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§54

Utökning av investeringsram 2021 – Sterilcentralen (RS/303/2021)
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden har vid sitt möte den 31 mars 2021, § 31 beslutat att inkomma
med en begäran om utökad investeringsram för 2021. Det handlar om 3,9 mkr för
färdigställande av ombyggnad samt ny- och reinvestering av sterilteknisk enhet.
Sterilcentralen har de senaste åren varit föremål för utredning utifrån ett omfattande
återinvesteringsbehov av befintlig rengörings- och steriliseringsutrustning. Samtliga befintliga
maskiner är äldre än 14 år, beräknad livslängd är ca 10 år. För vissa maskiner finns inte längre
reservdelar att tillgå. En första utredning presenterades för regionstyrelsen 2017-10-04, § 222.
Utredningen redovisade möjliga samverkanslösningar samt redogjorde för alternativa och
kostnadseffektiva arbetssätt. Som nästa steg genomförde Område Akutvård under 2018 en
rapport. Utredningens slutsatser presenterades för regionstyrelsen på sammanträdena i maj
och juni 2019. Utredningen utgick från två alternativ för investering till sterilcentralen, där
båda alternativen innebar en utökad maskinpark. Regionstyrelsen beslutade 2019-06-18, 115:
1. Investering i maskiner och ombyggnation av sterilcentralen ska genomföras enligt
utredningens förslag Alternativ 2.
2. Investeringskostnaden på 19 461 500 kronor beviljas som extra investeringsutrymme för
verkställighet 2019 - 2020.
3. Regionstyrelsen får besluta om förändringar av investeringen med tanke på teknisk analys
och förändrat utbud som vi inte har kännedom om idag.
Beslutad investering på ca 19,5 Mkr innefattade en ombyggnad på ca 4,9 Mkr, reinvesteringar
på 9,5 Mkr och nyinvesteringar på 5,1 Mkr.
Regionfullmäktige beslutar om Region Jämtland Härjedalens totala investeringsram för de
närmsta tre åren. Enligt fastställd regionplan och budget 2021-2023, 2020-10-20, § 104, är
den totala investeringsramen 135 mkr för 2021.
Efter beslut och påbörjan av projektet med sterilcentralen har det framkommit att byggskissen
som arbetats med inte är ändamålsenlig och behöver ändras. Förändringar behövs dels på
grund av inhandlad kabinett (stor diskdesinfektor, den enda som offererades under
upphandlingen) var större än beräknat, dels på grund av risker avseende robusthet.
Robustheten äventyras på ursprungsritningarna då havererad AGS (lastningsrobot) leder till
att alla diskdesinfektorer blir obrukbara genom att i och urlastning omöjliggörs. Vidare har en
del maskiner vid upphandling varit dyrare än prognosen. Totalt innebär detta en fördyring av
projektet med ca 3,9 Mkr. De ökade kostnaderna avser byggkostnad om ca 0,6 Mkr och
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utrustning om 3,3 Mkr. Bland de investeringsobjekt som beslutats omfördelas från 2020 till
2021 återstår 17 825 tkr för detta objekt av de ursprungliga 19,5 mkr, mellanskillnaden har
förbrukats.
Området anser att det trots de fördyrade kostnaderna ändå är lönsamt att fortsätta att
genomföra projektet enligt den nya planen. Denna kommer att stärka sterilcentralens
robusthet samt framtidssäkra sterilcentralen genom att skapa förutsättningar för ökad
produktionskapacitet och således ökad operationsproduktion.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Fastställd investeringsram för 2021 utökas med 3,9 mkr för färdigställande av ombyggnad
samt ny- och reinvestering sterilteknisk enhet till en total investering på 23,4 mkr.
Finansiering görs med regionens egna likvida medel.

Beslut
Fastställd investeringsram för 2021 utökas med 3,9 mkr för färdigställande av ombyggnad
samt ny- och reinvestering sterilteknisk enhet till en total investering på 23,4 mkr.
Finansiering görs med regionens egna likvida medel.

Expedieras till
Hälso- och sjukvårdsdirektör, Ekonomidirektör, Fastighetschef, Ekonom förvaltningsområde
hälso- och sjukvård
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