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Resultatförbättrande åtgärder avseende sterilcentralen
Ärendebeskrivning
Sterilcentralen vid Östersunds sjukhus står inför omfattande återinvesteringsbehov.
Vid regionstyrelsens sammanträde 2017-05-31 beslutades därför att:
1. utreda möjligheten och förutsättningar för samarbete mellan Region Jämtland
Härjedalen och Landstinget Västernorrland rörande sterilcentralen och samordning
av logistik.
2. Om samverkan med Landstinget Västernorrland inte är möjlig får regiondirektören
i uppdrag att utreda alternativa och kostnadseffektiva arbetssätt inom
steriliseringscentralens verksamhet samt möjligheter till samverkan med annan
extern part gällande sterilisering av sjukvårdsutrustning.
3. Regiondirektören ska rapportera förutsättningarna för eventuell samverkan vid
regionstyrelsen i oktober 2017.
Utredningen har sett över förutsättningarna för Region Jämtland Härjedalen att samverka
med Landstinget Västernorrland rörande sterilteknisk verksamhet.
Utpekade samverkansområden har varit:
1. Samnyttjande av sterilcentral/logistik
2. Gemensam upphandling/drift- och serviceavtal
Den rådande trenden inom svensk sjukvård är att utvidga de steriltekniska verksamheter
som ryms inom sjukhusen, upprätta sterilcentraler så nära den opererande verksamheten
som möjligt i syfte att förkorta ledtider och patientflöden. En utlokalisering av
sterilcentralen torde inte kunna ge några väsentliga ekonomiska besparingar. Långa ledtider
och nödvändig utökning av instrumentlager och godshantering gör att de besparingar som
erhålls torde bli försumbara. Ytterligare ett flertal aspekter måste beaktas, såsom
patientsäkerhet, sårbarhet och patientflöden. Östersunds sjukhus är ett akutsjukhus och
behöver därför upprätthålla viss sterilteknisk verksamhet. Det är således inte rimligt att
flytta hela den steriltekniska verksamheten till exempelvis Sundsvall. Utredningen belyser
även möjligheten att flytta delar av verksamheten. Dock kräver detta alternativ investeringar
i paritet med de investeringar som krävs för att hålla nuvarande sterilcentral i full drift.
Idag finns inget samarbetsavtal mellan Landstinget Västernorrland och Region Jämtland
Härjedalen avseende upphandling av steriltekniska produkter och/eller serviceavtal. Region
Jämtland Härjedalen bör således se över möjligheten att samarbeta med exempelvis
Landstinget Västernorrland för att hitta kostnadsbesparingar inom upphandlings/avtalsområdet.
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Regiondirektörens förslag
Regiondirektören får i uppdrag att utreda om samarbete inom upphandlings- och
avtalsområdet kan ge ekonomiska effekter.
I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör
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Regiondirektör, regionstabschef

