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Ombyggnation av operation och akutmottagning 
vid Höglandssjukhuset - ny budgetram  

Tidigare beslut 
För till- och ombyggnad av operationslokal och akutmottagning vid 
Höglandssjukhuset i Eksjö finns genom tre beslut anvisat totalt 39,7 miljoner 
kronor. 
 
• I budget 2010 har fullmäktige anvisat 25,4 miljoner kronor  

”I beslutad generalplan för Eksjöklinikerna, blir nya operationslokaler färdiga 
om 5–7 år. I avvaktan på detta görs en tillbyggnad. Genom tillbyggnaden 
tillgodoses behovet av en större operationssal. Men tillbyggnaden innebär 
också viss utökning av akutmottagningen, genom tillkomst av ett 
akutbehandlingsrum samt ett saneringsrum. Förutom tillbyggnaden byggs 
även en av de befintliga operationssalarna om. Genom ombyggnationen 
skapas förutsättningar för bättre tillgänglighet, ökad flexibilitet i användandet 
av operationsrum, förbättrad logistik, mindre risk för infektioner och en rimlig 
förbättring av arbetsmiljön”.  
 

• I budget 2011 – har fullmäktige anvisat 2,0 miljoner kronor 
”I samband med ombyggnation av hybridsalen för operation har en inbyggnad 
av ambulansintaget planerats. Intaget är idag en carport som saknar väggar på 
tre sidor. Inbyggnaden av ambulansintaget innebär att patienterna slipper 
utsättas för kyla och vind i samband med i- och urlastning samt att 
arbetsmiljön förbättras”. 
 

• I tilläggsbudget för 2010 har omdisponerats 12,3 miljoner kronor 
Omdisponeringen avser två anslag i budget 2009 som reserverats för 
operationslampor och installation av pendlare i ny operationsbyggnad. 
 
Omdisponeringen är en följd av att generalplanen fördröjts och att en ny 
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operationsbyggnad blir klar 2016-2018. Investeringsanslagen används för 
samma ändamål men i nu planerade till- och ombyggnation. 

 

Ändrad omfattning 
Det omfattande och komplexa om- och tillbyggnadsprojektet är i slutfasen. 
 
Under arbetet har nya förutsättningar uppkommit såväl tekniska som ändrade krav 
från verksamheten. Utgiften beräknas nu överstiga anvisad ram med 4,5 miljoner 
kronor. 
 
Den tekniska förändringen gäller krav på takhöjd som inneburit behov av utökad 
yta till följd av nivåskillnader. 
 
De verksamhetsmässiga förändringar som framkommit är 
• för att ambulanspersonalen ska ha möjlighet att skölja bäcken etc. 

utan att gå in bland patienter och personal mitt i akutmottagningen behövs ett 
desinfektionsrum. Åtgärden minskar smittorisken. 

• för att ge möjlighet att köra ut direkt från ambulansintagets fyra 
uppställningsplatser inordningsställs två stycken dubbelportar. 

• ytan under hybridsalen (nuvarande ambulansintaget) iordningsställs till ett 
överflyttningsrum och därigenom möjliggörs ett effektivare patientflöde vilket 
inte minst är viktigt i katastrofsituationer. 

Överväganden 
Flera utredningar och kalkyler har gjort kring möjligheterna att anpassa projektet 
till anvisad ram. En möjlighet för att klara projektet inom anvisad budget innebär 
att ambulanshallen inte byggas in helt väderskyddad utan bara förses med plåttak 
och att överflyttningsrummet endast görs som en rå oinredd lokalyta.  
 
Detta alternativ är ingen bra långsiktlig lösning då akutmottagning och angöring 
med nuvarande placering ska gälla även när ombyggnationerna enligt 
generalplanen i sin helhet slutförts.  
 

Ärendets hantering 
Redovisning och underlag som styrker behovet av beslut om utökad utgiftsram 
har nyligen inkommit till Landstingets kansli.  
 
En normal ärendehantering skulle innebär att ärendet kan behandlas av 
landstingsfullmäktige först i september vilket bedömts innebära nackdelar för 
projektet. 
 
Information har därför lämnats till planeringsdelegationen 2011-06-14. Ärendet 
kommer, att föreläggas landstingsfullmäktige 2011-06-21 under förutsättning att 
landstingsstyrelsen så beslutar vid extra sammanträde samma dag. 
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Förslag till beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta 
 
att för om- och tillbyggnad av operation och akutmottagning vid Höglands- 
      sjukhuset, Eksjö godkänna en investeringsram på 44,2 miljoner kronor. 
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