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152 Till följd av förändringar för avdelningen KAS
(Systemvård / Administration) då enheter flyttas från båda
sjukhus till en gemensam lokal, måste följande ombyggnationer göras.
En vägg måste flyttas till en kostnad av 450 tkr.
Då andrologen har flyttat behöver ytterligare en vägg
flyttas till en kostnad av 326 tkr.
Bildandet av ett kontorslandskap kommer att under en
längre tid medföra minskad hyreskostnad.
Den sammanlagda kostnaden för ombyggnationen uppgår
till ca 800 tkr.
Delar av gruppen har redan börjat att flytta.

FA

800 000

MK1

Njurmedicin

155 Sammanslagningen och omorganisation inom
Karolinska Unversitetssjukhuset föranleder ett
gemensamt vårdgolv för patienter, vilka
behöver njurmedicinskt respektive endokrinologiskt slutenvård på Huddinge. Detta kommer
att äga rum på den tidigare rent njurmedicinska
vårdavdelningen K86-88, Huddinge. För att vården
skall bli säker och effektiv fordras ett välfungerande
läkemedels-/beredningsrum. Utan en ombyggnation skulle arbetsmiljön bli usel och riskerna
för allvarliga medicinska misstag betydande.
I och med ny organisation inom MK1 har
vårdavdelningen K86-88 fått en förfrågan om
att utöka antalet vårdplatser. En direkt kosekvens
av detta blir ökad bemanning, fler personer som
måste dela lokaler. Ett viktigt utrymme är läkemedels/beredningsrummet där sjuksköterskorna
har sin huvusakliga arbetsmiljö. Därför ansöks nu
om medel för att bygga om, renovera och göra
lokalerna säkrare bl a med tanke på att där för varas dyra läkemedel och narkotika preparat.

FA

1 000 000

LAB

IT

158 Sammanslagning av tre laboratorieinformationssystem till ett (nytt) inom Klinisk Mikrobiologi.
Avser förberedelser, processkartläggning samt
avveckling av ett av de befintliga systemen
och införande av det nya inom den delen av
verksamheten. Kostnad för utveckling/anpassning
av nytt system, kostnad för hårdvara och kostnad
för avveckling/införande av resterande två system
tillkommer och förhandbesked begärs separat för
dessa.

IT

1 450 000

LIV

IT-forum

159 Vid byte till IT-enhetligt patientjournalsystem på
Karolinska Universitetssjukhuset så måste vi
anpassa vilken skrivare som används för utskrift
av etiketter för provbundna analyser till KUL från
Take Care. Därför behövs nya etikettskrivare
för klinikerna i Solna. Denna insikt var ej tillgänglig
vid starten av projektet varför den ursprungliga
ansökan (godkänd) som omställningsmedel
härmed kompletteras.

IT

1 700 000
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160 Sammanslagning av Citrix-miljöerna i Solna och
Huddinge samt upprättande av Citrixlösning för
nya fristående laboratorieenheten LNP. Hårdvarukostnad tillkommer. Ansökan om omställningskostnad för hårdvara tillkommer när budget för
hårdvara upprättats.

IT

503 000

LIV

IT-forum

162 Detta är utrustning som behövs för att höja
hastigheten för kommunikation och ge möjlighet
till att leva upp till de kommunikationskrav som
krävs för att sjukhusens gemensamma ITsystem skall användas på ett effektivt sätt

IT

7 050 001

IT

1 125 000

ÖV

10 550

Samtliga maskiner nedan är till för det s.k. Core
projektet som ser till att nätverket ( Karolinska
LAN) anpassas för att klara av verksamhetens
krav på IT-Kommunikation mellan sjukhusen
och omvärlden. Samtliga inköp kan specificeras
i detalj avseende behov för att utöka kapaciteten.
Maskiner för inköp
Rack för nätverksutrustning mm Solna

