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Förvaltningsnamn  

Avsändare Landstingsfullmäktige  

Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjuk-
huset  

Bakgrund 
Behovet av investeringar för Höglandssjukhuset är stort. De delar som inte ny-

ligen inom ramen för Generalplan 2000 är åtgärdade, har stora brister i såväl  

lokalutformning som vård- och arbetsmiljö och är slitna och trånga. Tekniska  

system och installationer är gamla och underdimensionerade. 

 

All lokalplanering och projektering har som förutsättning att långsiktigt minska 

påverkan på miljön. Lokalerna ska vara flexibla och rummen utformas generellt. 

Lokalutformningen anpassas allt mer för att underlätta vårdhygien. Det innebär 

krav på ett ökat antal enpatientrum med hygienrum. Nya arbetsformer,  

exempelvis teamarbete, ställer nya krav på möteslokaler och expeditioner. Det 

finns ett ökat behov av lokaler anpassade för utbildning och forskning. Högre krav 

ställs också på driftsystemen för el, vatten, gas med mera. 

 

Under 2010-2011 reviderades generalplanen för Höglandssjukhuset Eksjö och i 

denna lämnades förslag på hur förändringarna på sjukhuset skulle slutföras. 

Landstingsfullmäktige antog 2011 Generalplan, Slutfas av GP 2000. 

 

Den översyn som gjorts i generalplan 2000 föreslår åtgärder i flera etapper för att 

uppnå kraven på modern sjukvård och god vårdmiljö avseende funktion, vård-

hygien, integritet, arbetsmiljö, medicinsk utveckling och teknik. Målet är ett lång-

siktigt välfungerande sjukhus med flexibla och generellt utformade lokaler och 

tekniska system som möjliggör en god anpassningsbarhet mot förändrade krav 

och framtida behov. 

 

Ny- och ombyggnationen av Höglandssjukhuset genomförs i etapper med bedöms 

sluttid 2019. 
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Etapp 1 Ny byggnad för teknisk försörjning (Hus 39) och ny infrastruktur för 

media för att säkerställa en effektiv och trygg försörjning till sjuk-

huset. Produktion pågår och beräknas vara klart hösten 2014. 

Etapp 2 Omfattar iordningställande och inhyrning av evakueringslokaler 

samt verksamhetsomflyttningar. 

Etapp 3 Ny gods- och avfallsterminal genom om- och tillbyggnad av plan 2 i 

hus 26. 

Etapp 4 Rivning av hus 03, 04, 05, 14 och 28. 

Etapp 5 Nybyggnad av hus 37. 

Etapp 6 Ombyggnad av hus 06 och 25 samt tillbyggnad av förbindelsegång i 

hus 07.  

 

I följande beslutsunderlag presenteras förslag till åtgärder med fokus på etapp 4 

och 5.  

Förstudie och genomförandeplan 
Arbetet med att ta fram en förstudie har skett i nära samarbete mellan Höglandets 

sjukvårdsområde, Landstigsfastigheter och White arkitekter. Medicinsk diagnostik 

och IT-centrum har också deltagit. Arbetet har letts av en styrgrupp och genom-

förts av en projektgrupp/generalplanegrupp. Arbete med verksamhetsbeskriv-

ningar, planlösningar med mera har genomförts i arbetsgrupper där även före-

trädare för berörda verksamheter deltagit. 

 

Förstudien omfattar i huvudsak etapp 5, nybyggnad av hus 37. Etapp 6 måste följa 

direkt efter inflyttning i hus 37, eftersom vissa verksamheter är direkt beroende av 

båda etapperna för att få fungerande patientflöden och lokaler. 

Ny vårdbyggnad Hus 37 (etapp 5) 

 Plan 1: Bårhus, förråd, omklädningsrum, teknikutrymmen. 

 Plan 2: Huvudentré, Apotek, Smärtmottagning, anestesiklinikens ledning 

och administration, lokaler för studenter och AT-läkare, Fastighetstekniska 

avdelningen (FTA), anslutning till angränsande hus. 

 Plan 3: Restaurang, akutklinikens ledning och administration, Steriltekniska 

enheten, Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM), Utbildnings- 

och konferenslokaler, anslutning till angränsande hus via glasad förbindel-

segång. 

 Plan 4: Operationsavdelning, Uppvakningsavdelning, UVA och Intensiv-

vårdsavdelning, IVA, förbindelse med angränsande hus via broar. 

 Plan 5: Ortopedklinikens mottagning, samt ledning och administration, op-

erations- och intensivvårdsklinikens jourrum, teknikutrymmen för  

operationssalarna. 

 Plan 6: Ortopedklinikens vårdavdelning. 

 Plan 7: Teknikutrymmen 
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Operationsavdelningen, plan 4 
Nio nya operationssalar byggs i hus 37 för att ersätta nuvarande operationssalar. 

Operationssalarna blir större än i dag och varje sal kommer att bli 60m
2
. Storleken 

på salen och en standardiserad utformning och utrustning ger generella  

operationssalar som möjliggör flexibelt användande under lång tid. För att korta 

tiden mellan operationer på salen, tillskapas förberedelseenhet och uppduknings-

rum vilket ger effektivare utnyttjande av operationssalarna. Skulle det på sikt visa 

sig att det finns behov av att bygga till en operationssal får det ske i angränsade 

lämpliga lokaler. 

 

Hus 06, 25 föreslås i etapp 6 byggas om till preoperativ mottagning, ECT-

verksamhet, uppvakningsavdelning för dagkirurgiska patienter (DUVA).  

 

I hus 38 ligger hybridsalen som ska kopplas ihop med nya operationsavdelningen. 

