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RS191473
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att




ge Regionfastigheter i uppdrag att genomföra en förstudie gällande lokaler för
dietistverksamhet på Hallands sjukhus Halmstad och Hallands sjukhus
Varberg, i lokaler som är anpassade efter den utvecklade nutritionsvården, till
en utgift om 500 tkr
om regionstyrelsen skulle konstatera att en förstudie inte leder till fortsatt
planeringsarbete eller investeringsprocess så ska kostnader ej aktiveras som
investering, utan tas av regionstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter

Ärendet
Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott fattade i januari 2019 beslut om att ge
Hallands sjukhus uppdraget att utveckla nutritionsvården och att utöka
dietistresursen i Halland. Hösten 2019 beslutades även att psykiatrins dietistresurser
skulle organiseras under Hallands sjukhus. Utökningen kräver en förstärkning av
tjänster på rehabiliteringskliniken Hallands sjukhus, som kommer att ske under en
femårsperiod mellan åren 2019-2024.
Uppdraget innebär en utökning av antal medarbetare där tjänsterna ska fördelas över
samtliga tre sjukhus, Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Behov av ett
förstudieuppdrag finns därför för att utreda hur lokalfrågan ska lösas på bästa sätt.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att




ge Regionfastigheter i uppdrag att genomföra en förstudie gällande lokaler för
dietistverksamhet på Hallands sjukhus Halmstad och Hallands sjukhus
Varberg, i lokaler som är anpassade efter den utvecklade nutritionsvården, till
en utgift om 500 tkr
om regionstyrelsen skulle konstatera att en förstudie inte leder till fortsatt
planeringsarbete eller investeringsprocess så ska kostnader ej aktiveras som
investering, utan tas av regionstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Datum
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Regionkontoret
Regionfastigheter
Måns Lundström
Fastighetsförvaltare

Regionstyrelsen

Tjänsteskrivelse Förstudie gällande lokaler för dietistverksamhet
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att
-

-

ge Regionfastigheter i uppdrag att genomföra en förstudie gällande lokaler för
dietistverksamhet på Hallands sjukhus Halmstad och Hallands sjukhus
Varberg, i lokaler som är anpassade efter den utvecklade nutritionsvården, till
en utgift om 500 tkr.
Om regionstyrelsen skulle konstatera att en förstudie inte leder till fortsatt
planeringsarbete eller investeringsprocess så ska kostnader ej aktiveras som
investering, utan tas av regionstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.

