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Regionservice

Till regionfullmäktige

Ombyggnad för onkologisk mottagning och
dietistmottagning Länssjukhuset i Kalmar
Förslag till beslut
Regionfullmäktige ger Regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen
avseende ombyggnation av hus 13, plan 6, för onkologisk mottagning och
dietistmottagning vid Länssjukhuset i Kalmar.
Bakgrund
Regionservice och hälso- och sjukvårdsförvaltningen har under 2018
tillsammans genomfört en förstudie avseende ombyggnation av lokaler för en
onkologisk mottagning och dietistmottagning vid Länssjukhuset i Kalmar.
Onkologisk verksamhet
Av förstudien framgår att behovet av nya lokaler för en onkologisk mottagning
på länssjukhuset är stort och fler behandlingsrum behövs är en förutsättning för
att cytostatika-mottagningen ska kunna erbjuda alla patientgrupper behandling.
Med utökade lokaler i form av en onkologisk mottagning kommer behandling
med biosimilar trastuzumab, vilket ges intravenöst, bytas mot subcutana
administration. Ett byte till biosimilar bedöms sänka regionens kostnader.
En egen mottagning är förutsättningen för att fortsätta sköta den palliativa
endokrina behandlingen vid bröstcancer som togs över från kirurgen från och
med september 2018. Motsvarande gäller även det som nu diskuteras med
kirurgkliniken avseende att ta över vissa adjuvanta endokrina behandlingar.
Utökade lokaler är en förutsättning för att kunna erbjuda en ny behandlingsmetod för patienter efter operation av körtel-metastaserande malignt melanom.
Med framtaget förslag avseende ombyggnad av befintliga lokaler på plan 6 i hus
13 säkerställs att verksamheten kan bedrivas på ett medicinskt säkert sätt och
med god arbetsmiljö samt ha möjlighet att erbjuda länets medborgare med
cancerdiagnos adekvat behandling.
Dietistmottagning
Verksamheten är trångbodd och saknar behandlingsrum. Befintliga
behandlingsrum motsvarar inte gällande krav för bland annat ljudreduktion.
Verksamhetens långsiktiga arbete med att förstärka och samlokalisera enheten
har pågått länge och föreslagen ombyggnation tillgodoser verksamhetens
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lokalbehov och åtgärdar dokumenterade problem gällande sekretess och
trångboddhet.
Inom Länssjukhuset är hus 13 den enda byggnad med vårdverksamhet som
saknar kyla. I samband med föreslagen ombyggnation förbättras ventilationen
och utökas med kyla i hela byggnaden.
Total byggproduktionskostnad beräknas till 17,1 Mkr och verksamhetsutrustning till 1,4 Mkr (2019 års prisnivå). Kapitaltjänstkostnader beräknas öka
med 1,4 Mkr/år. Övriga driftskostnader beräknas förbli oförändrade.

Christer Holmgren
t.f. förvaltningschef
regionservice

Iréne Brodell
basenhetschef
bygg- och förvaltarenheten

Bilaga
Underlag för inriktningsbeslut daterad 3 januari 2019.
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Sammanfattning
Efter genomförd förstudie föreslås regionen investera 18,5 Mkr i ombyggnad för onkologisk
mottagning och dietistmottagning i hus 13, plan 6 vid Länssjukhuset i Kalmar.
Med framtaget förslag avseende ombyggnad av befintliga lokaler på plan 6 i hus 13 säkerställs att
verksamheten kan bedrivas på ett medicinskt säkert sätt och med god arbetsmiljö samt ha möjlighet
att erbjuda länets medborgare med cancerdiagnos adekvat behandling.
Utökade lokaler är en förutsättning för att kunna erbjuda en ny behandlingsmetod för patienter efter
operation av körtel-metastaserande malignt melanom. Denna behandling som ges varannan vecka i
ett år förväntas ge goda resultat.
Ombyggnadsåtgärderna är att betrakta som en kortsiktig lösning (10-15 år) och behovet av nya,
långsiktigt hållbara lokaler kvarstår. Ny lokalisering bör beaktas i förstudien för ny accelerator.
Bakgrund

