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Förslag till nya lokaler för barnhospice
Ärendebeskrivning
I ärendet föreslås att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att
underteckna en överenskommelse med Ersta diakonisällskap om att
förhyra nya permanenta lokaler för barnhospiceverksamhet i 10 år.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2013-01-21
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i Programberedningen för barn, unga och
kvinnosjukvård.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att godkänna och
underteckna en överenskommelse med Ersta diakonisällskap om att
förhyra nya permanenta lokaler för barnhospiceverksamhet i 10 år.

Förvaltningens motivering till förslaget
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har sedan juni 2010 avtal med Ersta
diakonisällskap om att bedriva palliativ slutenvård för barn och ungdomar,
även kallad hospiceverksamhet. I avtalet anges att verksamheten ska
bedrivas i lokaler som tillhandahålls av beställaren. För att inte
verksamhetsstarten skulle bli fördröjd startade verksamheten i tillfälliga
lokaler vid Erstaviken i Nacka. Lokalerna var mindre än planerat, men det
accepterades av båda parter i avvaktan på att de permanenta lokalerna
skulle färdigställas. Eftersom detta var en helt ny form av verksamhet var
det också svårt att exakt ange vilka utrymmen och ytor som behövdes för att
få en så välfungerande verksamhet som möjligt. Nu har det gått två år
sedan den första patienten togs emot på Lilla Erstagården och nu finns
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också den erfarenhet som är nödvändig för att kunna utforma optimala
lokaler för ett barn- och ungdomshospice.
Tillsammans med Ersta diakonisällskap har förvaltningen tagit fram ett
förslag till att uppföra en helt ny byggnad alldeles intill de nuvarande
lokalerna. Avsikten är att Ersta diakoni bekostar den nya byggnaden och att
förvaltningen hyr en fullt färdig vårdlokal för barn- och ungdomshospice, ca
1 760 kvadratmeter, i 10 år.
I den nya byggnaden planeras för åtta vårdplatser där alla rum görs till
vårdrum med möjlighet att vid behov utnyttja en del av dessa till
familjerum eller extra vårdplatser. Det blir sex boendemoduler med två
vårdrum i varje, en modul med massage och spa samt en modul för matsal
och föräldrakök. En vinterträdgård kommer att anläggas i anslutning till
byggnaden. För övrig kommer det finnas utrymme för lek, verkstad och
upplevelserum. Ambitionen är att inflyttning kan ske under 2014, ca 15
månader efter godkänt bygglov.
Ekonomiska konsekvenser
Hyreskostnaden beräknas till 4 600 000 kr exklusive moms för det första
året, vilket innebär en kostnad på drygt 2 600 kr per kvadratmeter. De
utökade kostnaderna kommer att beaktas i 2014 års budget.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Förslaget innebär inga konsekvenser för patientsäkerheten.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Den nya byggnaden kommer att utformas så att en bättre uppdelning kan
göras av vårdplatserna för yngre och äldre barn.
Miljökonsekvenser
Ur ett energiperspektiv alla kategorier för nyproduktion och kopplat mot
miljöklassad byggnad kommer den nya byggnaden att uppnå nivå silver, det
vill säga 75 procent av Boverkets byggregler vilket anses väldigt bra. Den
nya byggnaden kommer bland annat att förses med bergvärme.
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