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Regionstyrelsen §§ 159-178 

Tid: 2018-09-25 09:00-14:50 

 

 

Plats: Regionens Hus, sal A  

§ 167 Ombyggnad för MR 3-Tesla samt inköp av MR-
utrustning på Höglandssjukhuset Eksjö 
Diarienummer: RJL 2018/1360 

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

1. Godkänna ombyggnad för 3-Tesla till en kostnad på 

maximalt 30 100 000 kronor,  

2. Godkänna investering i utrustning MR 1,5-Tesla och  

MR 3-Tesla samt kringkostnader för inventarier och IT till 

en kostnad på maximalt 31 489 000 kronor,  

3. Att det i samband med ovanstående investeringar också 

görs en beräkning på kompensation för ökade 

personalkostnader samt 

4. Att tillkommande driftskostnader hanteras inom 

verksamhetens befintliga ram.  

 

Sammanfattning  

Ombyggnation och installation är en del i införandet av en MR 3-

Tesla vid varje sjukhus i länet. Projektet innebär att en MR-enhet 

med två MR-kameror byggs där en MR 1,5-Tesla ska bytas ut och 

en MR 3-Tesla nyinstalleras. Nämnden Folkhälsa och sjukvård 

har yttrat sig i ärendet. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag nämnden FS 2018-09-18 

 Protokollsutdrag FS-presidium 2018-09-04 

 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-06-25 

 Tjänsteskrivelse 2018-06-13 

 

Yrkanden/förslag till beslut vid sammanträdet  

Ordföranden yrkar på att det i beslutet läggs till följande:  

Att tillkommande driftskostnader hanteras inom verksamhetens 

befintliga ram.  

 

Beslutsgång 

Styrelsen godkänner ordförandens förslag till tillägg i beslutet.  
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Regionstyrelsen §§ 159-178 

Tid: 2018-09-25 09:00-14:50 

 

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige 

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Malin Wengholm Jonas Nilsson  

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Strand 
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Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 76-93 

Tid: 2018-09-18, kl 13:00-17:20 

 

 

Plats: Kvinnoklinikens konferensrum, Höglandssjukhuset 

Eksjö 

§ 92 Ombyggnad för MR 3-Tesla samt inköp av MR-
utrustning på Höglandssjukhuset Eksjö  
Diarienummer: RJL 2018/1360 

 

Beslut  

Nämnden föreslår regionstyrelsen  

1. Godkänna ombyggnad för 3-Tesla till en kostnad på 

maximalt 30 100 000 kronor. 

2. Godkänna investering i utrustning MR 1,5 Tesla och MR 

3 Tesla samt kringkostnader för inventarier och IT till en 

kostnad på maximalt 31 489 000 kronor. 

3. Att det i samband med ovanstående investeringar också 

görs en beräkning för kompensation för ökade 

personalkostnader. 

 

Sammanfattning  

Nämnden har fått möjlighet att lämna synpunkter inför 

regionstyrelsens beslut om ombyggnation och installation är en 

del i införandet av en MR 3-Tesla vid varje sjukhus i länet. 

Projektet innebär att en MR-enhet med två MR kameror byggs 

där en MR 1,5T ska bytas ut och en MR 3T nyinstalleras.  

 

Beslutsunderlag  

 Information vid sammanträdet av Tomas Calmviken, 

fastighetschef och Barbro Knopp Johlander, 

fastighetsutvecklare 

 Protokollsutdrag presidiet 2018-09-04 

 Protokollsutdrag regionsstyrelsens arbetsutskott  

2018-06-25  

 Tjänsteskrivelse 2018-06-13 

Yrkanden/förslag till beslut vid sammanträdet 
Ordföranden föreslår ett tillägg – Att det i samband med 

ovanstående investeringar också görs en beräkning för 

kompensation för ökade personalkostnader. 
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Nämnden för Folkhälsa och sjukvård          
§§ 76-93 

Tid: 2018-09-18, kl 13:00-17:20 

 

 

Beslutsgång 

På ordförandens fråga bifaller nämnden tillägget. 

 

Beslut skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

 

 

 

 

 

Justeras 

 

 
 

Maria Frisk  

 

Bertil Nilsson Elisabeth Töre 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Strand 



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 103-120
Tid: 2018-09-04, kl 08:00-09:40

Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus

§ 113 Ombyggnad för MR 3-Tesla samt inköp av MR-
utrustning på Höglandssjukhuset Eksjö 
Diarienummer: RJL 2018/1360

Beslut 
Nämnden föreslås 

1. Godkänna ombyggnad för 3-Tesla till en kostnad på 
maximalt 30 100 000 kronor.

2. Godkänna investering i utrustning MR 1,5 Tesla och MR 
3 Tesla samt kringkostnader för inventarier och IT till en 
kostnad på maximalt 31 489 000 kronor.

