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Ca 160 000 BTA
2045

Flygfoto av området kring Centrallasarettet i Växjö 
hämtat från Google maps 

Exploateringsläge på CLVsom motsvarar ett nytt akutsjukhus i Räppe.

1. BAKGRUND/MOTIV
HISTORIK
Under mitten av 2010-talet konstaterade Region Krono-
berg att regionens befintliga vårdbyggnader inte svarar 
upp mot de krav som ställs i samhället på god och resur-
seffektiv vård. Förutsättningar att utföra vårduppdraget 
fanns inte i tillräcklig grad i befintliga byggnader.

För att möta det akuta behovet beslöts att utreda kom-
pletterande byggnader på lasarettsområdet i Växjö - Hus 
L och U. Investering och storlek på dessa byggnader samt 
tveksamhet kring en långsiktig lösning för framtida behov, 
gav upphov till en analys om vilka förutsättningar CLV 
har på lång sikt. Det igångsatta projektet ”Hus L” pausa-
des och en fastighetsutvecklingsplan för hur CLV maxi-
malt skulle kunna exploateras genomfördes. CLV visade 
sig ha begränsningar.

Regionen genomförde därefter en analys/förstudie om 
huruvida CLV var det mest lämpliga området att utveckla 
sjukhuset på eller om ett helt nytt sjukhus på annan plats 
skulle etableras. Syftet med analysen var en sk ”relativ 
värderingsprincip”, dvs en jämförelse av två möjliga 
etableringar utifrån samma utgångspunkt. Det var ingen 
bedömning eller beräkning av själva innehållet utan ana-
lysen fokuserade på relationen mellan att bygga nytt eller 
fortsätta på CLV. Analysens utfall blev att ett nytt sjukhus 
skulle utredas vidare.

I samband med att förstudien presenterades, tog Region 
Kronoberg ett inriktningsbeslut om att genomföra en 
förstudie för ett nytt akutsjukhus och i samband med det 
även att genomföra en omfattande behovasanalys för vår-
dens framtida organisation och innehåll i regionen som 
helhet, däribland för det framtida akutsjukhuset i Växjö.

Behovsanalysen av framtidens vårdinnehåll har genom-
förts av konsultföretaget Sirona och en dimensionerings-
rapport presenterades i mars 2021. Rapporten redovisar 
olika scenarier för det framtida vårdbehovet, varav 
dimensionering enligt ”Vårdalternativ 2” är det alternativ 
som rekommenderas. Rapporten redovisar det bedömda 
framtida vårdbehovet från år 2030 och framåt.

Ett förslag på hur ”Vårdalternativ 2” kan genomföras vid 
uppförandet av ett nytt sjukhus, redovisas i ”Förstudie-
rapport Nytt Akutsjukhus Växjö”. Förslaget är utformat 
efter moderna kravställningar och med utgångspunkt i 
evidensbaserad design. Härigenom har också en bedöm-
ning av det framtida ytbehovet kunnat göras.

Föreliggande rapport är en första, översiktlig bedömning 
av vilka konsekvenser det föreslagna ”Vårdalternativ 2” 
skulle få om det implementeras på befintligt sjukhus, 
CLV. Rapporten benämns ”snabbutredning” eftersom 
den genomfördes under 6 veckor i maj-juni 2021.
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BERÄKNING AV VÅRDENS INNEHÅLL
Regionfullmäktige fattade den 29 maj 2019 ett inrikt-
ningsbeslut innebärande byggnation av ett nytt sjukhus i 
Växjö som ska ersätta det nuvarande Centrallasarettet.

Vi står inför utmaningar inom hälso- och sjukvården med 
prognoser för ökat antal invånare, åldrande befolkning 
och ökad försörjningskvot. Vår stora utmaning är att 
bygga ett sjukhus med tillräcklig kapacitet för att med 
hög kvalitet kunna tillgodose framtida behov, men att inte 
bygga för mycket. 

Vid beslut om dimensionering av ett nytt akutsjukhus 
behöver det finnas en tydlig bild av vilket uppdrag och 
vilken vård som sjukhuset ska ha kapacitet att möta. 

Utgångspunkten har varit att dimensionera det nya 
sjukhuset för framtida vårdbehov, justera för förändrad 
vårdstruktur samt att genomföra produktivitetshöjande 
åtgärder. Region Kronoberg har för detta uppdrag sam-
arbetat med konsultföretaget Sirona för att få en fördju-
pad bild av framtidens vårdbehov och för att identifiera 
möjligheter att utveckla vårdstruktur och arbetssätt. 

I sitt analysarbete har Sirona inhämtat vårddata från re-
gionens olika vårddatasystem under perioden 2009-2019. 
Utöver detta har befolkningsstatistik från SCB för samma 
tidsperiod och en befolkningsframskrivning för Krono-
berg från 2020-2050 utgjort en grund för prognoserna. 
Den övergripande inriktningen har varit att för varje verk-
samhet analysera utveckling av antal kontakter, nyttjande- 
och beläggningsgrad samt säsongsvariationer.

2. FRAMTIDENS VÅRDBEHOV

Parallellt med dimensioneringen pågår en omfattande 
översyn om hur regionens framtida vård ska se ut. En 
viktig utgångspunkt för utvecklingen av hälso- och sjuk-
vården är utvecklingsstrategin Närmare Kronobergaren. 
Målsättningen med strategin är att skapa en mer person-
centrerad vård som kan ges närmare invånarna, bland an-
nat genom tydligt fokus på öppna vårdformer, utbyggnad 
av digifysiska vårdprocesser, ökat stöd för egenvård samt 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder.

Projektet som arbetar med den nya vårdstrukturen har 
identifierat ett drygt sextiotal potentialer som i olika om-
fattning minskar behovet av vård på sjukhus. Beräkningar 
visar att viss del av besöken i öppenvård kommer att för-
svinna helt. Ett flertal potentialer handlar om att omloka-
lisera besök från sjukhuset till primärvården. En stor del 
i omställningen kretsar kring digitalisering innebärande 
bland annat att det som idag är fysiska besök med patient 
och personal på plats i något av sjukhusets mottagnings-
rum ersätts med vård på distans.

Resultatet som redovisas i ”Dimensioneringsrapport mars 
2021” utgörs av två huvudalternativ. Alternativ 1 innebär 
att nuvarande vårdstruktur bibehålls, att produktiviteten 
förblir oförändrad och dimensioneringen sker utifrån da-
gens produktivitet och basprognos. Alternativ 2 innebär 
att bygga om hela vårdstrukturen enligt strategin ”När-
mare Kronobergaren” så att invånarnas vårdbehov möts 
på nya sätt. Tillsammans med ökad produktivitet möjlig-
görs en återhållsam dimensionering av sjukhuset.

Illustration från Region Kronoberg
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PRODUKTIONSHÖJANDE ÅTGÄRDER
Vid genomförda analyser framkommer att nyttjandegra-
den av mottagningsrum inom den öppna specialistvården 
varierar, hos vissa kliniker ses stora variationer. Det finns 
goda möjligheter till ett ökat nyttjande av mottagnings-
rummen och därmed öka produktiviteten.  I Sironas 
rapport föreslås en effektivisering bland annat genom att 
utjämna produktionen både över driftstiden men även 
över de olika veckodagarna. Genom effektiv produktions-
planering kan rumsbeläggningen fördelas jämnare över 
veckans dagar för att på så vis förlänga driftstiden per 
rum vilket reducerar behovet av antal rum.

En möjlighet att öka driftstider i mottagningsrum kan 
vara att ge flera mottagningar möjlighet att använda 
samma rum. Med hjälp av klustring av vissa mottagningar 
förutspås driftstider per rum att kunna öka eftersom olika 
enheter har sina driftstoppar vid olika tidpunkter. Att 
lyckas med detta kräver dock en noggrann koordinering 
och schemaläggning mellan enheterna.

Sirona rekommenderar i sin dimensioneringsrapport 
Region Kronoberg att dimensionera sjukhuset enligt 
Alternativ 2.

Vid tidpunkten då denna snabbutredning arbetas fram, 
pågår diskussioner kring dimensionering kring ett flertal 
verksamheter. När dessa avslutas kommer det att inne-
bära vissa justeringar i både ökade och minskade ytor. I 
arbetet med snabbutredningen har vi valt att inte före-
komma resultatet av pågående dimensionerings-diskus-
sioner, utan baserar bedömningen på rapporten som är 
daterad 2021-03-16.

Rekommenderad dimensionering förutsätter ett omfat-
tande regionalt förändringsarbete. Av detta följer behov 
att förankra identifierade potentialer kopplade till den nya 
vårdstrukturen och produktivitetshöjande åtgärder med 
respektive klinik. Dialog har förts med verksamheterna 
under april månad genom förankringsmöten.

Regionen rekommenderas att löpande under hela projek-
teringsperioden testa och utvärdera produktivitetshöjande 
åtgärder, med fokus på produktionsplanering för att säkra 
en ändamålsenlig dimensionering.

SAMMANFATTNING ALTERNATIV 2:
• Vid ett nytt akutsjukhus föreslås en samman-

slagning av akutmottagning och barnakut-
mottagning. Enligt prognos beträffande antal 
vårdsökande förväntas en ökning motsvaran-
de 30%. Detta ger i Alternativ 2 ett samlat 
behov av 37 undersökningsrum.

