Uppföljningsrapport fastighetsinvestering SCOP, Div Länssjukvård 13 feb 2020

Deluppföljning av
fastighetsinvesteringar Sunderby
sjukhus 2018 – uppdukningsrum med
Laminar Air Flow-tak på
operationsavdelning
Denna deluppföljning av produktionsförändringen avser perioden september
2018 t.o.m. januari 2019 utan uppdukningsrum samt motsvarande period påföljande år med uppdukningsrum, dvs. september 2019 t.o.m. januari 2020.
Deluppföljningen är även avgränsad till operationssalarna som uppdukningsrummen betjänat, dvs. avser både akuta och elektiva operationer.
Sedan september 2019, då båda uppdukningsrummen tagits i bruk, har man
ökat antalet genomförda operationer med ca 12 fler operationer per vecka,
alltså en produktionsökning med 14 procent jämfört motsvarande period utan
uppdukningsrum. Detta har inneburit 263 fler operationer varav 222 var på
kvinnor och 41 var på män. Ökningen motsvarar således 22 procent för kvinnor och 5 procent för män.
I styrelseärendet angavs målet 240 fler operationer under en 12 månaders period. Omräknat till denna fem månaders period som deluppföljningen avser
innebär produktionsmålet en ökning med 100 fler operationer.
Jämförelse mot målet för perioden visar att man genomfört 163 fler operationer vilket motsvarar en måluppfyllelse med 163 procent över mål. Per
vecka har det i snitt inneburit ca 7,4 fler operationer än målet 4,5 fler.

I styrelseärendet angavs man att man bör följa upp:


Nyttjad förberedelsetid – på operationssal och utanför



Ökning av antal genomförda ryggoperationer



Sänkning av antal enskilda venportsoperationer som genomförts



Minskning av antal skickade utomlänspatienter på vårdgaranti för
bråck- eller ryggoperationer
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Nyttjad förberedelsetid – på operationssal och utanför
Genom uppdukningsrummens tillkomst har man har frigjort 26 657 min från
operationssalarna; alltså 25 procent av totala förberedelsetiden under perioden vid SCOP. Detta motsvarar knivtid för en mängd andra operationer;
t.ex. ca 250 ryggar eller ca 1321 ljumskbråck.
Man tjänar som mest på uppdukningsrummen i samband med korta typingrepp där förberedelsetiden utgör en stor andel av totala nyttjade tiden för
operationen och där volymen av typingreppen är många i antal under året.
Räknar man om frigjord förberedelsetid via uppdukningsrummen under aktuell period så motsvarar det i knivtid t.ex. 2403 operationer för borttagande
av halsmandlar, eller 403 operationer för Transuretral resektion eller destruktion i urinblåsa, eller 476 operationer för livmoderborttag.
Detta signalerar behovet av uppdukningsrum i anslutning till operationssalarna för typingrepp inom Urologi, Obstetrik/Gynekologi eller ÖronNäsaHals/KÄK.
Ökning av antal genomförda ryggoperationer
Vid jämförelse av antal genomförda ryggoperationer under de aktuella perioderna visar det sig att man har som planerat kunnat genomförda fler ryggoperationer per operationsdag än tidigare tack vare byggnationen av uppdukningsrummen vilket resulterat i 9 fler ryggoperationer.
Detta innebär sänkning av den inhyrda ryggoperatörens kostnad med 3333kr
per ryggoperation, vilket motsvarar ca 4 procent kostnadssänkning per genomförd ryggoperation.
Sänkning av antal enskilda venportsoperationer som genomförts
Genom att man kan lägga in venport i samband med canceroperationer istället för att göra det vid ett eget operationstillfälle så frigör man förberedelstid
och avvecklingstid för själva venportsoperationen från operationssalen.
Under perioden med uppdukningsrum har man genomfört 30 färre separata
venportsoperationer jämfört mostvarande period året innan utan uppdukningsrum. Detta motsvarar en sänkning med ca 11 procent vilket frigjort
1530 min till andra typoperationer på operationssalarna. Detta motsvarar
knivtid för tex 14 elektiva ryggoperationer eller 40 elektiva ljumskbråck.
Minskning av antal skickade utomlänspatienter på vårdgaranti för
bråck- eller ryggoperationer
Man har skickat 9 färre ryggpatienter och 1 färre bråckpatienten för utomlänsvård på vårdgarantin under den aktuella perioden med uppdukningsrum
jämfört samma period året innan utan uppdukningsrum.
Detta innebär lägre kostnader för utomlänsvård på vårdgaranti motsvarande
ca 850 tkr.
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Deluppföljning skickas till:
Ekonomi- och planeringsdirektör
Divisionschef Länssjukvård
Divisionschef Service
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Bilaga
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Skickade utvalda typingrepp utomlänsvård på vårdgaranti:
Operation

2018

2019

Rygg

157

148

Bråck

10

9

Ombyggnation uppdukningsrum med LAF-tak SCOP
2 000
1 000
Summa omkostnader

0

tkr

år 1

år 2

år 3
Summa
kostnadsreduceringar

-1 000

Summa investeringsutgift

-2 000
-3 000
-4 000

Ombyggnation uppdukningsrum med LAF-tak SCOP
1 500
1 000
500

tkr

0
-500
-1 000
-1 500
-2 000
-2 500

år 1

år 2

år 3

Investeringsnetto
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Exempel förberedelsetid C-modul där det finns potential att frigöra tid via
ytterligare ett uppdukningsrum:
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