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HSN/469/2021
Begäran om utökad investeringsram – ombyggnation av plan
5 och 6, Hörcentralen hus 9 plan 4 samt anpassningar för
Syncentral och HNR på Remonthagen
Ärendebeskrivning
2018-11 togs politiskt grundbeslut om investering ombyggnad av plan 5-6, ÖNH.
Styrgruppen då bestående av RD Hans Svensson, Processledare Op Mattias
Schindele, OC Ort Lars Holgén, OC ÖNH Per Byenfeldt, OC Folktandvården Helena
Westin, Samordnare HS Anna-Karin Andersson, Fastighetsförvaltare Magnus
Risselborn och Controller Henrik Wahlström förordade i dec 2019, av projektledare
Jenny Roxenius framtagen lösning, ett fortsatt arbete mot projektering av utökad
plan koppat till gjord lönsamhetskalkyl. Totalt visar projektkalkylen positiva
effekter i bibehållen koncentrerad vård, barnfokus samt effektivare lokalnyttjande
inom område ÖÖ, HNR och Specialisttandvård med återbetalningstid inom 6 år.
Covid-19 pandemin under 2020 har försinkat arbetet på flera sätt. I det fortsatta
arbetet har förutsättningar ändrats enligt nedanstående punkter:









Faktisk brist på lokalyta råder på sjukhuset samt möjlig överskottsyta
redovisas på HNR Remonthagen. Magnetfält har konstaterats i Hus 9 som
påverkar lokalnyttjandet för Hörcentralen och Pedagogiska Hörselvården.
RLU utökas 2022. Behov av yta för metodträning 13v/år gällande 17
kandidater.
ÖNHs mottagning utökas från dagens 5 mottagningsrum + konsultrum +
RLU-rum med två rum (+2) till totalt 9 st. Redan i grundplanen från 2019
omvandlas dagens hörcentral till mottagningsyta ÖNH som referens.
Hörcentralen samlokaliseras med pedagogiska hörselvården vilket medför
en sammanhållen hörselvård som ska ledas av en enhetschef.
(Anm: En minskning med en enhetschef jämfört dagens som
effektivisering).
Hörcentralen får därmed anpassade lokaler för ett bättre nyttjande av
personal relaterat till utrustning. 11 audionom/mottagningsrum blir 13
utifrån rådande läge med ett audionomrum kort i förhållande till antalet
audionomer. Option skapas för ytterligare mätmöjligheter i rum
utan fönster. Hörcentralens mångåriga tillgänglighetsproblematik
omhändertas här med avseende på lokaler och utrustning.
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Syncentralen samlokaliseras med HNR rehab på Remonthagen och ger
därmed plats till Hörcentralen. En bonuseffekt på Remonthagen är de
miljöträningslokaler som redan finns där (för synskadade).
 Kopplat till ovanstående flyttar MOST (mobila stroketeamet) inom HNR
upp till Remonthagen.
 Koncentration av HNR Rehab nuvarande verksamhet sker. Ett utökat
britsrum och administrativa arbetsplatser för HNR, rehab behov tillgodoses
här av fastighetsenheten.
 Utlokaliserad otokirurgisk verksamhet i Sollefteå planeras tas hem pga.
utomlänskostnader samt behov att hålla fåtalet specialister på hemmaklinik
och i ÖNH lokaler för effektivare nyttjande.
 Läkarföreningen har lyft bristande patientsäkerhet och arbetsmiljöproblem
kopplat till befintlig op-sal från 1978.
Vissa åtgärder planeras i ombyggnationen för att möta framförd kritik:
- dörr till/från op-sal breddas och befintliga svängdörrar byts till en fotstyrd
skjutdörr
- sprinklersystem installeras enligt nya lagkrav
- befintliga två utrymningsvägar förbättras och hinder tas bort.
- separata ventilationsaggregat installeras på båda op. salarna. För att klara
antalet individer som samtidigt befinner sig i lokalen och hantera värme
från utrustning.
 Anpassning till lagen om barnkonvention.
 OP-avdelningen får ett separat väntrum utifrån patienthygieniska skäl.
 Integration i trådlöst övervakningssystem an/op/iva planeras 2024 enligt
central upphandling.
Sammantaget medför alla åtgärder ett äskande om utökad ram 18, 6 Mkr för att
färdigställa projektet. Totalt omfattar åtgärderna i Hus 15, Hus 9 och Remonthagen
en kostnad 29,6 Mkr inkluderat 4,35 Mkr i utrustning samt diverse mindre
op.utrustning 0,25 Mkr för område Ögon & Öron.


Regiondirektörens förslag
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden begär utökad investeringsram med 18,6 mkr för
färdigställande av projekt ombyggnad av plan 5-6 ÖNH Hus 15, Hörcentralen hus 9
plan 4 samt anpassningar för Syncentral och HNR på Remonthagen.
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