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Inrättande av KTC - Kliniskt TräningsCentrum (RS/2459/2017)
Sammanfattning
Hälso- och sjukvården står inför förändring och utveckling. Arbetssätten förändras och nya
forskningsresultat, behandlingsmetoder samt teknik utvecklas i en allt snabbare takt. Alla
medarbetare behöver göra rätt saker, och kompetensen ska användas rätt. Den utvecklingen
bidrar till en god och säker vård.
Det är vårdgivarens ansvar att planera, leda och se till att personalen har rätt kompetens för
arbetsuppgifterna. Alla de kompetenta och ambitiösa medarbetare som arbetar i Region
Jämtland Härjedalen måste få bästa möjliga förutsättningar att utföra arbetsuppgifter på
toppen av sin kompetens. Då är det viktigt att Region Jämtland Härjedalens medarbetare får
möjlighet att träna olika arbetsuppgifter och situationer i en trygg lärandemiljö utan patienter.
Kliniskt Träningscentrum (KTC) möjliggör detta genom procedurträning av färdigheter med
hjälp av patientsimulatorer, utbildningsattrapper och teknisk apparatur för medarbetare och
studenter, både enskilt och i team.
KTC etableringens syfte är att:
 främja regionens kompetensförsörjningsbehov, både på kort och lång sikt
 stärka patientsäkerhet, vårdkvalité och effektivitet
 stärka medarbetarnas kunskap och kompetens som motsvarar den egna verksamhetens,
regionens samt samhällets behov
 främja kompetens- och uppgiftsväxlingar mellan yrkesprofessioner inom regionen
 främja medarbetarnas karriärmöjligheter inom regionen
 främja ett hållbart arbetsliv och hög personalsäkerhet för regionens medarbetare
 förbereda och främja vårdstudenternas övergång mellan utbildning och arbetsliv.
Projektet om att etablera ett Kliniskt träningscentrum har pågått sedan hösten 2017 och en
slutrapport har utarbetats. Rapporten innehåller resultat med underlag, förslag och
kostnadsberäkningar för en etablering av KTC i Region Jämtland Härjedalen.
Investeringskostnaderna för etableringen beräknas uppgå till totalt 17 miljoner kronor. Driftoch avskrivningskostnader beräknas uppgå till totalt 551 000 kronor per månad i full drift.
Detta är beräknat på att KTC är etablerat i full drift i mars 2020.
Investeringskostnaderna för etableringen föreslås ska finansieras via de statliga
stimulansmedlen i regeringens ”sjukvårdssatsning” 2018 till 2021. Andra
finansieringsmöjligheter kan vara fondansökningar samt medfinansiärer som vill samverka,
samarbeta eller nyttja KTC (till exempel lärosäten, kommuner).
I enlighet med regler för hantering av statsbidrag inom Region Jämtland Härjedalen
(RS/134/2019) är det regionstyrelsen som fördelar tilldelade statsbidrag för hälso- och
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sjukvårdsområdet. Eftersom 2019 års överenskommelser mellan SKL och regeringen inom
vård och omsorg är försenade, till följd av regeringsbildningen och dess konsekvenser, finns
ännu inget besked om statsbidrag för 2019.

Förslag till beslut
Regiondirektören får i uppdrag att påbörja etableringen av KTC i enlighet med slutrapportens
förslag och tillhörande underlag under förutsättning att investeringskostnaderna för
etableringen kan finansieras via statliga stimulansmedel.

Yrkanden
Anton Nordqvist (MP) yrkar på återremiss för att tydligare titta på kopplingarna mellan
lokalisering av verksamheten KTC och eventuella framtida ombyggnationer i
fastighetsutvecklingsvisionen.
Abbas Khanahmadi (S) yttrar sig.

Proposition
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner
att ärendet återremitteras.

Beslut
Ärendet återremitteras med följande motivering:
För att tydligare titta på kopplingarna mellan lokalisering av verksamheten KTC och
eventuella framtida ombyggnationer i fastighetsutvecklingsvisionen.

Beslutsunderlag















Tjänsteskrivelse Etablering av Kliniskt träningscenter i Region Jämtland Härjedalen
Slutrapport KTC februari 2019
Bilaga 1_Slutrapport Förstudie KTC
Bilaga 2_ Förslag hur KTC kan organiseras vid etablering - kopia
Bilaga 3_Redovisning studiebesök KTC juni 2018 - kopia
Bilaga 4 KTC skiss biblioteket 1_181119 - kopia
Bilaga 5 KTC skiss bilioteket 2_181119 - kopia
Bilaga 6 KTC skiss biblioteket 3_181119 - kopia
Bilaga 7 KTC skiss expeditioner_181119 - kopia
Bilaga 8 KTC skiss hänget_181119 - kopia
Bilaga 9 KTC skiss_181119 - kopia
Bilaga 10_Kalkyl kostnader Bygg KTC - kopia
Bilaga 11_Kostnadsbedömning KTC 20181217 - kopia
Bilaga 12_Kalkyl kostnader Lokal KTC
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Bilaga 13_Resultbudget KTC utan löner
Bilaga 14 Riskanalys KTC
Bilaga 15 Kommunikationsplan KTC
Bilaga 16_Projektdirektiv
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