Sammanfattning 
Nämnden har fått möjlighet att lämna synpunkter inför 
regionstyrelsens beslut om ombyggnation och installation är en 
del i införandet av en MR 3-Tesla vid varje sjukhus i länet. 
Projektet innebär att en MR-enhet med två MR kameror byggs 
där en MR 1,5T ska bytas ut och en MR 3T nyinstalleras. 

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag regionsstyrelsens arbetsutskott 

2018-06-25 
 Tjänsteskrivelse 2018-06-13

Yrkanden/synpunkter vid sammanträdet
Kort information lämnas till nämnden vid sammanträdet.

Beslut skickas till
Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Lena Lindgren

Justeras

Maria Frisk



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium Nämnd för Folkhälsa och 
sjukvård §§ 103-120
Tid: 2018-09-04, kl 08:00-09:40

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott § 127-149
Tid: 2018-06-25, kl 09:00-14:40

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 133 Ombyggnad för MR 3-Tesla samt inköp av MR-
utrustning på Höglandssjukhuset Eksjö 
Diarienummer: RJL 2018/1360

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

1. Godkänna ombyggnad för 3-Tesla till en kostnad på 
maximalt 30 100 000 kronor.

Regionstyrelsen föreslås 
2. Godkänna investering i utrustning MR 1,5 Tesla och MR 3 

Tesla samt kringkostnader för inventarier och IT till en 
kostnad på maximalt 31 489 000 kronor. 

Sammanfattning 
Ombyggnation och installation är en del i införandet av en MR 3-
Tesla vid varje sjukhus i länet. Projektet innebär att en MR-enhet 
med två MR kameror byggs där en MR 1,5T ska bytas ut och en 
MR 3T nyinstalleras. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2018-06-13

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Inför ärendets behandling i nämnd och styrelse så får 
regionledningskontoret i uppdrag att komplettera med information 
kring inköp av MR 1,5T och MR 3T samt beläggningsgrad. 

Beslutsgång 
Ordföranden informerar om att ärendet kommer att föreläggas 
nämnden FS före beslut i regionstyrelsen.

Beslutet skickas till 
Nämnden folkhälsa och sjukvård
Regionstyrelsen



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott § 127-149
Tid: 2018-06-25, kl 09:00-14:40

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Malin Wengholm
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



TJÄNSTESKRIVELSE 1(4)

2018-06-13 RJL 2018/1360

Regionfullmäktige

Ombyggnad för MR 3-Tesla samt inköp 
av MR-utrustning på 
Höglandssjukhuset i Eksjö 
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

1. Godkänna ombyggnad för 3-Tesla till en kostnad på maximalt 30 100 000 
kronor.

Regionstyrelsen
2. Godkänner investering i utrustning MR 1,5 Tesla och MR 3 Tesla samt 

kringkostnader för inventarier och IT till en kostnad på maximalt 
31 489 000 kronor.

Sammanfattning
Ombyggnation och installation är en del i införandet av en MR 3-Tesla vid varje 
sjukhus i länet. Projektet innebär att en MR-enhet med två MR-kameror byggs där 
en MR 1,5T ska bytas ut och en MR 3T nyinstalleras utrustning.

Information i ärendet
Ombyggnationen och installationen är en del i införandet av en MR 3-tesla vid 
varje sjukhus i länet, där tidigare beslut finns för Jönköping och för Eksjö. 
Röntgenavdelningen i Eksjö är belägen på plan 4 i hus 07. Röntgenavdelningen är 
mycket trång och det finns ingen möjlighet till expansion i anslutning till 
avdelningen. Byggnaden klarar heller inte av stora och tunga utrustningar på 
grund av sin konstruktion och låga våningshöjd. Det finns brister i arbetsmiljön på 
grund av för liten yta och dålig tillgång till dagsljus. Detta innebär att röntgens 
lokaler inte är ändamålsenliga och att det inte går att placera ytterligare en MR 
kamera i befintliga lokaler.

