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PET-CT – Länssjukhuset Ryhov
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Beslut
Regionstyrelsen föreslås besluta
 Godkänna en investeringsutgift på 5 900 000 kronor för
byggnation av lokal för Pet-CT på Länssjukhus Ryhov
under förutsättning att samverkansnämnden i Sydöstra
Sjukvårdsregionen beslutar om att nästa PET-CT ska
placeras i Region Jönköpings län
Sammanfattning
I samverkansnämnden för Sydöstra Sjukvårdsregionen föreslås
undersökningar med PET-CT fortsättningsvis även genomföras i
Region Jönköpings län. I nuläget genomförs dessa undersökningar
inom Sydöstra Sjukvårdsregionen på Universitetssjukhuset i
Linköping. Utöver beslut om investering i PET-CT, som hanteras i
separat beslut, behöver investeringar genomföras i befintliga
lokaler inom radiologin på Länssjukhus Ryhov.
Regionfullmäktiges förutsättning av egenfinansiering av
investeringar bedöms uppfyllas.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-19
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
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Regionledningskontor
Ekonomi
Regionsstyrelsen

Lokal för PET-CT, Länssjukhus Ryhov
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar
 godkänna en investeringsutgift på 5 900 000 kronor för byggnation av lokal för
Pet-CT på Länssjukhus Ryhov under förutsättning att samverkansnämnden i
Sydöstra Sjukvårdsregionen beslutar om att nästa PET-CT ska placeras i
Region Jönköpings län.

Sammanfattning
I samverkansnämnden för Sydöstra Sjukvårdsregionen föreslås undersökningar
med PET-CT fortsättningsvis även genomföras i Region Jönköpings län. I nuläget
genomförs dessa undersökningar inom Sydöstra Sjukvårdsregionen på
Universitetssjukhuset i Linköping. Utöver beslut om investering i PET-CT, som
hanteras i separat beslut, behöver investeringar genomföras i befintliga lokaler
inom radiologin på Länssjukhus Ryhov.
Regionfullmäktiges förutsättning av egenfinansiering av investeringar bedöms
uppfyllas.

Information i ärendet
Bakgrund
I samverkansnämnden för Sydöstra Sjukvårdsregionen föreslås undersökningar
med PET-CT fortsättningsvis även genomföras i Region Jönköpings län. I nuläget
genomförs dessa undersökningar inom Sydöstra Sjukvårdsregionen på
Universitetssjukhuset i Linköping.
Inom Sydöstra Sjukvårdsregionen finns idag en PET-CT, förlagd i Linköping.
Bedömningen är att behovet tillgodes av en PET-CT till och med 2017 men att det
från 2018 finns behov av ytterligare en PET-CT. På längre sikt med införande av
standardiserade vårdförlopp bedöms det behövas totalt tre PET-CT i Sydöstra
Sjukvårdsregionen.
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Utöver beslut om investering i PET-CT som hanteras i separat beslut behöver
investeringar genomföras i befintliga lokaler inom radiologin på Länssjukhus
Ryhov.
I ombyggnationen samlokaliseras SPECT-CT och PET- CT för närhet till både
röntgenavdelningen och onkologens strålbehandling. Samlokalisering möjliggör
ett nära samarbete mellan klinisk fysiologi och röntgen. I projektet ingår ett lab
för PET-CT, ett beredningsrum samt tre vilrum för patienter då patienter som
injicerats med fludeoxyglucose ska vila i en till tre timmar före undersökning.
Granskningsrum för läkare, expeditioner och grupprum är gemensamma
utrymmen för både SPECT-CT och PET-CT.
Projektet innebär en total ombyggnad av lokaler i Hus E5 plan 3.

Värdering av investeringens förväntade effekter
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?

3

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

Innebär investeringen möjligheter att arbeta mer effektivt i
basenhetens processer?

4

Innebär investeringen förbättrad arbetsmiljö?

4

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

Ökar

Servicekostnader för städ

Ingen påverkan

IT-kostnader

Ingen påverkan

Möbler

Ingen påverkan

Media (El, värme)

Ökar

Underhåll (fastighetsrelaterat)

Ingen påverkan
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Intäkter
Patienter

Ökar

Miljöperspektiv, beskriv vilka miljökonsekvenser för
investeringen
Avfall

Ökar

Energianvändning

Ökar

Kemiska ämnen (mängd, hantering, farlighet)

Ökar

Transporter

Ökar

Transporter av farligt gods

Ökar

Påverkan på befintlig reningsutrustning

Ingen påverkan

Ekonomi
Investeringsutgiften för ombyggnation av lokaler för undersökning med PET-CT
beräknas till 5 900 000 kronor och omfattar 220 m2 vilket innebär en utgift på
26 800 kronor/m2.
Av en beräknad årlig kostnad för undersökningar med PET-CT på 12 miljoner
kronor kan sannolikt cirka hälften finansieras av minskat köp av undersökningar
från Universitetssjukhuset i Linköping och försäljning av undersökningar till
Kalmar läns landsting.
Regionfullmäktiges förutsättning om egenfinansiering av investeringar bedöms
uppfyllas.

Beslut skickas till
Medicinsk diagnostik
Regionfastigheter
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör

