförordnad direktör.

Melvin Samsom har haft en framstående karriär både som forskare och ledare och är professor i gastroenterologi. Som innehavare av ett prestigefyllt
femårigt personligt anslag från den nederländska konst- och vetenskapsakademien har han forskat såväl vid Royal Adelaide Hospital i Australien och Mayo
Clinic i USA som i Nederländerna.  Samsom har varit klinikchef och divisionschef vid University Medical Center Utrecht samt chefläkare vid och, sedan
2011, direktör för Radboudumc, Radboud University Medical Center.

- Det är en fantastisk möjlighet att få ta över ledningen av Karolinska Universitetssjukhuset, ett av de viktigaste i västvärlden, säger Melvin Samsom. Vi
kommer att behöva utveckla nya strategier för att vårda framtidens patienter  och Karolinska ska ligga bland de främsta i det arbetet.

Radboudumc har drygt 10 000 anställda. Under Melvin Samsoms tid som chefläkare och direktör har man genomgått en omfattande förändringsprocess för
ökad kvalitet i vård, forskning och utbildning. Särskild vikt har lagts vid innovativt tänkande inte bara i forskning utan också i vårdens utförande. Kvalitet,
patientsäkerhet och patienternas delaktighet har stått i fokus för förändringsarbetet i vården, samtidigt som den medicinska grundutbildningen fått en ny
utformning och forskningen har koncentrerats och kraftsamlats.

- Vi är väldigt nöjda med att ha lyckats rekrytera en internationell toppkraft som ny sjukhusdirektör, säger Karolinska Universitetssjukhusets
styrelseordförande Per Båtelson. Melvin Samsom har visat en enastående förmåga att driva förändringar i patienternas intresse och är alldeles rätt person
att fortsätta och utöka det ständiga förbättringsarbete som pågår på Karolinska Universitetssjukhuset.

Karolinska Institutet hälsar också utnämningen med stor tillfredsställelse. - Karolinska Universitetssjukhuset är vår viktigaste partner när det gäller både vår
kliniska forskning och våra medicinska utbildningar, säger KI:s rektor Anders Hamsten. Jag ser fram emot att fördjupa det samarbetet tillsammans med
Melvin Samsom. 
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Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För
oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.