Sammanfattning
Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott fattade i januari 2019 beslut om att ge
Hallands sjukhus uppdraget att utveckla nutritionsvården och att utöka
dietistresursen i Halland. Hösten 2019 beslutades även att psykiatrins dietistresurser
skulle organiseras under Hallands sjukhus. Utökningen kräver en förstärkning av
tjänster på rehabiliteringskliniken Hallands sjukhus, som kommer att ske under en
femårsperiod mellan åren 2019-2024.
Uppdraget innebär en utökning av antal medarbetare där tjänsterna ska fördelas över
samtliga tre sjukhus, Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Behov av ett
förstudieuppdrag finns därför för att utreda hur lokalfrågan ska lösas på bästa sätt.
Bakgrund
Rehabiliteringsklinikens dietistmottagning bedriver specialistsjukvård och närsjukvård
och har verksamhet på Hallands sjukhus Halmstad, Hallands sjukhus Varberg och
Hallands sjukhus Kungsbacka. Det är också här befintliga lokaler är placerade idag.
Regionstyrelsens Hälso- och sjukvårdsutskott fattade i januari 2019 beslut om att ge
Hallands sjukhus uppdraget att utveckla nutritionsvården. En utökning av tjänster
kommer att ske under en femårsperiod mellan åren 2019-2024.
Dietisterna verkar inom tre grenar: specialistsjukvården, närsjukvården och
psykiatrin. Arbetssättet ser olika ut inom dessa grenar och därmed också
lokalbehovet. Dietister som arbetar inom specialistsjukvården närvarar regelbundet
på avdelningarna och deltar på ronder och team-träffar. De träffar patienter för
bedömning och behandling både på avdelningarna och på dietistmottagningen.
Dietister inom närsjukvården har framför allt öppenvårdsbesök som äger rum på
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dietistmottagningen eller via telefon eller video. Dietister inom psykiatrin kommer ha
ett uppdrag både mot slutenvården och mot öppenvården. Utöver detta organiserar
rehabiliteringskliniken de dietister som har uppdrag mot hemsjukvården. Dessa
dietister träffar patienter i hemmet och på särskilda boenden.
Verksamheten ser att det är av stor vikt att dietistmottagningen ligger centralt
placerade på Hallands sjukhus, då daglig verksamhet bedrivs mot ett flertal andra
avdelningar på sjukhusen. Det finns behov av att lokalerna ligger i närheten av en
reception, då många av patienterna har begränsad ork och kapacitet att gå längre
sträckor. Det finns även behov av att mottagningsrum och expeditioner ligger
samlade, då man ser att synergieffekter och flexibilitet i medarbetargruppen
ökar med en samlad verksamhet.
Det råder lokalbrist på samtliga tre sjukhus i Halland. Detta ställer krav på att utreda
hur lokalfrågan ska lösas för det antal tillkommande tjänster som det utökade
dietistuppdraget innebär. Med anledning av denna problematik så begär
Regionfastigheter ett förstudieuppdrag som ska omfatta lämplig lokalplacering av
dietistverksamheten på Hallands sjukhus Halmstad och Hallands sjukhus Varberg,
samt vilka ekonomiska konsekvenser framtaget förslag innebär.
Avseende Hallands sjukhus Kungsbacka så är lokalfrågan för tillkommande tjänster
löst för de kommande tre åren. År 2023 tillkommer en halv dietisttjänst med behov av
ett rum. Med anledning av detta mindre lokalbehov är därför förslaget att lyfta ur
Kungsbacka ur fortsatt förstudieuppdrag, och att tillkommande rum hanteras som ett
separat ärende.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Kostnad för förstudie uppgår till 500 tkr.

Regionkontoret

Jörgen Preuss
Regiondirektör
Bilagor:
Dietister, Utökning antal medarbetare Hallands sjukhus 2019-2022
Lokalförteckning dietister Hallands sjukhus
Styrelsens/nämndens beslut delges
Driftnämnden Hallands sjukhus

Medicinsk Teknik Halland

Sammanställning totalt antal dietisttjänster HS 2019-2023
Antal medarbetare dagsläge
Sjukhus
Antal medarbetare
HSK
3
HSV

8

HSH

7

Sjukhus

Tillkommande
tjänster

Totalt antal
medarbetare

1
1
1

3
8
7

2019
HSK
HSV
HSH

2020
HSK

3

Kommentar
Mottagningsrum på medicinmottagningen.
Finns inte några lediga rum
7 mottagningsrum 1 D.
Finns inte några lediga rum
4 mottagningsrum mott 19 samt 3 vid
sjukhuskyrkan vilka behöver flyttas till en
samlad dietistverksamhet.
Kommentar

3 dietister är idag samlokaliserade med
sjukhuskyrkan och läkemedelsenhet.
Väntrum saknas b la. Dessa behöver flyttas
till en samlad dietistverksamhet.
Två nya rum tillgängliga. Lokal på
med.mott uppsagd. Dietister som tidigare
åkt till HSV på arbetstid, pga lokalbrist,
flyttas tillbaka till HSK.
Ny dietist mot psykiatrin samt vikariat pga
föräldraledigheter
Ny dietist mot NSV + ny dietist mot
psykiatrin.

HSV

1

9

HSH

1+1

9

1+1

3
9 + AC
11

Ny dietist NSV + ny dietist psykiatri

1,5
1

3
11 + AC
12-13

Ny dietist närsjukvård + Ny dietist psykiatri
Ny dietist specialistsjukvården + ev vik.