• Inom bild och funktion förutspås ett ökat 
behov med två datortomografer, ett MR-labb 
samt ett ultraljudslabb. 

• Moderna operationssalar och förändrade 
arbetssätt möjliggör dels effektiv produk-
tionsplanering, dels ökad knivtid på sal. Den 
samlade effekten ger ett behov av totalt 10 
operationssalar fördelat på sju elektiva, två 
akuta och en urakut operationssal.

• Genom noggranna känslighetsanalyser är 
rekommendationen att det behövs 8 intensiv-
vårdsplatser.

• På dialysenheten kommer antalet tappställen 
att behöva utökas med 90 % vilket innebär en 
planering för totalt 29 tappställen.

• För att möta behovet inom förlossningsvår-
den behöver antalet förlossningssalar utökas 
med två salar till totalt 8 och antal vårdplatser 
i anslutning förlossningen uppskattas till 25.

• Potentialer kopplade till den nya vårdstruktu-
ren ger en reducering av antal vårddagar och 
ett bedömt samlat behov av 200 slutenvårds-
platser, vilket innebär en kraftig minskning.

• Den kombinerade effekten av ombyggd vård-
struktur, variationsutjämning samt klustring 
av mottagningar medför ett minskat behov av 
mottagningsrum.

• Prognoserna visar på en kraftig ökning av 
dagmedicinska behandlingar. Regionen 
rekommenderas att utforma dagvårdsrum i 
form av enkelrum och att placera dagmedi-
cinska verksamheter tillsammans med sluten-
vårdsavdelningarna.
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FRAMTIDSSPANING
Socialstyrelsens framtidsspaning för svensk sjukvård, 
”Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård 
samt tandvård” som publicerades i april 2020, visar på en 
demografisk utveckling i Sverige med en ökande andel 
äldre, samtidigt som kompetensförsörjningen är en av 
vårdens stora utmaningar. Det kommer att krävas en 
effektivisering för att klara av det ökade behov som finns 
och som kommer att accelerera över tid.

Covid-19-pandemin har gett oss nya insikter och erfaren-
heter kring hur framtidens vårdbyggnader behöver plane-
ras och utformas. Prestandan på de fysiska byggnaderna 
har aktualiserats med nya krav på bland annat sektione-
ring och autonom drift.  

De effektiviseringar som förväntas vara möj-
liga och som, till viss del, redan har startat är 
områden som:

• Ny medicinsk kunskap (evidens)
• Bredare behandlingsmetoder
       (fler specialister)
• Förbättrad diagnostik, exempelvis med mer 

högteknologisk radiologi
• Ny farmakologi/farmakologisk behandling
• Förbättrad behandling inom öppen- och 

slutenvård exempelvis ökat kunnande och 
teknikstöd inom IVA, operation m fl

• Förbättrade förutsättningar för rehabilitering 
och proaktivitet

• Ökade kunskaper om den fysiska miljöns 
påverkan på läkandet

• Organisationsutveckling inom vården
• Digitalisering och digifysiska mottagningar
• Ny teknik inom logistik

3. VÅRDUTVECKLING

JÄMFÖRELSE UTVECKLINGEN AV BILAR
Ovan nämnda, delvis nya, behov påverkar såväl byggnadens design som de tekniska lösningarna. Det senaste tillskottet 
av byggnader på CLV, byggnad X, stod färdigställt år 2000. Den strukturella och byggnadsmässiga standard som finns 
på området motsavarar i genomsnitt 1990-tal. Det är lätt att ta till metaforen om bilars utvecklig för att göra en jämfö-
relse med vården. Evidens, organisations- och teknikutveckling har påverkat vårdens utveckling på samma sätt som för 
bilen men också på bekostnad av nya behov som ökade ytor, tekniskt stöd, ökad komplexitet mm. Bilarna kan utvecklas 
på befintlig plattform till en viss gräns då ett byte av plattform måste göras för att bättre prestanda ska kunna uppnås. 
Samma resonemang kan appliceras på ett sjukhus där byggnadstrukturen kan jämföras med bilens plattform.
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4. EVIDENSBASERAD OCH 
TEKNIKINTENSIV VÅRD

   Forskning har visat att rätt utfor-
made vårdbyggnader kan bidra till att 
effektivisera vården, stödja läkandet och 
minska stress hos patienter, anhöriga 
och vårdpersonal. Sjukhus och andra 
vårdmiljöer utgör viktiga och långsiktiga 
samhällsinvesteringar och utformningen 
av dess lokaler bör vila på en solid kun-
skapsgrund. Evidensbaserad design som 
planeringsgrund ger vården trygghet när 
nyinvesteringar beslutas.

Utdrag ur PTS
’Den goda vårdavdelningen, 2019’

”

”
Övergången till teknikintensiv vård innebär att många 
vårdlokaler behöver uppgraderas.

Ett mindre avstånd till intilliggande byggnad minskar tillgången på 
sol- och dagsljus men ökar risken för insyn mellan byggnader.

Ett större avstånd till intilliggande byggnad gör att solljus når in i 
rummen även på de lägre våningsplanen.

Även hotbild för patient och vårdpersonal har ökat, vilket 
skapar behov av barriärer och slussar.

Framtidens patienter kommer att ställa helt andra krav på 
den fysiska miljön, en miljö som skall präglas av trygghet 
och omtanke. En ökad medvetenhet om miljöns betydel-
se för vårdens resultat blir allt tydligare genom resultat 
inom forskningen. Viktigt för våra sjukhus och vårdbygg-
nader är att de kan erbjuda förutsättningar för goda ljus-
förhållanden, med kontakt och utblickar mot natur och 
grönska. En disposition som är lättorienterad avseende 
tillgänglighet och kommunikation är viktig.

Utöver nämnda effektiviseringskrav på vården, patient-
säkerhet och patientmiljö, finns också ökade krav på bl a 
god arbetsmiljö, tillgänglighetskrav och energikrav.

En konsekvens av de högre kravställningarna är ett betyd-
ligt ökat ytbehov jämfört med nuvarande sjukhus, oavsett 
om det sker i ny vårdbyggnad eller vid en ombyggnad på 
befintligt sjukhusområde.

En direkt effekt av vårdeffektiviseringen är att medi-
cinteknik kräver mer utrymme. Fler personer hanterar 
utrustning, behovet av teknisk försörjning (av t ex el, gas 
mm) blir större och för att distribuera större mängder av 
exempelvis ventilationsluft krävs större system och fläkt-
rum. Det krävs också större rumsmått då mer teknik och 
apparater t ex takpendlar med media och utrustning ska 
få plats. Sängar att transportera patienter i blir också allt 
större eftersom medicinteknisk utrustning är monterad 
på sängen vilket i förlängningen leder till krav på bredare 
korridorer och större hissar.

Kravet på ökad patientsäkerhet innebär att den teknis-
ka försörjningen måste säkerställas i kris vilket i sin tur 
ökar behovet av tekniska reservsystem och försörjning. 
Optimerade vårdsamband måste också säkerställas för att 
uppnå en patientsäker vård. Det innebär att vissa verk-
samheter behöver befinna sig nära varandra för att inte 
patienter ska behöva transporteras för långt eller i flera 
olika hissar i särskilt kritiska skeden.

YX YX
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EXEMPEL AVDELNINGSSTRUKTUR OCH 
ENPATIENTRUM
Moderna slutenvårdsavdelningar byggs idag upp team-
baserat, med decentraliserade arbetsstationer, förråd, 
desinfektionsrum och mötesplatser. Denna decenralise-
ring av stödfunktioner innebär att vårdpersonalen arbetar 
närmre patienterna även om avdelningsytan ökar jämfört 
med äldre lösningar. Indelningen i team ökar också möj-
ligheten att sektionera avdelningen, t ex för att förhindra 
smittspridning.

Insikten om den omgivande miljöns betydelse för pa-
tient- och arbetsmiljö ställer också nya krav i planering av 
vårdavdelningar. Tillgång till dagsljus och utblickar mot 
grönska är essentiell för att skapa både god arbetsmiljö 
och en patientmiljö som stödjer ett snabbare tillfrisknan-
de. Detta ställer stora krav både på placering i förhållande 
till omgivande miljö och på avdelningens struktur. Smala 
huskroppar breder ut sig mer på längden, men den ökade 
fasadytan ger bättre tillgång till dagsljus och utblickar för 
fler.

Vid nybyggnad i Norden idag byggs eller planeras endast 
för enpatientrum. Modern standard i enpatientrum inne-
bär bl a mer utrymme för personal runt sängarna, vilket 
också innebär bättre utrymme för medicinsk utrustning.   
I rummen ska också finnas plats för anhöriga, med 
möjlighet att sova över, samt möjlighet för patienten att 
rehabträna i det egna vårdrummet.

Hygienrummen ska vara direkt tillgängliga från patient- 
rummet och tillräckligt stora för rullstolsbundna, men 
plats behövs även för att kunna hantera patienter på 
duschvagn. Rumsutformning för att förhindra fallolyckor 
och för att främja god miljö, hygien och modern teknik 
tas om hand utan att öka ytan, men kräver omsorgsfull 
planering.

Det stora utökningen av yta för en vårdavdelning sker när 
man uppgraderar från en äldre omodern nivå till en mo-
dern lösning. Den äldre avdelningsstrukturen har en hög 

andel flerpatientrum, få och delade hygienutrymmen och 
centrala administrationsutrymmen. Den moderna lös-
ningen, bl a beskriven i PTS konceptprogram ”Den goda 
vårdavdelningen, 2019”, har decentraliserade arbetsstatio-
ner och stödfunktioner samt enpatientrum med integrera-
de hygienutrymmen.

