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Ärendebeskrivning
Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse till landstingsstyrelsen om
utredningsbeslut om nybyggnation av vårdbyggnad för psykiatrisk vård vid
S:t Görans sjukhus.
Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att anse skrivelsen besvarad.
Landstingsrådsberedningens motivering
Stockholms läns landsting har beslutat om en Framtidsplan för Hälso- och
sjukvården i syfte att planera och rusta för morgondagens vårdbehov och
utbud. S:t Görans sjukhus har i likhet med övriga akutsjukhus en viktig roll
att spela i framtidens hälso- och sjukvård. Planering och genomförande
pågår för både upprustning och modernisering för att kunna möta de
vårdbehov som finns idag och framöver i Stockholmsregionen.
För att säkerställa en god psykiatrisk slutenvård är den fysiska
lokalutformningen av stor betydelse, varför en utredning gjorts kring
alternativ till ombyggnation av lokaler på Sabbatsberg. Under det pågående
projekteringsarbetet för S:t Görans vård- och behandlingsbyggnad har man
kunnat identifiera alternativa lösningar för anordnande av tillkommande
vårdplatser vilket skapat nya förutsättningar för utvecklingen av psykiatrin.
En nybyggnation på S:t Görans sjukhusområde innebär långsiktiga fördelar
utifrån ett patientperspektiv och bedöms som den absolut bästa lösningen
utifrån en rad aspekter.
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Asbest förekommer i flertalet av landstingets äldre fastigheter. För
patienter och personal som rör sig i landstingets lokaler finns ingen risk för
exponering av asbest, utan det är endast i samband med ombyggnationer
och rivningar som strikt och särskild hänsyn måste tas till förekomsten av
asbest. I samband med rivning och ombyggnation av fastigheter från den
här tidsperioden görs alltid en asbestinventering innan arbetena påbörjas.
Regelverket kring hanteringen är i enlighet med arbetsmiljöverkets krav
strikt och syftar till att både säkerställa en säker arbetsmiljö för
byggnadsarbetarna och andra i närheten samt att garantera att materialet
omhändertas på ett miljömässigt säkert sätt.

Beslutsunderlag
Biträdande landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 19 september 2014
Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) den 27 maj 2014

Torbjörn Rosdahl
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Handläggare:
Marit Brusdal Penna