2021
HSK
HSV
HSH
2022
HSK
HSV
HSH
2023
HSK
HSV
HSH

1
1

4
11 + AC
13-14

Ny dietist 0,5 specialistsjukvården
Ny dietist närsjukvården + ev. vik

Sammanställning totalt antal dietisttjänster HS 2019-2023 2019-10-08

tal tjänster 2023
Sjukhus
Antal medarbetare
HSK
4

Behov av antal rum
4

HSV

11 + AC

11+1 en AC-expedition

HSH

13-14

13-14

Kommentar
Med anledning av en ung grupp
där många är deltidsarbetande
kommer det genom åren skapas
utrymme för fler medarbetare än
det finns tjänster.
Med anledning av en ung grupp
där många är deltidsarbetande
kommer det genom åren skapas
utrymme för fler medarbetare än
det finns tjänster.
Med anledning av en ung grupp
där många är deltidsarbetande
kommer det genom åren skapas
utrymme för fler medarbetare än
det finns tjänster.

Sammanställning totalt antal dietisttjänster HS 2019-2023 2019-10-08

[Skriv här]
Utrymmesredovisning Dietister HS
LOKAL / RUM / FUNKTION

HSH
Expedition /mottagningsrum
Förråd/förvaring av material
Rum för vägning o mätning

Personalrum
Personaltoalett
Handikapptoalett
Väntrum
Konferensrum

Utrymmesredovisning Dietister HS 2019-09-18

Anmärkning, samband, saker att tänka på m.m.

Antal personer
per rum

Antal nya rum

Rum med plats för 1 arbetsplats samt 2-3 fåtöljer och bord
där dietist möter patient + anhörig/a. Plats för rullstol samt
våg.. Rummen ska vara placerade i närhet av varandra.
Inget behov av fönster. I närhet av/perifert av mott.

3-4

Se sammanställning
dietisttjänster 2019-2022

1

1

Inget behov av fönster. I närhet av mott. Plats för
rullstolsvåg

2

1

I närhet av/perifert mottagningsrum
Önskemål om tillgång till uteplats
I närhet av mottagningsrum

14-16

1

1

1

I närhet av mottagningsrum

1-2

1

I närhet av mottagningsrum. Plats för rullstol/ar

4-6

1

Perifert på mott. Länkutrustning.

14-16

1

Totalt antal
rum

LOKAL / RUM / FUNKTION

HSV
Expedition /mottagningsrum
Förråd/förvaring av material
Rum för vägning o mätning

Personalrum
Personaltoalett
Handikapptoalett
Väntrum
Konferensrum

Anmärkning, samband, saker att tänka på m.m.

Antal personer
per rum

Antal nya rum

Rum med plats för 1 arbetsplats samt 2-3 fåtöljer och bord
där dietist möter patient + anhörig/a. Plats för rullstol samt
våg. Rummen ska vara placerade i närhet av varandra.
Inget behov av fönster. I närhet av/perifert på mott.

3-4

Inget behov av fönster. I närhet av mott. Plats för
rullstolsvåg

2

1

I närhet av/perifert mottagningsrum
Önskemål om tillgång till uteplats
I närhet av mottagningsrum

10-12

1

1

1

I närhet av mottagningsrum

2

1

I närhet av mottagningsrum. Plats för rullstol/ar

4-6

1

Perifert på mott. Länkutrustning.

10-12

1

Totalt antal rum

Se sammanställning
dietisttjänster 2019-2022
1
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LOKAL / RUM / FUNKTION

HSK
Expedition /mottagningsrum
Förråd/förvaring av material
Rum för vägning o mätning

Personalrum
Personaltoalett
Handikapptoalett
Väntrum
Grupprum

Anmärkning, samband, saker att tänka på m.m.

Antal personer
per rum

Antal nya rum

Totalt antal rum

Rum med plats för 1 arbetsplats samt 2-3 fåtöljer och bord
där dietist möter patient + anhörig/a. Plats för rullstol samt
våg. Rummen ska vara placerade i närhet av varandra.
Inget behov av fönster. I närhet av/perifert på mott.

3-4

Se sammanställning
dietisttjänster 2019-2022

Inget behov av fönster. I närhet av mott. Plats för
rullstolsvåg

2

1
1

I närhet av/perifert mottagningsrum
Önskemål om tillgång till uteplats
I närhet av mottagningsrum

4-6
1

1

I närhet av mottagningsrum

<2

1

I närhet av mottagningsrum. Plats för rullstol/ar

4-6

1

Perifert på mott. Länkutrustning.

5-6

1

1
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