840 tkr

Rack för nätverksutrustning mm Huddinge

630 tkr

Cisco maskin WS-C2950G-48-El Enh Huddinge

510 tkr

Cisco maskin WS-C2950G-48-El Enh lmg. Solna

510 tkr

Cisco maskin WS-C2950C-24 Enh. Img

260 tkr

Cisco maskin WS-C3560-24PS-S Huddinge

600 tkr

Cisco maskin för Huddinge

920 tkr

Cisco maskinWS-C3750G-24TS-S Huddinge

920 tkr

Cisco maskinWS-C3750G-24TS-S Solna

920 tkr
470 tkr

Cisco maskin GLC-LH-SM och WS-X6748-SFP Solna

Cisco maskin GLC-LH-SM och WS-X6748-SPF Huddinge

470 tkr

Utan investeringen så kan ej övriga påbörjade projekt som
kräver utökad kommunikation kunna genomföras.

LAB

IT

172 Samordning av preanalys inkl processstöd. Detta
är ett led i projekten "Minimering av antalet
laboratorieinformationssystem" samt "Samordning
preanalys". Nedanstående begäran om omställningskostnader omfattar endast externa kostnader
för införande av preanalyssystemet på pilotverksamhet. Breddinförande väntas totalt kosta ca
10 Mkr.
Pilotstudie 1 125 tkr varav
- konsulttjänster, programutveckling,projektledning etc 948 tkr
- hårdvara (etikettskrivare, skanners) 177 tkr

MK2

Urologklin

2005-05-02

174 Kompetensutbildningsdag, halvdag, för all
personal på Urologkliniken med föreläsningar om
sjukvårdsjuridik, avvikelsehantering, kvalitetsutveckling utifrån vårdöverenskommelsen, olika
fokusområden samt TEAM-arbete inom kliniken
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175 Yrkar på kostnadstäckning för följande kostnader
som uppkommer i samband med integrationen av
Bröst- och Endokrinologiska verksamhet i
Huddinge och Solna. Integrationen innebär att
sammanlagt åtta läkare flyttas från Huddinge
till Solna, därmed uppkommer behov av arbetsplatser.
Detta löses genom
1. Institutionen för Kirurgisk vetenskap flyttar från
P9:O3 till M3. Deras tidigare kontorsutrymme
tas nu i bruk av läkare. Här bekostade KI en
glasvägg som vi nu har att betala halva kostnaden
för 21300 kr
2. En landskapsdel på våningsplanet skärmas av
med en glasvägg för att tillåta arbete ostört för
6 personer. Beräknad kostnad 10000 kr
Skrivbord och stolar 10000 kr

FA
ÖV

31 300
10 000

177 Integrationsseminarium för klinikens läkare och
chefssjuksköterskor

ÖV

5 160

Diabetes

AKUT

Bild o teknik

178 Ombyggnadskostnader för expeditioner till Lars
Johanson Bitr divisionschef och Stabspersonal i
Helikopterhuset P9:04 i samband med att Bild
och Teknik integrerades i Akutdivisionen

FA

110 000

MK1

Endokrinologi

179 Tidigare beviljad ansökan se löpnr 20
Kompletterande ansökan löpnr 179 pga att
LOCUM nu lämnat prisförslag ( 128 Tkr) vilket är
30 tkr högre än det ursprungliga priset.

FA

30 000

MK1

Njurmedicin

183 De två tidigare njurmedicinska klinikerna vid
Karolinska slogs samman den 1/9-04. En ny
klinikorganisation med fyra överbryggande
ansvarsområden har nu skapats. Under 2005 skall
vi konsolidera och samordna hela vårt verksamhetsområde och beslutande besparingar genomföras. På slutenvårdsavdelningarna i Huddinge
och Solna skall förutom njurmedicinsk vård också
skötas endokrinpatienter.
För att klinikens medarbetare, som bedriver verksamhet på sex olika platser inom SLL, skall
föras samman bättre och få en gemensam identitet
planerar vi att ha seminarie- och särskilda utbildningsinsatser vid två tillfällen under hösten -05
1 1/2 dags utbildning vid 2 tillfällen. Detta för att
ge alla möjlighet att komma med på koferenserna.
Samtidigt måste viktiga verksamheter på våra
enheter hålla igång även när konferensen pågår.
Vi har totalt drygt 300 anställda och räknar med
att 260 kommer att närvara vid våra höstkonferenser. Övernattning ingår ej.