Skillnaden i yta mellan en modern lösning med enbart 
enpatientrum, eller med en viss andel tvåpatientrum är 
endast marginell. Detta beror på att avdelningen oavsett 
byggs upp med en modern teambaserad struktur, decen-
traliserade stödfunktioner och egna hygienutrymmen. 
Avseende yta kan man således lika gärna välja 100 % 
enpatientrum.

Forskningen visar väsentliga fördelar med enpatient- 
rum. Exempel på positiva effekter är patientens ökade 
integritet, skydd mot övrig vårdrelaterad smittspridning, 
snabbare tillfrisknande samt vårdflexibilitet och minskade 
omflyttningar.

   I en sammanvägd bedömning mellan 
forskningsresultat och bästa praktiska erfa-
renhet rekommenderar ”Den goda vård-
avdelningen 2019” att i första hand bygga 
enpatientrum med egen WC med dusch 
som standard. Utredningen ”Enpatient- 
rum i Sverige” från 2017 (...) visar att det 
positiva överväger när det gäller arbetsmil-
jö, möjlighet att bedriva personcentrerad 
vård, vårdrelaterade infektioner, fallolyckor, 
medikamentintag, integritet/sekretess, 
sömn, behov av patientomflyttningar, när-
het till patienter och teamarbete.

Utdrag ur PTS
’Den goda vårdavdelningen, 2019’

”

”

Utsnitt från vårdavdelning på CLV med 1, 2 och 4-salar utan 
direkt anslutning till RWC. 12 vårdplatser.

Exempel på vårdavdelning med team-baserat arbetssätt enligt PTS. 
1-patientrum med RWC i direkt anslutning. 8 vårdplatser.

Dessa planutsnitt har samma skala och är jämförbara.

WC/DUSCH

WC/DUSCH

WC/DUSCH

WC/DUSCH

WC/DUSCH

WC/DUSCH

WC/DUSCH

WC/DUSCH

WC/DUSCH

WC/DUSCH

WC/DUSCH

WC/DUSCH

WC/DUSCH

WC/DUSCH

WC/DUSCH

WC/DUSCH
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EXEMPEL OPERATION
Bilden till höger visar ett exempel, som illustrerar behovet 
på sjukhus som planeras i Sverige just nu. Bilden redovi-
sar två typer av operationssalar och dess bestyckning.

Den mindre salen är ca 65 m2 där de vita rektanglarna 
visar tänkt placering av utrustning. I figuren finns även 
illustrationer av pendlarnas placering och rörelsemönster. 
Den större salen är en flerfunktionssal som även innehåll-
er radiologisk utrustning för en förbättrad diagnostik 
och utfallsanalys. Den stora salen är ca 80 m2 där yta för 
maskinoperatörer och teknik tillkommer. Till operations-
salen finns också ett sk uppdukningsrum som har samma 
renhetskrav som operationssalar.

De nuvarande höga luftrenhetskraven på maximal andel 
bakteriebärande partiklar <10 CFU (s k ”ultraren luft”) 
i operationssalar och uppdukning genererar även krav i 
utrymmen utanför salar (<100 CFU). Konsekvensen blir 
att alla utrymmen inom operationsavdelningen kräver 
trycksatta zoner via ventilationsanläggning för styrning 
av luftströmmar och även slussfunktioner för inträde in 
till zon. För att uppnå de höga kraven på ren luft krävs 
en stor ventilationsanläggning, så stor att den är lika med 
ytan på operationsavdelningen.

Nuvarande operationssalar på CLV är 48 m2 i genom-
snitt och har inga uppdukningsrum eller trycksatta zoner. 
Den totala vårdytan för befintlig operationsavdelning på 
CLV är ca 150 m2 per sal och har i snitt 80 m2 tillhörande 
teknisk försörjningsyta. Ett nyckeltal för nya sjukhus är ca 
300 m2 vårdyta per operationssal (inklusive stödfunktio-
ner) och ca 300 m2 för tillhörande teknikyta, dvs en total 
ökning på ca 370 m2 per sal (+160%).

PERSONAL

01.030
RÖR

01.071
EL

04.021
MILJÖRUM

04.002
SLUSS GODS IN/UT 04.022

EXP, TEKNIKANSVARIGA

04.020
OP-STÄD

04.023
MTA/VERKSTAD

04.070
OP

04.054
UPPDUKNING

04.047
OP-TVÄTT

04.071
OP

04.072
OP

04.055
UPPDUKNING

04.048
OP-TVÄTT

04.073
OP

04.129
BILDBEARBETNING

04.049
OP-TVÄTT

04.109
HYBRIDSAL

04.133
TEKNIKRUM

01.072
EL

04.113
HISSHALL 04.144

ELC

04.137
ELC

04.082
CPU

04.136
ELC

04.081
CPU

04.135
ELC

04.080
CPU

04.134
ELC

04.063
CPU

01.120
VENT

04.010
LAB

04.053
DIKT

04.039
SKÖLJ

04.007
FRD STERIL

04.036
FRD APPARATER

04.006
FRD STERIL

04.046
FÖRBEREDELSERUM

04.040
SKÖLJ

01.121
VENT

01.032
RÖR

01.007
HISSHALL

04.059
SLUSS PAT IN/UT

04.011
PREPARATRUM

04.131
FRD/UPPSTÄLLN BRITSAR

04.018
RWC- BRITS

04.146
KOP/FRD

04.025
WC/P

04.026
WC/P

04.032
EXP 4PL

04.008
FRD ANESTESI

04.042
ENDOSKOPIDISK- REN

04.058
LÄKEMEDEL

04.079
OP-BORD RENGÖRING/UPPSTÄLLN

04.009
FRD APPARATER

04.034
FRD APPARATER

04.035
FRD APPARATER

04.033
EXP 6PL

04.114
EXP 6PL

04.078
UTBILDN/SAMTAL

04.027
WC/P

04.028
WC/P

04.090
PERSONAL

01.033
RÖR

04.116
STÄD

04.089
PENTRY

04.093
EXP, BVEC

04.094
EXP, BVEC

04.110
EXP, BVEC

04.120
SÄNGUPPSTÄLLN. 2PL

04.074
OP

04.084
CPU

04.138
ELC

04.056
UPPDUKNING

04.050
OP-TVÄTT

04.085
CPU

04.139
ELC

04.102
KORRIDOR

04.029
WC/P

04.030
WC/P

04.076
OP

04.086
CPU

04.140
ELC

04.057
UPPDUKNING

04.051
OP-TVÄTT

04.077
OP

04.087
CPU

04.141
ELC

04.065
TEKNIKRUM

04.128
PASSAGE

04.064
HYBRIDSAL

04.145
ELC

04.066
BILDBEARBETNING

04.052
OP-TVÄTT

04.044
EXP 3PL

04.041
SKÖLJ

01.119
VENT

04.045
BRYGGA

04.115
EXP 2PL, BRYGGA

04.100
KORRIDOR

04.107
KORRIDOR

04.121
SÄNGUPPSTÄLLN. 2PL

04.104
KORRIDOR

04.103
KORRIDOR

04.013
MÖTE

04.014
EXP, VEC

04.015
EXP. VÅRDUTV.

04.012
MÖTE

04.003
FRD SMÄRT

04.031
WC/P

04.001
SLUSS PAT IN

04.004
OMKL BESÖKARE

04.019
WC/P

04.092
DUSCH

01.013
TRAPPA

04.112
SÄNGVÄNT ENSKILT

04.016
RECEPTION

04.091
SÄNGVÄNT

04.130
KORRIDOR

04.126
KORRIDOR

04.125
KORRIDOR

04.124
KORRIDOR

04.106
KORRIDOR

04.105
KORRIDOR

04.101
KORRIDOR

04.099
KORRIDOR

04.038
PACKRUM

04.037
STERRAD

04.075
OP

01.018
FÖRBINDELSEGÅNG

01.197
GÅNGBRO

01.198
GÅNGBRO

01.199
GÅNGBRO

01.144
ELC

01.143
ELC

01.205
RÖR

01.207
RÖR

01.031
RÖR

04.062
GODS AVGÅENDE

04.061
GODS ANKOMMANDE

04.111
GODS ANKOMMANDE, STERILGODS

04.117
HISSHALL

04.060
SLUSS, PERSONAL

04.083
CPU

04.088
CPU

01.142
ELC

01.020
FÖRBINDELSEGÅNG

01.019
FÖRBINDELSEGÅNG

04.024
EXP 2PL

04.148
FRD.NISCH

04.122
SÄNGUPPST. 1PL

04.147
FRD.NISCH

04.149
SÄNGUPPST. 1PL

04.150
PASSAGE

04.119
SÄNGUPPSTÄLLN. 2PL

04.095
PASSAGE

04.123
SÄNGUPPSTÄLLN. 2PL

04.043
ENDOSKOPIDISK- OREN

04.097
KORRIDOR

04.098
KORRIDOR

04.127
VATTENNISCH

01.093
TELE/DATA

01.094
TELE/DATA

SKALA

A1
A3

C:\Tyrens\LocalProject\4235-A-40-V-0001_dkr.rvt2018-05-04 14:23:12

SU- ÖSTRA SJUKHUSET
CK-Öster
4235-A-40-1-01F

1:300
1:150

2018-05-04

Utsnitt från operationsavdelning med dagens standard. Östra 
sjukhuset i VGR (Tyréns).
Orange färgmarkering visar hur stor operationssalen på CLV 
är i jämförelse.