Under 2018 gav Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Regionservice i uppdrag att gemensamt
genomföra en förstudie avseende lokaler för en onkologisk mottagning och dietistmottagning vid
Länssjukhuset i Kalmar.
Ärendet

Onkologisk verksamhet
Verksamheten är länsövergripande och indelad i två sektioner; onkologsektionen och medicinsk
strålningsfysik. Cytostatika-mottagningen behandlar mellan 15-25 patienter och tar emot lika många
på mottagning dagligen. Onkologi är en ständigt växande verksamhet med nya diagnoser, nya
läkemedel och nya behandlingar. Fokus i arbetet inom cancervården är att förbättra ledtiderna.
Minskade ledtider inom samtliga cancerdiagnoser och goda medicinska resultat är prioriterat.
Verksamheten ökar årligen med ca 10-15 % och på cytostatika-mottagningen ännu mer.
Verksamheten finns idag i ny- och ombyggda lokaler från 2011 och 2013. Trots detta är det trångt
och brist på mottagningsrum och behandlingsrum. Det största behovet är att få lokaler för en
onkologisk mottagning på Länssjukhuset (för läkarbesök, inläggning av piccline mm). Nya lokaler
för onkologisk mottagning kan frigöra två av nuvarande läkarmottagningsrum på cytostatikabehandlingsavdelningen och omvandla dessa till behandlingsrum. Fler behandlingsrum är en
förutsättning för att verksamheten skall kunna erbjuda alla patientgrupper behandling.
Med utökade lokaler i form av en onkologisk mottagning kommer behandling med biosimilar
trastuzumab, vilket ges intravenöst, bytas mot dagens subcutana administration. Ett byte till
biosimilar kan potentiellt sänka regionens kostnader för trastuzumab med 5-10 miljoner per år.
En egen mottagning är förutsättningen för att fortsätta sköta den palliativa endokrina behandlingen
vid bröstcancer som togs över från kirurgen från och med september 2018. Motsvarande gäller även
det som nu diskuteras med kirurgkliniken avseende att ta över vissa adjuvanta endokrina
behandlingar.
Dietistmottagning
Rehab Söder har som uppdrag att erbjuda rehabiliterande insatser och ansvarar för
dietistverksamheten i södra länsdelen vid länssjukhuset i Kalmar. Verksamhetens långsiktiga arbete
med att förstärka och samlokalisera enheten har pågått länge och föreslagen ombyggnation skulle
tillgodose verksamhetens behov. Idag saknas behandlingsrum för tre av enhetens behandlare.
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Övriga befintliga behandlingsrum motsvarar inte gällnade krav för bland annat ljudreduktion.
Dokumenterade problem gällande sekretess och trångboddhet finns idag.
Expeditionsyta
Genetisk mottagning förväntas ske varannan vecka vid länssjukhuset i Kalmar. Detta är till stort
gagn för de patienter som har sällsynta diagnoser, i huvudsak syndromdiagnoser som har genetiska
orsaker, vilka leder till flera olika funktionsnedsättningar. Uppskattningar visar att ca två procent av
Sveriges befolkning beräknas ha en sällsynt diagnos. Dessa patientgrupper reser idag till
specialistsjukhus för mottagningsbesök mm. Yta för denna verksamhet kan inrymmas i hus 13,
plan 6.
Åtgärder

