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Ombyggnad av onkologkliniken och
omlokalisering av nuklearmedicinsk
verksamhet
Diarienummer: RJL 2016/265
Beslut
1. Godkänna maximal investeringsutgift på 24,7 miljoner
kronor för ombyggnad av onkologkliniken och
omlokalisering av nuklearmedicinsk verksamhet
2. Godkänna 250 000 kronor för konstnärlig gestaltning
Sammanfattning
En ombyggnad av onkologklinikens lokaler för strålbehandling
behöver göras för att möjliggöra samma arbetsflöde som i de
nybyggda lokalerna. Ombyggnationen frigör utrymme för
nuklearmedicinsk verksamhet som kan flytta från plan 5 till
plan 3. Under 2016 kommer SPECT-CT kamera köpas in.
Eftersom plan 5 inte är anpassad för så tung utrustning behöver
verksamheten flyttas till plan 3. Flytten möjliggör även
samverkan med Radiologiska kliniken.
Enligt intentioner i kulturplanen har prövats och funnit att det
finns behov av särskild medelsanvisning för konstnärlig
gestaltning.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-04
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
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Regionledningskontor
Ekonomi
Regionstyrelsen

Ombyggnad av onkologkliniken och
omlokalisering av nuklearmedicinsk
verksamhet
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar
 godkänna en maximal investeringsutgift på 24,7 miljoner kronor för
ombyggnad av onkologklinken och omlokalisering av nuklearmedicinsk
verksamhet.
 godkänna 250 000 kr för konstnärlig gestaltning.

Sammanfattning
En ombyggnad av onkologklinikens lokaler för strålbehandling behöver göras för
att möjliggöra samma arbetsflöde som i de nybyggda lokalerna. Ombyggnationen
frigör utrymme för nuklearmedicinsk verksamhet som kan flytta från plan 5 till
plan 3. Under 2016 kommer SPECT-CT kamera köpas in. Eftersom plan 5 inte är
anpassad för så tung utrustning behöver verksamheten flyttas till plan 3. Flytten
möjliggör även samverkan med Radiologiska kliniken.
Enligt intentioner i kulturplanen har prövats och funnit att det finns behov av
särskild medelsanvisning för konstnärlig gestaltning.

Information i ärendet
Bakgrund
Landstingsfullmäktige beslutade 2012-06-20, § 79 om att anvisa 61,2 miljoner
kronor för om- och tillbyggnad av onkologiska klinikens lokaler för
strålbehandling.
Bakgrunden till beslutet var bland annat den utredning som 2009 gjordes av
regional medicinsk programgrupp för onkologi. I utredningen redovisades ett
utökat åtagande inom cancersjukvården då fler cancerpatienter måste tas om hand
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på grund av ökad incidens och ökad prevalens. Om- och tillbyggnaden innebar att
kapaciteten kunde byggas ut från två till tre acceleratorer.
Nybyggda lokaler och utbyggd kapacitet togs i bruk 2016-01-11.
I en andra etapp föreslås iordningsställande av övriga lokaler för att effektivisera
arbetsflöden i likhet med nybyggda lokaler och för att frigöra ytor för att
lokalisera den nuklearmedicinska verksamheten till onkologkliniken.
Genom ombyggnations stärks patientsäkerheten genom att arbetsflödet blir
samma som i de nya lokalerna. Genom att skapa förberedelserum framför varje
accelerator för omklädning, samtal och positionering på behandlingsbritsen kan
produktiviteten öka. Produktionen har ökat, såsom förutsågs vid beslut om etapp
1, vilket i sin tur har krävt en större personalbemanning. Här föreslagen
ombyggnation kommer även att tillgodose behov av fler expeditioner och
personalrum.
Den nuklearmedicinska verksamheten är för närvarande lokaliserad till plan 5.
Reinvestering i ny SPECT-CT kamera som ersätter befintlig SPECT
gammakamera kommer att ske. Den nya kameran som väger två ton kan inte
placeras på plan 5 då detta plan inte är anpassat för så tung utrustning. En
lokalisering till onkologiska kliniken innebär närhet till Radiologiska kliniken
vilket möjliggör en ökad samverkan.
Investeringen följer sjukhusets översiktsplan
Regionfullmäktiges förutsättning av egenfinansiering av investeringar bedöms
uppfyllas.

