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Svar på frågor från regionstyrelsen
efter återremiss
På regionstyrelsens sammanträde den 29 maj 2019, § 98, behandlades ärendet om
ombyggnation av sterilcentralen. Ärendet återremitterades för att beslutas om vid ett

extra styrelsesammanträde i samband med fullmäktige i juni, för att klargöra
om AGS system kan lyftas ut ur investeringen, om verksamheten kan hålla
tillräcklig kapacitet med två autoklaver om verksamheternas med flera skift samt
vilka investeringskostnader som gäller för 2019-2020? En utredning har nu genomförts av
med anledning av frågorna.
Kan AGS system lyftas ut ur investeringen?
Utifrån ett fastighetsperspektiv går det att lösa uppställningen av diskdesinfektorerna både
med och utan AGS. Om inte AGS installeras finns en möjlighet att placera diskmaskinerna i
sicksack. Denna uppställning innebär att den manuella hanteringen blir betydligt mer
omfattande och kommer ske längs alla maskiners fram och baksidor istället för bara med en
in och en utmatning till samtliga maskiner. Konsekvensen är att det blir betydligt trängre
arbetsmiljö runt maskinerna och sämre logistik i godsflödet. Med manuell hantering av
diskgodset krävs flera vagnar som skall rymmas i lokalen och det finns begränsat med plats
för uppställning av dessa.
Om AGS väljs bort är det viktigt att anslutningar för vatten och avlopp utförs så att det är
möjligt att komplettera med AGS längre fram.
Kan verksamheten kan hålla tillräcklig kapacitet med två autoklaver
Idag finns tre autoklaverna. Två är bestyckade med 12 korgars kapacitet och en med sex
korgar. Skulle verksamheten bestå av enbart två autoklaver skulle det vara de med 12-korgar
som blir kvar. En autoklav har ca 70 minuters körtid och 6-korgars kör idag 6-7 processer
per dag. Med tillgång till enbart två autoklaver blir verksamheten mycket sårbar med risk för
kapacitetsbrist. Däremot finns anledning att utreda vidare hur investeringen påverkar
kostnadseffektiviteten och justera driftbudgetar med motsvarande belopp.
Vilka investeringskostnader som gäller för 2019-2020?
Inga investeringskostnader bedöms belasta 2019, följaktligen belastas 2020 likvidmässigt
med hela investeringen.