Byggnaden uppfördes 1966 och renoverades 1995.
Till största delen används befintlig planlösning och rumsbildning med viss anpassning utifrån aktuell
verksamhet. Nya ytskikt, belysning, el, kallelsesignal och ventilation inklusive kyla i hela planet
samt byte av avloppssystem utförs. Våningen blir uppdelad i två delar med olika flöden för de olika
patientgrupperna medan de centrala delarna samutnyttjas för personalytor till båda enheterna. Den
norra delen av planet byggs om för onkologisk mottagning med patientingång via norra entrén.
Onkologisk mottagning innehåller fem undersökningsrum, ett behandlingsrum för inläggning av
piccline mm, ett provtagningsrum samt expeditioner för sjuksköterskor och läkare.
Den södra delen innehåller åtta behandlingsrum för dietistmottagning, förråd för sondmatspumpar
m.fl. tekniska hjälpmedel samt ett rum för samtal med familjer. Patienterna anmäler sig i befintlig
reception på plan 2 och tar sig upp till dietistmottagningen plan 6.
I samband med föreslagen ombyggnation kommer ventilationen förbättras och utökas med kyla i
hela byggnaden, vilket innebär att två befintliga ventilationsaggregat i två separata fläktrum på tak
kommer att bytas till nya aggregat med inbyggda kylbatterier.
Total ombyggnadsyta ca 1 000 m2
Etapp 1, ombyggnad plan 6
Lokalerna som avses byggas om är idag tomställda och inga evakueringslokaler eller andra åtgärder
krävs under ombyggnationen. Att inga etappindelningar behövs och att hela våningen är disponibel är
en fördel både tidsmässigt och ekonomisk. Projektering och ombyggnation kan genomföras
omgående.
Etapp 2, åtgärder för installation av kyla i övriga delar av byggnaden
Arbeten med byte av aggregat i fläktrum på tak samt installation av ny kylmaskin inkl. rörsystem kan
utföras parallellt med etapp 1 och detaljplaneras i samråd mellan verksamhet och funktionsplanerare
och kan utföras under pågående verksamhet. Undertak i korridorer på alla plan kommer att
demonteras för att kunna isolera befintliga tilluftkanaler, därefter åter-montage av undertaksplattor. I
samband med detta moderniseras belysningen i korridorer samt angränsande ytor.
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Organisation förstudie

Regionservice
Iréne Brodell, fastighetschef
Thomas Karlsson, byggchef, ombud
Susanna Köhlin, funktionsplanerare
Simon Dahlén, byggprojektledare
Stefan Westblom, tekniksakkunnig VVS
Torbjörn Josefsson, tekniksakkunnig El
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör
Annkristin Svensbergh, sjukhuschef
Håkan Ehlin, verksamhetschef
Magnus Lagerlund, verksamhetschef
Externa konsulter;
Anders Thor, Arkitekt, ATRIO
Tidplan

april 2018 – augusti 2018
6 december 2018
27 mars 2019
april - juni 2019
8 maj 2019
september 2019 – april 2020
mars 2020
maj 2020

Förstudie
Beredning Investeringsråd
Inriktningsbeslut Regionfullmäktige
Program och projektering
Genomförandebeslut Regionstyrelsen
Byggproduktion
Inflyttning/driftsättning etapp 1
Driftsättning etapp 2
Ekonomi

Fastvärde 2019 års prisnivå
Total byggproduktionskostnad inklusive kyla beräknas till 17,1 Mkr och
verksamhetsutrustning till 1,4 Mkr.
Etapp 1 (ombyggnad plan 6) 10,9 Mkr.
Etapp 2 (inneklimat inkl. kyla hela byggnaden) 6,2 Mkr.
Kapitaltjänstkostnader grundade på löpvärde beräknas till ca 1,4 Mkr/år. Övriga driftkostnader
beräknas förbli oförändrade.
Risker

En riskanalys görs i alla faser av ett projekt och är speciellt viktigt i de tidiga skedena. Identifierade
risker har graderats efter sannolikhet och konsekvens och graderats i risktal beroende på
konsekvenserna av risken.
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Byggnadens status. Byggår 1966. Byggprodukter inte registrerat i något
dokumentationssystem.

Åtgärder för att hantera dessa risker är:
1)
Kostnader för omfattande utredningar bedöms inte stå i propotion till eventuell risk.
Konsekvenser av okända produkter/material bör inte bli allt för stora utan bedöms rymmas
i riskpeng.
Uppföljning

Rapportering i projekt sker regelbundet till byggchef.
Rapportering i projekt som löper enligt fastlagda planer och inom godkänd budget görs i samband
med ordinarie delårs- och bokslutsrapportering.
Ärendets beredning

Regionservice har berett ärendet tillsammans med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Datum: 2018-01-03
Handläggare: Susanna Köhlin (funktionsplanerare), Regionservice, Bygg- och förvaltarenhet

Bilagor
1. Planlösning hus 13, plan 6
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