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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
Inriktningsbeslut för investering för ökat vårdinnehåll,
vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus
Föredragande landstingsråd: Charlotte Broberg

Ärendebeskrivning
Styrelsen för Locum AB föreslår inriktningsbeslut för att genomföra
investeringar vid S:t Görans sjukhus för att ge lokalmässiga förutsättningar att
utöka vårdinnehållet med förlossningsvård.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att fatta ett inriktningsbeslut för investeringar som skapar lokalmässiga
förutsättningar för att bedriva förlossningsvård vid S:t Görans sjukhus till en
investeringsutgift om totalt 240 000 000 kronor
att fatta genomförandebeslut för förberedande arbeten avseende att skapa
lokalmässiga förutsättningar för att bedriva förlossningsvård vid S:t Görans
sjukhus till en investeringsavgift om totalt 12 000 000 kronor
att uppdra åt styrelsen för Locum AB, att genom teknisk justering inrymma
investeringsutgiften om totalt 12 000 000 kronor för förberedande arbeten för
att skapa lokalmässiga förutsättningar för att bedriva förlossningsvård vid S:t
Görans sjukhus, inom Landstingsfastigheter Stockholms fastställda
investeringsutrymme för åren 2014-2015
att uppdra åt styrelsen för Locum AB att i samband med kommande
budgetprocess inarbeta den utökade investeringsutgiften om totalt
240 000 000 kronor för åren 2015-2019 i investeringsplanen för
Landstingsfastigheter Stockholm.
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Landstingsstyrelsens motivering
Stockholms län genomgår en kraftig befolkningstillväxt. Detta ställer krav på
utökade åtaganden för landstinget, inte minst inom förlossningsvården. För
att kunna ge lokalmässiga förutsättningar för förlossningsvård på S:t Görans
sjukhus som är väl synkroniserad med färdigställandet av Nya Karolinska
Solna och objektet Vårdavdelningar och behandling, S:t Görans sjukhus
föreslås investeringar vid S:t Görans sjukhus
Landstingsfullmäktige har uppdragit åt landstingsstyrelsen att utreda
förutsättningarna för en förlossningsklinik i anslutning till fastigheten för S:t
Görans sjukhus, enligt förslag i Framtidsplanen - andra steget. Samtidigt
fattades ett inriktningsbeslut om objektet vårdavdelningar och behandling, S:t
Görans sjukhus med en total investeringsutgift på 1 070 miljoner kronor.
Detta har till syfte att skapa förutsättningar för totalt 6 000 fler vårdtillfällen
per år. Med investeringsförslaget skapas förutsättningar såväl för en utbyggd
förlossningsvård som för fler vårdtillfällen.

Beslutsunderlag
1. Landstingsstyrelsens ojusterade protokollsutdrag den 19 november 2013
§ 236, med S-ledamöternas reservation, MP-ledamöternas särskilda uttalande
och V-ledamotens särskilda uttalande.
Protokollet justeras den 2 december 2013.
2. Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 24 oktober 2013 till
arbetsutskottet med bilagor
Miljöbedömning
Investeringskalkyl
3. Arbetsutskottets protokollsutdrag den 5 november 2013 § 85
4. Styrelsen för Locum AB:s protokollsutdrag den 4 november 2013 § 7
5. Locum-förvaltningens tjänsteutlåtande den 27 oktober 2013
6. Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 6 november 2013
§ 3, med V-ledamotens reservation samt S-ledamöternas särskilda uttalande
och MP-ledamotens särskilda uttalande
7. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 24 oktober 2013

Beslutsunderlag 1
Landstingsstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2013-11-19

Datum för justering: 2013-12-02
Datum för anslag:
2013-12-03
--------------------------------------------------------------§ 236
Inriktningsbeslut för investering för ökat vårdinnehåll, vårdavdelningar
och behandling vid S:t Görans sjukhus
LS 1310-1296
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 13 november 2013 med arbetsutskottets
beslut den 5 november, hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande den 6 november 2013
och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 24 oktober 2013.
S-ledamöternas skrivelse den 19 november 2013 med förslag att landstingsstyrelsen
föreslår landstingsfullmäktige besluta enligt S-ledamöternas förslag (bilaga).
MP-ledamöternas skrivelse den 19 november 2013 (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 19 november 2013 (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S-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 ett inriktningsbeslut för investeringar som skapar lokalmässiga förutsättningar
för att bedriva förlossningsvård vid S:t Görans sjukhus till en investeringsutgift om totalt 240 000 000 kronor
att fatta genomförandebeslut för förberedande arbeten avseende att skapa lokalmässiga
förutsättningar för att bedriva förlossningsvård vid S:t Görans sjukhus till en investeringsavgift om totalt 12 000 000 kronor
att uppdra åt styrelsen för Locum AB, att genom teknisk justering inrymma investeringsutgiften om totalt 12 000 000 kronor för förberedande arbeten för att skapa lokalmässiga förutsättningar för att bedriva förlossningsvård vid S:t Görans sjukhus,
inom Landstingsfastigheter Stockholms fastställda investeringsutrymme för åren 20142015
att uppdra åt styrelsen för Locum AB att i samband med kommande budgetprocess
inarbeta den utökade investeringsutgiften om totalt 240 000 000 kronor för åren 20152019 i investeringsplanen för Landstingsfastigheter Stockholm.
forts.

Landstingsstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2013-11-19

forts. § 236
S-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt
förslag.
Särskilda uttalanden antecknades
dels av MP-ledamöterna
dels av V-ledamoten.
----------------------------------------------------------Vid protokollet
Anna-Britt Weiss

Exp till:
Landstingsfullmäktige
S:t Görans sjukhus AB
Locum AB

_________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande
Anna-Britt Weiss
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Landstingsstyrelsen, ärende 44

Inriktningsbeslut för investering för ökat vårdinnehåll, vårdavdelningar och
behandling vid S:t Görans sjukhus

Socialdemokraterna föreslår landstingsstyrelsen att besluta
att bifalla landstingsrådsberedningens förslag till beslut
samt att därutöver besluta
att förslaget innehåller en beskrivning av hur den nya kliniken kommer att kunna
bemannas utan att det får en negativ inverkan på de övriga förlossningsklinikernas
bemanning
att förslaget tydligt redogör för kostnaderna för byggnationen samt för
jämförelseobjekt
att återkomma med en beskrivning av hur lokalerna ska kunna hyras ut till privat
utförare utifrån rådande regler för etableringsfrihet, utan att strida mot
konkurrenslagstiftning och utan att innebära stöd till enskild