ÖV

300 000
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185 Från och med 2005-01-10 vårdas patienter för
endokrin- och njurmedicinska åkommer, på vårdavdelningen K86-88, Huddinge. Personalen på
vårdavdelningen behöver få kunskap i endokrinologi
och i huvudsak diabetesvård därför ska vi ordna
en utbildningsdag 2005-03-10.

ÖV

50 000

HUVUD

Hörselklin

186 I enlighet med 3 S uppdraget finns från och med
2005-01-01 en Hörselklinik (140 medarbetare)
i Karolinska Universitetssjukhuset med verksamhet i Solna, Huddinge och Rosenlund.
Rosenlund en enhet för processområde vuxenhab
Solna och Huddinge kommer att fokusera på
processområde Diagnostik/Yrsel samt processområde Barnhabilitering.

ÖV

131 000

För att starta den process som skall möjliggöra
att 3S-uppdraget slutförs och sätta verklig fart på
förändringsarbetet har i samråd med
organisationskonsult Torsten Thunell, PREVIA
lagts ett schema för Hörselkliniken bestående av
en heldags- och två halvdagsaktiviteter samt
till detta en halv utbildningsdag för den nya
ledningsgruppen som skall börja arbeta under
maj månad.
Detta är nödvändigt för att uppnå det resultat som
förväntas av en samlad Hörselklinik i 3S-uppdraget.

SJUKHUSLEDN

187 Utvecklingsaktivitet för sjukhusledningen, vidareutveckla sjukhusledningens arbetssätt.

ÖV

142 200

LIV

IT-forum

188 Projektet IT-enhetligt patientjournalsystem har
behov av externa resurser för att genomföra delprojektet, integration mellan RIS i Solna samt Take
Care för elektronisk remiss/svarshantering för
klinikerna mot röntgenavdelningarna.
- Teknisk uppgradering av plattform för RIS
- Konsultuppdrag för anpassning av RIS från KODAK
- Konsultuppdrag för anpassning av Take Care
från Profdoc Care.

IT

1 300 000

HUVUD

Smärt-

189 Från årsskiftet 04/05 tillhör Rehabiliteringsmedicinska kliniken i Huddinge och Rehabkliniken i
Solna Danderydssjukhus AB. Två team som tillhör
Karolinska Solnas multidisciplinära smärtgrupp
har kvarstannat enligt tidigare beslut i Landstingsstyrelsen. Dessa har bildat en ny gemensam
enhet, "Smärtcentrum", som organisatoriskt tillhör
Neurokirurgiska kliniken vid Huvuddivisionen.
Tillskapandet av " Smärtcentrum" kommer att
medföra en del extra externa kostnader och
omställningsbidrag om 75000 kr har beviljats (löpnr 173)
I den ansökan saknades flyttkostnader som nu

ÖV

5 500

centrum
vid Neurokirurgiska
kliniken
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är aktuellt.
Uppskattad kostnad hämtats via offert från ICM
Logistik AB.
I samband med att Rehabiliteringsmedicin flyttar
till DS kommer smärtcentrums personal att utrymmesmässigt kontrahera verksamheten till
en och samma korridor i Norrbackahuset, S3:01.
Tre medarbetare måste byta arbetsrum för att
detta ska bli till. Flyttkostnaderna yrkas härmed
täckning för.
LIV

IT-Forum
Drift

Adm,miljö, Miljö och
säkerhet
hållbarhets
avd

190 För att sjukhuset på ett effektivt sätt skall kunna
dela information inom sjukhuset och mellan
orterna Huddinge och Solna krävs en gemensam
plattform/teknik. För att kunna etablera denna
plattform krävs det att befintlig miljö på båda
sidor finns kvar parallellt med att den nya byggs
upp. För att slutföra uppbyggnaden av plattformen
krävs expertstöd i form av konsulter

IT

1 000 000

191 På grund av den stora organisatoriska förändringen
i sammanslagningen av HS och KS, båda tidigare
certifierade, har det nya sjukhuset fått omcertifieras för nytt gemensamt miljöcertifikat.

ÖV

350 000

SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER

2005-05-02

17 103 711
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