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Landstingsstyrelsen

Ombyggnad av lokaler för dagkirurgisk verksamhet vid S:t Eriks Ögonsjukhus
AB

Föredragande landstingsråd: Dag Larsson

ÄRENDET
S:t Eriks Ögonsjukhus AB anhåller om tillstånd att göra en ombyggnad av sjukhuset för
dagkirurgisk verksamhet.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att godkänna investering i lokaler för dagkirurgisk verksamhet vid S:t Eriks Ögonsjukhus
AB för 1 700 000 kronor under 2004.

Ingela Nylund Watz

Dag Larsson

Anders Lönn

Bilaga
Skrivelse från S:t Eriks Ögonsjukhus AB
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Styrelsen för S:t Eriks Ögonsjukhus AB har den 12 maj 2004 beslutat att investera
ca 1 700 000 kronor för ombyggnad för dagkirurgiskt flöde.
Det nya flödet innebär en personalbesparing på 4-7 undersköterskor och en sjuksköterska. Investeringen återbetalar sig på mindre än två år. För patienten innebär investeringen att han/hon kan direkt gå till operation. I nuläget är flera våningsplan med personal
delaktiga i patientens transport till operationsavdelning.

Ärendet har remitterats till landstingsdirektören.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 3 juni 2004 föreslagit landstingsstyrelsen besluta att godkänna investering i lokaler för dagkirurgisk verksamhet vid S:t Eriks
Ögonsjukhus AB för 1 700 000 kronor under 2004 i enlighet med vad som angivits i
utlåtandet.
Som en följd av den pågående omstruktureringen inom sjukvården och i enlighet med 2004
års budgetbeslut om kostnadsreduktion och personalminskning inom ögonsjukvården föreslår S:t Eriks sjukhus omvandling av en slutenvårdsavdelning till avdelning för dagkirurgi.
Genom förslaget möjliggörs överföring av en större del av slutenvårdskirurgin till dagkirurgisk verksamhet där patienten endast behöver tillbringa några timmar på avdelningen. Därigenom ska verksamheten kunna förbättras och rationaliseras.
Förslaget förutsätter en mindre ombyggnad för att möjliggöra omdisponering av operationsavdelningen i syfte att utöka lokaler för dagkirurgisk verksamhet. Sammantaget bedöms projektet medföra 1,3 miljoner kronor i årlig driftkostnadsreducering för sjukhuset
genom den personalbesparing som kan genomföras vid ett mer rationellt dagkirurgiskt patientflöde. Ombyggnaden, som av Locum har beräknats till 1,7 miljoner kronor, medför för
sjukhuset en tilläggshyra på 630 tusen kronor/år under tre år. Personalkostnadsreduceringen uppgår till 2,0 miljoner kronor per år.
Enligt förvaltningens bedömning ligger S:t Eriks förslag väl i linje med strukturförändringarna
inom sjukvården och bidrar till att minska de totala kostnaderna för verksamheten med
bibehållen vårdkvalité. Under beredningens gång har förvaltningen erhållit kompletterande
kalkyler som bekräftar sjukhusledningens bedömning att investeringen återbetalar sig på
mindre än två år. Förvaltningen har därför inga invändningar mot förslaget.
Från sin sida vill förvaltningen tillägga att landstingsstyrelsen har fått fullmäktiges uppdrag att
fatta beslut om vilka omställningskostnader som ska finansieras inom ramen för särskilt
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ekonomiskt stöd från staten varför landstingsstyrelsen föreslås godkänna den föreslagna
ombyggnaden. Finansiering av den tilläggshyra på 630 tusen kronor/år som följer ombyggnaden föreslås ske genom att hyresfakturan debiteras 2930 Koncernfinansiering.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 9 juni 2004.