En förbättrad förlossningsvård är något som socialdemokraterna eftersträvar.
Situationen är idag ansträngd. Vi vill därför att det öppnas ytterligare en
förlossningsklinik. Vi vill också att en ny förlossningsklinik ska kunna bemannas
utan att de redan befintliga klinikerna utarmas på kompetens och personal. Det
förslag som majoriteten lagt fram för beslut är tyvärr inte tilläckligt för att
åstadkomma ambitionerna.
Om landstinget bygger en förlossningsklinik är det rimligtvis för att landstinget ska
bedriva förlossningsvård i kliniken. Det är den rimliga slutsatsen av att förlossning är
ett vårdval, dvs. att det råder etableringsfrihet och att alla utförare svarar för sina
egna kostnader om de vill vara med i vårdvalet. Ett talande exempel för detta är
samarbetet mellan Praktikertjänst och Sophiahemmet som med eget kapital bygget
en ny förlossningsklinik i anslutning till Sophiahemmet. Landtinget kan inte gärna
inom ramen för konkurrenslagstiftningen och kommunallagens begräsningar av stöd
till enskild bygga lokaler åt någon annan än landstinget. Framtidensplanen liksom
majoritetens budget är tydlig med att den fortsatta utvecklingen utav
förlossningsvården ska ske inom vårdvalet. Det krävs därför att majoriteten förklarar
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hur landstinget ska kunna ”beställa” denna vård utan att konkurrensneutraliteten sätts
ur spel och de olika utförarna missgynnas.
Vidare vill Socialdemokraterna få klargjort varför den beräknade kostnaden för den
nya förlossningskliniken är så hög. Beslutsunderlaget visar att kostnaderna för
byggnation av kliniken ligger på 53 000kr/kvm. Detta bör jämföras med McKinseys
jämförelsestudie av kostnad för byggnation av sjukhus där cirkapriset för Sverige,
Danmark och USA är 30 000 kr/kvm. Än hellre ska dock dessa 53 000 kr/kvm
jämföras med kostnaden för byggnationen av BB Sophia som kostat 33 600 kr/kvm.
Kostnaden för BB Sophia ligger väl i linje med cirkapriset för sjukhus enligt
McKinseys studie medan landstinget beräknar nästan 20 000 kr mer per kvadrat
meter kliniken vid S:t Göran. Socialdemokraterna vill veta varför.
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande har uttalat i media att hon inte vet var
ifrån personalen till den nya kliniken ska komma. Hon är dock övertygad om att
personalen kommer att finnas när kliniken öppnar. Vid senaste beredningen för barn,
unga och kvinnosjukvård informerades att landstinget beräknar ett underskott på 400
barnmorskor i landstinget år 2020. I ljuset av denna information är ordförandens
uttalande särskilt svårt att förstå. Det är därför på sin plats att Moderaterna förklarar
hur personalfrågan ska hanteras så att inte ytterligare en förlossningsklinik bara
innebär en uttunning och ett nollsummespel av kapaciteten av förmågan att ta emot
blivande föräldrar.
Det är inte ansvarsfullt eller ens trovärdigt av moderatledda majoriteten att besluta
om en ny förlossningsklinik på det underlag som har presenterats. Vi vet inte för vem
vi bygger, vi vet inte varför det kostar 20 000 kr mer per kvadrat att bygga kliniken
och vi har inte klart för oss hur kliniken ens ska kunna öppna då det kommer att
finnas ett underskott personal. Det är hafsigt av majoriteten lägga fram detta viktiga
förslag till beslut innan det är färdigt. Det riskerar att skapa oordning i en redan
ansträngd förlossningsvård.
För att inte riskera ett haveri inom förlossningsvården eller ett nytt ”NKS” med
onödigt dyra kostnader för byggnation vill Socialdemokraterna inte att den nya
förlossningskliniken ska beslutas på måfå. Vi vill att de blivande föräldrarna ska få
en trygg förlossningsvård och personalen en bra arbetsmiljö. För att åstadkomma
detta måste man veta vad man beslutar om. Det vet vi inte idag.

SÄRSKILT UTTALANDE
LANDSTINGSSTYRELSEN
Miljöpartiet de gröna

2013-11-19
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Ärende 44

Inriktningsbeslut för investering för ökat vårdinnehåll,
vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus
Miljöpartiet har sedan tidigare framfört att vi inte har något att invända
mot att uppdraget inom vårdval förlossning förändras och utvecklas.
Sedan införandet av vårdval på området har antalet hänvisningar inom
förlossningsverksamheten bara ökat, vilket ju i praktiken innebär att
valfriheten har minskat och inte ökat. Samtidigt ser vi en förhöjd oro hos
blivande mödrar inom mödrahälsovården. Osäkerheten gällande sin egen
och barnets säkerhet inför den kommande förlossningen är påtaglig.
Vi har med anledning av detta inget att invända i sak mot att genomföra
investeringarna på sjukhuset.
Med den föreslagna utökningen av verksamheten på S:t Görans sjukhus
sägs det att vi bättre kan möta den prognostiserade ökade mängden
förlossningar de kommande åren. Däremot framgår det inte om
investeringarna räcker till för att åtgärda den underkapacitet som finns
redan idag i länet.
En ny förlossningsklinik ska ha en neonatalavdelning i samma
byggnadskomplex. Som vi förstår det så är fallet också så på S:t Görans
sjukhus. Samtidigt rör inte det här beslutet neonatalvårdens lokalmässiga
förutsättningar. Med anledning av detta ser vi en risk för framtida problem
och möjligtvis en fördyring om man först i ett senare skede ska hantera
den frågan. Enligt Uppdragsguidens skrivningar så ska sjukhuset
inledningsvis tillhandahålla minst 3 vårdplatser med neonatal vård, i den
andra fasen efter 2018 minst 4 vårdplatser. Frågan är om detta är en
kritisk massa för neonatalavdelningen att kunna erbjuda tillräcklig
kompetens.

LANDSTINGSSTYRELSEN
VÄNSTERPARTIET

SÄRSKILT UTTALANDE
2013-11-19
Ärende 44
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Inriktningsbeslut för investering för ökat vårdinnehåll,
vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus.
Det är hårt tryck i förlossningsvården. Stockholm växer med cirka 35 000 40 000 invånare om året. Ungefär hälften av dessa är nyfödda bebisar. Nu
föreslår Alliansen en ny förlossningsklinik på S.t Görans sjukhus. Om tre år
öppnas detta BB. Det kunde ha varit i drift redan nu om de ansvariga
majoritetspolitikerna lyssnat på Vänsterpartiets återkommande
budgetförslag sedan 2010.
År 2010 skrev Vänsterpartiet i sin budgetreservation: Ytterligare en
förlossningsklinik kommer att behövas i länet på grund av
befolkningsökningen men också för att kompensera för de platser som
försvinner när Nya Karolinska sjukhuset byggs. SLL bör inrätta en sådan
klinik inne på St. Görans sjukhus, som i dag är det enda akutsjukhuset i
länet utan förlossningsvård.
I vår senaste budget upprepade vi för fjärde gången att en ny
förlossningsklinik ska inrättas i egen regi på S:t Görans sjukhus, samt la till
att förutsättningarna för att inrätta en förlossningsklinik vid Huddinge
sjukhus efter modellen Södra BB vid Södersjukhuset ska utredas. Hade
majoriteten lyssnat på Vänsterpartiet 2010 så hade vi inte missat 4 år i
styrfart utan kunnat gå vidare med till exempel en utbyggnad på Huddinge.
Vi anser vidare att det är hög tid att se över och utreda möjligheterna till
utbyggnad vid SÖS och Danderyd.
Vänsterpartiet tycker förstås att bättre sent än aldrig, men anser att
förlossningskliniken ska inrättas i egen regi, vilket inte minst är den
smidigaste och snabbaste lösningen. Vi anser att det blir märkligt att bygga
en förlossningsklinik där det i praktiken förutsätts att Capio ska bedriva
vårdvalet.

