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Investeringsplan 2020-2022 Landskrona
lasarett
Framtida utveckling
Vid Lasarettet i Landskrona finns byggnader där de tekniska installationerna
uppnått sin totala livslängd och husens infrastruktur och utformning inte
medger ombyggnader till modern och hållbar kvalité.
Det finns i dagsläget ingen långsiktig lokalförsörjningsplan för Landskrona
lasarett.
I Landskrona finns problem kring sterilcentralen, verksamheten ska bedrivas
i tillfälliga lokaler, bodar - bygglovet gäller i 36 månader från och med
våren 2019. Denna verksamhet går inte att lyfta in i sjukhuskroppen utan
omfattande ombyggnad. Utöver detta finns bodar kopplade till OP, dessa
bodar har funnit i många år. Arbetsmiljön är inte hållbar och det finns risk
för en 6.6 a enligt arbetsmiljölagen. Ett helhetgrep måste tas kring framtiden
för sterilverksamheten i Landskrona, speciellt med tanke på att allt mer
verksamhet förläggs till Landskrona. I dagsläget finns inte heller andra
verksamheter som kan möta behovet av sterilservice om detta inte skulle
finnas på lasarettet.

Bygginvesteringar Landskrona 2018
Några byggprojekt < 100 Mkr eller > 100 Mkr har inte förekommit.
Landskrona Lasarett: investeringsgruppen har fattat tre beslut
Anpassning av lokaler DKE (uppvakningsenhet)
0,36 Mkr
Markarbeten för Sterilmodul i Landskrona
1,0 Mkr
Tilläggsanslag för sterilmodul
2,6 Mkr
När det gäller Serilenheten i Landskrona har det uppstått komplikationer på
vägen. Ursprunglig kalkyl från Regionfastigheter var på 1,0Mkr avseende
för- och efterarbeten i samband med att man etablerade sterilbodar. Därefter
visad det sig att kalkylen inte höll, varpå tilläggsäskande om 2,6 Mkr
beviljades. I november var Sunds byggbudget förbrukad, varpå ytterligare
medel inte kunde beviljas.
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Äskande inför 2020
Byggobjekt över 100 mkr
Med hänvisning till ovan beskrivna situation om behov av övergripande
fysiska utvecklingsstrategiska diskussioner för Lasarettet i Landskrona samt
den rådande ekonomiska situationen.

Byggobjekt under 100 mkr
Nedan beskrivs projekt som i nuläget inte fullt har bearbetas till den
beslutade behovsanalysnivån, men som kan komma att bli aktuella under
äskandeperioden och där ett planeringsarbete förutsätts.

 Sterilenhet
Det är angeläget att arbeta fram aktuella underlag för att adressera behovet
av en långsiktig lösning för sterilverksamheten i Landskrona enligt ovan
text. 2016 togs en beräkning fram som uppskattade kostnader för
ombyggnationer som är nödvändiga för att lösa problemen som finns, dessa
uppgick till 25 miljoner. För att svara upp till aktuella krav och behov bör
nya beräkningar och analyser göras.
 Centralkassa
Det finns ett behov av att förbättra tillgängligheten för sjukhusets
centralkassa. I anslutning till detta skulle vissa verksamhetsanpassningar
behövas. I dagsläget finns inga kostnadsberäkningar för detta behov.

Byggobjekt under 5 mkr
Behovet av att kunna genomföra mindre ombyggnader för att upprätthålla
god hygienstandard och effektivisera ytor kvarstår. Ytskiktsrenoveringar
kan sällan prioriteras av fastighetsägaren och vid mindre omflyttningar
måste därför medel ur lokal pott också användas. Vid ombyggnationer ställs
ofta krav på sprinkler vilket ger ökade kostnader. Lasarettet i Landskrona
ser det därför angeläget att få bibehålla den hittills beslutade nivån för lokal
pott.

Medicintekniska investeringar över 5 mkr
Diskussioner pågår med SUS gällande behov av att flytta över viss
verksamhet till Landskrona vilket kan innebära att medicintekniska
investeringar eventuellt behöver göras.

Medicintekniska investeringar under 5 mkr
Lasarettet i Landskrona har en relativt åldrad teknisk utrustning. Lasarettet i
Landskrona ser det därför angeläget att minst få bibehålla den hittills
beslutade nivån för lokal pott.
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Därtill pågår diskussioner med SUS gällande behov av att flytta över viss
verksamhet till Landskrona vilket kan innebära att medicintekniska
investeringar eventuellt behöver göras.
Vidare ser vi ökade behov av patientövervakningsutrustning med möjlighet
till att ha en obruten övervakningskedja samt retrospektiv åtkomst till
övervakningsdata under hela vårdtiden. Detta främjar
patientsäkerhetsmässigt, ekonomi, underhåll och arbetsmiljö. För ett sjukhus
som Lasarettet i Landskrona där stor del av patienterna under ett och samma
vårdtillfälle får vård på andra sjukhus, ffa SUS, är detta av direkt betydelse
för vårdkvalitet och medicinsk säkerhet
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