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Karolinska sjukhuset – Radiumhemmets omdaning, på- och ombyggnad av P8 (norra delen av strålbehandlingsbyggnaden)
(bilagor)
Ärendet
Bitr. sjukhusdirektören vid Karolinska sjukhuset (KS) hemställer i bifogad
skrivelse att produktionsstyrelsen som en första etapp av Radiumhemmets
(RaH) omdaning dels beslutar bevilja KS att teckna hyresavtal för om- och
påbyggnad av strålbehandlingsbyggnaden P8 och dels beslutar mottaga donationen från Cancerföreningen i Stockholm och Gustav V´s Jubileumsfond för
byggande, inredning och utrustning av utbildningslokaler.
RaH´s ursprungliga delar (By P1, P3 och P5) uppfördes 1938 och genomgick en omfattande upprustning 1983-85. Sedan denna renovering planerades
har sjukvården radikalt förändrats, vilket gör att befintliga lokaler är dåligt anpassade till dagens behov. Strålbehandlingsbyggnaden (P8) uppfördes 1968
och har byggts till 1989 och 1994. För att nuvarande sjukvård skall kunna
bedrivas rationellt krävs en genomgripande modernisering. En utvecklingsplan
för RaH har utarbetats (presenterad feb. 2000), bilaga 1 a. De viktigaste delarna i denna plan berör en omdaning av onkologin, samlad lokalisering för
patologi och cytologi, överflyttning av centrum för hematologi från huvudbyggnaden samt att skapa samlade och moderna lokaler för ett kunskapscentrum
för onkologiska sjukdomar. En ombyggnad för flytt av brachyterapin inom
RaH pågår enligt plan (projektet redan beslutat i PrS under 2000).

Bilagor: 1. Bitr.sjukhusdirektörens skrivelse, 2001-05-31, med bilagor:
a. Radiumhemmets utvecklingsplan , februari 2000,
(sammanfattningen)
b. Förslag till om- och påbyggnad av P8, maj 2001-08
(delvis)
c. Tidplan
d.1 Brev från Cancerföreningen i Stockholm, 2001-05-31
d.2 Protokollsutdrag ang. donation från Gutsav V´s
Jubileumsfond, möte 2001-05-30
e. Kostnadskalkyl
(Observera att till detta ärende har endast en begränsad del av det från KS
översända materialet bifogats. Underbilagorna ”Radiumhemmets utvecklingsplan” (16 sid) och ”Strålbehandlingsbyggnaden P8, Förslag till om- och tillbyggnad, Maj 2001” (25 sid) kan rekvireras från handläggaren vid PrSstaben
eller KS, RaH)

För onkologin föreslås i planen ett stegvis genomförande såväl för strålningsbyggnaden (P8) som det ursprungliga RaH (P1, P3 och P5). Genom
att i en första etapp uppföra en påbyggnad av by P8 om ca 2200 m2
(2 plan) skapas bl.a. evakueringsytor inom RaH. Påbyggnaden skall senare
användas för centrum för hematologi (CfH).
Nästa etapp innebär att de nuvarande 4 otidsenligt utformade vårdavdelningarna slås samman till 3 större rationella. Nuvarande expeditionslokaler flyttas och ger plats för sjukvårdsytor. Mottagningslokalerna kan härmed
förbättras. För att genomföra den föreslagna ombyggnader i P1, P3 och P5
krävs även att MAVA (medicinska akutvårdsavdelningen tillhörande akutmottagningen) flyttar från sin nuvarande temporära lokalisering inom RaH till den
planerade temporära nybyggnaden F4 i samband med om- och tillbyggnad av
KS akutmottagning m m enligt tidigare i PrS behandlat ärende (2000-12-16).
För en mer detaljerad beskrivning av Radiumhemmets omdaning, såväl beträffande de strukturella verksamhetsförändringarna som de lokal-korrektioner
som föreslås, hänvisas till bitr. sjukhusdirektörens hemställan med bilagor.
Byggnadsinvesteringen i etapp 1, påbyggnad av P8 samt vissa ombyggnadsarbeten, har av Locum beräknats till ca 69 Mkr. För de delar av
denna som avser utbildningslokaler har en donation om sammanlagt
18 Mkr utlovats från Cancerföreningen i Stockholm och Gustav V´s
jubileumsfond. För sjukvårdsdelen tillkommer utrustning, som beräknats till ca
2,5 Mkr. Investeringarna medför en ökad hyra, som efter avräkning av vissa
nuvarande utbildningslokaler som lämnas, beräknas till ca 6,0 Mkr/år samt
0,35 Mkr för utrustningen.
Som information bör nämnas ett den totala upprustnings- och om- och
tillbyggnadsinvesteringen, d.v.s. såväl den etapp 1 som det nu aktuella ärendet
gäller som övriga etapper inräknade, har preliminärt beräknats till ca 150 Mkr
inkl. utrustningsanskaffningar.
Ytmässigt innebär RaH´s slutliga omdaning enligt planen en rationa-lisering
med ca 800 m2. (3500 m2 lämnas i KS huvudbyggnad och L1 medan de 500
m2 i nuvarande MAVA återföres till RaH´s disposition samt den föreslagna
påbyggnaden av P8 2200 m2)
De verksamhetsmässiga vinster som framhålles är:
- lokaleffektivisering
- sammanförande av den splittrade CfH till en samlad enhet nära
onkologin
- 4 onkologvårdsavdelningar blir 3
- ökad kapacitet för öppenvården
- sammanhållen patologi inom sjukhusområdet
- kunskapscentrum för onkologi, hematologi och patologi skapas

De ekonomiska vinsterna av den föreslagna etappen kommer enligt sjukhuset
först då den andra och slutliga etappen av RaH´s omdaning slutförts. Bl.a.
framhålles att ökad kapacitet för öppenvården är nödvändig och kommer att
medföra intäktsökningar som preliminärt angivits till storleksordningen 15 Mkr.
De kostnadsreduktioner som kan uppnås genom effektivare utnyttjande av KS
huvudbyggnad då CfH med idag sammanlagt 3500 m2 blir disponibla såväl för
evakueringsändamål för rationellare upprustnings och ombyggnadsarbeten i
huvudbygganden som för annan möjlig sjukvårdsverksamhet i lokalerna har
inte kunnat kvantifieras.
Förslag till beslut
Produktionsstyrelsen föreslås besluta
att för egen del tillstyrka och föreslå landstingsstyrelsen besluta att godkänna den av biträdande sjukhusdirektören vid Karolinska sjukhuset
föreslagna om- och tillbyggnaden av strålbehandlingsbyggnaden P8
som en första etapp av Radiumhemmets omdaning inom ramen för en
total investeringsutgift om ca 53,5 Mkr inkl. utrustningsanskaffningar, samt
att mottaga donationer från Cancerföreningen i Stockholm och Gustav
V´s Jubilemsfond för byggande, inredning och utrustning av
utbildningslokaler i P8 om totalt ca 18 Mkr.
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