Beslutsunderlag 2
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Ankom
Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens
arbetsutskott

Inriktningsbeslut för investering för ökat
vårdinnehåll, vårdavdelningar och behandling, S:t
Görans sjukhus
Ärendebeslu*ivning
Ärendet avser inriktningsbeslut för att genomföra investeringar vid S:t
Görans sjukhus för att ge lokalmässiga förutsättningar att utöka
vårdinnehållet med förlossningsvård.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 24 oktober 2013
Miljöbedömning
Investeringskalkyl
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att fatta ett inriktningsbeslut för investeringar som skapar lokalmässiga
förutsättningar för att bedriva förlossningsvård vid S:t Görans sjukhus till
en investeringsutgift om totalt 240 000 000 kronor
att fatta genomförandebeslut för förberedande arbeten avseende att skapa
lokalmässiga förutsättningar för att bedriva förlossningsvård vid S:t Görans
sjukhus till en investeringsutgift om totalt 12 000 000 kronor
att uppdra till styrelsen för Locum AB, att genom teknisk justering
inrymma investeringsutgiften om totalt 12 000 000 kronor för
förberedande arbeten för att skapa lokalmässiga förutsättningar för att
bedriva förlossningsvård vid S:t Görans sjukhus, inom
Landstingsfastigheter Stocldiolms fastställda investeringsutrymme för åren
2014-2015
att uppdra åt styrelsen för Locum AB att i samband med kommande
budgetprocess inarbeta den utökade investerings utgiften om totalt
240 000 000 kronor för åren 2015-2019 i investeringsplanen för
Landstingsfastigheter Stockholm.
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Förvaltningens f ö r s l a g och motivering
Sammanfattning
För att möta det ökade behovet av förlossningsvård inom landstinget, vilket
beror på den demografiska utvecklingen inom länet och på Karolinska
Solnas nya högspecialiserade och minskade uppdrag i och med
drifttagandet av Nya Karolinska Solna är förvaltningens bedömning att
ovan angivna beslut bör fattas. Detta för att kunna ge lokalmässiga
förutsättningar för att tillskapa en förlossningsvård på S:t Görans sjukhus,
väl synkroniserad med färdigställandet av Nya Karolinska Solna och
objektet Vårdavdelningar och behandling, S:t Görans sjukhus.
Bakgrund
Förlossningsenheterna ingår i landstingets valfrihetssystem. Vårdgivare
ansöker enligt Lag om valfrihetssystem om godkännande att bedriva vården
och hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om detta och tecknar vårdavtal.
Förutsättningen för att bli godkänd är att vårdgivaren uppfyller vissa
villkor. För förlossningsenheter är dessa villkor bland annat tillgång till en
rad andra specialiteter så som anestesi och operation, röntgen och
laboratorier. Vårdgivaren kan antingen ha dessa resurser själv eller ha en
överenskommelse med någon annan som har det. Exempel på det senare är
BB Stockholm som har överenskommelse med Danderyds sjukhus om
detta.
Landstingsfullmäktige beslutade i juni 2013 att uppdra åt
landstingsstyrelsen att utreda förutsättningarna för en förlossningsklinik i
anslutning till fastigheten för S:t Görans sjukhus, enligt förslag i
Framtidsplanen - andra steget. Samtidigt fattades ett inriktningsbeslut om
objektet vårdavdelningar och behandling, S:t Görans sjukhus med en total
investeringsutgift på 1 070 miljoner kronor. Det objektets mål är att ge
förutsättningar för totalt 6000 fler vårdtillfällen per år. Uppdraget att
tillskapa nya vårdtillfällen kvarstår.
Överväganden
Det ökade behovet av förlossningsvård i länet innebär att det oberoende av
eventuell tillkommande kapacitet hos andra vårdgivare är av stor vikt att
den strategiska investeringen vid S:t Görans sjukhus utökas till att kunna
inrymma förlossningsvård.
En utredning har genomförts om förutsättningar för att bedriva
förlossningsvård vid S:t Görans sjukhus. Slutsatserna är att i en första fas
skapa möjligheter till minst 2 000 förlossningar per år som kan vara klart
andra kvartalet 2017.1 en andra fas under 2018 ökas den totala
förlossningskapaciteten vid S:t Görans sjukhus till 4000 förlossningar per
år. Samtidigt kan objektet Vårdavdelningar och behandling, S:t Görans
sjukhus genomförs i sin helhet.
För att möjliggöra lokalmässiga förutsättningar av förlossningsverksamhet
och utökat antal vårdtillfällen vid S:t Görans sjukhus måste verksamheter
flytta från S:t Görans sjukhusområde. En planering av detta pågår.
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För att kunna tillskapa en verksamhet som möjliggör 2000 förlossningar på
St Görans sjukhus inom utsatt tidsram behöver förberedandearbeten
påbörjas. Det förberedande arbetet omfattar:
•

Projektering av tidskritiska och förberedande aktiviteter av
byggnation avseende tillskapandet av lokaler för att kunna bedriva
förlossningsvård.

Investeringsutgiften för det förberedande arbetet bedöms uppgå till 12
miljoner kronor.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Investeringsutgiften för att utöka lokalytan för att möjliggöra
förlossningsvård vid S:t Görans sjukhus bedöms att uppgå till 240 miljoner
kronor, varav 12 miljoner kronor avser förberedande arbeten. Denna
investeringsutgift är tillkommande till den totala investeringen om 1 070
miljoner kronor för objektet Vårdavdelningar och behandling, S:t Görans
sjukhus, upptagen i inriktningsbeslutet fattat av landstingsfullmäktige i juni
2013, budget 2014.
Om detta beslut fattas kommer det strategiska investeringsobjektet
Vårdavdelningar och behandling, S:t Görans sjukhus, att uppgå till 1 310
miljoner kronor. Detta innebär att det tillkommande medelsbehovet på 240
miljoner kronor förslås inarbetas i samband med budget 2015.
Om inget beslut fattas eller om förslaget avslås för investeringsobjektet som
de förberedande arbetet är kopplade till, finns risk att 12 miljoner kronor
kommer att resultatföras som en förgäveskostnad.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har en
miljöbedömning av föreslagen investering genomförts och
miljöbedömningen är positiv.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör
Marit Brusdal Penna
Direktör SLL Strategiska
fastighetsfrågor och investeringar
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Strategisk investering

5. Hur påverkar investeringen andelen förnybara
bränslen i energianvändningen?

Ökar
Oförändrad
Minskar

Kommentar: Förlossningsvärd kräver ett större energiuttag än en vårdavdelning.
• (1 p)
x (Op)
• (-1 p)

(lp)
• (Op)
X (-1 p)

• (-1 P)

Nej
Minskar
Oförändrad
Ökar

x (lp)

Ja

d) Om okänt, kommer åtgärder att vidtas för att
avgöra om mark/befintlig byggnad är förorenad?

4. Mur påverkar investeringen energianvändningen
per kvm?

• (lp)
• (-1 p)

Nej • Ännu okänt x

Ja
Nej

Ja •

Bästa alternativ
• (ip)
Alternativen likvärdiga x ( 0 p)
Ej bästa alternativ
• (-1 P)

Ej relevant •

c) Om ja. ska sanering genomföras som innebär en
förbättrad miljösituation?

b) Om ja. hur?

a) Är mark/befintlig byggnad förorenad?

3.

d) Om ej bästa alternativ, ge kort förklaring till
varför?

c) Om ja. hur bedöms investeringen ur
miljösynpunkt?