Förslaget innebär att en MR-enhet med två MR kameror, placeras på planet direkt 
under röntgenavdelningen. MR kamerorna placeras i en tillbyggnad till huset där 
bjälklag och våningshöjd kan anpassas till utrustningens krav. Övriga utrymmen 
som krävs för verksamheten placeras i befintliga lokaler som byggs om. I dessa 
lokaler finns idag öron-, näs- och halsmottagningen som flyttar till andra lokaler. 
Enheten knyts ihop med övriga röntgenavdelningen genom en interntrappa och 
förändringar i befintlig hiss.



TJÄNSTESKRIVELSE 2(4)

RJL 2018/1360

Regionstyrelsen har tidigare beslutat om ombyggnad av före detta röntgenarkivet 
till granskningsrum och demonstrationsrum. Upphandlingen avbröts då inkomna 
anbud var betydligt högre än beviljad investeringsram. De utrymmen som 
planerades i dessa lokaler, ingår nu istället i ombyggnaden av plan 3 hus 07. 

I förslaget ingår även ombyggnad av de lokaler på plan 4 som blir tomställda när 
demonstrationsrum och MR flyttas ner till plan 3. Arbetsmiljön för läkarna 
förbättras då granskningsrum kan skapas med dagsljus, samt att läkarna får mer 
arbetsro när de kan sitta 2 personer i ett granskningsrum. Idag sitter ca 10 läkare i 
samma rum och granskar. 

Ombyggnaden är beroende av att öron-näs- och halsmottagningen flyttar till nya 
lokaler. Installationen av MR 3-Tesla är även en förutsättning för ett diagnostiskt 
centrum för prostatacancer i Region Jönköpings län med placering på 
Höglandssjukhuset i Eksjö. 



TJÄNSTESKRIVELSE 3(4)

RJL 2018/1360

Verksamhetens bedömning av byggnationen:
Bilaga till ärende om byggnation och inventarier 3-
tesla Höglandssjukhuset Eksjö – DNR 2018/1360
Kund-/patientperspektiv: (0 = Ingen påverkan - 5 = Hög påverkan) 

Innebär investeringen ökad tillgänglighet för 
(kunden/patienten)?

5

Innebär investeringen förbättrad kvalité för 
(kunden/patienten)?

4

Innebär investeringen någon förbättring vad gäller 
patientsäkerhet?

2

Innebär investeringen möjlighet att förbättra 
vårdproduktionen?

4

Process- och produktionsperspektiv: (0 = Ingen påverkan – 5 = Hög 
påverkan)

Innebär investeringen möjligheter att korta 
behandlingstider? 

0

Innebär investeringen ett ändrat arbetssätt? 3

Innebär investeringen möjligheter att arbeta mer effektivt i 
basenhetens processer?

3

Innebär investeringen förbättrad arbetsmiljö? 3

Ekonomiskt perspektiv: Medför investeringen att kostnader påverkas vad gäller:

Bemanning, personalkostnader hos klinik: Ökar

Servicekostnader för städ: Ökar

IT-kostnader: Ökar

Möbler: Ökar

Media (El, värme): Ökar

Underhåll (fastighetsrelaterat): Ökar

Miljöperspektiv: Beskriv vilka miljökonsekvenser för 
investeringen:

Avfall: Ökar

Energianvändning: Ökar

Kemiska ämnen (mängd, hantering, farlighet): Ingen påverkan

Transporter: Ingen påverkan

Transporter av farligt gods: Ingen påverkan

Påverkan på befintlig reningsutrustning: Ingen påverkan

Finansiering
Finansiering kommer att ske inom befintligt utrymme för nya beslut enligt Budget 
2018 med flerårsplan. Tidigare beslutad investeringsram för ombyggnation av 



TJÄNSTESKRIVELSE 4(4)

RJL 2018/1360

röntgenarkiv tas också i anspråk i detta projekt. För MR-kamerorna reserveras 
utrymme för samma år som byggnationen. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-06-13
 Ritning MR Eksjö

Beslut skickas till
Verksamhetsstöd och Service – Regionfastigheter
Verksamhetsstöd och Service – Område Inköp
Psykiatri, rehabilitering och diagnostik – ledningsstab
Regionledningskontoret Ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör



MR EKSJÖ 2018-04-03

PLAN 3 - DEL 1
AFP-PLAN

Skala 1:100 (A3)

Ombyggnad  ca 290 m2

Nybyggnad  ca 170 m2

N



MR EKSJÖ 2018-04-03

PLAN 3 - DEL 2

Skala 1:100 (A3)

AFP-PLAN

N

Ombyggnad  ca 200 m2



MR EKSJÖ 2018-04-03

PLAN 4 

Skala 1:100 (A3)

AFP-PLAN

N

Ombyggnad  ca 185 m2