Utsnitt från operationsavdelning Hus E på CLV
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EXEMPEL TRANSPORTYTOR OCH TEKNISK 
REDUNDANS
Ytterligare ett exempel som ger ökat ytbehov är den 
utveckling som skett inom IVA-vård och dess teknikstöd. 
Detta illustreras i figuren till höger. En IVA-säng idag har 
ett helt annat omfång och behov av personal runt sängen 
jämfört med bara för några år sedan. Illustrationerna re-
dovisar förändring av ytbehov för att hantera IVA-sängar 
i hissar och hisshallar. Behovet av yta för att kunna ma-
növrera en modern IVA-säng har ökat med 45-50 %. De 
mörkare blå fälten  i figuren visar det ökade ytbehovet.

Ökade krav på patientsäkerhet innebär att flöden av pa-
tienter, personal, anhöriga och gods skall separeras vilket 
innebär fler kommunikationsstråk. Stråken blir totalt sett 
också längre då verksamhetsytan breder ut sig.

För att möta krav på ökad patientsäkerhet och driftsä-
kerhet vid yttre störningar har de senaste årens krav på 
redundans (leveranssäkerhet) och teknisk robusthet (drift-
säkerhet) drivit på utvecklingen för teknisk försörjning. 
Det är inte enbart teknisk media som elkraft och medicin-
ska gaser som avses utan även stödsystem för transporter 
som rörpost, sop- och tvättsug, godstransportsystem, 
avfallssystem, truckar etc. Systemutvecklingen har primärt 
två syften. Det ena är att effektivisera (resursminimera) 
tjänsterna och det andra är att möta ökade säkerhets- och 
robusthetskrav. Den senare innebär ofta en duplicering av 
tekniken i dess mest sårbara komponenter.

I dag behövs en stor mängd tekniska stödsystem för att 
bedriva modern säker och resurseffektiv vård. I rutan 
ovan illustreras de vanligaste tekniska centrala stödsyste-
men. Många av dessa system är duplicerade inom sjukhu-
set, likaså mottagning av extern försörjning. Till viss del 
kommer det i en kris, ske egen produktion av exempelvis 

el, värme och kyla samt även lagerhållning av exempelvis 
medicins gas som skall ha redundans.

Utöver detta ställs hårda krav på energieffektivitet vilket 
innebär att energieffektiva tekniker som används i nor-
maldrift för att uppfylla effektivitetskrav (ex värmepum-
par, solceller mm) får kompletteras med mer ineffektiva 
men robustare system för krislägesdrift.

Figuren nedan till vänster beskriver att sjukhuset skall 
ha flera yttre oberoende försörjningsnoder och att inom 
sjukhusområdet skall dessa skapa redundans dvs matning 
av media från minst två geografiska riktningar och ”pro-
duktionsanläggningar” (noder). Anslutning av noderna till 
kulvertsystemet innebär exempelvis för värme och kyla 
en möjlighet till ringmatningssystem med två oberoende 
inmatningar. 

Huvudförsörjning skall förläggas i kulvert. Kulverten 
skall samordnas med logistiska system och godstranspor-
ter men separeras från personal-, patient- och anhörigflö-
den av säkerhetsskäl. Dagens krav på multifunktionalitet 
av kulvert, vilket illustreras i figuren nedan till höger, gör 
att dessa blir stora.

VVS:
Värme
Kyla
Värmeväxling
Tappvatten
Dagvatten
Spillvatten
Sprinkler
Gaser > 4 st

EL:
Högspänning
Lågspänning
Reservkraft
UPS
Kraftstyr
Hiss
Belysning

LOGISTIK:
Autonoma truckar
Truckar
Avfall (sopsug)
Tvätt (tvättsug)
Mat (tempererade vagnar)
Övrigt gods
Smågodssystem (rörpost)
Point-to-point (prover)
Hiss

IT:
Fibernät
Mobil inomhustäckning (Rakel)
Kopparnät (säkerhet, nödlarm)
WiFi
Passersystem
Kameraövervakning
Informationssystem (signaler, skylt)

ÖVRIGT:
Styr
Orienterbarhet

> 35 st

TEKNISKA SYSTEM I KULVERT

ELKULVERT TRANSPORTKULVERT

ELKULVERT TRANSPORTKULVERT

Principsektion av kulvert

LOGISTIK OCH
FÖRSÖRJNINGS-

CENTRAL

FÖRSÖRJNINGS-
CENTRAL

Berarbetade illustrationer 
från PTS konceptprogram
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ÖKADE KRAV
Vårdens omställning till ny teknik och evidens samt nya 
arbetssätt innebär också en omställning av vårdbyggnader 
och dess struktur för att kunna möta dessa nya krav. Sam-
band och flöden i vården skall kombineras med flöden 
för logistik och teknisk försörjning vilket kräver vertikala 
och horisontella strukturer i byggnader. Strukturer som 
inte finns i befintligt vårdbyggnadsbestånd vid CLV.

Vid uppförandet av nya vårdbyggnader används den 
senaste evidensbaserade kunskapen inom vården, best 
practice (dvs erfarenheter från vård) samt dialog med 
verksamheterna. Detta samlade underlag utgör grunden 
när lokalbehov föreslås. I samband med tidiga skeden i 
planeringsarbetet brukar framtidsspaningar också genom-
föras för att förbereda inför utvecklingstrender i vården 
och hur dessa kan komma att påverka lokalerna.

Att förbättra och effektivisera vården är inte det enda 
som påverkar moderna vårdbyggnaders utformning. 
Samhällsutvecklingen i stort ökar kraven på våra vård-
byggnader.

För att uppnå en effektivisering krävs ett mer högtek-
nologiskt systemstöd. Förändrade krav på byggnaders 
utformning t ex då behovet ökat av fler operatörer vid 
högintensiv vård som IVA, OP, NEO och infektion. En 
mycket viktig komponent för effektivisering är en förbätt-
rad diagnostik där bild- och interventionstekniken spelar 
stor roll.

Tyngst väger kravet på patientsäkerhet vilket i sin tur 
ställer högre krav på teknisk försörjning och förbättrad 
driftsäkerhet (robusthet). Vad dessa förutsättningar inne-
bär vid en eventuell implementering på CLV kommer att 
belysas mer ingående i kommande kapitel.

5. FÖRUTSÄTTNINGAR

Illustration från MSB som visar olika typer av händelser som kan 
påverka driftsäkerheten på ett sjukhus.

Några exempel på kravställningar:

Kravställande och rådgivande myndigheter:
• Arbetsmiljöverket
• Boverket
• Socialstyrelsen
• MSB

Övergripande regionkrav:
• Region Kronobergs planeringsprinciper, 

där patientsäkerheten är överordnad
• Program för teknisk standard (PTS)
• Driftsäkerhet
• Risk och sårbarhet
• Samhällslogistik
• Energi och övriga hållbarhetskrav 
• Krav på inne- och utemiljö
• Barnperspektiv
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Att bygga ett sjukhus är en investering som skall fungera 
under lång tid. Ledtiden för att genomföra och uppfö-
ra byggprojekt är lång från idé till färdig byggnad. Den 
medicinska, tekniska och vårdorganisatoriska utveckling-
en kommer att pågå under hela ledtiden och under hela 
byggnadens livslängd.  Utvecklingen kommer troligtvis att 
accelerera i en högre takt än någonsin, men framför allt 
i en snabbare takt än ledtiden för byggprojektet. Bygg-
naden måste således redan från början vara anpassad så 
att dessa snabba förändringar av verksamheten går att 
genomföra utan att byggnaden utgör allt för stora hinder 
för att minimera avvikelser efter färdigställandet

En genomtänkt infrastruktur är viktig för att skapa en 
byggnad som är hållbar över tid. I byggnaden är de här 
systemen, både byggnadsfysiska och tekniska, svåra att 
förändra utan radikala ingrepp i byggnaden. Byggnads-
bredd, kulvertplacering och storlek samt placering av 
schakt, hissar, trapphus mm måste följa en normerad 
struktur (moduler) och även ta höjd för framtida expan-
sion.

Ett exempel är att storleken på kulvert bör anpassas till 
de nuvarande kraven på teknisk försörjning dvs värme, 
kyla, medicinska gaser mm men också till framtida system 

för att effektivisera sop-, textil- och godstransporter med 
AGV och/eller avancerade rörpostsystem. Även om 
beslut inte kan tas idag, till exempel på grund av begrän-
sade investeringsmedel, för rörpostsystem eller dylikt, så 
kommer det sannolikt att implementeras under byggna-
dens livslängd på 50-80 år, om utrymmet finns. Finns inte 
plats är detta ett hinder för framtida utveckling.

En företeelse som i allra högsta grad är aktuell i och med 
rådande pandemi, är behovet av att kunna ställa om vår-
den. Byggnaderna skall förberedas för att kunna anpassas 
till krissituationer och krisscenarion. Flexibiliteten till 
omställning och möjlighet till framtida förändring kräver 
reserver i yta och volym.

