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Godkänna anslag om 225 miljoner kronor för lös utrustning
hus 37 Höglandssjukhuset Eksjö.

Sammanfattning
Byggnation av hus 37 Höglandssjukhuset Eksjö pågår.
Byggnaden ska utrustas för verksamhet inom flera områden, för
detta anslås 225 miljoner kronor.
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Regionstyrelsen

Lös utrustning hus 37
Höglandssjukhuset Eksjö
Förslag till beslut
Regionstyrelsen
 Godkänner anslag om 225 miljoner kronor för lös utrustning hus 37
Höglandssjukhuset Eksjö

Sammanfattning
Byggnation av hus 37 Höglandssjukhuset Eksjö pågår. Byggnaden ska utrustas för
verksamhet inom flera områden, för detta anslås 225 miljoner kronor.

Information i ärendet
I oktober 2013 fattade dåvarande Landstingsfullmäktige beslut om nybyggnation
av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset Eksjö. Etapp 4-5 omfattar rivning av ett
antal hus samt nybyggnad av hus 37. Hus 37 är en vårdbyggnad med ett stort antal
verksamheter:
Plan 1: bårhus, förråd, omklädningsrum, teknikutrymmen
Plan 2: huvudentré, apotek, smärtmottagning, anestesiklinikens ledning och
administration, lokaler för studenter och AT-läkare, Fastighetstekniska
avdelningen
Plan 3: restaurang, akutklinikens ledning och administration, steriltekniska
enheten, barn- och ungdomsmedicinsk mottagning, utbildnings- och
konferenslokaler
Plan 4: operationsavdelning, uppvakningsavdelning, UVA och IVA
Plan 5: ortopedklinikens mottagning samt ledning och administration, operationsoch intensivvårdsklinikens jourrum, teknikutrymmen för operationssalarna
Plan 6: ortopedklinikens vårdavdelning
Plan 7: teknikutrymmen.
I beskrivningen av ärendet inför beslutet om byggnation finns kommande behov
av investeringsmedel för lös utrustning kort beskrivet. I budget för 2017 togs ett
preliminärt belopp om 219 miljoner kronor in i det beräknade
investeringsbehovet, med tyngdpunkt på utbetalningar 2019 och framåt.
Utgångspunkten för beräknat belopp var en bruttoberäkning av utrustning utifrån
rumsfunktionsprogram. Därefter har genomgång skett med respektive verksamhet
för att säkerställa att så mycket som möjligt av den lösa utrustning som finns i
nuvarande lokaler återanvänds. I vissa verksamheter finns större behov av
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nyanskaffning än i andra. Det beror framför allt på att nybyggnationen varit
planerad under lång tid och då har man försökt skjuta på återinvestering i viss
utrustning. Det gör att det inte är rimligt att befintlig utrustning flyttas med.
Utöver utrustning utifrån rumsfunktionsprogrammet har behovet av IT-lösningar i
de nya lokalerna kostnadsberäknats.
Efter genomgång av utrustningsbehovet med verksamheten samt uppskattat behov
av IT-lösningar är bedömningen att ett utrymme om 225 miljoner kronor behöver
anslås för utrustning av hus 37. Eftersom uppskattningen av utrustningsbehov
måste göras ganska långt i förväg och det är omfattande verksamheter som ska
utrustas finns viss osäkerhet i bedömt totalbelopp.
Av utrymmet är bedömningen att cirka 60 miljoner kronor kommer att
direktavskrivas och cirka 165 miljoner kronor bli föremål för årliga avskrivningar.
I flerårsplanekalkylen finns utrymme för tillkommande avskrivningskostnader, i
nuläget bedöms de till cirka 24 miljoner kronor årligen. Regionstyrelsen kommer,
när investeringarna är genomförda, att besluta om i vilken grad dessa kostnader
ska kompenseras i budget till respektive verksamhet.

Finansiering
I beräkningarna av kommande investeringsutgifter som legat till grund för
investeringsplanen för 2018-2022 finns objektet lös utrustning hus 37
Höglandssjukhuset Eksjö med. Anskaffning och därmed utbetalningar påbörjas
till liten del under 2018, huvuddelen sker under 2019.

Beslutsunderlag
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