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Psykiatrin Halland
Förvaltningsledning och stab
Birgitta Schlyter
Samordnare

Beslutsförslag
Datum
2021-03-16

Diarienummer

Hyresförändring för Psykiatrisk intensivvårdsavdelning
och psykiatrisk akutmottagning, Varberg
Förslag till beslut
Driftnämnden Psykiatri beslutar att
 Ställa sig bakom förslag till bedömd kostnadsberäkning för
lokalförändringar vid Psykiatriska intensivvårdsavdelningen samt
psykiatriska akutmottagningen, Varberg.

Sammanfattning
Psykiatrin Halland behöver göra en del lokalförändringar inom befintlig
vårdavdelning och akutmottagning vid psykiatrin i Varberg för att kunna
säkerställa verksamhetens behov.

Bakgrund
Psykiatrin Halland har en psykiatrisk akutmottagning och
intensivvårdsavdelning i Varberg (PAM/PIVA) som är byggd 2010. Avdelningen
inrymmer idag 8 vårdplatser med tillhörande akutmottagning och LARO verksamhet. Med åren som gått har avdelningen och mottagningens behov
förändrats samtidigt som det är ett stort slitage på lokalerna.
LARO – verksamheten kommer efter sommaren 2021 flytta in i TNEs tidigare
lokaler.
På PIVA innebär lokalförändringen att det tillskapas ett besöksrum för att
patienter skall kunna ta emot besök från närstående. Idag saknas denna
möjlighet i anslutning till avdelningen. Lokalförändringen innebära även att vi
kan dela avdelningen på ett bättre sätt för att kunna möta t.ex. utåtagerande
patienter utan att det påverkar andra inneliggande patienter.
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Lokalförändringen vill även tillskapa ytterligare en ordinarie vårdplats och en
överbeläggningsplats för att kunna möta framtida behov av slutenvård på ett
bättre sätt. Som verksamheten är utformad i dag är det inte möjligt att
överbelägga på avdelningen på grund av rummens utformning, de är för små
för att kunna vårda två patienter på samma rum. Det rum som tillskapas
utformas så att två patienter kan dela rum. När lokalförändringen är genomförd
innebär det att det kommer finnas 9 vårdplatser och en överbeläggningsplats.
Förändringen av platsantalet innebär inte någon förändring i
bemanningsstrukturen. Avdelning är idag redan bemannad utifrån denna
uppgift.
När det gäller akutmottagningen (PAM) tillskapas ny expedition för att bland
annat kunna göra vårdintygsbedömning på ett mer tillfredställande sätt.
Förändringar som görs kommer innebära förbättrad arbetsmiljö både för vår
egen personal men även för Polis som lämnar patienter på akutmottagningen.
Utifrån verksamhetens behov kommer även en ny entré till akutmottagningen
att tillskapas. Den blir separat för vår akutmottagning och blir direkt kopplad till
väntrummet för en ökad säkerhet för både vår personal och våra patienter.
Beskrivna behov kommer att kunna inrymmas inom befintlig enhet med visst
tillskott av lokalyta i direkt anslutning samt viss ombyggnad inom avdelning och
mottagning.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Bedömd kostnad beräknad till 2 700 Tkr.
Kostnad
lokalförändring
2 700 Tkr

Hyrestillägg

Avskrivningstid

Internränta 2021

157 263:-/år

20

1,50%

Psykiatrin Halland
Goran Delic
Förvaltningschef

Styrelsens/nämndens beslut delges
Regionfastigheter, Region Halland

