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IT-forum

139 För att säkerställa resursbehov i enhetligt IT-baserat
patientjournalsystem, delprojekt Införande
behöver vi förstärkning med konsult
49487 kr * 12 = 593 844 kr

LAB

IT

144 Komplettering av kostnadskalkyl för sammanslagning av labbdatasystemen på Trans fusionsmedicin Huddinge och Solna
( Projekt InProsT ). Tidigare begärd ( och
beviljad) omställningskostnad: 610 tkr
för projektledare och 200 tkr för hårdvara
Nedanstående siffror kompletterar tidigare
ansökan.
Systemanpassn fr leverantör 590 tkr
Hårdvara 1000 tkr

HKL

Thoraxkärl

153 Kliniken har slagits ihop 040517, flytt av
möbler från HS till KS

Kärlkirurgi

593 844

590 000
1 000 000

2 992

MK1

Njurmedicin

154 Från och med 2005-01-10 vårdas njurmedicin
och endokrinologpatienter på vårdavdelningen
K86-88, Huddinge. Personalen på vårdavdelningen behöver få kunskap i endokrinologi
och i huvudsak diabetesvård därför ska vi
ordna en utbildningsdag 20050310,

60 000

MK2

Kvinnoklin

156 Två avdelningar, en på Huddinge och en i
Solna, ska nu slås samman till en sektion
med gemensamma chefer och personal
med allt vad detta innebär. En gemensam
samvaro med bowling och en avslutande
middag för att lära känna varandra under ett
mer otvunget sätt

11 000

MK2

Kvinnokl 157 Efter sammanslagning av kvinnoklinikerna
Karolinska Solna resp Huddinge är kvinnokliniken
Karolinska universitetssjukhusets största
verksamhetsområde. En omorganisation har lett till
bildning av 6 sektioner som leds av sektionsoch enhetschefer. Vid de stora sektionerna
gynekologi respektive obstetrik finns under
enhetschefer även 1:a linjens chefer. Så också
inom fertilitetsenheten. Vissa tidigare chefer
har inte erhållit tjänst på samma nivå och en del
har bytt huvudarbetsplats S/H. Oro finns bland
vårdpersonal när ny ledning tillträder. Enl 3 S
utredningen finns även ett uppdrag att minska
vården vid kvinnokliniken Solna. Det senare
gäller framförallt gynekologisk akut öppenvård och
abortverksamheten. Etableringsfasen med
tillsättning av första linjens chefer pågår.
För att skapa den teambildning som behövs
behöver mellanchefer (sektions-och enhetschefer)
få adekvat stöd och professionell handledning.
Man önskar bilda handledningsgrupper för i första hand

30 560
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enhetschefer, som gemensamt kan få handledning
via Previa (beteendevetare Per Larsson).
2 tim/tillfälle och vid 8 tillfällen under våren 2005.
Detta för att snabbt få kraft i organisationen, stöd
åt chefer och stabilitet i organisationen.
LIV
IT-staben
IT-forum

161 Utbyte av PC för att uppnå en gemensam
standardmaskinpark för sjukhuset. Investeringsbehovets omställningsdel uppgår totalt till
ca 35 Mkr. 20 Mkr av dessa är redan beviljade.
Denna förfrågan avser ytterligare 10 Mkr för
ändamålet.

Ekonomiavd
Redovisningss
171 Dokumentation av det nya Raindance-företaget
både applikationsdelen och systemupplägget
( behörigheter, loggning av händelser mm).
Leverantör WM-data
Huvud

Smärt C
vid neuro
kir klin

173 Rehabiliteringsmedicinska kliniken i Huddinge
och Rehabkliniken i Solna flyttar till Danderydssjukhus AB. Två team som tillhör Karolinska
Solnas multidisciplinära smärtgrupp kvarstannar
dock enligt tidigare beslut i Landstingsstyrelsen
Dessa kommer att bilda en ny gemensam enhet
"Smärtcentrum", som organisatoriskt kommer
att tillhöra Neurokirurgiska klin vid Huvuddiv
Tillskapandet av "Smärtcentrum" kommer att
medföra en del extra externa kostnader.
Två enhetsmöten under vintern/våren 2005
Hyra av möteslokal 4000 kr
Mat/Kaffe 2000 kr
Utbildn/kurs för sjuksköterskan i TENS-behand
( transkutan elektrisk nervstimulering )
Apparater för utprovning kvitteras ut via
hjälmedelscentralen
Till följd av ändrat arbetssätt för ett av teamen
44 000 kr
kommer elektromyografi ( EMG )-biofeedback
att användas av sjuksköterska / läkare i
behandlingen. Utförts tidigare av sjukgymnast.
Medicinskåp, mediciner och akutvätska saknas
Produktion av infoblad för den nya verksamheten
vid smärtcentrum 15 000 kr
Övrigt material ( nya skyltar, stämplar, patientinfo
material etc ) 10 000 kr

SUMMA
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