Landstingsstyrelsen

Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om
utredningsbeslut om nybyggnation vårdbyggnad för
psykiatrisk vård vid S:t Görans sjukhus
Ärendebeskrivning
Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse till landstingsstyrelsen öm
utredningsbeslut om nybyggnation vårdbyggnad för psykiatrisk vård vid S:t
Görans sjukhus med ett antal frågor kopplat till utredningsbeslutet.
Beslutsunderlag
Biträdande landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 19 september 2014
Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) den 27 maj 2014
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att anse skrivelsen besvarad.
Förvaltningens förslag och motivering
Under det pågående projekteringsarbetet för S:t Görans vård- och
behandlingsbyggnad har man kunnat identifiera alternativa lösningar för
anordnande av tillkommande vårdplatser vilket skapat nya förutsättningar
för utvecklingen av psykiatrin. Tidigare angivna tidsberoenden är ej längre
aktuella vilket möjliggör andra lösningar än en ombyggnation av byggnad
06 på Sabbatsberg.
Den fysiska lokalutformningen är av stor betydelse för en god psykiatrisk
slutenvård. Nuvarande lokaler vid S:t Görans sjukhus uppfyller inte dessa
krav. För den personal som arbetar där har informationen om flytt till
Sabbatsbergs sjukhus bidragit till en positiv förväntan. Den samlade bilden
idag är att de flesta medarbetare och patientrepresentanter i klinikens
patient- och närståenderåd välkomnar planering av helt nya lokaler vid S:t
Görans sjukhusområde.
En konsekvens av en försening kan bli att se över det totala antalet
vårdplatser för psykiatrin vid S:t Görans sjukhus, men detta måste i så fall
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göras i relation till den totala situationen i länet. Efter beslutet om att
utreda förutsättningar för en nybyggnad för psykiatrisk vård vid S:t Görans
sjukhus har ett arbete inletts för att se över det samlade behovet av lokaler
för psykiatrisk slutenvård. En översyn av antalet psykiatriska vårdplatser
vid S:t Görans sjukhus hanteras i detta sammanhang.
En nybyggnation på S:t Görans sjukhusområde innebär långsiktiga fördelar
utifrån ett patientperspektiv och bedöms som den absolut bästa lösningen
utifrån en rad aspekter. Sammantaget är bedömningen att en försening
med en nybyggnation vid S:t Görans sjukhus innebär vissa negativa
konsekvenser som framför allt beror på suboptimala lokaler och brist på
enkelrum i dagsläget. Detta vägs dock mer än väl upp av de långsiktiga
fördelarna. Lokalerna är en viktig del i utvecklingen av en god psykiatrisk
vård. Arbetet med att utveckla psykiatrin på andra sätt med nya
arbetsmetoder etc. blir än mer angeläget än tidigare.
Projekteringsarbetet för ombyggnation av byggnad o6 på Sabbatsberg har
hittills kostat ca 15 miljoner kronor varav en del bedöms kunna tillvaratas
även vid en eventuell nybyggnation på S:t Göran.
Kostnadsbedömningen om de 775 miljoner kronorna för en nybyggnad är
grundad på erfarenhetsvärden och kända kostnader för likartade
byggnationer i andra regioner.
Materialet asbest var vanligt förekommande som värme- och brandskydd
samt i fasadmaterial vid byggnationer ända inpå 70-talet och förekommer i
flertalet av landstingets fastigheter byggda under den här perioden,
däribland byggnad 06, 07 och 08 på Sabbatsberg. För patienter och
personal som rör sig i landstingets lokaler finns ingen risk för exponering av
asbest, utan det är endast i samband med ombyggnationer och rivningar
som strikt och särskild hänsyn måste tas till förekomsten av asbest.
I samband med rivning och ombyggnation av fastigheter från den här
tidsperioden görs alltid en asbestinventering innan arbetena påbörjas.
Regelverket kring hanteringen är i enlighet med arbetsmiljöverkets krav
strikt och syftar till att både säkerställa en säker arbetsmiljö för
byggnadsarbetarna och andra i närheten samt att garantera att materialet
omhändertas på ett miljömässigt säkert sätt. Omfattningen av asbest på
Sabbatsberg är begränsad och kostnaden för saneringen av asbest i byggnad
06 utgör en ytterst liten del av den totala kalkylen för ombyggnation.
Med hänvisning till ovanstående föreslår förvaltningen att skrivelsen ska
anses besvarad.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.
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Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn
till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

idersson Forsman
Biträdande landstingsdirektör
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Marit Brusdal Penna
Direktör SLL Strategiska
fastighetsfrågor och investeringar
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Skrivelse om Utredningsbeslut om Nybyggnation
vårdbyggnad för psykiatrisk vård vid S:t Görans sjukhus
Vad är det som gör att AU och LS gång på gång tvingas ta ad hoc beslut
som rör stora och viktiga frågor om Framtidens hälso-och sjukvård. Beror
det på att tidsramarna är för sväva, inkompetens, dåliga förberedelser eller
snabbspår som inte fungerar?
Under lång tid så har den politiska diskussionen handlat om att flytta
psykiatrin från S:t Göran till Sabbatsberg. Om detta har det rått politisk
enighet. Så sent som i mars så talades det om en flytt till Sabbatsberg fjärde
kvartalet 2016. Nu kommer ett nytt förslag som innebär att flytten från S:t
Göran kan genomföras först 2019-20 och då till ett nytt hus!!
Nu kommer det fram att takhöjden är för låg i den planerade byggnaden för
psykiatrin vid Sabbatsberg och att byggnaden dessutom innehåller asbest.
Borde inte detta ha upptäckts långt innan man satte igång ett omfattande
planeringarbete för denna flytt och som också innebar en omfattande
personalmedverkan? Bilden som växer fram är att detta ärende har hanterats
oprofessionellt.
Med anledning av ovanstående önskar vi svar på följande frågor:
1. Vad har den långtgående projekteringen av flytten till Sabbatsberg
kostat?
2. Vilka konsekvenser får den uppskjutna flytten från slutet av 2016 till
2019-20 för psykiatrin och S: t Görans sjukhus?
3. Varpå grundar man den föreslagna kostnaden om 775 mkr för ett
nytt bygge på S:t Görans-tomten?
4. Innehåller alla byggnader på Sabbatsberg asbest?

-H^^n Jörnehed
Vänsterpartiet

