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Lokaler för ögonverksamheten i Hudiksvall
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden besluta följande:
Ögonverksamheten vid Hudiksvalls sjukhus behöver ur ett patient- och
arbetsmiljöperspektiv förbättrade lokaler.
Till fastighets- och teknikutskottet framställa behovet att se över lokalerna för
ögonverksamheten vid Hudiksvalls sjukhus.
Sammanfattning

I dagsläget ligger ögonmottagningen i hus 09, Hudiksvalls sjukhus. Huset är i
mycket dåligt skick och planeras att rivas efter genomförande av Framtidsbygget.
På grund av det försämrade skicket på hus 9 har verksamheterna successivt
flyttats ut, antingen i tillfälliga lösningar i avvaktan på färdigställande av en ny
vårdbyggnad inom ramen för Framtidsbygget, eller till nya och permanenta
lösningar.
Ärendet

Verksamhetsområde Ögon bedriver akut och planerad ögonspecialistvård för barn
och vuxna. Verksamheten är länsövergripande med mottagning i Gävle,
Hudiksvall och Bollnäs. I Hudiksvall består verksamheten av mottagning och
polikliniska operationer samt narkosoperationer.
Verksamheten har varit lyckosam i att rekrytera personal vilket lokalerna idag är
för små tex är matsalen anpassad till 10 personer sittandes och det är 52 personer
anställda. Det läggs mycket arbete vid att göra om schemaläggningen varje vecka
så att det passar med tillgången på undersökningsrum som är en begränsning.
Möjlighet att anställa fler finns, men begränsas idag av tillgängliga
undersökningsrum. Det är även brist på förrådsutrymmen då dessa har gjorts om
till väntrum pga. av brist på sådana. Läkemedelsrum saknas helt på mottagningen.
Miljörum och skölj (rent/orent) kräver större ytor utifrån nya byggnormer.
Lokalerna är små i relation till behovet dels på grund av medicinsk teknisk
utrustning är stort vilket leder till dåliga flöden och flaskhalsar i den dagliga
verksamheten och dels på grund av behovet att öka produktionen.
Patienterna är oftast äldre och funktionshindrade så lokalerna behöver
tillgänglighetsanpassas. Då man även har barn som patienter behöver lokalerna
utformas så att de passar särskilt för barn vilket så inte är fallet i nuvarande
lokaler. Ögon har en verksamhet där besökstid och antal olika undersökningar vid
samma besökstillfälle varierar stort vilket innebär att patienterna rör sig länge i
lokalerna vilket medför att rummen är svåra att besöksoptimera.
När planeringen för Framtidsbygget startade så var tanken att bygga ett nytt
vårdblock som kunde inrymma kvinno- och barn sjukvården från hus 09 samt
vårdavdelningarna som idag inryms i hus 08. De lokaler som då frigjordes i andra
byggnader skulle sedan kunna anpassas för ögonverksamheten.
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Ögonverksamheten arbetar målmedvetet för att effektivisera verksamheten och
korta köerna vilket blir svårt i befintliga lokaler. Samtidigt har problemen med hus
9 ökat och fastigheten blir i allt sämre skick. Hälso- och sjukvården har
tillsammans med fastighetsavdelningen arbetat för att hitta lösningar och ser idag
att evakuering av ögonverksamheten från hus 9 behöver ske mer skyndsamt än
man tidigare planerade för. Såväl av patientskäl som av arbetsmiljöskäl. I arbetet
har verksamheten beräknat vad som behövs i form av operationssalar och
mottagningsrum för att skapa en 20% kapacitetsökning.

Konsekvensbeskrivningar

Patientsäkerhet
Ögonverksamheten har idag svårigheter att uppfylla vårdgarantin. Den befintliga
lokalen begränsar verksamhetens möjligheter att utöka verksamheten. Många
patienter på ögon är äldre och har nedsatt syn vilket gör det svårt för dem att
orientera sig i trånga miljöer där man utan förråd idag har mycket utrustning i
korridorer.
Vårdhygien
Nya lokaler blir lättare att hålla rena och större ytor ger bättre förutsättningar för
att kunna hålla avstånd mellan patienterna.
Dagens väntrum är i ett förrådsutrymme.
Barn- och ungdomar
Barn och ungdomar kommer att ha en egen avdelning i de nya ögonlokalerna där
miljön är anpassade med eget väntrum och speciellt inredda undersökningsrum.
Detta för att möta de nya kraven i barnkonventionen.
Arbetsmiljö
Arbetsmiljön är rörig och trång. Antalet personaltoaletter och personalutrymmen
är inte anpassade efter verksamhetens omfattning.
Ekonomi
En anpassning av verksamheten in i nya lokaler innebär ett behov av
investeringsbeslut. Verksamheten bedömer att driftbudgeten kan bibehållas vid en
utökning av verksamheten genom minskat behov av externa köp samt att man med
förbättrade lokaler får möjlighet att bemanna befintliga tjänster man idag inte har
fysiskt utrymme för.
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