Cl(7p)

Ja x Nej •

Ja

Nej x ( 0 p )

Ansvarig chef: Marit Brusdal-Penna

Minska
Oförändrad
öka

9. Innebär investeringen att transporter/biltrafik totalt
sett kommer att öka eller minska?

3

poäng

• (lp)
x (Op)
• (-1 P)

• (2 p)
x (0p)
• (-2p)

x (lp)
• (-lp)

x (lp)
• (Op)
• (-lp)

x (1 p)
• (0p)
• (-1 p)

Poäng 0-10: investeringen är positiv ur miljösynpunkt.

Den yttre miljöpåverkan ska så långt möjligt bedömas utifrån såväl byggfas som driftfas.

Det är av stor vikt att alla relevanta frågor och kontaktuppgifter besvaras samt att
ansvarig chef signerar!

För investeringar i utrustning används mall för "Utrustning, miljöbedumning vid investering".

Syftet med denna frågelista är att integrera miljöhänsyn i ett tidigt skede i investeringsprocessen. Frågelistan ska användas i samband med objektsbeskrivningar för specificerade
objekt inom bygg och fastighet. Vid frågor kontakta SLL Miljö på tfn 08-737 38 02.

Användarinstruktioner

Resultat av miljöbedömningen:

10. Om investeringen innebär exploatering av
naturmark (gröna ytor): Vad innebär i så fall
investeringen för naturmarken (biologiska
mångfalden)?

Minskar
Oförändrad
Ökar

Ja
Nej

8. Kommer åtgärder att vidtas för att undvika miljöoch hälsofarliga ämnen utifrån Byggvarubcdömningens kriterier för byggvaror.

Kommentar:

Ja
Ej relevant
Nej

Ja
Ej relevant
Nej

7. Kommer lokalanpassningar att göras för att ge
utrymme åt avfallshantering och eventuell reningsutrustning?

Kommentar:

6. Kommer senaste tillgängliga teknik att installeras
för att minska verksamhetens utsläpp till luft, mark
och/eller vatten?

Kommentar:

Kontaktperson och t f n : Victoria Hörnedal 070-00 11 606

b) Om nej/ej relevant, ge kort förklaring till varför?

omorganisation).

(annan lokalisering, dimentionering. funktion.

a) Har andra alternativ till investeringen beaktats?

2.

Om ja. behöver frågorna nedan inte besvaras.

1. Är investeringen en miljöinvestering dvs en
investering som syftar till att minska negativ
miljöpåverkan?

Typ av investering:

Förvaltning/Bolag: SFI/Locum

Blankett i LSF:s miljöledningssystem

Bilaga 2 Miljöbedömning BYGG och FASTIGHET (yttre miljöpåverkan)

Poäng (-10) - (-4): investeringen är negativ ur miljösynpunkt. Miljöhänsyn bör noga vägas mot
andra aspekter såsom pris. funktion m m.

Poäng (-3) - (-1): investeringen är tveksam ur miljösynpunkt.

d/Kz Stockholms läns landsting
(fyll i färgade celler)

Bilaga 4
Utgiftsår:
I n vesteri ngs kal ky I
Vård och Annan verksamhet

2013-2015

Förvaltning/bolag;
Lokalisering (fastighet/byggnad):
Kontaktperson (namn och tel nummer):

LFS
S:t G ö r a n s sjukhus
Linda Claesson 08-123 173 11

Byggnadsobjekt (benämning):

Strategiska investeringar - f ö r b e r e d a n d e arbeten p å S:t G ö r a n s
sjukhus förlossning

Motivering (max 5 rader): Förberedande arbeten såsom evakueringar, program och projektering.
Kalkylen visar ökade kapitalkostnader till följd av de förberedanden arbetena förutsatt att investeringen därefter genomförs till sin helhet. Om
investeringen inte kommer att fortskrida kommer en del av kostnaderna att kostnadsföras (12 mnkr).

2013
2015

Byggstart (månad, år)
Driftsstart (månad, år)

Klassificering
Strategisk investering
Ersättningsinvestering
Rationaliseringsinvestering

ja
nej
nej

Initierats av fastighetsförvaltaren:
Initierats av hyresgäst:

nej
nej

Kompletterande uppgifter om tomstallda lokaler (i förekommande fall)
Total lokalyta kvm:
Årlig hyreskostnad kr:

Externt förhyrda: ja/nej

Samråd med beställaren
Samråd med Produktionsutskottet

ja
ja/nej

Investeringsutgifter
Byggnad, total produktionskostnad
Utrustning

tkr:
tkr:

Årliga intäkter och kostnader*
SLL-externa intäkter
SLL-interna intäkter
Totala intäkter
Personalkostnader
Material och l ä k e m e d e l s k o s t n a d e r
Hyreskostnader
Avskrivningskostnader
Räntekostnader
Övriga driftkostnader
Totala kostnader
Totalt resultat

kr:
kr:
kr:
kr:
kr:
kr:
kr:
kr:
kr:
kr:
kr:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

antal:
kr:

0
#DIVISION/0!

Total produktion **
Kostnader per producerad enhet

12 000

Före investering

Avskrivningstid år:
37 (snitt)

Efter investering

432
336
768
768

0
0
0
0
0
0
000
000
0
000
000

0
#DIVISION/0!

Stockholms läns landsting
(fyll i färgade celler)
Förvaltning/bolag:
Lokalisering (fastighet/byggnad):
Kontaktperson (namn och tel nummer) :

LFS
S:t G ö r a n s sjukhus

Byggnadsobjekt (benämning):

S:t Göran förlossning

Motivering (max 5 rader)'. Nybyggnation. Förutsättningar för kalkylen:
• Hyresberäkningar är gjorda utifrån nuvarande gällande hyresberäkningsmodell för LFS
• Uppgifterna avseende hyresnivåer samt innehållande avskrivningar, räntor och fastighetskostnader avser enbart den berörda ytan för investeringen,
där det byggs nytt.
• Fastighetskostnaderna är grovt uppskattade. Dessa kommer att behöva justeras vid en mer detaljerad kalkyl i ett senare skede.

2014
2018

Byggstart (månad, år)
Driftsstart (månad, år)

Klassificering
Strategisk investering
Ersättningsinvestering
Rationaliseringsinvestering

ja
nej
nej

Initierats av fastighetsförvaltaren:
Initierats av hyresgäst:

nej
nej

Kompletterande uppgifterom tomstallda lokaler o förekommande fall)
Total lokalyta kvm:
Årlig hyreskostnad kr:

Externt förhyrda: ja/nej

Samråd med beställaren
Samråd med Produktionsutskottet

ja
ja

Investeringsutgifter
Byggnad, total produktionskostnad
Utrustning

tkr:
tkr:

Årliga intäkter och kostnader*
SLL-externa intäkter
SLL-interna intäkter
Totala intäkter
Personalkostnader
Material och l ä k e m e d e l s k o s t n a d e r
Hyreskostnader
varav avskrivningskostnader
varav räntekostnader
varav fastighetskostnader
Avskrivningskostnader - utrustning
R ä n t e k o s t n a d e r - utrustning
Övriga driftkostnader
Totala kostnader
Totalt resultat

kr:
kr:
kr:
kr:
kr:
kr:
kr:
kr:
kr:
kr:
kr:
kr:
kr:
kr:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

antal:
kr:

0
#DIVISION/0!