140 000 m2

Med angivna evidensbaserade förut-
sättningar, krav på effektivisering och 
teknisk utveckling samt dialoger med 
verksamheter, bedöms i dagsläget att det 
totala lokalbehovet är ca 140 000 m2 för 
att kunna implementera dimensionerat 
vårdinnehåll. Angivet behov inkluderar 
ytor för logistik och teknisk försörjning 
men ej parkering.

BEDÖMDA YTBEHOV
I det följande redovisas motivet till bedömda ytbehov, 
dels med hänsyn till vårdens utveckling men även till det 
teknikstöd som krävs.

Olika byggnaders våningshöjder på plan 1 på CLV idag

Dagens CLV har en total yta på ca 115 000 m2 och är en 
mix av byggnader med olika åldrar, våningshöjder, teknisk 
infrastruktur mm. Utbyggnaden har skett succesivt och 
vid varje givet tillfälle anpassats till tidigare bebyggelse. I 
figuren nedan illustreras nuvarande yta och dess fördel-
ning med orange staplar.

Ytbehovet utifrån ”Vårdalternativ 2” och dess fördelning 
illustreras i figuren med blå staplar. Figuren visar att de 
största skillnaderna mellan dagens situation och de behov 
som finns, är ytorna för öppenvård, tekniskt avancerad 
vård, kommunikation och teknisk försörjning, vilka 
har ökat väsentligt. Det finns dessutom två kategorier 
som inte är representerade på CLV i dag och det är en 
komplett teknik- och logistikkulvert samt yta för 100%  
redundans (säkerhet) i teknisk försörjning (MSB).

Kategorin ”väggar” kan symbolisera det extra ytbehov 
som krävs för att klara dagens myndighetskrav på ener-
gieffektivitet för byggnader. Tjockare ytterväggar med 
andra ord.

Öppenvård
Slutenvård

Tekniska system

Tekniska system högtekn. vård

Högintensiv vård Lab

Administra
tiva lokaler

Service

Kommunikationsyta

Teknisk infrast
ruktur (hiss, k

ulvert)

Kulvertan
del för rörpost, s

op- & tvättsu
g

Redundansbyggnad

Nya energikrav, 
väggar

Bedömt ytbehov

Befintlig yta
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6. BEDÖMDA KONSEKVENSER PÅ 
CLV
Den fastighetsutvecklingsplan som utarbetades 2019 
redovisade det snabbaste sättet att förtäta CLV-området 
och öka ytan för ytterligare vårdbyggnader. Planen visar 
att det är möjligt att bygga sjukhuset med den volym som 
vi planerar för, men det är en process som kommer att 
pågå under 25 år. Det 15-spel som exploateringen kräver 
innebär att det måste tillskapas provisorier, rivas, byggas 
nytt och flyttas om för att få tillgång till ökad yta.

Nybyggda huskroppar måste anpassas till befintliga 
byggnader för att inordnas i vårdens flödesstruktur samt 
tekniska och logistiska försörjning. Konkret blir konse-
kvenserna störningar i redundant drift, påverkad brandsä-
kerhet och trafiksäkerhet, damm- och bullerproblematik. 
Risken finns att kompromisser leder till att föreslagen 
vårdeffektivisering, vårdsamband och implementering av 
evidensbaserad design inte kan införas fullt ut. Därmed 
finns också risk att det blir svårt att bibehålla en god sä-
kerhet för patienter och personal trots högt ställda krav.

Identifierade faktorer som påverkar patienters tillfrisknan-
de enligt EBD (evidenbaserad design), dagsljus, ljud, färg, 
trygghet, möjlighet att vara privat och tillgång till grönska 
är lika giltiga i om- och tillbyggnadsprojekt som i nybygg-
nadsprojekt. 

Värt att tänka på är att det under en lång tid kommer 
att vara mycket svårt att fullt ut tillgodose flera av dessa 
aspekter i och med den långa byggtiden. Om en om- 
och tillbyggnad på CLV ska planeras krävs en risk- och 
konsekvensanalys för att ingående belysa och identifiera 
samtliga risker och störningsmoment som kan vara fören-
ligt med en ombyggnation

I detta kapitel redovisas några bedömda konsekvenser 
av att implementera omfattningen enligt ”Vårdalternativ 
2” på befintligt CLV med stöd av aktuell evidens och 
evidensbaserad design. Ytbehovet har bedömts till ca       
140 000 m2 och inkluderar ytor för teknisk försörjning. 

Utgångspunkterna för bedömning av vårdre-
laterade konsekvenser har varit: 
• Region Kronobergs planeringsprinciper, där 

patientsäkerhetsprincipen är överordnad.
• Dimensionering av vårdinnehåll enligt ”Vår-

dalternativ 2”
• Uppfyllnad av kritiska sjukhusövergripande 

samband identifierade av vårdverksamheterna 
inom projektet Nytt akutsjukhus Växjö.

• Kravställning på fastighet enligt modern stan-
dard (PTS m fl).

• Separerade flöden.

VÅRDRELATERADE KONSEKVENSER
Bedömda exempel är framtagna i syfte att belysa några 
av de utmaningar som finns med fortsatt vårdverksamhet 
vid en om- och tillbyggnad av sjukhuset på nuvarande 
plats. Samtliga sjukhusets verksamheter finns bedöm-
da i Bilaga 2. Bedömning av möjligheter till implementering av 
framtidens vårdinnehåll på CLV, här nedan beskrivs ett urval. 
Bedömningen ger inte förslag på lösningar. Patientsä-
kerhetsprincipen är särskilt belyst under den avslutande 
rubriken.
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Akutmottagning, ambulans, AVA och röntgen
Modern kravställning enl PTS, i kombination med beräk-
nat vårdbehov, leder till ett kraftigt ökat ytbehov för akut-
mottagning, ambulans, AVA och röntgen. Dessa verksam-
heter beskrivs här tillsammans därför att de har utpekade 
kritiska samband med varandra som behöver uppfyllas 
för att säkerställa patientsäker vård (se figur ovan).

För att uppfylla dessa utpekade kritiska vårdsamband, 
vilka är en förutsättning i planeringen av det nya akut-
sjukhuset, krävs en sammanhängande yta om totalt ca      
9700 m2 (LOA), enligt föreliggande dimensionering.

För att uppnå god patientsäkerhet, integritet och redun-
dans, krävs en omsorgsfull planering av separerade akuta, 
interna och publika flöden kring dessa akutvårdande 
verksamheter.

Nuvarande placeringar på CLV bedöms inte kunna 
uppfylla ställda krav. Detta då samtliga ytor behöver 
utökas, PTS kravställning kräver omtag och tillägg, flöden 
behöver separeras samt att det finns tillkommande verti-
kala sambandsbehov, framför allt till operation, IVA och 
eventuell helikopterflygplats.

Operation, IVA, postop, preop, förlossning, 
neonatal och BB
Även för operation, IVA, postop, preop, förlossning, BB 
och neonatal behövs ett betydande tillskott av yta för att 
klara framtidens vårdbehov enligt dimensionering och 
modern kravställning. Dessa verksamheter har också kri-
tiska samband med varandra som behöver uppfyllas för 
att säkerställa patientsäker vård (se figur ovan till höger).

För att uppfylla dessa utpekade kritiska vårdsamband, 
vilka är en förutsättning i planeringen av det nya akut-
sjukhuset, krävs en sammanhängande yta om totalt ca      
9700 m2 (LOA), enligt aktuell dimensionering.

De mest kritiska, sjukhusövergripande sambanden - identifierade 
av och avstämda tillsammans med vårdverksamheterna vid CLV

Behovet av sammanhängande yta 9700 m2 (LOA) illustrerat med 
sin storlek i förhållande till befintliga byggnader på CLV. OBS 
detta är en illustration av storleksförhållanden - inte en lösning!

För att uppnå god patientsäkerhet, integritet och redun-
dans, krävs en omsorgsfull planering av separerade akuta, 
interna och publika flöden kring dessa verksamheter.

Utrymmen för modern teknik behöver placeras direkt 
ovanför operation, IVA och neonatal.

Nuvarande placeringar på CLV bedöms inte kunna upp-
fylla ställda krav. Detta då verksamheterna ligger utsprid-
da, samtliga ytor behöver utökas, PTS kravställning kräver 
omtag och tillägg, flöden behöver separeras samt att det 
finns tillkommande vertikala sambandsbehov, framför allt 
till akutmottagning, röntgen och sterilcentral. Inte heller 
kraven på ytor för ovanpåliggande teknikutrymmen kom-
mer att kunna uppfyllas i nuvarande placeringar.

I nuvarande sterilcentral finns utrymmes- och flödespro-
blematik som är svår att komma tillrätta med i befintligt 
läge. Placeringen av sterilcentralen är dessutom avhängig 
var operationsavdelningen placeras, då de har gemensam-
ma flöden för orent och sterilt gods.
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Vårdavdelningar
Vårdavdelningarna på dagens CLV har, med något un-
dantag, en standard med hög andel flerpatientrum och 
delade hygienytrymmen som nås från den allmäna avdel-
ningskorridoren. Ingen av avdelningarna på dagens CLV 
bedöms ha en standard som motsvarar PTS kravställning.

