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Behov av lokalanpassningar Hallands sjukhus
Varberg
Förslag
Förslaget är att det tas beslut om utredning och, efter avstämning, genomförande av
lokalanpassningar vid nu tomställda avdelning 4B för att tillgodose ett flertal verksamheters lokalbehov vid Hallands sjukhus Varberg.

Motiv och förstudiens genomförande
Lokalanpassningar behövs för neurofysiologisk mottagning samt neurologisk
mottagning. En tänkt lokalisation vid nu tomställda 4B avses ge nödvändiga synergier och flödessamband med strokeavdelningen belägen i 4C. Hematologimottagning, onkologimottagning och palliativa konsultteamet (PKT) som i dag är samlokaliserade vid avdelning 3A är också i stort behov av utökade lokalytor. Eventuellt
kan 4B vara en del av lösningen då neurologisk- och neurofysiologisk mottagning
inte har behov av hela avdelningsplanet. Mer information om verksamheternas
lokalbehov finns beskrivet i bakgrunden på sidan 2.
Allt detta betyder att helheten behöver utredas samtidigt men det är lämpligt att
delbeslut kan tas separat efterhand för att underlätta en senare bygglogistik, ombyggnation alternativt ytrenovering. Vid förstudien är det viktigt att verksamheten
genomgår en intern kartläggning av framtida arbetsformer parallellt med att det görs
simuleringar av rumsfunktioner.
I den tidigare dialysavdelningen 4B finns en större andel yta som består av dialyssalarna med betydande renoveringsbehov. Salarna har stora teknikinstallationer för
vattenförsörjning, avlopp och dialysuttagscentraler. De andra delarna i 4B är de
administrativa rummen som förväntas kunna ianspråktas med en mindre kostnad.
Framtida hyreskostnader är i beroende på vilken långsiktig ambitionsnivå som väljs
med hänsyn taget till att höghuskroppen som helhet behöver genomgå en djuprenovering. Det är samtidigt tänkbart att vissa delar av kostnadsbehoven kan
tillgodoses genom Regionservice befintliga underhållsbudget.
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Ärenden som innehåller både investeringar i lokaler och utrustningar ska beskrivas
som ett samlat projekt där sedan projektets respektive del beslutas enligt regionens
beslutsordning. Vissa utrustningsinvesteringar i samband med beslut runt 4B är att
vänta men beräkningar kan inte göras före det att en lokalstruktur och samband är
klarlagda.

Bakgrund
Hallands sjukhus generella strävan kring verksamhetens framtida lokalfunktioner är
att intentionerna i hälso- och sjukvårdsstrategin samt beslut att tillämpa Lean ska
vara grundförutsättningar i planeringsarbetet till såväl dagens som framtida
lokaliteter. Förändrade lokalsamband förväntas kunna ge möjlighet till att skapa nya
arbetssätt, implementera effektivare patientflöden samt att arbetsuppgifter kommer
att kunna fördelas på fler yrkeskategorier. Sammantaget ges alla inblandade
verksamheter en bättre möjlighet till följsamhet av evidensbaserade riktlinjer.
Neurofysiologisk mottagning - lokalbehov
Mottagningen var tidigare samlokaliserad med minnesmottagningen men är på grund
av kompromisser numera endast tillsammans med FoU, Kliniskt träningscentrum
samt fackliga expeditioner i uppgång D. Lokalerna är inte anpassade för den
verksamhet som bedrivs. Väntrum och administrativa rum saknas. Vid en akut
situation finns inte direkt närhet till läkare eller annan sjukvårdpersonal. Ovidkommande personer med besök hos de andra verksamheterna finns invid patientflödet.
I 4B finns några rum från före detta njurmottagingen som avses kunna iordningsställas till anpassade lokaler för neurofysiologimottagningen. Det skulle innebära att
patientsäkerhet och sekretess förbättras. Genom en placering invid vårdverksamheten i 4C undviks det kliniska ensamarbetet och det blir logistiska fördelar för patient
och personal. Kvalitén på de elektromedicinska undersökningarna (EEG) kommer att
förbättras då de anpassade lokalerna ska utföras med förbättrad skärmning mot
störningar från elsystemet.

Neurologisk mottagning - lokalbehov
Neurologimottagningen har från 2013 haft en stadigvarande ökning av patienter.
Läkarbesöken har per 2016 ökat med 111 procent och sjuksköterskebesöken med
31 procent. Nya nationella riktlinjer för MS och Parkinson sjukdomar har tillkommit
och måste tillgodoses. Mottagningen är idag fysiskt placerad på medicinmottagningen men verksamheten saknar undersökningsrum och administrativa rum.
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En placering vid 4B skulle innebära att ändamålsenligare lokaler kan anordnas vilket
avses ge möjlighet att behandla vissa patientkategorier i öppenvård istället för
slutenvård. I sin tur förväntas detta frigöra vårdplatser på avdelning 4C.
Med sambandslogistik till avdelning 4C erhålls en förbättrad samordning av personalresurser. Kombinationstjänster för sjuksköterskor mellan vårdavdelning och mottagning kan införas.
Avseende läkarresurser förväntas att ledtider kan minskas. Avdelningsarbetet kräver
ständigt närvarande specialister vilket idag är svårt att bedriva effektivt då
mottagnings- och avdelningsverksamhet är på långt avstånd från varandra.
Samtidigt som neurologiverksamheten får ändamålsenliga lokaler kan ytor på
medicinmottagningen frigöras till annan mottagningsverksamhet.

Hematologimottagning, onkologimottagning och palliativa konsultteamet lokalbehov
Enheterna är idag samlokaliserade på avdelning 3 A men har under lång tid varit
trångbodda. Lokalytor måste frigöras för att få fungerande verksamheter enligt
nutidens krav och för Hallands sjukhus uppdrag att möta det ökande antalet patienter
som kräver behandling. Nya behandlingsmetoder har medfört nya utökade vårdprogram. De senaste åren har det skett en kraftig ökning av antalet cytostatikabehandlingar inom såväl onkologi som hematologi. Cancerprocesserna och bakomliggande kraven i de standardiserade vårdförloppen (SVF) har tillkommit. Den
palliativa vården har ökat i takt med dessa förutsättningar och nuvarande
lokaldisposition i en före detta kirurgisk vårdavdelning fyller inte dessa behov.
Det saknas rum för behandling och administration, förråd samt rum för enskilda
samtal med patient och anhörig.
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