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Lokalisering av ögonverksamheten i Gävle
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
1. Ögonverksamheten i Gästrikland bör vara placerad vid Gävle sjukhus,
samt
2. Till fastighets- och teknikutskottet framställa behovet att se över
möjligheterna att placera ögonverksamheten i Gästrikland vid Gävle
sjukhus.
Sammanfattning

2018 förklarades de nuvarande lokalerna för ögonoperationsverksamheten
olämpliga för klinisk verksamhet. 2019 beslutade Regionfullmäktige att investera
65 mnkr för att möjliggöra funktionella lokaler för ögonverksamheten i
Gästrikland. Beslutet innebar att delar av Ögonverksamheten skulle förflyttas
utanför sjukhusområdet. Under 2020 har en rad saker samspelat och öppnat upp
för möjliga lösningar att behålla ögonverksamheten inom sjukhusområdet och
därmed skapa ökade förutsättningar för förbättrade flöden. Med anledning av det
gavs verksamheten i uppdrag att tillsammans med fastighetsavdelningen utreda
möjliga lösningar för att behålla en samlad verksamhet inom sjukhusområdet.
Efter genomfört arbete ser utredningen lösningar som skulle möjliggöra en samlad
verksamhet inom sjukhusområdet.
Ärendet
Bakgrund

Utredningen konstaterar efter genomfört arbetet att det finns möjlighet att
inrymma Ögons verksamhet på sjukhusområdet. Några av de frågor utredningen
har belyst och fått svar på under arbetets gång är följande.
 De tekniska förutsättningarna är säkerställda av fastighetsavdelningen mot
de behov som verksamheten kräver.
 Medarbetarna har varit delaktiga i framtagande av detaljförslag.
 Inga höga patientsäkerhetsrisker är upptäckta vid de genomförda
riskanalyserna som är genomförda tillsammans med medarbetarna.
 Då det planeras att bygga tre operationssalar i Hudiksvall är bedömningen
att antalet operationssalar kommer att räcka för att tillgodose Region
Gävleborgs patienters behov utifrån ett länsperspektiv.
 Flöden för patienter och personal kommer att förbättras.
 Injektionsflödet flyttas närmare Ögon-Op vilket innebär att
utrymme frigörs på nuvarande Ögonmottagning.
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 Sköterskemottagning som var tänkt att starta upp i Sandviken, som
en del i satsningen att minska köerna till Ögonmottagningen, kan
inrymmas i tänkt förslag.
Alternativet att vara kvar på sjukhusområdet kommer vara bättre både utifrån ett
patientsäkerhetsperspektiv samt ur ett medarbetar- och kostnadsperspektiv.

Expedieras till

Fastighets- och teknikutskottet
Avdelningschef fastighetsavdelningen
Johan Kaarme
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Sofia Pettersson
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