Här finns således ett stort behov av standardhöjning till 
högre andel enpatientrum med egna hygienutrymmen 
och en decentraliserad teamstruktur. Även om antalet 
slutenvårdplatser minskas, ligger den stora utmaningen 
i omställning av avdelningsstruktur med ökat ytbehov. 
Stora utmaningar finns i anpassning efter pelarstruktur, 
fönsterindelning, att tillskapa nya avloppsstammar och 
tekniska installationer för att kunna ställa om befintliga 
byggnader till moderna vårdavdelningar.

Det finns också en stor utmaning i att skapa goda separe-
rade flöden för patienter, besökare, personal och gods.

Mottagningar
En stor potential för effektivare vård och användning av 
lokaler, beskrivs i ”Vårdalternativ 2” som klustrade mot-
tagningar. För att kunna nå beräknad potential behöver 
de tre respektive mottagningsklustren samlokaliseras.

Samtidigt finns också ett starkt motiverat önskemål från 
klinikerna om en nära placering mellan avdelning, dagvård 
och mottagning för respektive klinik. Dessa sammanlän-
kade behov av yta ställer också komplexa krav i flyttked-
jan på CLV och blir sannolikt svåra att uppnå fullt ut.

Dialysavdelningen
Dialysvården står inför en omfattande omställning, från 
dagvård i delade rum till stor andel vård i enpatientrum. 
Denna omställning medför ett kraftigt ökat ytbehov, där 
en sammanhängande yta motsvarande cirka 2000 m2 be-
hövs för att tillgodose antal vård- och behandlingsplatser. 

Befintlig byggnadsstruktur kommer inte att klara att 
tillgodose vård i enkelrum. Ställda krav gällande tillgäng-
lighet, placering i förhållande till känslig verksamhet kan 
heller inte tillgodoses med nuvarande placering. 

Infektionsvården
Infektionskliniken befinner sig idag i en avskuren del av 
CLV. För att kunna uppnå goda vårdsamband med övriga 
sjukhuset, framför allt med IVA och röntgen, krävs en ny 
placering alternativt att en ny kulvertlösning skapas under 
Värendsgatan. Detta för att kunna uppnå patientsäkra 
och separerade flöden för infekterade patienter. En ny 
placering alternativt ny kulvertförbindelse krävs också 
för att kunna uppnå goda förhållanden för interna gods-   
flöden.

Samtliga vårdplatser behöver ställas om till enpatientrum 
med egen toalett och slussar både in- och utifrån, enligt 
kravställning i bl a PTS.

Strålning och nuklear enhet
Strålningsverksamheten på CLV ligger komplext placerad 
mitt i sjukhusområdet. Idag är tre av de fyra bunkrarna 
utrustade med en accelerator och den fjärde är utrustad 
med en CT. Den framtida dimensioneringen anger ett 
behov av fyra strålningsbunkrar, vilket ger ett ökat behov 
av yta.

Inom verksamheterna med nuklearmedicinsk kompetens 
ses en potential i att samla dessa funktioner i en gemen-
sam enhet. Denna enhet behöver ha bra kopplingar till 
både strålning och till röntgen. Röntgen ingår redan i ett 
sammanhang där vi har kritiska samband och behov av 
stor sammanhängande yta, 9700 m2. Sambandskravet med 
nuklear verksamhet driver behov av ytterligare samman-
hängade yta vilket kan ses som en utmaning att lösa på 
befintligt område.

Placeringen av strålningen mitt på sjukhustomten, gör att 
denna verksamhet kommer vara påverkad under en lång 
period av att vara omringad av byggarbetsplatser. Där-
med blir tillgängligheten komplex att lösa, liksom patient- 
och arbetsmiljö.

Laboratoriemedicin
I arbetet med Nytt akutsjukhus i Växjö har framkom-
mit flera potentiella fördelar med en nära placering av 
Klinisk kemi och Klinisk mikrobiologi, bl a möjligheten 
att etablera och samarbeta i ett gemensamt akutlab. (Dock 
skall sägas att de laboratoriemedicinska klinikerna inte 
har ingått i dimensioneringen i ”Vårdalternativ 2”.) För 
att kunna samlokalisera dessa verksamheter krävs enligt 
verksamhetens bedömning en sammanhängande yta om 
ca 3000 m2 (LOA). För att kunna åstadkomma detta krävs 
att åtminstone en av dessa verksamheter flyttas och att 
sammanhängande yta kan frigöras i nära samband.

Klinisk patologi har ett stort behov av mer yta och nya 
lokaler anpassade efter verksamhetens krav och behov.



SAMMANFATTNING
VÅRDRELATERADE KONSEKVENSER
• 100 % implementering av ”Vårdalternativ 2”, 

möjlig tidigast 2045 enl FUP (avser yta).
• Potentialen för föreslagen vårdeffektivisering 

enligt ”Vårdalternativ 2” nås troligtvis tidigast 
då hela flyttkedjan vid CLV är genomförd 
med tidplan enligt FUP (tidigast 2045).

• Önskade vårdsamband kan bli svåra att upp-
nå. De prioriterade kritiska vårdsambanden 
genererar behov av omfattande sammanhäng-
ande ytor. Komplexiteten i kedjan riva->byg-
ga nytt->flytta->riva->osv kan leda till att 
man behöver kompromissa med uppställda 
sambandskrav.

• Det kan vara svårt att uppnå vård med enpa-
tientrum (till 100%) och modern avdelnings-
struktur i befintlig byggnadsstruktur.

• Patientsäkerhet under byggtid blir försämrad 
under ca 25 år (försämrad drift, ökad risk vid 
teknisk omläggning, byggdamm, ljud, tung 
trafik, orienterbarhet).
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Patientsäkerhet
Sjukhuset måste under en lång byggtid ha ändamålsenliga 
lokaler och vården måste vara förberedd på att hantera 
krissituationer, t ex en pandemi eller andra extrema situa-
tioner.

Vid en omfattande om- och tillbyggnad av CLV finns det 
stor risk för att allvarliga patientsäkerhetsrisker uppstår. 
Byggnadsarbeten och rivmassor i och utanför vårdlokaler 
generar byggdamm som kan innehålla sjukdomsfram-
kallande ämnen, så pass skadliga att infektionskänsliga 
patienter inte kan eller bör vårdas på sjukhuset under 
byggtiden.

Ingrepp i ventilationssystem och vattensystemet medför 
stor risk för att allvarlig och svårbekämpad problematik 
med att sjukhusrelaterade infektioner ökar. Av vårdhy-
gienska skäl är det riskfyllt, komplicerat och tidskrävande 
att bygga om under pågående verksamhet. Vården kan 
komma att behöva skäras ner och delvis flyttas.

Om genomförandet av om- och tillbyggnadsplanerna 
blir av trots dessa risker, är det av yttersta vikt att förutse 
möjliga störningsmoment och vidta åtgärder.

Andra faktorer som är värda att värna om, eftersom de 
påverkar både människors välmående och patienters möj-
lighet till  tillfrisknande, är exempelvis  dagsljus, ljusmiljö, 
ljudmiljö och positiv avledning såsom natur och trädgård.

Begränsningar i byggnadsstrukturer och tomtyta kan göra 
att kompromisser blir nödvändiga beträffande dagsljus. 
Genomtänkt belysning kan i viss mån kompensera bort-
fallet.

Ljudproblematik, buller och vibrationer som uppstår i 
samband med byggnadsarbeten måste i möjligaste mån 
reduceras, men risken finns att de åtgärder som är möjliga 
inte alltid räcker till. Personal, utrustning och instrument 
kan störas av pågående arbeten. Om störning sker under 
kritiska vårdinsatser kan det innebära försämrade resultat 
och risken finns att det får allvarliga konsekvenser.

Tyvärr begränsas möjligheten till positiv avledning under 
den långa till- och ombyggnadsperioden. Byggarbeten kan 

komma att skära av både direkta kopplingar och utblickar 
mot grönområden. Särskilt utmanande är det därför att 
jobba för att helhetsintrycket av sjukhuset ska upplevas 
så positivt som möjligt trots att ombyggnationer pågår i 
lokalerna under lång tid.

Gröna takterrasser och balkonger som kan ge patien-
ter chans till utevistelse, lek och rekreation innan de är 
tillräckligt friska för att ta sig ut i intilliggande grönom-
råden bör arbetas in, men kan vara svåra att nyttja under 
byggtiden. Detta pga den tidigare beskrivna patientsäker-
hetsrisken som närhet till byggdamm innebär.
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SAMMANFATTNING 
PROJEKTRELATERADE KONSEKVENSER
• Totalt ökat ytbehov + 25% relativt dagens 

CLV (från ca 130 000 till 160 000 m2).
• Komplicerad rivning ca 64 000 m2 (varsam 

rivning), ökad kostnad.
• Tillkommande yta ca 98 000 m2.
• Renovering (majoritet stomrent) 66 000 m2.
• Olika våningshöjder i olika byggnader ger 

ramper mm.
• Komplicerat ”15-spel” vid byggproduktion, 

många provisorier (kommunikationsytor, 
teknisk försörjning), ökad kostnad.

• Projektanpassning till pågående vård.

BEDÖMDA PROJEKTRELATERADE KONSEKVENSER
För att exploatera CLV-området till ett modernt akutsjuk-
hus krävs omfattande förändringar i byggnadsbeståndet. 
Det behöver bl a tillskapas ca 100 000 m2 nya byggnader 
med en standard som ett modernt akutsjukhus kräver för 
att inrymma redovisat vårdbehov. 

