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Utredningsbeslut avseende Sjukvårdslokaler i Haninge
Ärendebeskrivning
I detta ärende föreslås utredning av alternativa nya lokallösningar för
vården i Haninge. De alternativ som föreslås utredas är nybyggnad på
nuvarande sjukhusfastighet för Handens sjuldius samt inhyrning av lokaler.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 31 mars 2014
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 1 april 2014
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 18 mars 2014
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen besluta
att fatta utredningsbeslut avseende nytt sjukhus i Haninge till en total
utredningskostnad om maximalt 1 000 000 kronor, i enlighet med
landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Vid Handens sjukhus finns idag vårdplatser för geriatrisk vård och annan
vård. I hälso- och sjukvårdsnämndens tjänsteutlåtande redovisas en analys
av behovet av slutenvård på Södertörn och förslag till inriktning för
utveckling av vården i Haninge. Fastighetstekniska bedömningar visar att
byggnaden Handens sjukhus har ett stort behov av upprustning och
ombyggnad. De utvärderingar som gjorts visar att det är olönsamt att göra
investeringar i befintliga lokaler samt att byggnaden inte är lämplig för
förnyelse och fortsatt utveckling av vården.
I detta ärende föreslås att en utredning ska göras i enlighet med
avsiktsförldaringen med Haninge kommun från 2013-06-12 (LS 1306-0815)
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av alternativa nya lokallösningar för vården i Haninge. De alternativ som
föreslås utredas är nybyggnad av nuvarande sjukhusfastighet för Handens
sjukhus samt inhyrning av andra lokaler. Befintliga lokaler bedöms inte
svara upp mot framtida behov eller vårdutveckling.
Bakgrund
Handens närsjukhus invigdes år 1970 och var det första generationens
annexsjukhus. Byggnadens dåliga standard och utformning innebär att det
inte är möjligt att i byggnaden förnya och utveckla vården. I samband med
att landstingsfullmäktige i juni 2013 behandlade budgeten beslutades att
ändra kategoritillhörighet för den fastighet där Handens sjukhus är belägen
från strategisk fastighet till marknadsfastighet (LS 1303-0437). Beslutet
medger - om det anses önskvärt - att fastigheten kan försäljas.
Nuvarande vård vid Handens sjukhus
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen hyr lokaler för geriatrisk slutenvård och
vissa somatiska specialistmottagningar vid Handens sjuldius. Dessa upplåts
till vårdgivare som efter upphandling driver vård. Förutom geriatrisk vård
finns flera specialistmottagningar inom bland annat kirurgi, ortopedi,
öron-, näs- och halssjukvård, gynekologi, hjärt- och kärlsjukvård,
hudsjukvård samt mag- och tarmsjukvård. Vid Handens sjukhus fmns även
primärvård med husläkarverksamhet, barnavårds- och
mödravårdscentraler, primärvårdsrehabilitering samt röntgen och
provtagning/laboratorium.
Framtida inriktning för vården i Haninge
Samverkan med Haninge kommun, analys av kommande vårdbehov i
området, önskvärd inriktning på vården samt forskning, utveckling och
utbildning beskrivs i hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande.
Förslag till utredning av lokallösningar
Landstingsstyrelsen och Locum AB har tillsammans analyserat
förutsättningarna för en långsiktig lokallösning. Det är framförallt tre
alternativ som studerats; modernisering av lokalerna i det befintliga
Handens sjukhus, nybyggnad i anslutning till Handens sjukhus samt
inhyrning av lokaler. Alternativet ombyggnad av befintliga lokaler bedöms
inte möjligt. Byggnaden Handens sjukhus har ett stort behov av
upprustning och ombyggnad. De analyser som gjorts visar att det är
olönsamt att göra investeringar i byggnaden samt att den saknar
strukturella förutsättningar för att utgöra en bra plattform för förnyelse och
fortsatt utveckling av vården. Utredningen som här föreslås ska ytterligare

