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Svar på Socialdemokraternas skrivelse gällande brister
i operationssalar på Södersjukhuset
Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna har inkommit med en skrivelse den 17 december 2020
gällande brister i operationssalar på Södersjukhuset.
Med anledning av de brister som uppdagats i de nybyggda lokalerna på
Södersjukhuset önskar Socialdemokraterna information om vad som
inträffat, hur läget ser ut och vilka åtgärder som vidtagits.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande.
Skrivelse av Rolf Lindell (S) m.fl. om brister i operationssalar på
Södersjukhuset, daterad 2020-12-17
Förslag till beslut
Fastighets- och servicenämnden föreslås fatta följande beslut.
1. Förvaltningschefens tjänsteutlåtande (FSN 2020-0651) utgör
fastighets- och servicenämndens svar på Socialdemokraternas
skrivelse om brister i operationssalar på Södersjukhuset.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Såsom Locums VD Anette Henriksson informerat om, vid styrelsemötena
den 26 november och den 17 december 2020, så uppdagades det vid
systematiska kontroller att ventilationssystemet för Södersjukhuset 24 nya
operationssalar inte når upp till de krav som ställts vad beträffar filtreringen
av tilluften. I dialog med vårdgivarna har en handlingsplan tagits fram för att
åtgärda bristerna. Arbetet med åtgärder har pågått en tid och
operationssalarna har successivt tagits i bruk igen.
Bakgrund och nuläge
I samband med den första årliga besiktningen av ventilationen av de nya
operationssalarna på Södersjukhuset identifierades luftläckage i de så kallade
Hepa-filtren som är integrerade i respektive operationssals undertak, det vill
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säga en del av den medicintekniska utrustning som är installerad i
operationssalarna. Mätningarna visade att utrustningen inte levde upp till
satta gränsvärden. Ett intensivt arbete påbörjades för att tillsammans med
vårdgivare, byggentreprenör och med leverantören av utrustningen
säkerställa en metod för att åtgärda problemet. De flesta salarna är nu
åtgärdade enligt den utarbetade metoden och har återigen tagits i bruk.
Arbetet med de resterande salarna fortsätter i nära samarbete med vården i
den takt de kan avstå från salarna. Flera av salarna används nu för
covidpatienter och kommer därför inte åtgärdas förrän behovet av covid-vård
avtar.
Besiktningarna som uppdagade bristen är en del av det systematiska
kvalitetsarbete som Locum och vården utför tillsammans. Frågan kring
ansvar kommer att utredas separat och har för närvarande inte prioriterats. I
dagsläget betraktar Locum detta som ett garantiärende med avseende på den
medicinsktekniska utrustningen. Som ett led i kvalitetsarbetet har även
andra nybyggda operationssalar kontrollerats utan att några brister av den
här karaktären uppdagats. Dokumentation och rutiner tas nu fram så att inte
likande brister uppstår i framtiden. Ovanstående har tilldragit ett visst
intresse från media där även andra brister tagits upp. Övriga brister har
hanterats inom den ordinarie fastighetsförvaltningen.

……………………………………..
Anette Henriksson
Förvaltningschef
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Skrivelse om brister i operationssalar på Södersjukhuset
Det genomförs just nu en omfattande modernisering av Södersjukhuset. Det
har efter driftsättning av de nya operationssalarna rapporterats i flera medier
om brister i de nya lokalerna.
Dagens nyheter skrev i en artikel daterad 2020-11-10 att omfattande
problem med ventilationen i nybyggda operationssalar har gjort att
Södersjukhuset tvingats gå upp i förstärkningsläge. Enligt uppgift ska sju av
sjukhusets 24 nya operationssalar fått stänga på grund av dålig luftkvalitet.
ETC publicerade 2020-11-27 ett stort reportage om bristerna i de nya
operationssalarna. Vattenläckor, farlig luft, elstötar, stopp i toaletter, trasiga
dörrar och att delar av taket fallit ner är ett urval av allvarliga problem som
omnämns.
Vi socialdemokrater reagerar med oro över den information som vi nåtts av,
och skulle därför vilja ha en mer fullständig bild av vad som inträffat, hur
läget ser ut nu och vilka åtgärder som vidtagits.
Inom Region Stockholm pågår det för närvarande flertalet strategiska
investeringar i vårdfastigheter. När moderniseringar för mångmiljardbelopp
genomförs är ett absolut grundkrav att lokalerna är anpassade efter vårdens
behov och att verksamheten kan bedrivas patientsäkert.
Vi önskar därför få en redogörelse för:
•
•
•
•
•
•

Vilka brister har uppdagats i de nya operationssalarna på
Södersjukhuset?
Är bristerna åtgärdade?
Vems ansvar är det att bristerna har uppkommit?
Hade åtgärder kunnat vidtas för att förhindra de brister som
konstaterats?
Har liknande brister uppdagats vid liknande nybyggnationer inom
vårdfastigheter i Region Stockholm?
Vilka åtgärder vidtas för att säkerställa att brister av detta slag inte
uppstår igen?

Rolf Lindell (S) m.fl.

