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Beredningen för strategiska
sjukvårdsinvesteringar

Återrapportering NSH
Ordförandens förslag

Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringar föreslår regionstyrelsen
följande:
1. Lägga lägesrapporten med godkännande till handlingarna
2. Beredningen får i uppdrag att återkomma med förslag till hur gjorda
investeringar i byggnad 23 säkerställs
Sammanfattning

Återrapportering med anledning av Rådgivningsrapport från pwc, avseende
genomlysning om- och tillbyggnad av sjukhusområdet i Helsingborg och i
enlighet med Regionstyrelsens arbetsutskott beslut i §40/19. Arbetet har
påbörjats med att styra upp de stora investeringsprojekten samt förbättra den
ekonomiska redovisning i enlighet med det som framkommit i
revisionsrapporten. Det finns dock beslut som inte kan vänta till september
2020 och det är dels behov av beslut för att säkra redan gjorda i
investeringar i byggnad 23 samt behov av fastighetsinvesteringar i höghuset
för att få beslutad MR3Tesla på plats vilket kommer att bli ett separat
ärende till Regionstyrelsen.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-09-20
2. Protokoll från Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringar
§21/19
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Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Nybyggnationen i Helsingborg har varit föremål för extern granskning och
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade i §40/19 att överlämna rapporten
till Beredningen för strategiska investeringar för en första lägesrapport till
styrelsen 2019-10-10 och därefter återkomma till styrelsen senast 2020-0910. Regiondirektören fick i samma beslut ett uppdrag att återkomma med
åtgärder för att stärka styrningen av fastighetsfrågorna i Region Skåne.
Beredningen har under den relativt korta tid som förflutit sedan rapporten
presenterades påbörjat arbete inom områden som rapporten pekar ut som
förbättringsområden samt identifierat frågor som behöver adresseras före
september 2020.
Beredningen beslutade vid sitt sammanträde den 19 augusti att uppdra åt
Fastighetsdirektören att se över investeringskostnadsläget samt återkomma
med förslag till hur ekonomisk uppföljning i respektive investeringsprojekt
inklusive löpande avrapportering av kostnader i projekten ska ske till
Beredningen och Regionstyrelsen.
Den genomförda granskningen pekar på att Region Skåne saknas robusta
rapporteringsrutiner och brister i projektstyrning. Region Skåne saknar en
enhetlig projektmodell och rapporten rekommenderar en översyn av den
modell som presenterats för dem. Regionfastigheter har påbörjat arbetet med
att ta fram en modell som bättre styr upp projekten avseende planering,
kvalitetsledning och riskhantering. Modellen ska i första hand användas i
alla fastighetsprojekt men den ska även kunna ligga som modell för
projektarbete i samtliga förvaltningar i Region Skåne. Regionfastigheter är
inom kort klara med sitt arbete och kan presentera en projektmodell som
motsvarar kraven ovan.
Arbetet med den nya vårdbyggnaden, byggnad 23 är påbörjat.
Regionfullmäktige beslutade i§120/16 att godkänna en ny inriktning för
utvecklingen av sjukhusområdet i Helsingborg samt att den nya
vårdbyggnaden skall inrymma bland annat psykiatrisk vård, kök och
utbildningslokaler
Byggnad 23 har hitintills ett utfall på ca. 650 Mkr. Arbete pågår och det
finns ett kontrakt för byggande av två källarplan. Projekteringsarbetet skall
pågå till november 2020. För att inte riskera redan gjorda investeringar
måste byggnaden säkras och beredningen avser att återkomma med en plan
för fortsatt arbete.
Det inplanerade köket i byggnad 23 upptar en stor yta. Frågan om
patientmåltider är en fråga för Servicenämnden. Den fortsatta planeringen
av byggnad 23 är alltså beroende av ett beslut om måltidshantering.
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Det finns ett investeringsbeslut om en MR3-Tesla utrustning till
Helsingborg. För att få den utrustningen på plats krävs investeringar i
befintlig höghusdel. Det är ett separat ärende till Regionstyrelsen.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Juridisk bedömning

Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändig.
Miljökonsekvenser

Ärendet medför inga miljökonsekvenser.
Samverkan med berörda fackliga organisationer

Ingen samverkan/MBL-förhandling har bedömts nödvändig i detta ärende.
Uppföljning

Ärendet kommer att följas upp regelbundet i samband med beredningens
sammanträden. Slutlig återrapportering sker till regionstyrelsen 2020-09-10.
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