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Begäran om utökad investeringsram – ombyggnation av plan
5 och 6, Hörcentralen hus 9 plan 3 samt anpassningar för
Syncentral och HNR på Remonthagen
Ärendebeskrivning
Begäran om utökad investeringsram för ombyggnation av plan 5 och 6,
Hörcentralen hus 9 plan 3 samt anpassningar för Syncentral och HNR på
Remonthagen behandlades av hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-03-31 §30 och
återremitterades med motiveringen ’Ärendet återremitteras för att kompletteras
med vilka patient- och verksamhetseffekter investeringen kommer generera samt
en prioritering av åtgärderna ifall det saknas finansiering att genomföra
samtliga’.
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 med utökad
utvecklingsplan med bifogad kalkyl. Önskad effekt är bättre grundförutsättning för
effektivare vård samt förbättrad tillgänglighet för patientgrupperna inom
Öron/Näsa/Hals varav uppåt 50% barn, Hörcentralens hörapparatsutprovning,
synskadade samt Specialisttandvårdens mer avancerade käkkirurgi. Faktisk brist på
lokalyta råder på sjukhuset samt möjlig överskottsyta redovisas på HNR
Remonthagen vilket skapar möjligheter till positiva effekter i bibehållen
koncentrerad vård, barnfokus samt effektivare lokalnyttjande inom område ÖÖ,
HNR och Specialisttandvård med återbetalningstid inom 6 år för investeringarna.
Covid-19 pandemin under 2020 har försinkat projekteringsarbetet på flera sätt.
Viktiga argument för begäran om utökad ekonomisk ram utgörs av:


Att tillskapa rehabiliteringsmöjligheter för synskadade i de befintliga
miljöträningslokalerna på Remonthagen. Denna åtgärd ger därmed plats åt
en ny förbättrad Hörcentral i Hus 9 plan 3 till gagn för patienter med behov
av hörselhjälpmedel. Här blir första åtgärden samlokalisering Syncentral
(idag i Hus9) med HNR rehab på Remonthagen. Koncentration av HNR
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Rehab nuvarande verksamhet sker därmed. Ett utökat britsrum och
administrativa arbetsplatser för HNR, rehab behov tillgodoses här av
fastighetsenheten.
Att flytta mobila stroketeamet inom HNR (MOST) från Hus 9 plan 3 upp till
Remonthagen vilket skapar utrymme för Hörcentralens behov.
Att bygga en utökad och förbättrad Hörcentral i Hus 9 plan 3 med syftet att
möta patientbehovet hörapparatsutprovning, idag ca 1500 väntande
patienter med nedsatt hörsel. Hörcentralen får därmed utökade och bättre
anpassade lokaler för ett bättre nyttjande av personal relaterat till
utrustning. 11 audionom-/mottagningsrum blir 13. Option skapas för
ytterligare mätmöjligheter i rum utan fönster. Hörcentralens mångåriga
tillgänglighetsproblematik med två års väntetid omhändertas här med
avseende på lokaler och utrustning. Hörcentralen samlokaliseras därmed
med pedagogiska hörselvården i Hus 9 vilket medför en sammanhållen
hörselvård som leds av en enhetschef (reducering en enhetschef).
Att ÖNHs mottagning kan överta nuvarande Hörcentrals yta med syfte att
tillskapa ökad mottagningsyta sett till behov och dagens problem med
tillgänglighet, 2300 väntande patienter (första besök, återbesök och
operation). Här planeras en utökning från dagens 5 mottagningsrum +
konsultrum + RLU-rum med två rum (+2) till totalt 9 st.
Att utöka en till två operationssalar på plan 6 för dagkirurgi gällande 1200
ÖNH operationer och där infoga de mest avancerade käkkirurgiska
ingreppen inom Specialisttandvården. Allmän ÖNH kirurgi och otokirurgisk
verksamhet ska kunna bedrivas inom samma lokaler och inte påverkas av
flödet gällande ortopedi, kirurgi och kvinnosjukvård på C-op. Otokirurgisk
verksamhet är idag utlokaliserad i Sollefteå (årligen 60-100 patienter) och
planeras tas hem pga. utomlänskostnader samt behov att hålla fåtalet
specialister på hemmaklinik och i ÖNH lokaler för effektivare nyttjande av
kompetens till gagn för berörda patientgrupper. Detta tillsammans med
föregående punkt låg med redan i grundplanen från 2019.
Att göra anpassningar till lagen om barnkonvention och skapa bättre
behovsanpassad vård för barn vilket utgör en stor patientgrupp, uppåt 50%
av väntelista. Barnanpassade lokaler för dagkirurgi möter klart bättre barns
behov än vad C-op kan erbjuda.
Att möta ett utökat behov av mottagningsrum för Regional läkarutbildning
för att omhänderta utökad RLU 2022. Behovet är yta för metodträning
13v/år gällande beräknat 17 kandidater samt lindra effekterna av
konkurrensen mellan ordinarie patientflödes behov av mottagningsrum och
utbildningsyta (inkluderar också patientbesök).
Att möta bristande patientsäkerhets- och arbetsmiljöproblem i befintlig
ÖNH op-sal från 1978. Kostnadskrävande delar utgörs bl a av
sprinklersystem enligt nya lagkrav på op-avdelning för bättre brandsäkerhet
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samt separata ventilationsaggregat på både befintlig och tillkommande opsal för patienter och personal som samtidigt befinner sig i lokalen samt
hantera värmestrålning
från den omfattande utrustning som idag utgör standard på en ÖNH opsal.
OP-avdelningen får ett eget separat väntrum utifrån patienthygieniska skäl
och minskar därmed smittrisken mellan allmänna ÖNH patienter och
operationspatienter.
Integration i trådlöst övervakningssystem an/op/iva planeras 2024 efter
central upphandling.

Sammantaget medför alla patient- och arbetsmiljöförbättrande åtgärder ett äskande
om utökad ram 18, 6 Mkr för att färdigställa projektet jämfört politiskt beslut nov
2018. 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 3 samt anpassningar för Syncentral och HNR på Remonthagen.
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