Effekter för onkologikliniken
Kund-/patientperspektiv

0 = Ingen påverkan
5 = Hög påverkan

Kund-/patientperspektiv
Innebär investeringen ökad tillgänglighet för kunden/patienten?

5

Innebär investeringen förbättrad kvalité för kunden/patienten?

5

Innebär investeringen någon förbättring vad gäller patientsäkerhet?

5

Innebär investeringen av lokaler minskad smittspridning?

0

Innebär investeringen möjlighet att förbättra vårdproduktionen?

5

Process- och produktionsperspektiv
Innebär investeringen möjligheter att korta behandlingstider?

5

Innebär investeringen ett ändrat arbetssätt?

5
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Innebär investeringen möjligheter att arbeta mer effektivt i
basenhetens processer?

5

Innebär investeringen förbättrad arbetsmiljö?

5

Ökad möjlighet för utveckla nya behandlingstekniker samt
kvalitetskontroll av dessa.

5

Ekonomiskt perspektiv, medför investeringen att kostnader påverkas vad gäller
Bemanning, personalkostnader hos klinik

Ingen påverkan

Servicekostnader för städ

Ingen påverkan

IT-kostnader

Ingen påverkan

Möbler

Ökar

Media (El, värme)

Ingen påverkan

Underhåll (fastighetsrelaterat)

Minskar

Intäkter
Patienter

Ingen påverkan

Miljöperspektiv, beskriv vilka miljökonsekvenser för
investeringen
Avfall

Ingen påverkan

Energianvändning

Ingen påverkan

Kemiska ämnen (mängd, hantering, farlighet)

Ingen påverkan

Transporter

Ingen påverkan

Transporter av farligt gods

Ingen påverkan

Påverkan på befintlig reningsutrustning

Ingen påverkan

Effekter för omlokalisering av nuklearmedicinsk
verksamhet
Kund-/patientperspektiv

0 = Ingen påverkan
5 = Hög påverkan

Kund-/patientperspektiv
Innebär investeringen ökad tillgänglighet för kunden/patienten?

3

Innebär investeringen förbättrad kvalité för kunden/patienten?

2

Innebär investeringen någon förbättring vad gäller patientsäkerhet?

2

Innebär investeringen av lokaler minskad smittspridning?

1

Innebär investeringen möjlighet att förbättra vårdproduktionen?

3
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Process- och produktionsperspektiv
Innebär investeringen möjligheter att korta behandlingstider?

1

Innebär investeringen ett ändrat arbetssätt?

3

Innebär investeringen möjligheter att arbeta mer effektivt i
basenhetens processer?

2

Innebär investeringen förbättrad arbetsmiljö?

3

Ekonomiskt perspektiv, medför investeringen att kostnader påverkas vad gäller
Bemanning, personalkostnader hos klinik

Ingen påverkan

Servicekostnader för städ

Ingen påverkan

IT-kostnader

Ingen påverkan

Möbler

Ingen påverkan

Media (El, värme)

Ingen påverkan

Underhåll (fastighetsrelaterat)

Ingen påverkan

Intäkter
Patienter

Ingen påverkan

Miljöperspektiv, beskriv vilka miljökonsekvenser för
investeringen
Avfall

Ingen påverkan

Energianvändning

Ökar

Kemiska ämnen (mängd, hantering, farlighet)

Ingen påverkan

Transporter

Ingen påverkan

Transporter av farligt gods

Ingen påverkan

Påverkan på befintlig reningsutrustning

Ingen påverkan

Konstnärlig gestaltning
Landstingsfullmäktige har 2014-11-26, § 150 antagit Regional kulturplan för åren
2015-2017. I kulturplanen anges att det vid större ny- och ombyggnationer ska
prövas behov av konstnärlig gestaltning utifrån mål att en procent av utgiften
avsätts för detta ändamål. För den här ombyggnaden föreslås 250 000 kr avsättas
för konstnärlig gestaltning.

Beslut skickas till
Kirurgisk vård
Medicinsk diagnostik
Regionfastigheter
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regiondirektör
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