LS 1403-0415

Stockholms läns landsting

3(3)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2014-03-31

belysa ekonomiska konsekvenser, funktions- och fastighetsfrågor, samt
tidplan i förhållande till önskad inriktning av hälso- och sjukvården i
Haninge.
De alternativ som föreslås utredas är om en ny byggnad ska uppföras på
nuvarande sjukhusfastighet samt alternativet inhyrning av andra lokaler.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Utredningskostnaderna beräknas till i ooo ooo kronor.
De ekonomiska konsekvenserna för respektive lokallösning kommer att
redovisas när utredningen har genomförts.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn
till miljön beaktats och slutsatsen är att det i dagsläget inte är relevant med
en miljökonsekvensbedömning. En miljökonselcvensbeskrivning är
beroende av vilken lokallösning som väljs och den kommer att genomföras
under det fortsatta arbetet.

Landstingsdirektör
Marit Brusdal Penna
Direktör SLL Strategiska
fastighetsfrågor och investeringar
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Utveckling av hälso- och sjukvården i Haninge
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Ärendebeskrivning

Vid Handens sjukhus finns idag 50 vårdplatser för geriatrisk vård, flera
vårdgivare inom andra somatiska öppenvårdsspecialiteter, primärvård
samt röntgen och laboratorium.
I detta ärende redovisas analys av behov av slutenvård på Södertörn och
förslag till inriktning på utveckling av vården i Haninge.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-03-18
Avsiktsförklaring
Ä r e n d e t s beredning

Ärendet har beretts i Sjukvårdsstyrelse Söder.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

ställa sig bakom redovisad inriktning på vården i Haninge

att

omedelbart justera beslutet.

Nuvarande vård vid Handens sjukhus
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen hyr lokaler för geriatrisk slutenvård och
vissa somatiska specialistmottagningar vid Handens sjukhus. Dessa upplåts
till vårdgivare som efter upphandling driver vård. Förutom geriatrisk vård
finns flera specialistmottagningar inom bland annat kirurgi, ortopedi,
öron-, näs- och halssjukvård, gynekologi, hjärt- och kärlsjukvård,
hudsjukvård samt mag- och tarmsjukvård. Vid Handens sjukhusfinnsäven
primärvård med husläkarverksamhet, barnavårds- och
mödravårdscentraler, primärvårdsrehabilitering samt röntgen och
provtagning/laboratorium.
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Samverkan med Haninge kommun
Landstinget och Haninge kommun undertecknade i juni 2013 en
avsiktsförklaring avseende hälso- och sjukvård i Haninge, bilaga. I denna
sägs att landstinget har för avsikt att senast sommaren 2014 fatta beslut om
en inriktning för hur vården i Haninge bör utvecklas samt hur lokalfrågorna
ska anpassas till den föreslagna inriktningen.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har under hösten 2013 tillsammans med
Haninge kommun analyserat behovet av vilken sjukvård som bör finnas i
kommunen. Haninge kommun vill aktivt bidra till att stärka vårdsamverkan
med landstinget. Kommunen avser därför att närmare utreda förutsättningarna för att samlokalisera och etablera verksamhet tillsammans
med sjukvården.
Haninge Centrum utgör en av de regionala stadskärnorna i den regionala
utvecklingsplanen RUFS. En ny stadsmässig bebyggelse är planerad som
kommer att sammanlänka stationsområdet och bussterminal med
kommuncentrum.
Analys av kommande vårdbehov i området
Nuvarande Handens sjukhus har betydelse för vården inom stora delar av
Södertörn. En behovsanalys har därför utförts om behov av slutenvård för
nedanstående områden på Södertörn. Analysen har utförts med samma
metod och samma underlag som används i behovsanalyserna för
Framtidens hälso- och sjukvård. Det har antagits att behovet förändras i
takt med befolkningsförändringen i området. Utifrån denna behovsanalys
beräknas nedanstående förändring av antalet slutenvårdstillfällen.
2014

