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Utökad hematologisk vård vid
medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov
Bakgrund
Under våren 2012 har en översyn gjorts av den maligna hematologiska vården
inom Landstinget. Uppdraget var med syfte att utifrån ett förbättrat
patientperspektiv utveckla en välfungerande vårdkedja för patienter med maligna
blodsjukdomar inom länet samt med den högspecialiserade vården vid
Universitetssjukhuset i Linköping med ett tydliggörande av remitteringsvägarna,
eftervården och uppföljningsverksamheten.
Översynen har lett fram till behov av verksamhetsförändringar som berör vård
inom diagnosområdena lymfom, myelom samt akut myeloisk leukemi för att
skapa en förbättrad tillgänglighet av denna typ av vård inom länet.

Verksamhetsförändring
Verksamhetsförändringar som avses är:


Överföring av vård avseende lymfomverksamhet från onkologiska
kliniken, Ryhov till hematologenheten, medicinkliniken Ryhov.



Övertagande av delar av vården avseende myelom från
Universitetssjukhuset i Linköping till hematologenheten vid
medicinkliniken Ryhov. Hemtagningen avser eftervård och uppföljning
vid behandling med stamcellstransplantation. Denna vårdepisod medför
behov av slutenvård med isoleringsrum under cirka två till tre veckor på
grund av infektionskänslighet.



Övertagande av vård avseende akut myeloisk leukemi från
Universitetssjukhuset i Linköping till hematologenheten vid
medicinkliniken Ryhov.

Föreslagna verksamhetsförändringar kommer att genomföras i samarbete med
Universitetssjukhuset i Linköping och kommer att ske enligt en stegvis plan under
2013 i syfte att säkra patientsäkerhet och kapacitet.
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Driftkostnader
Den verksamhet som föreslås överföras från Universitetssjukhuset kostar i nuläget
ca 13 miljoner kronor vilket även är den kostnad som bedöms för att vården
fortsättningsvis utförs på Länssjukhuset Ryhov.
Med den avtalskonstruktion som finns inom sjukvårdsregionen kan initialt
maximalt 35 procent av resurserna omdisponeras. Kvarvarande kostnader kommer
successivt under en treårsperiod att reduceras den fasta ersättningen till
universitetssjukhuset.
Verksamheten vid Länssjukhuset Ryhov kommer under 2013 efter att ny
ersättningsmodell för specialiserad sjukvård införts att finansieras inom ramen för
den produktionsrelaterade ersättningen för utförda insatser. Ersättningen kommer
att ges i form av DRG – ersättning.

Investeringsbehov – lokaler
För att genomföra föreslagna verksamhetsförändringar med utökad hematologisk
vårdverksamhet krävs en ombyggnation av lokalerna vid hematologenheten,
medicinkliniken Ryhov. Ombyggnationen avser Hus D3 på plan tre och sex. Fyra
befintliga rum byggs om till isoleringsrum på vårdavdelning A och lokaler byggs
om för dagsjukvård.
Investeringsutgift för iordningsställande av lokaler är beräknad till mellan 7-8
miljoner kronor.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att godkänna utökad hematologisk verksamhet vid Länssjukhuset Ryhov enligt
här redovisat förslag
att investeringen tas upp i budget för 2013
att under förutsättning av landstingsfullmäktiges godkännande påbörja
projektering och upphandling för ombyggnad av medicinklinikens lokaler vid
Länssjukhuset Ryhov.
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Utökad hematologisk vård vid medicinkliniken,
Länssjukhuset Ryhov
Förslag finns avseende verksamhetsförändringar med
utökad hematologisk vårdverksamhet på medicinkliniken
Ryhov. Investeringsutgiften för iordningsställande av
lokaler är beräknad till mellan 7-8 miljoner kronor.
Beslut
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att godkänna utökad hematologisk verksamhet vid
Länssjukhuset Ryhov enligt här redovisat förslag,
att investeringen tas upp i budget för 2013,
att under förutsättning av landstingsfullmäktiges
godkännande påbörja projektering och upphandling för
ombyggnad av medicinklinikens lokaler vid Länssjukhuset
Ryhov.
Utdrag: Landstingsstyrelsen

Vid protokollet

Charlotte Jerkelund
Justeras

Håkan Jansson

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