Total produktion **
Kostnader per producerad enhet

240 000

Före investering

Avskrivningstid år:
37 (snitt)

Efter investering

19 000
8 640
6 768
1 987

19 000
19 000

0
0
0
0
0
000
000
000
000
0
0
0
000
000

0
#DIVISION/0!

Beslutsunderlag 3
Stockholms läns landsting

i(D
PROTOKOLLSUTDRAG
2013-11-05

Landstingsstyrelsen

Arbetsutskottet

Ankom
Stockholms läns landsting

Justerat den
Justeringen anslogs

5 november 2013
6 november 2013

2013 -11- 0 6

Torbjörn Rosdahl
Helene Hellmark Knutsson

§85

Inriktningsbeslut f ö r investering f ö r ökat vårdinnehåll,
vårdavdelningar och behandling, S:t Görans sjukhus
LS 1310-1296
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 24 oktober 2013.
Protokollsutdrag Locums styrelse, extra sammanträde 4 november 2013.
Beslut
Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutade föreslå landstingsstyrelsen
föreslå landstingsfullmäktige dels besluta
att fatta ett inriktningsbeslut för investeringar som skapar lokalmässiga
förutsättningar för att bedriva förlossningsvård vid S:t Görans sjukhus till
en investeringsutgift om totalt 240 000 000 kronor
att fatta genomförandebeslut för förberedande arbeten avseende att skapa
lokalmässiga förutsättningar för att bedriva förlossningsvård vid S:t Görans
sjukhus till en investeringsutgift om totalt 12 000 000 kronor
att uppdra till styrelsen för Locum AB, att genom teknisk justering
inrymma investeringsutgiften om totalt 12 000 000 kronor för
förberedande arbeten för att skapa lokalmässiga förutsättningar för att
bedriva förlossningsvård vid S:t Görans sjukhus, inom
Landstingsfastigheter Stockholms fastställda investeringsutrymme för åren
2014-2015
att uppdra åt styrelsen för Locum AB att i samband med kommande
budgetprocess inarbeta den utökade investeringsutgiften om totalt
240 000 000 kronor för åren 2015-2019 i investeringsplanen för
Landstingsfastigheter Stockholm.
Denna paragraf förklarades omedelbart

justerad.

Vid protokollet
Elisabeth Levander
Exp
LS, Akten

6 november 2013 V70

Beslutsunderlag 4
Utdrag ur

locum.

?)
Ankom
Stockholms läns landsting

2013 -11- 0 4 ,
PROTOKOLL 5/13
fört vid extra sammanträde med styrelsen i
Locum AB måndagen den 4 november 2013
kl. 14.00-14.22, Locum AB, Östgötagatan 12,
Stockholm, plan 9, lokal Årstaviken.
LOC 1301-0311
LOC 1302-0489
Närvarande:
Ledamöter
Charlotte Broberg
Anders Ekegren
Hasan Dölek
Kjell Treslow
Kristoffer Tamsons

ledamot, ordförande
ledamot, 1 :e vice ordförande
ledamot, 2:e vice ordförande
ledamot
ledamot

Suppleanter
Christer Grunder
Maria Bosdotter
Lars Jakobsson
Catharina Mann
Sara Rydefjärd

suppleant
suppleant tjg
suppleant tjg
suppleant
suppleant

Övriga
Nathalie Boulas Nilsson
Per-Inge Buskas
Dan Eriksson
Charlotte Viksten

verkställande direktör
vice verkställande direktör
ekonomidirektör
bolagsjurist, sekreterare

LOCUM AB
Styrelsen

Utdrag ur

2(3)

PROTOKOLL 5/13
fort vid extra sammanträde med styrelsen i
Locum AB måndagen den 4 november 2013
kl. 14.00-14.22, Locum AB, Östgötagatan 12,
Stockholm, plan 9, lokal Årstaviken.
LOC 1301-0311

Beslutsärenden
§7

Inriktningsbeslut för ökat vårdinnehåll, vårdavdelningar och behandling vid
S:t Görans sjukhus
(LOC 1302-0489)
Föredrog verkställande direktören ärendet.
Beslutade styrelsen
att

fatta inriktningsbeslut för investeringar som skapar
lokalmässiga förutsättningar för att bedriva
förlossningsvård vid S:t Görans sjukhus till en
investeringsutgift om totalt 240 000 000 kronor,

att

fatta genomförandebeslut för förberedande arbeten
avseende att skapa lokalmässiga förutsättningar för att
bedriva förlossningsvård vid S:t Görans sjukhus till en
investeringsutgift om totalt 12 000 000 kronor,

alt

uppdra åt styrelsen för Locum AB att genom teknisk
justering inrymma investeringsutgiften om totalt
12 000 000 kronor för förberedande arbeten för att skapa
lokalmässiga förutsättningar för att bedriva
förlossningsvård vid S:t Görans sjukhus, inom
Landstingsfastigheter Stockholms fastställda
investeringsutrymme för åren 2014-2015,

att

uppdra åt styrelsen för Locum AB att i samband med
kommande budgetprocess inarbeta den utökade
investeringsutgiften om totalt 240 000 000 kronor för åren
2015-2019 i investeringsplanen för Landstingsfastigheter
Stockholm.

Vid protokollet (ännu ej justerat)
Charlotte Viksten

LOCUM AB
Styrelsen

Utdrag ur

3(3)

PROTOKOLL 5/13
fört vid extra sammanträde med styrelsen i
Locum AB måndagen den 4 november 2013
kl. 14.00-14.22, Locum AB, Östgötagatan 12,
Stockholm, plan 9, lokal Årstaviken.
LOC 1301-0311

Utdragsbestyrkande

Charlotte Viksten

Beslutsunderlag 5
2013-11-04-ÄRENDE 7
1(4)

BESLUT
15

IL

2013-10-27

V Å R D E N FÖR V Å R D E N

LOC 1302-0489

Styrelsen för Locum AB

Inriktningsbeslut för ökat
vårdinnehåll, vårdavdelningar och behandling vid
S:t Görans sjukhus

Ankom
Stockholms läns landsting

2013-11-0.4 .

Ärendet
Ärendet avser inriktningsbeslut för att genomföra investeringar vid
S:t Görans sjukhus för att ge lokalmässiga förutsättningar att utöka
vårdinnehållet med förlossningsvård.

Förslag till beslut
Styrelsen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att

fatta inriktningsbeslut för investeringar som skapar
lokalmässiga förutsättningar för att bedriva förlossningsvård
vid S:t Görans sjukhus till en investeringsutgift om totalt
240 000 000 kronor,

att

fatta genomförandebeslut för förberedande arbeten avseende
att skapa lokalmässiga förutsättningar för att bedriva
förlossningsvård vid S:t Görans sjukhus till en
investeringsutgift om totalt 12 000 000 kronor,

att

uppdra åt styrelsen för Locum AB att genom teknisk
justering inrymma investeringsutgiften om totalt 12 000 000
kronor för förberedande arbeten för att skapa lokalmässiga
förutsättningar för att bedriva förlossningsvård vid S:t
Görans sjukhus, inom Landstingsfastigheter Stockholms
fastställda investeringsutrymme för åren 2014-2015,

att

uppdra åt styrelsen för Locum AB att i samband med
kommande budgetprocess inarbeta den utökade
investeringsutgiften om totalt 240 000 000 kronor för åren
2015-2019 i investeringsplanen för Landstingsfastigheter
Stockholm^

Nathalie Boulas Nilsson
Verkställande direktör
VI ÅR EN DEL AV
STOCKHOLMS
LÄNS LANDSTING

Delges:
Akten

2(4)

LOCUM AB
2013-10-27

LOC 1302-0489

Bakgrund
Sammanfattning
För att möta det ökade behovet av förlossningsvård inom Stockliolms län till följd
av den kraftiga befolkningsökningen i länet samt den demografiska utvecklingen
behöver förlossningsvården byggas ut. Förslaget innebär att förlossningsvård
tillskapas på S:t Görans sjukhus, väl synkroniserad med färdigställandet av Nya
Karolinska universitetssjukhuset i Solna (NKS) och investeringsprojektet
Vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjuklius.
Bakgrund
Landstingsfullmäktige beslutade i juni 2013 att uppdra åt landstingsstyrelsen att
utreda förutsättningarna för en förlossningsklinik i anslutning till fastigheten för
S:t Görans sjuklius, enligt förslag i Framtidsplanen - andra steget. Samtidigt
fattades ett inriktningsbeslut om investeringsprojektet Vårdavdelningar och
behandling vid S:t Görans sjuklius med en total investcringsutgift på 1 070 mnkr.
Det projektets mål är att ge förutsättningar för totalt 6 000 fler vårdtillfällen per år.
Uppdraget att tillskapa nya vårdtillfällen kvarstår.
Överväganden
Det ökade behovet av förlossningsvård i länet innebär att det oberoende av
eventuell tillkommande kapacitet hos andra vårdgivare är av stor vikt att den
strategiska investeringen vid S:t Görans sjuklius utökas till att kunna inrymma
förlossningsvård.
En utredning har genomförts om förutsättningar för att bedriva förlossningsvård
vid S:t Görans sjukhus. Slutsatsenia är att i en första fas skapa möjligheter till
minst 2 000 förlossningar per år som kan vara klart andra kvartalet 2017.1 en
andra fas under 2018 ökas den totala fbrlossningskapaciteten vid S:t Görans
sjukhus till 4 000 förlossningar per år. Samtidigt kan objektet Vårdavdelningar
och behandling vid S:t Görans sjukhus genomföras i sin helhet.
För att möjliggöra lokalmässiga förutsättningar av förlossningsverksamhet och
utökat antal vårdtillfallen vid S:t Görans sjukhus måste verksamheter flytta från
S:t Görans sjukhusområde. En planering av detta pågår.
För att kunna tillskapa en verksamhet som möjliggör 2 000 förlossningar på S:t
Görans sjukhus inom utsatt tidsram behöver förberedande arbeten påböijas. Det
förberedande arbetet omfattar:
•

Projektering av tidskritiska och förberedande aktiviteter av byggnation
avseende tillskapandet av lokaler för att kunna bedriva förlossningsvård.

Investeringsutgiften för det förberedande arbetet bedöms uppgå till 12 mnkr.

2013-10-27

LOC 1302-0489

Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har en
miljöbedömning av föreslagen investering genomförts och miljöbedömningen är
positiv.

Alternativa lösningar
Två alternativ vid S:t Görans sjukhus har studerats.

Förordad lösning
Den förordade lösningen innebär att verksamheten slipper temporära
lösningar med kort varaktighet vilket innebär mindre störning bättre
patientsäkerhet samt en lägre kostnad jämfört med det studerade
alternativet.

Förlossning och vårdplatser vid S:t Görans sjuklius
Förlossning kvartal 2, 2017
• 4 500 kvm yta tillskapas
• Färdigställande av ny byggnation
• Initialt 2 000 förlossningar i fas 1 (kv. 2 2017), efter fas 2 uppnås
4 000 förlossningar (kv. 2 2018)
Kostnadsindikation:
240 mnkr vilken består av den tillkommande ytan samt specifika
anpassningar för att bedriva förlossningsvård.
Risk:
Bygglov för nybyggnation mot S:t Göransgatan, fas 1
Bygglov för nybyggnation södra sidan, fas 2
Investeringsbedömning
Investeringsutgiften för att utöka lokalytan för att möjliggöra förlossningsvärd vid
S:t Görans sjukhus bedöms alt uppgå till 240 mnkr, varav 12 mnkr avser
förberedande arbeten. Denna investeringsutgift är tillkommande till den totala
investeringen om 1 070 mnkr för objektet Vårdavdelningar och behandling, S:t
Görans sjukhus, upptagen i inriktningsbeslutet fattat av landstingsfullmäktige i
juni 2013, budget 2014.
Om detta beslut fattas kommer det strategiska investeringsobjektet
Vårdavdelningar och behandling, S:t Görans sjuklius, alt uppgå till 1310 mnkr.
Detta innebär att det tillkommande medelsbehovet på 240 mnkr förslås inarbetas i
samband med budget 2015.

LOCUM AB

4(4)
2013-10-27

LOC 1302-0489

Om inget beslut fattas eller om förslaget avslås för investeringsobjektet som de
förberedande arbetena är kopplade till, finns risk att 12 mnkr kommer att
resultatföres som en förgäveskostnad.
Hur denna investering skall hyressättas är inte beslutat.
Produktionskostnad och medelsbekov
o Program inkl systemhandling
• Entreprenadkostnad inkl byggherrekostnad
• Konst
• Kreditivkostnad
• Övriga kostnader ("evakuering, störning etc.)
• Total produktionskostnad

12 000 tkr
228 000 tkr
Otkr
Otkr
Otkr
240 000 tkr

• Redan nedlagda kostnader
• Resterande medelsbehov innevarande år
• Medelsbehov kommande år

0 tkr
Otkr
240 000 tkr

Finansiering
• Locuminitierad investeringsutgift
(inkl kreditiv)
• Hyresgästinitierad investeringsutgift
(inkl kreditiv)
• Underhåll
• Summa

0 tkr
240 000 tkr
Otkr
240 000 tio-

Organisation tillika styrgrupp
Övergripande för de strategiska projekten finns en styrgmpp FHS. Inom
Locum finns en intern styrgrupp för samtliga strategiska investeringar,
som utgörs av Locums ledningsgrupp. För de strategiska projekten på S:t
Görans sjukhus finns en lokal styrgmpp som är bemannade av Capio S:t
Göran, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF), enheten för strategiska
fastighetsfrågor och investeringar (SFI), Programkontoret och Locum.
Tid
Program och projektering för tidigarelagda arbeten böljas omgående för
att kunna genomföra fysiska arbeten tidigast under kv 4 2014.

Beslutsunderlag 6

Hälso- och sjukvårdsnämnden
S T O C K H O L M S LÄNS LANDSTING

8/2013
§3

PROTOKOLLSUTDRAG
SAMMANTRÄDESDAG
2013-11-06

Justerat

Filippa Reinfeldt (M)
Dag Larsson (S)

Anslagsdatum

2013-11-06

Ankom
Stockholms läns landsting

2013 -11- 0 1
Dnr.