För att kunna tillföra denna nya, stora yta krävs det 
rivning av drygt 60 000 m2 av de befintliga sjukhusbygg-
naderna. Flera av dessa är gamla och utslitna. De byggna-
der som bibehålles har också behov av upprustning och 
behöver renoveras och föryngras.

För att kunna genomföra stora lokalförändringar krävs 
evakueringslokaler dit berörda verksamheter tillfälligt 
kan flyttas. Denna succesiva omflyttning innebär ett stort 
antal provisorier då såväl lokaler som teknik krävs.

Att genomföra rivning, byggande och renovering i be-
fintliga bestånd i citylägen är komplicerat. Störningar för 
verksamheter som skall vara i drift är påtagliga. Byggpro-
cessen måste anpassas till verksamheterna, boende och 
trafiken i området. Detta innebär begränsningar i produk-
tionen med exempelvis ”slot-tider” för access, provisorier 
och alternativa uppställningsplatser för material etc.

Planering av vårdinsatser behövs för att hitta möjliga 
tidsspann för dessa leveranser, som inte påverkar vår-
dinsatser med kritiska vårdmoment. De givna tidsramar-
na måste sedan respekteras. Erfarenheter från tidigare 
ombyggnader på CLV men även andra sjukhus, visar på 
stora vårdhygieniska utmaningar och risk för försämrad 
patientsäkerhet.

Ömsesidig respekt mellan samtliga inblandade parter 
skapar förutsättningar för god kommunikation. Därmed 
skapas förutsättningar för bra samordning och planering, 
som kan leder till hållbara arbetsprocesser inom både 
vårdverksamhet och byggprojekt. 

För att vårdinnehållet ska kunna anpassas till ”Alternativ 
2” krävs stor omflyttning. När utdömda lokaler ska rivas 

inom sjukhusområdet och befintliga lokaler ska renoveras 
och byggas om behöver verksamheter flyttas från bygg-
nadens samtliga våningsplan till andra tillfälliga lokaler. 
Vissa verksamheter kommer att behöva flyttas i flera led. 
Vissa komplexa verksamheter med specifik kravställning 
behöver nå sin slutdestination direkt för att kunna erbju-
das rätt förutsättningar och blir då en styrande faktor i 
pusslet.

Evakueringslokaler behöver vara utformade så att de kan 
ta emot flera olika typer av verksamhet över tid och man 
måste också ta hänsyn till var exempelvis inplacering och 
byte av stor och tung utrustning kan ske, även i tillfälliga 
lokaler. Att hitta ytor inom tomten, som möjliggör bra 
kritiska samband och flöden, fungerande drift och tekn- 
iska system som uppfyller samtliga behov är, minst sagt, 
en utmaning. Osäkerhet råder om det ens är möjligt.

Konsekvensen blir mindre rationalitet i produktion, läng-
re genomförandetid och ökade kostnader.
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SAMMANFATTNING
KONSEKVENSER TEKNISK FÖRSÖRJNING
• Teknisk infrastruktur måste utökas med 

kompletteringar i djupkulvert och redundant 
teknisk försörjning (mediacentraler) samt 
vertikalsystem (hissar mm) för att uppfylla 
dagens krav.

• Behov av logistikkulvert på plan 3 (innebär 
avgränsningar i övriga horisontella flöden på 
plan 3).

• Komplicerad planering av brandskydd, insats-
vägar mm under 20 år.

• Behov av god kvalitet och säker tillgång på 
vatten, ventilation och media t ex gaser.

BEDÖMDA KONSEKVENSER FÖR TEKNIK
De senaste 20-25 åren har sjukvården genomgått enor-
ma tekniksprång. Den tekniska utvecklingen har varit 
stor generellt men har särskilt inom vården tagit jättekliv. 
Utveckling inom diagnostik och teknisk avancerad kirurgi, 
sterila miljöer, skyddsventilation och teknisk försörjning 
har varit enorm. Tekniken innebär inte bara förbättrat 
vårdresultat utan också en hög grad av effektivisering. Ett 
nämnvärt exempel är endoskopisk kirurgi.

Till detta kommer ökat fokus på patientsäkerhet, för-
måga i kapacitet och uthållighet, informationsteknologi, 
säkerhet samt effektiv logistik. Ökade krav på robusthet 
och tillförlitlighet skapar också nya behov av lokaler som 
förråd och backupfunktioner. 

Kravställningar förutom den tekniska försörjningen är 
även klimatanpassning, avfallshantering, arbetsmiljö och 
krisberedskap. Sammantaget ger denna utveckling behov 
av helt nya tekniska system, säker försörjning och utöka-
de utrymmesbehov.

På befintligt CLV behöver radikala åtgärder genomföras 
för att säkerhetsställa den tekniska och logistiska infra-
strukturen. Olikheter i befintliga byggnaders strukturer 
och tekniska system bedöms innebära praktiska begräns-
ningar för att uppfylla behoven. Även ett stort antal pro-
visorier krävs för att säkerhetsställa teknisk försörjning 
under tiden för exploatering.

Kravet på att godsförsörjning skall ske i en separat kul-
vert innebär att den blir placerad på plan 3. Det beror på 
att plan 3 är det enda planet med gemensam nivå mellan 
byggnaderna. Logistiksystemet ger då stora inlåsningsef-

fekter med hissning av patienter mm för att logistikflödet 
blir en barriär för övriga separerade flöden.

Då samtliga flöden och logistiska system inte kommer 
kunna separeras ökar risken för incidenter och allvarlig 
påverkan i vårdverksamheten för både personal och pa-
tienter. Även tekniska system riskeras då bygge pågår.

Luftburen smitta innebär hög risk för smittspridning 
vilket ställer krav på fler lokaler som kan fungera auto-
nomt. Ventilationssystem, byggnadens täthet, utrymmen 
för slussar skall snabbt kunna iordningställas. Det krävs 
även fysiska barriärer såsom täta väggkonstruktioner, 
schakt för slussventilation mm. Dessa behov måste lösas 
även under det långa förändringsarbetet på CLV. Man kan 
ifrågasätta om det ens är möjligt?

De sammanhängande ytorna för operation, IVA m fl 
genererar ett ytmässigt lika stort våningsplan för teknik i 
direkt anslutning ovanför.
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SAMMANFATTNING
ÖVRIGA KONSEKVENSER
• Begränsad tillgänglighet både för patienter, 

personal och byggproduktion under ca 25 år
• Arbetsmiljö, rekrytering
• Otillräcklig orienterbarhet
• Komplex trafiksituation

ÖVRIGA KONSEKVENSER 
Arbetsmiljö och rekryteringsproblem
God arbetsmiljö är ett rekryteringsargument. En utma-
nande arbetsmiljö gör det svårare att rekrytera. Att rekry-
tera god kompetens är en utmaning redan idag, inte minst 
till områden utanför de större städerna. En ombyggna-
tion på CLV innebär att sjukhuset under mycket lång tid 
kommer att vara en byggarbetsplats samtidigt som avan-
cerad och känslig vårdverksamhet ska bedrivas där.

Vårdpersonal kommer att utsättas för mycket påfrest-
ningar och stora utmaningar. Den stresspåverkan som 
det innebär är tuff. Att dessutom vara en del av ett stort 
flyttpussel och genomföra flyttar som i vissa fall innebär 
att verksamheten flyttar i flera led via evakueringsbygg-
nader riskerar att uppfattas som arbetsmiljöproblem. En 
risk är att CLV blir en mindre attraktiv arbetsplats vilket 
kan innebära  rekryteringsproblem men också kan leda till 
att befintlig kompetens går förlorad och att bemanningen 
därmed inte är säkerställd.

Orienterbarhet och vägvisning
Tydlig orientering och vägvisning blir svår att uppnå då 
CLV byggs om. Byggnadsstrukturen blir svår att förstå 
sig på och den kommer dessutom förändras över tid.   
Entrélägen blir otydliga, viktiga utblickar begränsas ge-
nom tillfälliga byggställningar och avskärmningar. Flöden 
i sjukhuset kommer att tillfälligt förändras under pågåen-
de ombyggnation.

Det kan innebära att patienternas trygghet och vårdperso-
nalens effektivitet påverkas. Det kommer att ställas stora 
krav på kommunikation och information gällande kallel-
ser, vägvisningssystem. Projektets storlek och komplexitet 
kräver en organisation som kan hålla detta aktuellt.

Trafik
Det pågår en trafikutredning om möjliga åtgärder för situ-
ationen runt befintligt CLV. Denna utredning kommer att 
färdigställas och redovisas i aug-sept 2021. Några bedöm-
ningar kan dock redan utkristalliseras.

Avseende trafiksituationen är det trångt redan idag och 
ytterligare tillkommande trafikslag (byggtrafik) kommer 
att öka komplexiteten bland annat med många provisorier 
under byggtiden. Med största säkerhet blir det utmanande 
att lösa prioriterade akuta transporter och att separera 
tung trafik från oskyddade trafikanter. En omlokalisering 
av parkeringsytor kommer att krävas.

Det är svårt att se hur framtida trafikeffekter kan komma 
att kombineras med ombyggnation av sjukhusområdet.
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8. EKONOMI
Att genomföra rivning av ca 65 00 m2 befintliga byggna-
der och produktion av ca 100 000 m2 nya lokaler på en 
tomt som är ca 50 000 m2 (brutto dvs inkl vägar mm) i ett 
centrumläge med pågående vårdverksamhet, är minst sagt 
en utmaning.

