INTERPELLATIONSSVAR
Investerings- och fastighetslandstingsråd

LS 2015-0271

Paul Lindquist (M)

Svar på interpellation 2015:3 av Erika Ullberg (S)
angående Handens Sjukhus
Erika Ullberg har ställt ett antal frågor till mig om Handens sjukhus.
Tack för frågan som är av högaktuell art för mig som ansvarar för
investeringarna i landstingets sjukhus.
Jag håller med interpellanten om att Handens sjukhus behöver rustas
upp i det fall vård ska fortsätta bedrivas i samma lokaler. Kraven på
lokaler ämnade för sjukvård har ändrats från den tid Sjukhuset
uppfördes 1970. Vi ställer alla högre krav på arbetsmiljö och effektiva
lokaler för patientflöden för att kunna bedriva den bästa möjliga
vården.
Ett skäl till att Handens sjukhus inte fanns med som
investeringsobjekt i budget 2015 var att frågan inte hade blivit
tillräckligt utredd. Det har varit nödvändigt att lägga ytterligare tid för
att titta på flera alternativa lösningar till den problematik som
föreligger.
Stockholm växer, fler barn föds och större andel av befolkningen blir
äldre. Detta medför att den vård som ska bedrivas i framtiden måste
planeras på ett annorlunda sätt än vad som gjorts tidigare. NKS byggs
för att tillhanda vård för de mest akut sjuka patienterna och ligga nära
den forskning som bedrivs på Karolinska Institutet och
universitetssjukhusen. Tack var innovationer och bättre kunskaper
inom vården har vårdtider i många fall kortats ner och patienterna
vårdas oftast bättre närmare hemmet. För att säkerställa vården i
systemet som helhet kommer vårdplatser att säkras på akutsjukhusen
och övriga sjukhus i länet. Så långt det är möjligt ska dessa vårdplatser
planeras så att sjukhusens patientflöden och effektivitet upprätthålls
och i de flesta fall förbättras.
Handens sjukhus är en bit i detta enorma pussel.
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För att komma till stånd med den mest ekonomiska och effektiva
lösningen för Framtidens Hälso- och sjukvård och Handens sjukhus
tittar Programkontoret, Locum AB och Förvaltningen för Strategiska
Fastighetsinvesteringar (SFI) på olika lösningar för Handens sjukhus i
området i och omkring regioncentrat Haninge.
Det är som alltid viktigt att göra en god genomlysning av
investeringskostnader, driftskostnader och verksamhetskostnader
inför dylika beslut och säkerställa att patient- och vårdsäkerheten
upprätthålls.
Som svar på interpellationens direkta frågor anför jag följande;
Hur ser landstingets tidplan för beslut om närsjukhus i
Handen ut?
Förvaltningen arbetar utifrån beslutet i LS 2014-05-20, LS 1403-0415
med ett antal olika scenarior, nybyggnad respektive inhyrning, där
underlag för beslut kan förväntas innan sommaren 2015.
Finns det intresse hos entreprenören att bygga sjukhus utan
landstinget som långsiktig hyresgäst?
SveaNor som har förvärvat fastighet på Haningeterrassen av Haninge
kommun för att bygga vårdlokaler har angivit att de ser landstinget
som den stora hyresgästen i den planerade byggnaden.
Förvaltningen arbetar med att få in så många fastighetsägare som
möjligt att inom angivet område erbjuda lokaler för vårdändamål
Blir det sjukvårdslokaler i bussterminalen eller blir det ett
närsjukhus på annan plats i Haninge?
Trafikförvaltningen träffade i februari 2014 en överenskommelse med
SveaNor och kommunen om utbyggnad av en bussterminal, en
dockningsterminal. Enligt plan ska terminalen överdäckas och på
överdäckningen ska bostäder uppföras. Terminaldelen i projektet har
ingenting med den byggnad i Haningeterassprojektet som ligger söder
om själva bussterminalen och som i detaljplanen fått en
användningsbestämmelse som möjliggör bostäder, kommersiella
lokaler eller vårdlokaler.
Det finns idag inget beslut att flytta det närsjukhus som redan finns i
Handen. Lokalerna är dock i stort behov av upprustning och det är
därför aktuellt att även utreda andra alternativ såsom nybyggnation
eller inhyrning.
Kommer närsjukhuset att ägas av landstinget eller av en
privat aktör?
Det beror på vilket alternativ man väljer. I dagsläget arbetar
förvaltningen med båda möjligheterna.
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Vid en privatfinansierad lösning kommer landstinget att stå
som hyresgäst eller kommer uthyrning av lokaler att ske till
privata aktörer inom vårdvalet?
Landstinget via Locum AB har sedan många år tillbaka arbetat med
båda lösningarna, dvs att privata aktörer hyr direkt av en
fastighetsägare eller att landstinget hyr in lokalerna för att sedan
upplåta dessa till en privat vårdgivare. Dels är det en fråga om på
vilket sätt den privata fastighetsägaren vill hyra ut sina lokaler och
dels är det en fråga om hur angeläget landstinget anser det vara att
disponera lokalerna fullt ut vid en upphandling. För en privat
fastighetsägare kan även momsfrågan spela in.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
Stockholm den 11 mars 2015

Paul Lindquist (M)