RM
§3

Inriktningsbeslut f ö r investering f ö r ökat vårdinnehåll,
vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjuldius
HSN 1310-1173

Ärendebeskrivning
I ärendet föreslås att landstingsfullmäktige fattar ett inriktningsbeslut för
att genomföra investeringar vid S:t Görans sjukhus för att ge lokalmässiga
förutsättningar att utöka vårdinnehållet med förlossningsvård.
Ärendet specificerar det medelsbehov som tillkommer för att skapa
förlossningskapaciteten samt vilka beroenden som finns till andra
vårdverksamheter på S:t Görans sjukhusområde.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2013-10-24
Yrkanden
1 Ordförandens (M) förslag för M-, FP-, KD- och C-ledamöterna om bifall
till förvaltningens förslag
2 Håkan Jörneheds (V) förslag (bilaga 1) om bifall till
att
föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige fatta
inriktningsbeslut för investeringar om 240 mkr för att skapa
lokalmässiga förutsättningar för förlossningsvård vid S:t Görans
sjuldius
att
föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige fatta
genomförandebeslut för förberedande arbeten 011112 mkr som skapar
lokalmässiga förutsättningar för förlossningsvård vid S:t Görans
sjukhus
att
under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut för egen del
besluta att i kommande planering verka för att förlossningsvård
bedrivs i egen regi i anslutning till S:t Görans sjukhus.

I

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2(2)

S T O C K H O L M S LÄNS L A N D S T I N G

SAMMANTRÄDESDAG
2013-11-06

Propositionsordning
Inför beslut ställer ordföranden proposition på yrkandena. Hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige fatta
inriktningsbeslut för investeringar om 240 mkr för att skapa
lokalmässiga förutsättningar för förlossningsvård vid S:t Görans
sjuldius

att

föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktig fatta
genomförandebeslut för förberedande arbeten om 12 mkr som skapar
lokalmässiga förutsättningar för en förlossningsvård vid S:t Görans
sjukhus samt

att

under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut för egen del
besluta att i kommande planering verka för att förlossningsvård
bedrivs inom vårdval förlossning i anslutning till S:t Görans sjuldius

att

omedelbart justera beslutet.

Reservation
Håkan Jörnehed (V) reserverar sig mot beslutet.
Särskilda uttalanden
Dag Larsson (S) lämnar för S-ledamöterna ett särskilt uttalande (bilaga 2)
Michel Silvestri (MP) lämnar ett särskilt uttalande (bilaga 3)
Vid protokollet
Lisbeth Ekebom
Rätt utdraget intygas
Lisbeth Ekebom
Expedieras till:

Landstingsstyrelsen

Akten

8/2013
§ 3

JL Stockholms läns landsting

FÖRSLAG TILL BESLUT
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HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
Vänsterpartiet

Ärende nr 3
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Inriktningsbeslut för ökat vårdinnehåll, vårdavdelningar och
behandling vid S:t Görans sjukhus

Förslag till beslut:
att

att

att

föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige fatta
inriktningsbeslut för investeringar om 240 mkr för att skapa
lokalmässiga förutsättningar för förlossningsvård vid S:t
Görans sjukhus
föreslå
landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige fatta
genomförandebeslut för förberedande arbeten om 12 mkr som
skapar lokalmässiga förutsättningar för förlossningsvård vid
S:t Görans sjuklius samt
under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut för egen
del besluta att i kommande planering verka för att
förlossningsvård bedrivs i egen regi i anslutning till S:t Görans
sjukhus.

Det är hårt tryck i förlossningsvården. Stockholm växer med cirka 35 000 40 000 invånare om året. Ungefär hälften av dessa är nyfödda bebisar. Nu
föreslår Alliansen en ny förlossningsklinik på S.t Görans sjuklius. Om tre år
öppnas detta BB. Det kunde ha varit i drift redan nu om de ansvariga
majoritetspolitikerna lyssnat på Vänsterpartiets återkommande
budgetförslag sedan 2010.
År 2010 skrev Vänsterpartiet i sin budgetreservation: Ytterligare en
förlossningsklinik kommer att behövas i länet på grund av
befolkningsökningen men också för att kompensera för de platser som
försvinner när Nya Karolinska sjukhuset byggs. SLL bör inrätta en sådan
klinik inne på St. Görans sjukhus, som i dag är det enda akutsjukhuset i
länet utan förlossningsvård.
I vår senaste budget upprepade vi för fjärde gången att en ny
förlossningsklinik ska inrättas i egen regi på S:t Görans sjukhus, samt la till
att förutsättningarna för att inrätta en förlossningsklinik vid Huddinge
sjukhus efter modellen Södra BB vid Södersjukhuset ska utredas. Hade
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majoriteten lyssnat på Vänsterpartiet 2010 så hade vi inte missat 4 år i
styrfart utan kunnat gå vidare med till exempel en utbyggnad på Huddinge.
Vi anser vidare att det är hög tid att se över och utreda möjligheterna till
utbyggnad vid SÖS och Danderyd.
Vänsterpartiet tycker förstås att bättre sent än aldrig, men har ett annat
förslag till beslut då vi anser att förlossningskliniken ska inrättas i egen regi,
vilket inte minst är den smidigaste och snabbaste lösningen. V i anser att det
blir märkligt att bygga en förlossningsklinik där det i praktiken förutsätts att
Capio ska bedriva vårdvalet. Idag vet vi inte heller om det överensstämmer
med gällande konkurrenspraxis. Det är ännu ett bevis på vilken märklig
konstruktion vårdval förlossning är.
Vi vill också understryka vikten av att göra en konsekvensanalys där
behovet av neonatal vård samt personalförsörjningen särskilt beaktas
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Hälso- och sjukvårdsnämnden, ärende 3

Inriktiiingsbeslut för investering för ökat vårdinnehåll, vårdavdelningar och
behandling vid S:t Görans sjuldius
En förbättrad förlossningsvård är något som socialdemokraterna eftersträvar. Vid
dagens sammanträde så stödjer vi förvaltningens förslag till inriktiiingsbeslut för att
skapa förutsättningar för förlossningsvård vid S:t Görans sjuldius.
Samtidigt ser vi oss nödsakade att påtala att det liggande förslaget om att landstinget
ska bygga en ny förlossningsklinik lämnar en hel del frågor obesvarade.
Det faktum att förlossning ligger på vård val, dvs. att det råder etableringsfrihet för
den som vill utföra förlossningsvård kommenteras inte i underlaget. Framtidensplanen är tydlig med att den fortsatta utvecldmgen utav förlossningsvården ska ske inom
vårdvalet, och så även majoritetens budget. Det är då på sin plats att majoriteten förklarar hur landstinget ska kunna "beställa" denna vård utan att konkurrensneutraliteten sätts ur spel och de olika utförarna missgynnas. Vidare vore det i sammanhanget lämpligt alt förklara hur personalfrågan ska hanteras så att inte ytterligare en
förlossningsklinik bara innebär en uttunning och ett nollsummespel av kapaciteten av
förmågan att ta emot blivande föräldrar.
Det här ärendet väcker tyvärr fler frågor om hur den framtida förlossningsvården ska
fungera än vad det ger förhoppningar om att lösa personalens arbetsmiljö eller verklig valfrihet för Stocldiolms föräldrar.

srVb Stockholms läns landsting
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
Miljöpartiet de Gröna

