Datum: 2021-12-20
Identifierare: 254759
Handläggare: Hanna Nyman

Bilaga 1 – Gemensamma förutsättningar

I denna bilaga lämnas en redogörelse för förutsättningar för byggnation av nytt sjukhus som är
gemensamma för de både alternativen.

1. Övergripande förutsättningar
Planeringsprinciper

Regionfullmäktige § 93/19 styrande planeringsprinciper för arbetet enligt följande:
 patientsäkerhetsprincipen
 flödesprincipen
 orienterbarhetsprincipen
 generaliserbarhetsprincipen
 hållbarhetsprincipen
Närmare Kronobergaren

Närmare kronobergaren, utgör grunden i den långsiktiga utvecklingen av hälso- och sjukvården i Kronoberg.
Strategin siktar mot år 2030 och tydliggör hälso- och sjukvårdens övergripande målbild och viktigaste
utvecklingsområden för att kunna bedriva en fortsatt god vård för länets invånare. Närmare Kronobergaren:
Program 2021–2024 visar inriktningen för arbetet med omställningen till nära vård för den kommande
perioden. Programmet är fastställt i hälso- och sjukvårdsnämnden och kommer att presenteras för
regionfullmäktige i början av 2022. Programmet är en viktig del av Nära vården precis som sjukhuset är en
del av den Nära vården. Det är av stor vikt att dessa harmoniserar med varandra inför beslut om sjukhusets
lokalprogram.
Vårdkonsultföretaget Sirona har redovisat beräkningar för hur en ny vårdstruktur i linje med Närmare
Kronobergaren kan påverka det nya sjukhuset. Enligt Sironas rapport Nytt akutsjukhus och vård Närmare
Kronobergaren - Sammanfattande leverans (mars, 2021) kommer det samlade vårdbehovet 2030 att minska
jämfört med utvecklingen i basprognosen, om den rekommenderade vårdstrukturen realiseras fullt ut.
Fördelat på vårdformer och jämfört med 2019 innebär detta enligt Sironas beräkningar: 33% minskning av
vårdtillfällen i slutenvården, 40% ökning av dagsjukvården och 12% minskning av besök i specialiserad
öppenvård. Regionen har sedan internt värderat och bearbetat möjligheterna Sirona lyfter med den nya
vårdstrukturen, vilket har lett fram till de planeringsförutsättningar för nytt sjukhus som nu är framtagna.
Gröna Kronoberg 2025

Kronobergs regionala utvecklingsstrategi heter Gröna Kronoberg 2025. Strategin beskriver hur det ska vara att
leva i Kronoberg 2025 och vad som behöver prioriteras för att länet ska ha en hållbar regional tillväxt.
Region Kronobergs hållbarhetsprogram

Region Kronobergs hållbarhetsprogram är riktmärket för hur vi som organisation ska arbeta mot FN:s globala
mål för hållbarhet. Programmet utgår från sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv och omfattar hela
Region Kronobergs verksamhet.
Miljöbyggnad

Miljöbyggnad (2020) är ett certifieringssystem som ställer krav inom områdena energi, inomhusmiljö och
byggmaterial. Det nya akutsjukhuset ska som minst uppfylla miljöbyggnad nivå silver och ha som ambition
att uppfylla nivå guld för energianvändningen (MiljöByggnad 3.1), i linje med PTS energi- och miljöriktlinjer.
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Det robusta sjukhuset

Ett modernt sjukhus och dess fastighetstekniska system ska var säkra, robusta och effektiva. Den robusta
sjukhusbyggnaden – En vägledning för driftsäkra sjukhusbyggnader (2021), är en skrift som Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) ger ut med syfte till att skapa förutsättningar för att planera, bygga
och förvalta sjukhusbyggnader i vardag, kris och krig.
Öppenhet och transparens