Flöden för dagkirurgiska och inneliggande patienter delas upp. En preoperativ 

enhet utvecklas för ett säkert omhändertagande av dagkirurgiska patienter. Hit 

kommer patienter för behandling direkt hemifrån, både de som beräknas gå hem 

samma dag och de som inte behöver läggas in dagen före operation men som  

kräver sluten vård postoperativt. 

Sterilteknisk enhet (STE) 
Den steriltekniska enheten placeras på plan tre, direkt under operationsavdelning-

en. Gods till och från operation transporteras i två interna hissar, en för rent och 

en för smutsigt gods. Även förbindelse med trappa finns. Alla instrument ska dis-

kas på STE och ett gemensamt diskrum inrättas för detta. Sterilförrådet är gemen-

samt med operationsavdelningen. 

Intensivvårdsavdelningen, IVA 
Intensivvårdsrummen delas upp i två moduler, med vardera ett vårdrum för två 

patienter som ska vara möjligt att avdela, samt ett vårdrum med ett hygienrum för 

en patient. Avdelningen har bemanning för fyra platser men fysisk plats för sex. 

Fördelningen mellan en- och två patients rum är en kompromiss mellan patientens 

behov av avskildhet och möjligheten till en rationell bemanning. 

Uppvakningsavdelningen, UVA 
Uppvakningsavdelningen, UVA, ligger i nära anslutning till både operations-

avdelningen och IVA. Det innebär kort transport för patienten från operation och 

möjlighet till samverkan för personalen mellan UVA och IVA. UVA får åtta  

platser i ett rum och ett enkelrum för möjlighet att vårda infekterade och/eller  

infektionskänsliga patienter. Utrymmet mellan platserna görs så stort att vård-

hygieniska och arbetsmiljömässiga krav uppfylls. 

Smärtmottagningen 
Mottagningen är placerad i direkt anslutning till klinikens administrativa enhet, 

vilket möjliggör samutnyttjande av exempelvis personalrum och konferensrum. 



 

MISSIV 4(5) 

2013-10-22 LJ2013/425 

 
 

 

Mottagningen nås via huvudentrén eller via separat korridor från sjukhusets  

avdelningar. 

Jourrum 
Klinikens jourrum är placerade runt ljusgården på plan 5. Detta innebär en snabb 

access till såväl IVA som operation.  

Övriga lokaler i hus 37 
• Ortopedvårdavdelningen  

• Ortopedmottagningen 

• Barn- och ungdomsmedicinska enheten (BUMM) 

• Lokaler för studenter och AT-läkare 

• Utbildnings och konferenslokaler samt lokaler för studenter och AT-läkare 

• Omklädningsrum 

• Bårhus  

• Fastighetstekniska avdelningen (FTA). 

Ekonomi – investeringsutgift mm 
Investeringsutgiften för hus 37 (etapp 4 och 5) vid Höglandssjukhuset bedöms 

uppgå till i storleksordningen 800-850 miljoner kronor. Utgiften kommer att leda 

till utbetalningar under åren 2014-2020. 

 

Utöver investeringsutgift tillkommer kostnaden för rivningen som beräknas till 

cirka 20 mnkr. Rivning kommer att påbörjas under hösten 2014.  

 

I de beräkningar som gjorts på kliniken bedöms utgiften för utrustning och dylikt 

till i storleksordningen 175 mnkr. 

 

Det finns ett behov av återinvestering inom flera områden med början 2014, men 

dessa ska i möjligaste mån skjutas till nybyggnationen. 

 

Eventuella tillkommande driftkostnader för verksamheterna finansieras inom för-

valtningsområdet.  

Sammanfattning 
Med det framtagna förslaget får operations- och intensivvårdskliniken moderna 

och flexibla lokaler med god anpassningsbarhet mot förändrade krav och framtida 

behov. Nuvarande nio operationssalar (utöver hybridsalen) utökas enligt förslaget 

med lokalyta till 60 m
2
 med en standardiserad utformning och utrustning i syfte 

att erhålla mer funktionella och flexibla lokaler i förhållandet till krav och behov.  

 

Kliniken får också en utvecklad preoperativ enhet för ett säkert omhändertagande 

av patienter som kommer direkt hemifrån. För att klara av mer dagkirurgi har man 

i förslaget utökat uppvakningsplatserna 
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Intensivvårdsavdelningen har bemanning för fyra platser men förslaget innebär en 

rumsmässig utökning till sex platser för att kunna isolera patienter som till  

exempel är smittade av MRB (multiresistenta bakterier). 

Förslag till beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta 

 

att godkänna byggnation av Hus 37 (etapp 4 och 5) vid Höglandssjukhuset i Ek-

sjö enligt här redovisat förslag samt,  

 

att i den fortsatta projekteringen genomföra anpassningar i lokalprogram med mål 

att investeringsutgiften begränsas med fem procent.  

 

LANDSTINGSSTYRELSEN  

 

 

 

Håkan Jansson 

Landstingsstyrelsens ordförande 

 

Agneta Jansmyr 

Landstingsdirektör  

 

 























 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Landstingsstyrelsen §§ 169-191 

Tid: 2013-10-22, kl 13:00-15:50 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

§ 181 

Dnr 

LJ2013/

425 

Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) 

Höglandssjukhuset  
Föreligger förslag till byggnation av hus 37 – etapp 4 och 5 

vid Höglandssjukhuset i Eksjö. 

 

Beslut 

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  

 

att godkänna byggnation av hus 37 (etapp 4 och 5) vid 

Höglandssjukhuset i Eksjö enligt föreliggande förslag samt, 

 

att i den fortsatta projekteringen genomföra anpassningar i 

lokalprogram med mål att investeringsutgiften begränsas 

med fem procent.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson 

Ordförande 

 Malin Wengholm   

§  

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 


