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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Omställningsåtgärder 2006 för Sjukvården Salem Nykvarn
Södertälje
Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

Ärendet
Sjukvården Salem Nykvarn Södertälje hemställer om bidrag för
driftskostnadssänkande åtgärder.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att bevilja bidrag för omställningskostnader vid Sjukvården i Salem,
Nykvarn och Södertälje med 10,6 miljoner kronor, avseende investeringar i
IT och kommunikation samt omstruktureringskostnader.

Bilagor
1 Sjukvården Salem Nykvarn Södertäljes skrivelse
2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

2006-04-25
2006-07-04
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Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 9 augusti 2006.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 22 augusti 2006.

M- och fp-ledamöterna antecknade följande särskilda uttalande:
”Vi var tidigare mot förslaget att sammanföra all landstingsdriven sjukvård i
Södertälje, Salem och Nykvarn till en gemensam vårdorganisation. Sammanslagningen är en centralisering som nu kräver omställningskostnader med
10,6 miljoner kronor. Dessa pengar skulle kunna användas bättre med tanke
på det kaos som råder inom sjukvården i Stockholms läns landsting i dag.”

Ärendet och dess beredning
Sjukvården Salem Nykvarn Södertälje (SNS) direktör har i skrivelse den
25 april 2006 (bilaga) hemställt om bidrag för investering om 11,5 miljoner
kronor i åtgärder för att täcka driftskostnader och investeringsutgifter.

Ärendet har remitterats till landstingsdirektören.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 4 juli 2006 (bilaga)
föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att
bevilja bidrag för omställningskostnader vid Sjukvården i Salem, Nykvarn
och Södertälje med 10,6 miljoner kronor, avseende investeringar i IT och
kommunikation samt omstruktureringskostnader.
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Bilagor
Sjukvården Salem Nykvarn Södertäljes skrivelse
Härmed anhålles om omställningsbidrag för att täcka ökade driftskostnader
och investeringsutgifter med anledning av sammanslagningen mellan den
offentligt drivna primärvården i Salem, Nykvarn och Södertälje och
Södertälje sjukhus och kostnader i samband med neddragning av akutsomatisk slutenvård. Hemställan enligt nedan beslutades i Sjukvården Salem
Nykvarn Södertäljes styrelse 2006-04-05, vilket framgår av bifogat
protokollsutdrag (bilaga 1).
Primärvården inom SNS och Södertälje sjukhus har olika tekniska lösningar
avseende intranät, internet, datanät, it-säkerhet och telefoni. Den gemensamma grafiska profilen skall ses över och nya skyltar ska tas fram.
En gemensam infrastruktur är en förutsättning för att integrera sjukhusets
och primärvårdens it-stöd, intranät och internetsidor. En ny teknisk plattform
skall införas i linje med Stockholms läns landstings tidigare beslut om val av
publiceringsverktyg. Äldre utrustning måste bytas för att kunna lyfta infrastrukturen till en rimlig nivå avseende säkerhet och de krav som verksamheten ställer på hastighet och tillgänglighet.
En projektledare kommer att tillsättas under en tvåårsperiod för att genomföra ett nytt gemensamt intranät samt externa webbplatser för sjukhuset och
varje primärvårdsenhet under en gemensam portal.
IT-säkerheten ska säkerställas och en säkerhetsanalys måste genomföras
inom hela organisationen.
En åtgärd för att minska underskottet inom akutsomatiken var att stänga en
vårdavdelning. Budgeten 2006 förutsätter att neddragningen genomförts till
årsskiftet 2005/2006. Vårdplatsreduceringen är genomförd från den 8 mars
2006. Den gemensamma personalen har skolats in. Viss elektiv kirurgi har
ställts in under genomförandeveckorna.
Karolinska universitetssjukhuset och Södertälje sjukhus påbörjade en
gemensam upphandling av patient- och personalmat. Upphandlingen är
avbruten och vi kan konstatera att den enligt kravspecifikationen tilltänkta
leverantören inte kommer att genomföra och finansiera ombyggnad av
matsal och investering i nödvändig utrustning.
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Följande omställningskostnader är identifierade för år 2006:
Omstrukturering slutenvård
IT-kostnader:
Tele, intranät, Internet, IT-säkerhet
Infrastruktur nät klienter
Personalkostnader för projektledare två år

2,5 mkr
2,5 mkr
2,0 mkr
1,5 mkr

Kommunikation:

Ny varumärkesplattform inkl grafisk profil
Intern och extern kommunikation för SNS
Nytt skyltprogram
Avbruten kostupphandling:

0,8 mkr
0,3 mkr
1,0 mkr
0,6 mkr

Summa omställningskostnader

11,5 mkr

Begärda omställningsbidrag sänker på sikt driftskostnaderna.
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Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Bakgrund och förvaltningens synpunkter
I mars 2005 beslutade landstingsfullmäktige om en ny, gemensam
organisation för all landstingsdriven primärvård, geriatrik, psykiatri och
akutsjukvård i Salem, Nykvarn och Södertälje. Den nya organisationen,
verksam från 1 april 2005, har ett starkt fokus på ökad tillgänglighet,
förbättrad samverkan och utveckling.
Primärvården och Södertälje sjukhus har idag olika tekniska lösningar
avseende datanät, IT-säkerhet, intranät, internet och telefoni. En gemensam
infrastruktur är en förutsättning för att effektivt kunna integrera sjukhusets
och primärvårdens intranät, externa webbplatser och IT-stöd.
En ny teknisk plattform skall införas, och äldre utrustning bytas ut för att nå
de krav som verksamheten ställer avseende tillgänglighet, hastighet och
säkerhet. En säkerhetsanalys måste genomföras inom hela organisationen.
En projektledare kommer att anställas under två år för att genomföra ett nytt
gemensamt intranät och externa webbplatser för sjukhuset och varje
primärvårdsenhet under en, gemensam portal.
Projektet innefattar även en översyn av varumärkesplattform och grafisk
profil. Kostnaderna för investeringar i IT och kommunikation uppgår totalt
till 8,1 miljoner kronor.
För att komma till rätta med de senaste årens stora underskott inom den
akutsomatiska specialiteten har ett åtgärdsprogram tagits fram. I handlingsplanen ingår nedläggning av en vårdavdelning. I budgeten för 2006 år
förutsätts det vara genomfört vid ingången av året. Vårdplatsreduceringen
försenades dock och var fullt genomförd först i början av mars, vilket har
medfört extra kostnader, uppgående till 2,5 miljoner kronor.
Enligt förvaltningen ligger investeringarna i infrastruktur för IT och
kommunikation väl i linje med fokus och målsättning för verksamheten, och
förväntas på sikt bidra till effektivare kommunikation och verksamhet samt
lägre driftskostnader. Det minskade antalet vårdplatser bidrar till lägre
driftskostnader och ett minskat kostnadstryck framgent.
Den av Karolinska sjukhuset och Södertälje sjukhus påbörjade gemensamma
upphandlingen av patient- och personalmat har avbrutits. Det innebär att den
ombyggnation av matsal och de investeringar i utrustning som aviserats inte
kommer att fullföljas. Merkostnaderna till följd av den avbrutna
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kostupphandlingen beräknas för Södertälje sjukhus uppgå till 0,6 miljoner
kronor för 2006. Enligt förvaltningens bedömning bör frågan avseende den
avbrutna kostupphandlingen utredas vidare, varför hemställan om att täcka
dessa 0,6 miljoner kronor bör avslås.