Ett nytt akutsjukhus i Växjö intresserar och berör invånarna i Kronoberg och regionens medarbetare,
oavsett var det kommer att placeras. Det har varit viktigt att skapa goda möjligheter att kunna följa och
bidra i arbetet genom hela processen. Ett flertal kommunikationsinsatser har genomförts internt och
externt i syfte att ge information, förankra och skapa delaktighet, öppenhet och transparens. Kontinuerlig
kommunikation och avstämning har skett i chefsforum, medarbetarträffar, medborgarträffar och
rundvandringar har arrangerats och i regionens interna och externa kommunikationskanaler har man
kunnat ta del av arbetet – till exempel via pressmeddelande, nyhetsbrev och webb. I december 2020
lanserades nyasjukhuset.se i syfte att göra det lättare för invånare och medarbetare att följa arbetet och
skapa bättre möjligheter för dialog via specifika funktioner för interaktionen. Regionen har också
samarbetat med Växjö kommun i kommunikation av detaljplan, infrastruktur och byggnation i Räppe.
Program för teknisk standard (PTS)

När vi bygger nytt eller renoverar våra vårdbyggnader ska vi åstadkomma lokaler med rätt funktion och
kvalité. För att säkerställa detta så arbetar vi enligt PTS. I PTS finns riktlinjer som är nationella, regionala
eller sektorgemensamma. Det innehåller lösningar av teknik och miljö som ser till att myndigheters krav
uppfylls samtidigt som det säkerställer att vårdens behov av ändamålsenliga lokaler tillgodoses.
Enpatientrum

Den viktigaste evidensbaserade designfaktorn för vårdbyggnation är byggandet av enkelrum (se bl.a.
Evidensbas för vårdens arkitektur 1.0 där Ulrich (2012) sammanställer tillgänglig forskning och huruvida
evidens finns att tillgå inom de olika områdena samt Enkelrum vid ny- och ombyggnation - vårdhygieniskt yttrande
2020-11-04). Vårdavdelningarna på det nya sjukhuset kommer att planeras med enbart en-patientrum med
privata hygienrum. Detta är ett förtydligande av patientsäkerhetsprincipen som framhåller att en- och
tvåpatientrum ska prioriteras.
Typvårdsavdelning

På det nya sjukhuset planeras det för standardiserade vårdavdelningar som är ändamålsenliga, funktionella
och flexibla inför framtidens vårdbehov. Under våren 2020 tog en arbetsgrupp med representanter från
vårdverksamheter och vårdhygien fram ett koncept för framtidens vårdavdelning på det nya akutsjukhuset.
Resultatet presenteras i Swecos rapport Sammanställning arbetsgrupp Framtidens vårdavdelning 2021-04-16.
Utgångspunkten är att varje vårdavdelning består av 24 stycken enpatientrum men undantag kan göras för
vissa verksamheter i välmotiverade fall.
Administrativa lokaler

Som ett led i arbetet med det nya sjukhuset i Växjö har de administrativa arbetsplatserna kartlagts med
hjälp av företaget Sweco. Kartläggningen har bestått av två delar, en informationsinhämtningsdel och en
resultatdel. I både intervjuer och enkät av sjukhusets personal framkom kontrasterande behov av närhet till
sin enhet och sin egen yrkeskategori samt behov av avskildhet för att kunna arbeta ostört och koncentrerat.
Enligt kartlagda forskningsstudier bör samma ambitionsnivå finnas för planering av administrativa
arbetsplatser som för vårdens övriga lokaler. Fortsatt utformning av det administrativa arbetsytorna
kommer att ske efter investeringsbeslut. Resultatet återfinns Swecos rapport i Nytt akutsjukhus Växjö kvalitativa administrativa arbetsmiljöer 2021-12-03.
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Vårdens kritiska samband

För att kunna placera ut vårdverksamheterna på ett nytt sjukhus kartlades tidigt de olika
vårdverksamheternas sambandsbehov. I detta arbete involverades delprojektledare (utvalda representanter
från respektive klinik), sjukhusledning, verksamhetschefer och chefläkare. De mest kritiska sambanden
utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv identifierades och har sedan varit styrande för den fortsatta
processen.
 Akutmottagning, akutvårdsavdelning, ambulanshall, barnakutmottagning och röntgen placeras på
samma plan
 Operation, intensivvårdsavdelning (IVA), post- och preoperativ vård, förlossning, BB och
neonatalavdelning placeras på samma plan
 Sterilteknik behöver placeras med nära samband till operation
 Operation och IVA placeras med fördel med rakt, vertikalt samband till akutmottagning och
röntgen.

