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Driftnämnden Hallands sjukhus

Reinvestering PCI-labb Hallands sjukhus Halmstad
Förslag
Förslaget är att
 föreslå Driftnämnden Hallands sjukhus att med tillstyrkan framställa till
regionstyrelsen att beslut tas om reinvestering av befintligt PCI-labb.

Bakgrund – motiv och förutsättningar
En central funktion i omhändertagandet av hjärtpatienter är det laboratorium som
dagligt benämns ”PCI-labbet”. PCI-labbet är en sal som i vissa delar kan liknas vid en
operationssal med avancerad bild- och röntgenutrustning och har funnits på Hallands
sjukhus Halmstad sedan 2002. Här utförs akuta, subakuta och planerade ingrepp.
Ingreppen rör främst hjärtats kranskärl. I labbet röntgas kranskärlen (kranskärlsröntgen/coronarangiografi) för att finna orsaken till symtom som misstänks komma
från hjärtat. Under vissa förutsättningar kan man åtgärda en avvikelse direkt, med
hjälp av kateterburna instrument. Ingreppet heter Percutan Coronar Intervention
(PCI) och kallas ibland ”ballongsprängning”. PCI innefattar ett antal olika ingrepp där
man når hjärtat med katetrar via blodkärl. Kranskärlsröntgen behöver ibland utföras
urakut med direkt påföljande PCI. Vid vissa typer av hjärtinfarkt är åtgärden direkt
livräddande och kan leda till att patienten får en fullgod hjärthälsa. Ofta görs dock
kranskärlsröntgen planerat för att undersöka kranskärlen, till exempel på patienter
med symtom på kärlkramp. Undersökningen kan också behövas inför större
hjärtkirurgi. I denna typ av labb kan man även utföra vissa andra typer av
kateterburna interventioner/behandlingar.
I nuläget finns ett PCI-labb som reinvesterades vid årsskiftet 2011/12. En mindre
uppgradering gjordes 2016 för att förlänga den totala livslängden till maximala 10 år.
Det innebär att det behövs en reinvestering senast 2022. Reinvesteringen finns upptagen med 7 500 tkr i regionens investeringsplan för år 2022 i regionfullmäktiges
beslutade mål och budget 2020 med ekonomisk plan 2021-2022. I Driftnämnden
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Hallands sjukhus verksamhetsplan finns reinvesteringen också upptagen med 7 500
tkr för år 2022.
Driftnämnden Hallands sjukhus har i september 2019 framställt till regionstyrelsen att
beslut tas om att kvalitetssäkra och möjliggöra utveckling av hjärtsjukvården genom
att investera i ytterligare ett PCI-labb i Halmstad för driftsättning under 2021. I
framställan ingick även att beslut tas om att utreda och genomföra de fastighetsåtgärder som behövs utifrån de lokalbehov som två samlokaliserade PCI-labb
medför. I februari 2020 fattade regionstyrelsen beslut om att ge regionfastigheter i
uppdrag att genomföra en förstudie avseende sådana fastighetsåtgärder.
Ärendet om ett andra PCI-labb och detta aktuella ärende om reinvestering av
befintligt PCI-labb har starka samband. Om båda ärendena beviljas kommer en
gemensam upphandling genomföras. Det är viktigt för att säkerställa att de båda
labben får samma typ av utrustning och ligger i direkt anslutning till varandra. Tanken
är också att det nya PCI-labbet installeras först för att detta labb ska vara i funktion
under den tid som sedan åtgår för att genomföra utbytet av det befintliga PCI-labbet.
Investeringsäskandet har behandlats och tillstyrkts av ordförande i Hallands sjukhus
styrgrupp för investeringar i mars 2020. Sjukhuschefen tillstyrker med denna
framställan godkännandet, men hänskjuter enligt beslutsordningen ärendet till
Driftnämnden Hallands sjukhus för tillstyrkande och i nästa steg till regionstyrelsen
för vidare behandling.

Kostnader och finansiering
Investeringskostnaden beräknas till cirka 7 500 tkr. Avskrivningstiden är sju år.
Tillkommande kostnad för serviceavtal/underhåll blir 50-100 tkr/år. Ökade kostnader
för lokalanpassning är inkluderade i ärendet om ytterligare ett PCI-labb.
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