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Utökat behov av operationskapacitet
Ärendebeskrivning
Det är ont om salstider på centraloperation. Det har sedan länge funnits behov av
att separera den planerade dagkirurgiska operationsverksamheten från den akuta
och den mer krävande kirurgin. Den planerade dagkirurgiska verksamheten stryks
ofta till förmån för tyngre och akuta ingrepp med växande köer som följd. Om fler
dagkirurgiska operationer kan ske i lokal som är skild från centraloperation
förbättras förutsättningarna för att öka tillgängligheten - både för den tyngre
kirurgin som kräver centraloperations specifika resurser och för den planerade
dagkirurgiska verksamheten.
På specialistvården Campus finns en oinredd operationssal i nuvarande förhyrda
lokal, som kan tas i bruk efter vissa ombyggnationer av närliggande utrymmen. Om
den utrustas och bemannas ges förutsättningar för att utföra ytterligare 1000
dagkirurgiska operationer per år. Driftkostnaderna förväntas uppgå till 2,3 mkr år
2018 och 8,2 mkr år 2019 samt ökade investeringskostnader med 1,5 mkr utöver de
medel som antagits i investeringsbudgeten för innevarande år.
Åtgärden är en del av verkställigheten i projektet Opus 2020 genom att
förutsättningarna för de opererande verksamheterna att genomföra sina
besparingar förbättras samtidigt som tillgängligheten ökar.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Från och med hösten 2018 utökas den polikliniska operationsverksamheten vid
specialistvården Campus med en operationssal och ett operationsteam.
2. Den ökade driftskostnaden finansieras ur de medel som regionen erhåller enligt
statens satsning ”Goda förutsättningar för vårdens medarbetare”, där ett av
användningsområdena är kapacitets- och produktionsplanering för effektivare
vård med 2,3 mkr år 2018 och 8,2 mkr för år 2019 och framåt. Under år 2020
får ny ställning tas kring finansieringsfrågan, om den nationella satsningen inte
förlängs eller permanentas.
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3. Investeringsmedel för medicinsk utrustning finns delvis med i
investeringsbudget för 2018 i finansplan 2018-2020 som antogs av fullmäktige i
juli 2017. Resterande del tas ur investeringsbudgetens pott för akuta
investeringar med 1,5 mkr.
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