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Landstingsstyrelsen

På- och ombyggnad av Radiumhemmet samt programarbete avseende
ADR-logistik, Karolinska sjukhuset
(1 bilaga)
ÄRENDET
Förslag till investering i på- och ombyggnad av Radiumhemmet på Karolinska
sjukhuset samt till programarbete avseende ADR-logistik vid sjukhuset.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsstyrelsen beslutar
att

godkänna investering i på- och ombyggnad av Radiumhemmet på Karolinska sjukhuset till en total investeringsutgift på 59 mnkr inkl utrustning samt

att

rekommendera produktionsstyrelsen godkänna att programarbete avseende ADR-logistik vid Karolinska sjukhuset genomförs till en investeringsutgift på 8 mnkr.

BAKGRUND
Produktionsstyrelsen beslöt den 28 augusti 2001 (bifogas), på förslag av Karolinska sjukhuset, att föreslå landstingsstyrelsen godkänna en investering i på- och
ombyggnad av Radiumhemmet (strålbehandlingsbyggnaden P8). Den totala investeringsutgiften beräknades till 71,5 mnkr inkl utrustning. Eftersom donationer
utlovats från Cancerföreningen i Stockholm och Gustav V:s Jubileumsfond stannade dock landstingets investeringsutgift för byggnationen på 53,5 mnkr. Donationerna är maximerade till 25 mnkr varav 18 mnkr skall bidra till att täcka byggkostnaderna för utbildningslokaler och resterande del skall finansiera inredning
och utrustning i dessa lokaler.
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Bilaga
Tjänsteutlåtande 2001-08-17 samt protokollsutdrag 2001-08-28 från produktionsstyrelsen
Investeringen är första etappen i en omdaning av Radiumhemmet. Genomförande
av denna etapp förutsätter, enligt samstämmiga uppgifter från sjukhuset och Locum AB, inte ytterligare investeringar i Radiumhemmet utan är fristående.
Från sjukhusets sida har under utredningsarbetet framförts att en upprustning och
förbättrad logistik för röntgenverksamheten är nödvändig. Del av apparaturen vid
avdelningen för diagnostisk radiologi (ADR) är till största delen inte datoriserad
och bildhanteringen är ålderdomlig. Merparten av lokalerna är slitna och har dålig
logistik. Ett programarbete bör därför nu påbörjas.
UTREDNINGENS FÖRSLAG
Utredningen om nytt universitetssjukhus lämnade i slutet av januari 2002 en skrivelse till landstingsstyrelsen om pågående och planerade investeringar inom sjukvården. Rörande den här aktuella investeringen i Radiumhemmet föreslogs att
programarbetet skulle få drivas vidare inom en ram på 2 mnkr.
Investeringens omfattning är i huvudsak följande.
o

De tre befintliga planen i aktuell byggnad (P8) rustas delvis upp och viss
ombyggnation sker till expeditionslokaler.

o

Två nya plan byggs. Ett av dessa, som benämns kunskapscentrum, skall
bestå av samlingssal, konferens- och seminarierum, bibliotek mm. Lokalerna skall användas för utbildningsändamål inom onkologi, patologi och
hematologi.

o

Det andra planet består till ca hälften av fläktrum samt utrymme för expeditionslokaler. Dessa sistnämnda lokaler inreds inte inom ramen för denna
investering utan byggs endast som ett skal.

o

Nytt fläktsystem installeras, elstation rustas upp och viss förstärkning av
bygganden sker genom uppförande av pelare.
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Investeringsutgiften för byggnationen av det s k kunskapscentrat har av Locum
preliminärt angivits till ca 30 mnkr. Finansieringen av detta sker delvis genom donationer på 18 mnkr.
Efter det att utredningens ovan nämnda skrivelse avlämnades har ytterligare diskussioner förts om den aktuella investeringen. Utredningen har därvid gjort bedömningen att investeringen är angelägen för utveckling och utbildning inom bl a
onkologi och att den därför bör genomföras. Landstingets investeringsutgift på
knappt 60 mnkr får betraktas som försvarbar även om nyttjandetiden för
investeringen eventuellt kan komma att avkortas till följd av förändringar inom
sjukhuset m a a utredningens kommande förslag. Det har även framkommit att
donatorerna ser det som angeläget att investeringen nu kommer till stånd. I annat
fall finns risk att donationsmedlen inte längre står till förfogande.
De beräkningar av investeringsutgiften som låg till grund för produktionsstyrelsens
förslag har setts över av Karolinska sjukhuset och Locum AB. Den del av produktionskostnaden som faller på landstinget har ökat från 53,5 till 59 mnkr, inkl
utrustning för 2,5 mnkr, vilket utredningen föreslår godkänns.
Vilken hyreshöjning investeringen åsamkar Karolinska sjukhuset är inte klart eftersom förhandlingarna mellan sjukhuset och Locum AB inte är slutförda. Enligt
uppgift från Locum AB torde det dock handla om en årshyra på ca 7,5 mnkr
förutsatt ett tjugoårigt hyresavtal. Enligt uppgifter från Karolinska sjukhuset kommer hyresökningen för Radiumhemmets del dock att bli ca 3 mnkr lägre eftersom
lokaler lämnas på andra håll inom sjukhusområdet. Vilka de ekonomiska effekterna blir för sjukhuset som helhet går dock inte ännu att slutligt bedöma. De
lokaler som Radiumhemmet lämnar kan ju komma att användas av sjukhuset för
annan verksamhet vilket i så fall inte leder till en totalt sett minskad hyreskostnad.
Trots den osäkerhet som finns om de samlade driftekonomiska konsekvenserna
för sjukhuset vill utredningen inte motsätta sig investeringen med tanke på att den
tillgodoser angelägna behov.
När det gäller det föreslagna programarbetet avseende ADR-logistik anser utredningen att det bör genomföras inom ramen för en investeringsutgift på 8 mnkr.
Beslut om detta får fattas av produktionsstyrelsen.

Sören Olofsson
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