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2600 

Ombyggnad av dagkirurgisk 
uppvakningsavdelningen Höglandssjukhuset 
Beslut 

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta 

 godkänna en maximal investeringsutgift på 8,4 miljoner 

kronor för ombyggnad av dagkirurgisk 

uppvakningsavdelning på Höglandssjukhuset. 

 

Sammanfattning 

I syfte att förbättra utnyttjande av operationskapacitet och för 

att möta ett ökat behov av dagkirurgi redovisas förslag till 

ombyggnation för att öka antalet uppvaktningsplatser.  

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterat 2015-12-08 

 

Beslutet skickas till 

Regionstyrelsen   

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson 

Ordförande 

  

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   
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Regionledningskontor  

Ekonomi  

 

 

 

 

Regionstyrelsen 

Ombyggnad av dagkirurgisk 
uppvakningsavdelning, 
Höglandssjukhuset 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

 godkänna en maximal investeringsutgift på 8,4 miljoner kronor för ombyggnad 

av dagkirurgisk uppvakningsavdelning på Höglandssjukhuset. 

Sammanfattning 
I syfte att förbättra utnyttjande av operationskapacitet och för att möta ett ökat 

behov av dagkirurgi redovisas förslag till ombyggnation för att öka antalet 

uppvaktningsplatser.  

Information i ärendet 

Bakgrund  
Operations- och Intensivvårdskliniken har tillsammans med kirurgkliniken 

granskat flöden och processer för operationsavdelningen. I dagsläget klarar inte 

kliniken utlovade väntetider till operation för alla patienter. För att även klara ett 

ökat behov av dagkirurgi behövs fler platser på dagkirurgisk 

uppvakningsavdelning. Det är även trångt vilket innebär att det är svårt att 

säkerställa patienternas integritet och arbetsmiljön blir inte bra vad gäller ljudnivå 

och ergonomi. I dag finns 9 sängplatser och 2 stolsplatser. 

 

Uppvakningsavdelningen kommer att flyttas till lokaler där 

hjärtintensivvårdsavdelningen tidigare hade sin verksamhet. Det är en lösning som 

fungerar under byggnation av hus 37 samt under ombyggnaden av nya 

uppvakningsenheten.  

 

I de nya lokalerna blir det möjligt att bedriva uppvakningsvård på ett 

flödesoptimalt sätt och därmed möta den efterfrågan som finns för 

uppvakningsvård. Det kommer finnas tio sängplatser och fyra stolsplatser. Det 
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medför även ökad integritet för patienterna, bättre hygien och bättre arbetsmiljö. 

Två sängplatser kommer att vara avskilda och anpassade för patienter med 

anhöriga, för patienter med särskilda behov och även för de med ökat krav på 

sekretess.  

 

Investeringsutgiften beräknas uppgå till 8,4 miljoner kronor. Regionfullmäktiges 

förutsättning av egenfinansiering av investeringar bedöms uppfyllas. 

Effekter 
 
Kund-/patientperspektiv 0 = Ingen påverkan           

5 = Hög påverkan  

Kund-/patientperspektiv  

Innebär investeringen ökad tillgänglighet för kunden/patienten? 5 

Innebär investeringen förbättrad kvalité för kunden/patienten? 5  

Innebär investeringen någon förbättring vad gäller patientsäkerhet? 5  

Innebär investeringen av lokaler minskad smittspridning? 5  

Innebär investeringen möjlighet att förbättra vårdproduktionen? 5  

Process- och produktionsperspektiv   

Innebär investeringen möjligheter att korta behandlingstider? 5 

Innebär investeringen ett ändrat arbetssätt? 5  

Innebär investeringen möjligheter att arbeta mer effektivt i 

basenhetens processer? 

5  

Innebär investeringen förbättrad arbetsmiljö? 5  

Ekonomiskt perspektiv, medför investeringen att kostnader påverkas vad gäller 

Bemanning, personalkostnader hos klinik Ingen påverkan 

Servicekostnader för städ Ingen påverkan 

IT-kostnader Ingen påverkan 

Möbler Ingen påverkan 

Media (El, värme) Ingen påverkan 

Underhåll (fastighetsrelaterat) Ingen påverkan 

Intäkter  

Patienter Ökar  

Miljöperspektiv, beskriv vilka miljökonsekvenser för 

investeringen 

 

Avfall Ingen påverkan 
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Energianvändning Ingen påverkan 

Kemiska ämnen (mängd, hantering, farlighet) Ingen påverkan 

Transporter Ingen påverkan 

Transporter av farligt gods Ingen påverkan 

Påverkan på befintlig reningsutrustning Ingen påverkan 

 

 

Beslut skickas till 
Kirurgisk vård 

Regionfastigheter 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

 

 

 

Agneta Jansmyr  Stefan Schoultz 

Regiondirektör  Ekonomidirektör 

 

 