Akutsjukhus

Geriatrik

Övrig; somatik

Spec rehab

Farsta

7 200

1100

400

100

9 300

1000

600

200

11100

800

700

300

Nynäshamn

3 600

500

200

100

Tyresö

4 800

500

300

100

36 000

3 900

2 200

800

Farsta

7 500

1200

800

200

Haninge

9 600

1100

1000

200

11600

900

1200

300

Nynäshamn

3 800

600

400

100

Tyresö

5 000

500

500

100

37 500

4 300

3 900

900

Haninge
Huddinge

Totalsumma

2018

Huddinge

Totalsumma
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2021
Farsta

8 000

1300

900

200

Haninge

10 100

1200

1200

200

Huddinge

12 100

1000

1400

300

Nynäshamn

4 000

600

500

100

Tyresö

5 200

600

600

100

39 400

4 700

4 606

900

Totalsumma

En markant ökning kan ses av behovet av övrig sluten somatisk vård och för
geriatrisk vård. Med övrig somatisk specialistvård avses somatisk vård som
bedrivs utanför akutsjukhuset, exklusive geriatrik och hemsjukvård. Inom
övriga vårdområden förutspås en mer begränsad behovsökning.
Önskvärd inriktning på vården
Nedanstående redovisning är en önskvärd inriktning på vården i Haninge,
som även kommer att stödja vården för invånare i angränsande områden.
Hälso- och sjukvårdsnämnden kan dock inte lämna garantier för vilken
vård som kommer att etableras inom vårdvalsområdena.
Den geriatriska vården kommer att ha en stor andel av den slutenvård som
utförs i området. Behovet av vårdplatser för geriatriken är beräknat till
cirka 70 vårdplatser 2020, jämfört med 50 idag. För att utveckla geriatriken
med möjlighet att ta emot fler patienter direkt från hemmet behöver
geriatriken tillgång till diagnostik och viss annan specialistvård.
För att tillgodose behov och utveckla vården i området samt för att stärka
den geriatriska vården bör flera vårdgivare etablera sig. Exempel på
specialiteter som vore bra att ha i nära anslutning till geriatriken är
allmänkirurgi, urologi, gynekologi, hud, ögon, öron/näsa/hals, endoskopi,
kardiologi och ortopedi. En utökning av dagkirurgi och internmedicin med
tillhörande dagvårdsplatser är komplement. Inom ramen för vårdvalen kan
även andra områden för specialistvård komma att etableras. Utrymme kan
även beredas för en avdelning inom den slutna palliativa vården.
Den närakut som idag finns vid Handens sjukhus bör utvecklas och det vore
en fördel om den kunde lokaliseras i anslutning till övrig vård i centrala
Haninge. Inriktningen på dess verksamhet bör följa den inriktning som
pågående arbete med utveckling av närakuter kommer att föreslå. För att
stärka både närakut, geriatrik och övrig vård är det en fördel med tillgång
till goda diagnostiska möjligheter inom radiologi och
laboratorium/provtagning. Diagnostiken bör ha förlängt öppethållande för
att bättre stödja övrig vård.
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Förutom ovan nämnda specialistvård skulle viss primärvård kunna
lokaliseras. Husläkarverksamhet, barnavårds- och mödravårdscentraler
samt primärvårdsrehabilitering är angelägna verksamheter i en framtida
vårdsamverkan. Om det är möjligt att samla ovan beskriven vård på en
plats i området ger det goda förutsättningar för utveckling av en
nätverkssjukvård enligt Framtidsplan för hälso- och sjukvården (FHS).
Forskning, utveckling och utbildning
En samling av vården i Haninge kan ge en nod för patientnära klinisk
forskning och utveckling inom till exempel närsjukvård, folkhälsa och även
vården för äldre och multisjuka i samverkan med Haninge kommun. Detta
kan bli en integrerad del av universitetssjukvården i Stocldiolm och även ge
möjlighet för arbetsförlagd utbildning.
Ekonomiska konsekvenser
Utvecklingen av vården ligger i linje med den utveckling som föreslås i FHS.
Kostnaderna avviker inte från kostnaderna för motsvarande utveckling
inom andra delar av landstinget.
Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Förslaget innebär en satsning på vården i Haninge med omnejd.
Miljökonsekvenser
Förslaget påverkar inte vårdens miljöpåverkan.

Catarina Andersson Forsman
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Henrik Gaunitz
Avdelningschef
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