1 (2)
Fastighetsverksamheten genom Locum AB
Handläggare
Patrik Häggstrand

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-02-15

FSN dnr 2020-0637
Klass: K1
Fastighets- och servicenämnden

Svar på Vänsterpartiets skrivelse gällande allvarliga
brister vid SÖS nya operationsbyggnad
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet har inkommit med en skrivelse daterad 2020-12-17 gällande
allvarliga brister vid Södersjukhusets nya operationsbyggnad
Med anledning av de brister som uppdagats i de nybyggda lokalerna på
Södersjukhuset önskar Vänsterpartiet svar på följande:
1) Vad vidtar Locum/FSN för åtgärder med anledning av de allvarliga
brister som media tar upp?
2) Vad är planeringen gällande ventilationssystemet och med anledning
av det de nu stängda operationssalarna?
3) Hur säkerställs att problemen med dörrarna inte uppstår igen?
Beslutsunderlag
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande.
Skrivelse från Vänsterpartiet gällande allvarliga brister vid SÖS nya
operationsbyggnad
Förslag till beslut
Fastighets- och servicenämnden föreslås fatta följande beslut.
1) Förvaltningschefens tjänsteutlåtande (FSN 2020-0637) utgör
fastighets- och servicenämndens svar på Vänsterpartiets skrivelse
gällande allvarliga brister vid SÖS nya operationsbyggnad.
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
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åtgärda bristerna. Arbetet med att 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
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.
Varje operationssal har tre möjliga in/utgångar varav en varit behäftad med
brister. Två av tre dörrar har därmed varit fungerande och någon risk att bli
instängd har med andra ord aldrig förekommit.

……………………………………..
Anette Henriksson
Förvaltningschef
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Skrivelse från V gällande allvarliga brister vid SÖS nya
operationsbyggnad
Vi har genom media tagit del av uppgifter om att SÖS nya operationshus har
uppvisat flera allvarliga brister. Det är givetvis bra att det nu finns ett nytt
operationshus och många operationer har genomförts där och säkert
fungerat. Det vi nu ser allvarligt på är de för oss nya uppgifterna att de
specialbyggda dörrarna till operationssalarna ibland inte gått att öppna eller
stänga och det finns till och med rapport om att personal klämts i dessa.
Enligt tidningen ETC uppdagades det nu i november 2020 att byggbolaget
lämnat stora glipor runt filter i ventilationssystemet, med resultatet att luften
som strömmat in har varit smutsig och direkt olämplig för att genomföra
operationer i. Efter att det framkommit stängdes operationssalarna och den
27 november hade de fortfarande inte öppnat än.
Tidningen hade tagit del av ett stort antal felanmälningar gällande denna
byggnad som handlat om problem med dörrarna, höga temperaturer,
problem med ventilationen, varav flera av dessa hade kunna sluta olyckligt.
Bland annat när personal fått tillkalla tekniker för att de själva inte kunnat
öppna dörren och ta sig ut från operationssalen.
Byggnadens budget var från början på cirka 3 miljarder kronor men
slutnotan verkar landa på 4,5 miljarder. För de pengarna bör de omnämnda
problemen åtgärdas snarast.
Med anledning av ovanstående vill Vänsterpartiet ha svar på följande:
1) Vad vidtar Locum/FSN för åtgärder med anledning av de allvarliga
brister som media tar upp?
2) Vad är planeringen gällande ventilationssystemet och med anledning
av det de nu stängda operationssalarna?
3) Hur säkerställs att problemen med dörrarna inte uppstår igen?

