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Genomförande av strategisk investering i Danderyds
sjukhus
Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige har beslutat om inriktningen i den tioåriga
investeringsplanen med den strategiska investeringen i Danderyds sjukhus,
LS 1109-1229. Mot bakgrund av framtidsplanens tidsplan är den strategiska
investeringen i Danderyds sjukhus tidskritisk. För att ytterligare korta tiden
för genomförande föreslås att totalt 90 miljoner kronor avsätts för att
påbörja arbetet med att genomföra den strategiska investeringen i
Danderyds sjukhus.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2013-03-05

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

föreslå landstingsstyrelsen avsätta totalt 90 miljoner kronor inom
ramen för den tioåriga investeringsplanen för att påbörja arbetet med
att genomföra den strategiska investeringen i Danderydssjukhus

att

överlämna ärendet till landstingsstyrelsen arbetsutskott för fortsatt
beredning.

Förvaltningens motivering till förslaget
Danderyds sjukhus är en viktig producent av hälso- och sjukvård i
Stockholms läns landsting. Fastighetsutvecklingsplan och strategiska
förstudie visar också att det finns goda förutsättningar för en långsiktig
utveckling av Danderyds sjukhus inom sjukhusområdet.
För att genomföra Framtidsplan för hälso- och sjukvården beslutade
Landstingsfullmäktige om inriktningen i den tioåriga investeringsplanen. I
investeringsplanen avsattes 1 903 miljoner kronor för strategiska
investeringar i Danderyds sjukhus.
Danderyds sjukhus har idag en underdimensionerad akutmottagning och
en behandlingsbyggnad som inte är helt ändamålsenlig. Sjukhuset har brist
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på vårdplatser samtidigt som behovet av vårdplatser ökar med ett större
uppdrag. Åtgärder som krävs för att vidmakthålla och öka sjukhusets
produktion av akutsjukvård och specialiserad vård ska ske genom
utflyttning av verksamheter som inte behöver akutsjukhusets resurser,
investeringar i ombyggnation av befintliga lokaler samt i en ny akut- och
behandlingsbyggnad. Nybyggnaden ska utformas på sådant sätt att den
skapar förutsättningar för en fortsatt framtida utbyggnad av sjukhuset.
Den nya behandlingsbyggnaden ska placeras mellan sjukhusets centrala
och södra kvarter i enlighet med gällande fastighetsutvecklingsplan och
funktionellt kopplar ihop sjukhuset med de södra kvarteren. Den nya
byggnaden ska innehålla akutmottagning, avdelning för bild och funktion,
centraloperation, sterilcentral och andra lokaler för behandling och
intensivvård, hjärtintensivvård med tillhörande angiografilaboratorium,
medicinsk akutvårdsavdelning samt teknikutrymmen.
Nuvarande akut- och behandlingsbyggnad som ligger i direkt anslutning till
den föreslagna nya byggnaden används för att begränsa nybyggnadsarean
och kostnaderna för projektet. Denna byggnad kan, efter ombyggnad,
används exempelvis till del av akutmottagningen, expeditioner och
dagkirurgi.

Evakueringslokaler tillskapas inom akutsjukhuset för att kunna genomföra
föreslagna investeringar. Vad gäller det ökade behovet av slutenvårdsplatser
löses detta genom omflyttningar och ombyggnationer av befintliga
byggnader, inledningsvis i de norra delarna och på sikt i de södra delarna av
akutsjukhuset.
Sammantaget kommer dessa ombyggnationer garantera ett fortsatt väl
utvecklat Danderyds sjukhus som kommer att kunna möta behoven som
anges i Framtidsplanen.
Tidigarelägg färdigställandet av de strategiska investeringarna
I Framtidsplanen så beskrivs det framtida vårdutbudet med
befolkningsökningen i länet tillsammans med Nya Karolinska Solna.
Danderyds sjukhus kommer att få ett utökat uppdrag enligt och enligt
framtidsplanen ge allt fler patienter sjukvård i framtiden. Framtidsplanens
tidsplan visar att det är av högsta vikt att den strategiska investeringen i
Danderyds sjukhus blir klar i nära anslutning till dess att Nya Karolinska
Solna är färdigt.
För att synkronisera tidsplanen för den strategiska investeringen i
Danderyds sjukhus med tidsplanen för Framtidsplanen pågår ett arbete
med syfte att se över möjligheten att korta tiden för genomförandet av de
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strategiska investeringarna i bland annat Danderyds sjukhus. Målet är att
de strategiska investeringarna i Danderyds sjukhus ska vara klara under
2017.
I den av landstingsfullmäktige beslutade investeringsstrategin anges hur
arbetet med investeringarna ska ske i Stockholms läns landsting. Arbetet
sker i olika faser med beslut i flera på varandra följande steg; behov,
utredning, inriktning och genomförande och inför varje steg beskrivs vilka
underlag som krävs. För Danderyds sjukhus befinner sig arbetet med den
strategiska investeringen i en programhandlingsfas, det vill säga fasen
innan beslut om genomförande.
Enligt landstingsfullmäktiges beslut är det landstingsstyrelsen som fattar
beslut om specificerade objekt och dess arbetsutskott som bereder förslag
inför beslut i samråd och dialog med respektive nämnd.
Landstingsstyrelsen ansvarar för fastighetsstrategiska frågor, såsom arbetet
med Nya Karolinska Solna och investeringar i sjukhusbyggnader inom
ramen för arbetet med framtidsplanen.
Inom landstingsstyrelsens förvaltning finns en särskilt enhet för strategiska
fastighetsfrågor, som ansvarar för att leda, samordna och följa det fortsatta
arbetet med strategiska investeringar i bland annat Danderyds sjukhus.
För att ytterligare påskynda arbetet och korta tidsplanen kan extern
kompetens i form av exempelvis projektledning och byggplanering anlitas.
Hela programarbetet för Danderyd beräknas vara färdigt först i början av
2014. För att möjliggöra påbörjande av förberedande arbeten föreslås
beslut om genomförande för dessa arbeten vilket innebär att projektets
totala genomförandebeslut delas i in i flera steg. Totalt beräknas dessa
inledande kostnader uppgå till 90 miljoner kronor. Projektets tidigare
beräknade totala ekonomiska ramar ligger fast.
Detta innebär att den strategiska investeringen i Danderyds sjukhus kan
påbörjas så att den totala tiden för genomförandet av Danderyds sjukhus
kan kortas. Den kortare genomförande tiden ligger i linje med
Framtidsplanens tidsplan.
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