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Nya lokaler för ögonverksamheten i Gästrikland - INFORMATION och
BESLUT (HSN 2019/134)
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att förorda förslaget att flytta ögonverksamheten i
Gävle från Gävle sjukhus till Södertulls sjukhusområde.

Reservationer
Richard Carlsson (SD) och Latifa Löfvenberg (SD) reserverar till förmån för eget yrkande.
Camilla Strömberg (M) och Kent Olsson (SVG) lämnar skriftlig reservation.
Vi anser att specialistsjukvården som bedrivs i Gävle ska vara samlad på sjukhusområdet.
Sjukvården ska vara där patienter förväntar sig att den finns och den ska vara lättillgänglig
för alla länsinvånare. Att flytta delar av vården till Södertull motverkar denna ambition. Vi
kräver därför att även ögonsjukvården ska ingå i Framtidsbygget och få ändamålsenliga
lokaler på Gävle sjukhus, därför reserverar vi oss till förmån får vårt återremissyrkande.

Sammanfattning
Verksamhetschef Annika Mattson Hillgren informerar i ärendet.
Ögonkliniken i Gävle bedriver i dag sin verksamhet i två olika byggnader på Gävle sjukhus,
vilket innebär ineffektiv logistik för patienter och personal. Lokalerna är överlag trångbodda,
vilket bland annat innebär att det finns begränsad plats i väntrum och även begränsat utrymme
för teknisk apparatur, något som påverkar patienterna negativt.
Olika alternativa lösningar har utretts över tid, och den enda lösning som uppfyller de krav
som ställs på ytornas omfattning, flöden och tillgänglighet är Södertull, hus 13. Föreslagen
lösning innebär att hela ögonverksamheten, ögonoperation och ögonmottagningen flyttas
permanent från Gävle sjukhusområde till lokaler inom Södertulls sjukhusområde i Gävle. Det
ger förutsättningar för nya och effektivare flöden som kortar av patientens besök och att
verksamheten får förbättrade förutsättningar att arbeta proaktivt med att korta köer, då det i de
nya lokalerna finns plats för fler patienter och för teknisk apparatur.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att förorda förslaget att flytta ögonverksamheten i
Gävle från Gävle sjukhus till Södertulls sjukhusområde.

Yrkanden
Richard Carlsson (SD) yrkar på återremiss av ärendet och i andra hand på avslag.
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Camilla Strömberg (M) yrkar på återremiss av förslaget med motivering att man vill se
alternativ där ögonverksamheten fortsättningsvis är kvar på sjukhusområdet. Kent Olsson
(SVG) instämmer i yrkandet.
Ordförande yrkar på bifall till förslaget.

Propositionsordning
Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska återremitteras.
Hälso och sjukvårdsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer därefter proposition på ordförandes förslag om bifall mot Richard
Carlssons (SD) och Camilla Strömbergs (M) yrkande på avslag och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag.

Expedieras till
Regionstyrelsen

Beslutsunderlag



Nya lokaler för ögonverksamheten i Gästrikland
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