SÄRSKILT UTTALANDE
Bilag
2013-11-06

Ärende nr: 3
HSN 1310-1173

Yttrande över Inriktiiingsbeslut för investering för ökat vårdinnehåll,
vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 8 oktober om revidering av
vårdval förlossning. Som en konsekvens av detta behöver Hälso- och
sjukvårdsnämnden nu också fatta beslut gällande investeringar på S:t
Görans sjukhus som möjliggör att utöka vårdverksamheten på sjukhuset
med förlossning.
Miljöpartiet har sedan tidigare framfört att v i inte har något att invända mot
att uppdraget inom vårdval förlossning förändras och utvecklas. Sedan
införandet av vårdval på området har antalet hänvisningar inom
förlossningsverksamheten bara ökat, vilket j u i praktiken innebär att
valfriheten har minskat och inte ökat. Samtidigt ser vi en förhöjd oro hos
blivande mödrar inom mödrahälsovården. Osäkerheten gällande sin egen
och barnets säkerhet inför den kommande förlossningen är påtaglig.
V i har med anledning av detta inget att invända i sak mot att genomföra
investeringarna på sjukhuset.
Med den föreslagna utökningen av verksamheten på S:t Görans sjuklius sägs
det att vi bättre kan möta den prognostiserade ökade mängden förlossningar
de kommande åren. Däremot framgår det inte om investeringarna räcker till
för att åtgärda den underkapacitet som finns redan idag i länet.
En ny förlossningsklinik ska ha en neonatalavdelning i samma
byggnadskomplex. Som vi förstår det så är fallet också så på S:t Görans
sjukhus. Samtidigt rör inte det här beslutet neonatalvårdens lokalmässiga
förutsättningar. Med anledning av detta ser v i en risk för framtida problem
och möjligtvis en fördyring om man först i ett senare skede ska hantera den
frågan. Enligt Uppdragsguidens skrivningar så ska sjukhuset inledningsvis
tillhandahålla minst 3 vårdplatser med neonatal vård, i den andra fasen efter
2018 minst 4 vårdplatser. Frågan är om detta är en kritisk massa för
neonatalavdelniiigen att kunna erbjuda tillräcklig kompetens.
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2013 -11- 0 /
Inriktningsbeslut för investering för ökat
vårdinnehåll, vårdavdelningar och behandling vid
S:t Görans sjuldius
Ärendebesla*ivning
I ärendet föreslås att landstingsfullmäktige fattar ett inriktningsbeslut för
att genomföra investeringar vid S:t Görans sjuldius för att ge lokalmässiga
förutsättningar att utöka vårdinnehållet med förlossningsvård.
Ärendet specificerar det medelsbehov som tillkommer för att skapa
förlossningskapaciteten samt vilka beroenden som finns till andra
vårdverksamheter på S:t Görans sjukhusområde.
B eslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2013-10-24

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige fatta
inriktningsbeslut för investeringar om 240 mkr för att skapa
lokalmässiga förutsättningar för förlossningsvård vid S:t Görans
sjuldius

att

föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige fatta
genoniförandebeslut för förberedande arbeten om 12 mkr som skapar
lokalmässiga förutsättningar för en förlossningsvård vid S:t Görans
sjuldius samt

att

under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut för egen del
besluta att i kommande planering verka för att förlossningsvård
bedrivs inom vårdval förlossning i anslutning till S:t Görans sjuldius.
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Förvaltningens motivering till förslaget
Bakgrund
Landstingsfullmäktige beslutade i juni 2013 att uppdra åt
landstingsstyrelsen att utreda förutsättningarna för en förlossningsklinik i
anslutning till fastigheten för S:t Görans sjukhus, enligt förslag i
Framtidsplanen - andra steget. Samtidigt fattades ett inriktningsbeslut om
objektet vårdavdelningar och behandling, S:t Görans sjukhus med en total
investeringsutgift på 1070 miljoner kronor. Det objektets mål är att ge
förutsättningar för totalt 6 000 fler vårdtillfällen per år vid S:t Görans
sjukhus.
Vårdval förlossning infördes 2009 och förlossningsenheterna etablerar sig
sedan dess genom godkännande i enlighet med Lagen om valfrihetssystem
(LOV). Huvudsyftet med vårdvalet är att möjliggöra valfrihet i
förlossningsvården - de blivande föräldrarna ska själv ha möjlighet att välja
förlossningsenhet. Godkännandevillkoren förutsätter att en
förlossningsenhet kan upprätthålla resurser med tillgång dygnet runt till
bland annat laboratorier, blodcentral, röntgen, anestesi och intensiwård
samt akuta operationslag. Resurser som i princip motsvarar vad som finns
på ett akutsjukhus - som S:t Görans sjuldius har idag. Dessutom krävs en
viss standard av sluten neonatalvård.
Idag finns det inom ramen för LOV fem förlossningsenheter: Dandeiyds
sjuldius, Södersjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset Solna,
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och BB Stockholm. Södertälje
sjukhus har ett uppdrag att bedriva förlossningsvård i sitt vårdavtal för
akutsjukvård, men ingår inte i vårdvalet.
Antalet förlossningar har under de senaste tio åren stigit och uppgår 2013
till cirka 29 000 per år. Förlossningskapaciteten inom länet är under
perioder ansträngd, vilket särskilt accentueras under sommarmånaderna,
då förlossningstalet är som störst. Statistiska centralbyrån prognostiserar
att antal förlossningar i länet kommer öka med cirka 22 procent under
tioårsperioden 2011 till 2021. Planeringen av Nya Karolinska Sjukhuset
med en reducerad förlossningsvård motsvarande cirka 1 000 förlossningar
per år påverkar länets totala förlossningskapacitet. Sammantaget med den
demografiska utvecklingen leder det till att förlossningsvårdens kapacitet
behöver öka för att möta behovet.
Överväganden
Det ökande behovet av förlossningsvård i länet innebär att det - oberoende
av eventuell tillkommande kapacitet hos andra vårdgivare - är av stor vikt
att den strategiska investeringen vid S:t Görans sjuldius utökas till att
kunna iniymma förlossningsvård.
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En utredning har genomförts om förutsättningar för att bedriva
förlossningsvård vid S:t Görans sjuldius. Slutsatserna är att i en första fas
skapa möjligheter till minst 2 000 förlossningar per år. Denna kan vara klar
andra kvartalet 2017.1 en andra fas ökas under 2018
förlossningskapaciteten vid S:t Görans sjuldius till totalt 4 000
förlossningar per år. Samtidigt kan objektet Vårdavdelningar och
behandling, S:t Görans sjukhus genomförs i sin helhet.
För att hinna genomföra den första fasen inom utsatt tidsram behöver vissa
förberedande arbeten påbörjas direkt. Investeringsutgiften för dessa uppgår
till 12 miljoner kronor.
Ekonomiska
konsekvenser
Kostnaden för denna investering bedöms uppgå till 240 miljoner kronor.
Denna kostnad ryms inte inom den totala investeringen om 1 070 miljoner
kronor för vårdavdelningar och behandling, S:t Görans sjukhus, som är
upptagen i inriktningsbeslutet fattat av landstingsfullmäktige i juni 2013.
Det tillkommande medelsbehovet föreslås bli inarbetat i samband med
budget 2015.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Beslutet innebär en ökning av förlossningskapaciteten inom länet mot
förväntad behovsutveckling. När fler blivande mödrar kan bli förlösta på
den klinik de valt minskar antalet hänvisningar vilket innebär en höjd
patientsäkerhet.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Förslaget har inte något direkt påverkan på jämlik vård.
Miljökonsekvenser
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012 - 2016 har en
miljöbedömning av föreslagen investering genomförts och
miljöbedömningen är positiv.

Catarina Andersson Forsman
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Henrik Gaunitz
Avdelningschef
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