Byggprocessen måste alltid anpassas till vårdens förutsätt-
ningar. Den hänsyn som måste tas till pågående vård pga 
fysiska störningar som t ex damm och buller vilket kan 
innebära att produktionstakten minskas och t om stund-
tals måste avstanna. Likaså behöves evakueringar och 
andra provisorier ordnas. Samtidigt skall brandsäkerhet, 
personsäkerhet, orienterbarhet och inbrottsskydd mm ha 
fullgod funktion. 

Till höger redovisas ett axplock av hittills identifierade 
samband som påverkar en tänkt produktion och dess 
kostnad på CLV. Samtliga röda markeringar i matrisen 
innebär en fördyrning vid exploatering på befintlig tomt.

En försiktig sammanfattning av ovanstående matris är att 
den ökade komplexiteten vid produktion på CLV innebär 
svårigheter att få en fullgod sjukhusvård under lång tid 
samt ökade produktionskostnader. Kostnadsökningen 
bedöms bli så stor som 15-20% jämfört med att bygga 
nytt på annan plats.

Komplicerat

Mindre komplicerat

Enkelt

Ej relevant

Bef. CLV Nyetablering

Angöring

Anhörigflöde

Brandsäkerhet

Byggmaterial hantering

Damm

Evakueringslokaler

Ljudstörning

Patientflöden

Personsäkerhet

Produktionsplanering

Provisorier

Trafikflöden

Återbruk

Överblickbarhet
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9. SAMMANFATTANDE DISKUSSION
Socialstyrelsens rapporteringar visar på att den demogra-
fiska utvecklingen i Sverige samt vårdens svåra utmaning 
med kompetensförsörjning kräver en ökad effektivisering 
för att hantera det ökade behovet av kvalificerad vård. 
Den samlade bedömningen är att vi kommer att få ett 
ökat vårdbehov med en minskad personalstyrka. Denna 
utveckling ställer stora krav på vårdens organisation och 
på vårdlokalernas funktion.

ett modernt akutsjukhus med angivet vårdinnehåll vara 
ca 140 000 m2. Angivet behov inkluderar ytor för logistik 
och teknisk försörjning men ej parkering.

Vårdens arbetssätt, teknikstöd, kravställningar på robust-
het och säkerhet har förändrats och genomgått dramatis-
ka utvecklingssteg de senaste 15 åren. Förändringen är så 
stor att grundläggande krav på vårdarkitektur, organisa-
tion, fysisk utformning, logistisk- och teknisk infrastruk-
tur, myndighet- och samhällsfunktioner mm har givit helt 
nya förutsättningar. Befintliga byggnader vid CLV (som 
uppgår till 115 000 m2) har mycket begränsade förutsätt-
ningar att matcha de nya behov som uppstått, eftersom 
de har fel byggnadsstruktur, planlösningar och tekniska 
stödfunktioner samt robusthet. Byggnadsbeståndet måste 
radikalt föryngras.

Fastighetutvecklingsplanen från 2019 visar att det kan 
finnas 140 00 m2 tillgänglig yta tidigast år 2045. CLV-om-
rådet måste därför genomgå en exploatering under en 
25-årsperiod med komplexa flyttkedjor enligt principen 
”riva->bygga nytt->flytta”. En stor del av befintligt bygg-
nadsbestånd kan inte möta tekniska och organisatoriska 
krav för modern vårdverksamhet. Befintliga byggnader 
är uppförda under flera decennier och har kompletterats 
och byggts om allt eftersom. Efter bästa förmåga har de 
anpassats efter var tids kravställning och kan idag sägas 
hålla en genomsnittlig 1990-talsstandard. Totalt rör det 
sig om varsam rivning av ca 65 000 m2 och nybyggnad 
av ca 100 000 m2 i ett flertal olika etapper. Slutpunkten 
kommer ockå att senareläggas, eftersom tidpunkten för 
en eventuell start (2019) redan blivit förskjuten relativt 
utvecklingsplanen.

Den organisatoriska och tekniska utvecklingen av vården 
och dess lokaler under dessa 25 år kommer också att 
fortsätta, troligen i allt snabbare takt. Måldefinitionen blir 
därmed svårare och med det finns en ökad risk att bygga 
in sig ”i ett hörn” med den begränsade ytan som finns 
tillgänglig. Pusslet måste läggas redan dag ett.

Region Kronoberg har redan gjort bedömningen att det 
finns ett behov av att utveckla regionens lokaler för akut-
sjukvård. Sedan mitten av 2010-talet har både ett kortsik-
tigt akut behov och ett mer långsiktigt behov identifierats. 
En fastighetsutvecklingsplan har tagits fram för CLV, 
vilken pekade på tänkbar utveckling av sjukhusområdet 
och brister i befintligt byggnadsbestånd. Därefter gjor-
des en förstudie om var framtidens akutsjukvård i Växjö 
lämpligast bör placeras, vilket mynnade ut i ett förslag att 
etablera ett nytt akutsjukhus på en ny plats i Växjö.

Under åren 2020-21 har Region Kronoberg också genom-
fört en behovsanalys av vilken omfattning och typ av vård 
som ett framtida akutsjukhus i Växjö bör innehålla. Be-
hovsanalysen redovisar vårdbehov och tänkbara effekti-
viseringar i förhållande till dagens situation. Underlag för 
denna snabbutredning har varit ”Vårdalternativ 2”. 

Med utgångspunkt i behovasanalysen för framtidens akut-
sjukhusvård i Växjö har ett ytbehov för ett modernt akut-
sjukhus tagits fram. Ytbehovet är beräknat utifrån aktuell 
kravställning på nya vårdbyggnader, med förutsättningar 
om evidensbaserade lösningar, ”best practise” och med 
ett förväntat tekniskt stöd samt övergripande effektivise-
ringskrav. Därigenom bedöms det totala lokalbehovet för 

Illustration hämtad från PTS
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Skall denna yta av modern vård implementeras på CLV 
får det oundvikligen stora konsekvenser för vården. 
Ombyggnader innebär stora störningar och det kommer 
att vara en långsam process, bl a eftersom det saknas 
expansionsyta på CLV. Genomförandet kommer också att 
medföra extraordinära kostnader. En orsak är att det är 
komplext ur produktionssynpunkt att riva gamla lokaler 
och producera stora mängder nya moderna lokaler, med 
verksamheter i drift, i ett centrumläge och på en begrän-
sad yta.

I allt väsentligt kommer befintligt CLV aldrig att kunna 
tillgodose samtliga krav som finns på ett modernt sjuk-
hus. Kompromisser kommer att behöva göras, i flytt-
kedjan med att inpassa framtidens vårdinnehåll med sin 
utbredning och sina sambandskrav, i kombination med 
ett femtonspel där äldre byggnader successivt rivs och 
där nya byggnader tillkommer (vilka också ska ansluta till 
befintligt byggnadsbestånd). Dessutom kommer explo-
ateringen att ta tid just eftersom man successivt måste 
riva->bygga nytt->flytta.

Följande bedömda konsekvenser (se ruta till höger) anses 
vara de mest betydelsefulla. I snabbutredningen ovan re-
dovisas ytterligare ett antal konsekvenser vid en etablering 
på befintligt CLV.

Sammanfattningsvis är bedömningen att det kommer ta 
längre tid, bli sämre och bli dyrare att genomföra ”Vård- 
alternativ 2” på CLV, relativt att bygga ett nytt sjukhus på 
en ny fastighet i Växjö.

Om den bedömda volymen av modern vård, med 
ett ytbehov om 140 000 m2, skulle implementeras 
på befintligt CLV bedöms det få följande övergri-
pande konsekvenser:
• Vårdalternativ 2 kan inte implementeras fullt 

ut förrän tidigast år 2045 på grund av ett 
succesivt genomförande enligt ”riva->bygga 
nytt->flytta”-principen.

• En exploatering på CLV kan aldrig uppnå 
samma fysiska vårdstandard som ett helt nytt 
sjukhus, eftersom CLV har gamla strukturer  
och begränsad tomtyta.

• Effektiviseringar av verksamheter bedöms 
inte få full effekt eftersom byggnaderna be-
gränsar samverkan.

• Inlåsningseffekter av patient- och logistik-
flöden då områdets byggnader kommer att 
ha olika våningshöjder. Hänsyn måste tas till 
befintliga byggnadsstrukturer.

• Patientsäkerheten försämras under en     
25-årsperiod då området kommer att vara en 
byggarbetsplats. Omläggningar av teknisk 
försörjning är också en riskfaktor under hela 
perioden.

• Modern vård och direkt tillgång till läkande 
miljö blir svåra att implementera på CLV 
under ombyggnadstiden.

• Försämrad arbetsmiljö för vårdpersonal under 
lång tid.

• Svår tillgänglighet för blåljustransporter vid 
expansion av befintligt CLV.

• Svårt att implementera kompletterande och 
robusta tekniska system för logistik och tek-
nik, eftersom det inte är likartad infrastruktur 
i byggnaderna. Detta leder till sämre driftsä-
kerhet än vid nyproduktion.

• Investeringen på befintligt CLV bedöms bli 
högre än vid nyproduktion på annan plats.

+ SJUKHUS
CENTRUMBORTÅT VÄGEN

Kompetensförsörjningen 
inom vården är svår 
och vården blir alltmer 
tekniskt avancerad.
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