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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
Genomförandebeslut för investeringsobjektet Ny
behandlingsbyggnad vid Danderyds sjukhus
Föredragande landstingsråd: Charlotte Broberg

Ärendebeskrivning
Arbetsutskottet föreslår att genomförandebeslut fattas för objektet Ny- och
ombyggnation av behandlingsbyggnad vid Danderyds sjukhus. Framtagen
programhandling är i enlighet med de krav som Programkontoret för
Framtidens hälso-och sjukvård har definierat och är i linje med
avsiktsförklaring och framtagen vårdkarta för framtidens hälso- och sjukvård.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att fatta genomförandebeslut för investeringsobjektet Ny- och ombyggnation
av behandlingsbyggnad vid Danderyds sjukhus till en investeringsutgift om
totalt 1 492 000 000 kronor
att uppdra åt styrelsen för Locum AB att inarbeta tillkommande
investeringsutgift på 126 000 000 kronor för investeringsobjektet Ny- och
ombyggnation av behandlingsbyggnad vid Danderyds sjukhus i
investeringsplanen för budget 2015 och planåren 2016-2019 för
Landstingsfastigheter Stockholm
att uppdra åt Danderyd Sjukhus AB att inarbeta tillkommande
investeringsutgifter avseende inventarier, informations- och
kommunikationsteknik samt medicinteknisk utrustning kopplade till Ny- och
ombyggnation av behandlingsbyggnad vid Danderyds sjukhus i
investeringsplanen för budget 2015 och planåren 2016-2019
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden och Danderyds Sjukhus AB att
beakta nettokostnadsökningarna i kommande års avtals- och budgetarbete,
enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
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Landstingsstyrelsens motivering
För att möta behoven hos en stadigt växande och allt äldre befolkning i
Stockholms län har Landstingsfullmäktige beslutat om en Framtidsplan för
hälso- och sjukvården. Framtidsplanen innebär både satsningar på att öka
antalet vårdplatser på akutsjukhusen och att bygga ut vården utanför
akutsjukhusen. Framtidsplanen inbegriper även en tioårig investeringsplan för
att rusta upp och modernisera hälso- och sjukvårdstrukturen i Stockholms län,
innebärande investeringar på 28 miljarder kronor i främst nya byggnader.
Danderyds sjukhus är i behov av omfattande upprustning och modernisering
för att kunna möta de vårdbehov som finns idag och framöver i
Stockholmsregionen. Det handlar bland annat om ny akut- och
behandlingsbyggnad med ny akutmottagning och nya operationssalar. Utifrån
detta, och med hänsyn tagen till inriktning och målsättning enligt Framtidens
hälso- och sjukvård, sker en fortsatt utveckling av Danderyds sjukhus i syfte
att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler för utbyggd vård. För att möta
behoven i Stockholms län år 2018 ska Danderyds sjukhus vårdutbud ökas med
52 nya vårdplatser och 5 000 fler vårdtillfällen per år.
Landstingsfullmäktige fattade i samband med beslut om budget 2014 i juni
2013 inriktningsbeslut om en ny inriktning för ny- och ombyggnation av
Danderyds sjukhus. I enlighet med beslut i fullmäktige under 2013 har även
förberedande arbeten påbörjats på Danderyds sjukhus för att möjliggöra att
tidskritiska delar av ny- och ombyggnation av sjukhuset kan vara klara redan
under år 2017.
Investeringen på Danderyds sjukhus sker genom ombyggnation av befintliga
lokaler, byggnad 22, samt byggnation av helt ny behandlingsbyggnad. Den nya
byggnaden ska innehålla bland annat ny akutmottagning, sterilcentral,
centraloperation och andra lokaler för behandling och intensivvård. Den nya
operationsverksamheten kommer att innehålla 12 operationssalar och 24 preoch postoperativa platser. Efter nybyggnationen kommer Danderyds sjukhus
att få en kapacitet att ta emot cirka 95 000 besök år 2018.
Med hänsyn tagen till de kapacitetsbehov som finns inom sjukvården idag och
som förväntas framöver, samt de påfrestningar som genomförande av
byggnads- och infrastrukturinvesteringar innebär under byggnationsfasen, är
det av stor vikt att nödvändiga investeringar kan genomföras till specificerade
kostnader och inom givna tidsramar.
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Den nya behandlingsbyggnaden, som placeras mellan sjukhusets centrala och
södra kvarter och funktionellt koppla ihop sjukhuset, ska vara driftsatt för
vårdverksamhet i slutet av 2017 och tillhörande ombyggnation färdig under
2019.
Sammantaget kommer en ny behandlingsbyggnad och ombyggnation av
befintlig behandlingsbyggnad att garantera ett fortsatt väl utvecklat Danderyds
sjukhus, som kommer att kunna möta de behov som anges i Framtidsplanen
för hälso- och sjukvården.

