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Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens yttrande över förslag till
genomförandebeslut för investeringsobjekt avseende
utrustningsinvestering på Sollentuna sjukhus.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-08-25
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige fatta ett
genomförandebeslut för investeringsobjekt avseende
utrustningsinvestering på Sollentuna sjukhus

att

omedelbart justerat.

Förvaltningens motivering till förslaget
Bakgrund
Genomförandebeslut om den strategiska fastighetsinvesteringen fattades på
landstingsfullmäktiges möte den 16-17 december 2014 i samband med
beslut om Budget och investeringsbudget för år 2015. I detta ärende
specificeras det totala medelsbehovet för utrustningsinvesteringen på
Sollentuna sjukhus. Investeringsutrymme för utrustningen till Sollentuna
sjukhus finns upptaget i Budget 2016-2020, Detaljerad investeringsplan.
Renovering av Sollentunas sjukhus är en del av landstingets plan för
framtidens hälso- och sjukvård. Sjukhuset skall efter renoveringen
inrymma vårdavdelningar för i huvudsak geriatrisk vård. Dessa
vårdavdelningar lokaliseras i sjukhusets högdel (plan 3-9) och skall
inrymma cirka 230 vårdplatser. Somatisk specialistvård ska finnas på
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sjukhuset som ett tillskott av vård inom området. Specialistmottagningarna
kommer att ha en stor öppenvårdsverksamhet samt en stödjande funktion
för den geriatriska och somatiska slutenvården på sjukhuset. Även
rehabilitering och utvecklade diagnostiska funktioner planeras.
Genomförandebeslutet för utrustningsinvesteringen omfattar enbart
utrustning som krävs för den verksamhet som Stockholms läns
sjukvårdsområde (SLSO) kommer att bedriva. Privata vårdgivares
utrustning kommer behöva försörjas av respektive vårdgivare. Exempel på
utrustning som kommer försörjas av privat aktör är radiologi. Notera att
begreppet utrustningar innefattar såväl medicinteknisk utrustning (MT)
som informationsteknisk utrustning (IKT) och inredning.
Enligt tidplan ska den geriatriska verksamheten flyttas från Danderyds
sjukhus och ha en driftstart på Sollentuna sjukhus under det fjärde
kvartalet år 2017. Leverans och installation av byggnadspåverkande
utrustning är planerad till det tredje kvartalet år 2017. Med hänsyn taget till
ledtid för upphandling och leveranser av utrustning behöver
genomförandebeslut fattas av landstingsfullmäktige i december i år (2015)
för att inte äventyra tidsplanen för hela den strategiska investeringen på
Sollentuna sjukhus. Start av upphandlingar behöver ske under det första
kvartalet 2016.
Pågående aktiviteter och övergripande tidsplan
Evakuering av sjukhusets hyresgäster är i slutfasen och rivning i sjukhusets
högdel pågår. Upphandling av generalentreprenaden pågår och
produktionen beräknas starta i slutet av 2015.
Utrustningsinvesteringen begränsas till de utrymmen och lokaler där
Stockholms läns landsting planeras bedriva verksamhet. Geriatriken är den
dominerande, med cirka 100 vårdplatser, och allokerar majoriteten av
sjukhusets verksamhetsytor. Exempel på verksamheter som planeras drivas
i privat regi är radiologi, lab och somatiska specialistmottagningar. Dessa
vårdgivare får själva bekosta och installera utrustningen.
På Sollentuna sjukhus pågår för närvarande rivningsaktiviteter och
sjukhuset kommer att tomställas innan ombyggnad sker. Detta tillsammans
med sjukhusets utrustningsnivå gör att möjligheten att återanvända
existerande utrustning är mycket liten. Skattningarna presenterade nedan
bygger på nyinförskattning, men arbete pågår med att identifiera utrustning
som kan återanvändas från andra verksamheter och sjukhus (till exempel
från Danderyds-geriatriken).
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Fastighetsbudgeten skall bära investeringsmedel för inredning som anses
tillhöra fastigheten. Inom sjukhuset finns flertalet ytor som ligger i
gränslandet för om de anses tillhöra fastigheten eller verksamheten. Inom
investeringsprogrammet har därför följande gränsdragning gjorts:
utrustning för allmänna ytor (korridorer, allmänna väntrum, entré med
mera) belastar fastighetens budget, medan verksamhetsgemensamma ytor
(personalrum, förråd, omklädningsrum med mera) belastar
utrustningsprojektets budget. Ett avsteg från denna regel är trådlöst
nätverk där utrustningsprojektet bär investeringskostnaden för hela
sjukhuset.
Ekonomiska konsekvenser
De inventarier som ingår i utrustningsinvesteringen beskrivs nedan.
Typ av utrustning
Inredning
IKT
Rullande materiel
Elektromedicinsk
utrustning
Takhängd utrustning
Fast enklare
inredning
Övrig utrustning

Exempel
Möbler, belysning, köksutrustning, gardin
Trådlöst nätverk, patientkallelsesystem, TV,
dator/skärm, videoutrustning, kopiator
Sängar, sängbord, madrass, rullstol, gåbord
Blodsockermätare, bladderscan, sug,
infusionspump
Patienttaklyft, undersökningslampa
Gardinbeslag, diverse hållare, persienn
Akutvagn, akutvagn defibrillator, accesspunkt

Beloppet för utrustningsinvesteringen är maxbelopp och får inte
överskridas för att ytterligare anstränga landstingets ekonomi. Detta
innebär att den totala utrustningsinvesteringen uppgår till högst 100
miljoner kronor.
Förvaltningen lägger stor vikt vid att projektet kontinuerligt redovisar hur
tilldelade medel används och vilka avvägningar som görs under projektets
gång. Det är viktigt att förvaltningen bereds möjlighet att delta i dialogen i
ett tidigt skede.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Patientsäkerheten kommer att stärkas med anledning av att förutsättningar
för att bedriva en högkvalitativ vård har legat till grund för besluten om
Sollentuna sjukhus. Även den nya moderna utrustningen och de moderna
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diagnostiska metoderna är avgörande för att patientsäkerheten kommer att
stärkas.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
De boende i Sollentuna kommer att få en möjlighet till god och nära vård
som stärker jämlikheten i länet. Det geriatriska vårdbehovet kan tillgodoses
närmare patienten.
Miljökonsekvenser
I enlighet med landstingets miljöpolitiska program 2012-2016 har en
miljöbedömning av föreslagen investering genomförts och denna är positiv.
Enligt programmet ska landstinget verka för en bättre miljö. Utvecklingen
ska drivas mot mer miljöanpassade material och tekniska lösningar för att
minska miljöpåverkan och energiåtgången. Landstinget ställer därför
miljökrav på leverantörer för att uppfylla miljölagstiftning såväl som
landstingets egna antagna miljömål.
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