Beslutsunderlag
1. Landstingsstyrelsens protokollsutdrag den 27 maj 2014, § 127 med
S- och V-ledamöternas reservation
2. Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 14 maj 2014
3. Arbetsutskottets protokollsutdrag den 20 maj 2014
4. Hälso-och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 20 maj 2014
5. Hälso-och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 16 april 2014
6. Styrelsen för Locum AB:s ojusterade protokollsutdrag den 22 maj 2014
7. Locum AB:s tjänsteutlåtande den 28 april 2014
8. Förkortad programhandling, daterad 25 april 2014 (fullständig
programhandling finns att tillgå i pärmar på LSF kansli)
9. Investeringskalkyl, Landstingsfastigheter Stockholm
10. Miljöbedömning

Beslutsunderlag 1
Landstingsstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2014-05-27

Datum för justering: 2014-05-27
Datum för anslag:
2014-05-28
--------------------------------------------------------------§ 127
Genomförandebeslut för investeringsobjektet Ny behandlingsbyggnad
vid Danderyds sjukhus
LS 1404-0466
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 21 maj 2014 med arbetsutskottets beslut
den 20 maj, yttranden från hälso- och sjukvårdsnämnden den 20 maj, Locum AB den
22 maj 2014 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 14 maj 2014.
S-ledamöternas skrivelse den 27 maj 2014 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta i enlighet med S-ledamöternas förslag (bilaga).
V-ledamoten anmälde att han instämde i S-ledamöternas förslag.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S- och V-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fatta genomförandebeslut för investeringsobjektet Ny- och ombyggnation av
behandlingsbyggnad vid Danderyds sjukhus till en investeringsutgift om totalt
1 492 000 000 kronor
att uppdra åt styrelsen för Locum AB att inarbeta tillkommande investeringsutgift på
126 000 000 kronor för investeringsobjektet Ny- och ombyggnation av behandlingsbyggnad vid Danderyds sjukhus i investeringsplanen för budget 2015 och planåren
2016-2019 för Landstingsfastigheter Stockholm
att uppdra åt Danderyd Sjukhus AB att inarbeta tillkommande investeringsutgifter avseende inventarier, informations- och kommunikationsteknik samt medicinteknisk
utrustning kopplade till Ny- och ombyggnation av behandlingsbyggnad vid Danderyds
sjukhus i investeringsplanen för budget 2015 och planåren 2016-2019
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden och Danderyds Sjukhus AB att beakta nettokostnadsökningarna i kommande års avtals- och budgetarbete, enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
forts.

_________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande
Anna-Britt Weiss

Landstingsstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2014-05-27

forts. § 127
S- och V-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån
för sitt förslag.
MP-ledamöterna anmälde att de inte deltog i landstingsstyrelsens beslut.
--------------------------------------------------------------Vid protokollet
Anna-Britt Weiss

Exp till:
Landstingsfullmäktige

_________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande
Anna-Britt Weiss

SOCIALDEMOKRATERNA
FÖRSLAG TILL BESLUT
1 (2)
2014-05-27

LS 1404-0466

Landstingsstyrelsens

ärende 10

Genomförandebeslut för objektet Ny behandlingsbyggnad, Danderyds sjukhus

Socialdemokraterna föreslår landstingsstyrelsen att föreslå landstingsfullmäktige
att fatta genomförandebeslut för investeringsobjektet Ny- och ombyggnad av
behandlingsbyggnad vid Danderyds sjukhus till en investeringsutgift om
maximalt 1 492 000 000 kronor
att ge landstingstyrelsen i uppdrag att innan beslut om verkställighet fattas
komplettera underlaget för investeringen, med bland annat nyttokalkyl och
driftskostnadskonsekvensanalys, för att uppfylla kraven för investeringar fastställda i
landstingets strategidokument för investeringar och framtidens hälso- och sjukvård
att uppdra åt styrelsen för Locum att inarbeta tillkommande investeringsutgift på
126 000 000 kronor för investeringsobjektet Ny- och ombyggnad av
behandlingsbyggnad vid Danderyds sjukhus i investeringsplanen i budget för 2015
och planåren 2016-2019 för landstingsfastigheter Stockholm
att uppdra åt Danderyds sjukhus AB att inarbeta tillkommande investeringsutgifter
avseende medicinteknisk utrustning, informations- och kommunikationsteknik samt
inredning kopplade till Ny byggnad västläge – behandlingsbyggnad, Södersjukhuset i
investeringsplanen för budget 2015 och planåren 2016-2019
att uppdra åt hälso-och sjukvårdsnämnden och Danderyds sjukhus AB att beakta
nettokostnadsökningarna i kommande års avtals- och budgetarbete i enlighet med
landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
Akutsjukhusen är en strategisk del i den framtida sjukvårdsstrukturen och en viktig
del i det nya omhändertagandet av patienter i Stockholms län. För att utveckla
akutsjukvården och stödja övergången av slutenvård till öppen vård behöver
akutsjukhusens lokaler moderniseras. En fastighetsinvestering ska dock ses som ett
stöd i utvecklingen och driften utav sjukvården och inte som ett egenvärde i sig. Det
är därför av högsta vikt att varje strategisk investering kan beskriva vilken nytta den
innebär och hur den bidrar till utvecklingen utav sjukvården och målen inom
Framtidsplanen. Det beslutsunderlag som lagts fram till beslut i landstingsstyrelsen
saknar i huvudsak en sådan beskrivning. I underlaget saknas konkret nyttokalkyler
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och driftskostnadskonsekvensanalys. Det går alltså inte att ta ställning till om
investeringen kommer att matcha behovet av sjukvård som är planerat att utföras på
sjukhuset eller hur investeringen påverkar kostnadsutvecklingen för sjukvården. Det
saknas analyser av omflyttningsbehov och evakueringsstrategi för verksamheterna
som omfattas av investeringen. Således går det inte att bedöma möjligheterna att
upprätthålla sjukvårdens förmåga att ta emot patienter under ombyggnadstiden. Detta
är särskilt viktigt att kunna göra då det akuta mottagande av patienter kommer att öka
vid sjukhuset under ombyggnadstiden till följd av öppnandet av NKS och att akuta
strömmar ska flyttas över till akutsjukhusen från Karolinska i Solna.
Vidare saknas det jämförelseobjekt att värdera det framlagda förslaget emot, vilket
gör det omöjligt att veta om det framlagda förslaget är det som bäst uppfyller målen
för Framtidsplanen. Det är möjligt att det finns utformningar av investeringen som
bättre når målen för framtidens hälso- och sjukvård än det som Moderaterna valt att
presentera, men som landstingsstyrelsen nu inte får kännedom om.
Framtidsplanen handlar om ett nytt omhändertagande av patienter och en ny
sjukvårds struktur. Moderaternas ensidiga fokus på initialkostnader för investeringar
istället för hur de kan bidra till omstruktureringen gör att Framtidsplanen riskerar att
bli en fastighetsplan och inte en sjukvårdsplan. Då landstingets strategidokument för
investeringar kräver att sagda uppgifter finns på plats inför ett genomförandebeslut,
men ändå inte gör det, torde vara ett bevis för att Moderaterna saknar kompetens att
genomföra ett så stort och strategiskt viktigt projekt som Framtidsplanen. Det är känt
att Moderaterna alldeles för sent fortsatte arbetet som påbörjades under vår
mandatperiod med omstruktureringen av sjukvården och att denna försening i
förhållande till NKS öppnande tvingar fram bristfälliga beslut på flera områden. Det
är förvånansvärt att de så öppet nu blottar denna oförmåga.
För att kunna bedöma om investeringen bidrar till sjukvårdens utveckling,
upprätthållande av produktionen under ombyggnadsfasen, en bättre
kostnadsutveckling för sjukvården samt övriga mål i Framtidsplanen behöver
beslutsunderlaget kompletteras i enlighet med vad som beskrivs i detta beslut och
vad som föreskrivs i landstingets strategidokument för investeringar innan beslut om
verkställighet fattas.