Vårdens dimensionering

Vårdens dimensionering är baserad på vårdkonsultföretaget Sironas dimensioneringsrapport (2021-02-24
och 2021-03-16), Sironas justerade dimensioneringsrapport (2021-06-11) och klinikernas återkoppling på
Sironas rapporter. Vidare utgår vårdens dimensionering från samma fördelning som finns mellan Växjö
och Ljungby i dagsläget. Vårdens dimensionering utgör utgångspunkten för investeringsunderlaget, men
kan komma att uppdateras under projekteringen i takt med exempelvis den medicinska utvecklingen eller i
takt med utvecklingen av den nära vården.
Vad

Centrallasarettet Växjö 2019

Nytt sjukhus

Slutenvårdsplatser

226 disponibla

248

Intensivvårdsplatser

6

8

Neonatalplatser

10

14

Operationssalar

13, inkl. 1 lightsal

15, inkl. 2 lightsalar

Ögonoperationssalar

2

3

Postoperativa platser
Förlossningssalar
Strålbehandling

24 + 7 endoskopi
6
4 bunkrar

40
8
4 bunkrar, 3 acceleratorer

Röntgen

15 lab

21 lab

Dagvårdsplatser*

59, varav 15 dialys

98, varav 29 dialys

*Dagvårdsplatser avser här dagmedicinska platser
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2. Ytökning från förstudien till dagens behov för nytt sjukhus
I förstudien (Förstudie: Bygga om- och till centrallasarettet Växjö på befintlig tomt eller bygga nytt sjukhus strax utanför
Växjö stadskärna) antogs det att ytan för nytt sjukhus kunde effektiviseras och optimeras till 105 000 kvm
och bedömningen var att CLVs fysiska strukturer var ineffektiva. Det antogs att ett nytt sjukhus kunde
effektiviseras då dagens CLV består av sammanbyggda huskroppar från olika tidsepoker.
Tabellen nedan visar en ökning och förklaringar av ytan för ett nytt sjukhus. Det är ett resultat av
utredningar av framtida vård och arbetssätt, nya och framtida tekniska krav samt ökat krav på robusthet.
Grundläggande krav på vårdarkitektur, organisation, fysisk utformning, logistisk- och teknisk infrastruktur,
myndighet- och samhällsfunktioner mm har givit helt nya förutsättningar.
Yta CLV
Behov Yta
(Förstudie 2019) (Nytt Sjukhus)
Öppenvård
(Lätt vård)

Slutenvård
(Lätt vård)

19 314

19 000

Utökning dagsjukvård + 25 rum. Inriktning att vårdrum för dagsjukvård
utformas lika som vårdrum/enpatientrum med egen toalett och dusch.
Utökning dialyskapacitet, + 90% (+14 tappställen) med övervägande
enpatientrum med tillhörande toalett. (Total utökning dagsjukvård 3850 kvm).

15 099

18 000

100% enpatientrum på vårdavdelningar. Samtliga vårdrum utformas enligt
gällande PTS och med tillhörande hygienutrymmen.
Samtliga rum på infektionsklinik förses med in- och utvändig slussfunktion.

21 000

Samtliga högintensiva verksamheter anpassas till gällande standard, PTS.
Utökat antal operationssalar, för att uppnå ökad nyttjandegrad av OP salar
tillskott av uppdukning- och förberedelserum.
Utökning med postoperativa vårdplatser och anpassning till gällande krav på
utrymme per vårdplats. Utökat antal av förlossningssalar (+2), utökat antal
undersökningsrum för MR och CT på röntgen.
Akutmottagning inklusive barnakutmott med utökning av rumskapacitet
inklusive tillhörande stödfunktioner.

4 000

Utökad laboratoriekapacitet framförallt klinisk mikrobiologi och klinisk
patologi. Anpassning till PTS i de utrymmen det är applicerbart.
Ny teknik och robotar kräver större utrymme och öppna ytor. Generellt ökade
korridorbredder, variation mellan 2000–3200 mm.

Teknikintensiv vård
(Verksamheter av mer

installations- och
teknikintensiv karaktär,
såsom bilddiagnostik,
strålning och operation)

Lab

Huvudsaklig anledning till förändring

16 171

4 455

Administrativa lokaler

7 636

6 000

Service

15 668

14 000

Kommunikationsytor
Tekniska system

12 393

11 000

11 112

16 000

Större schakt och fler tekniska system, kapacitetsökning för att byggnaden är
större. Nya ökade krav på arbetsmiljö, patientsäkerhet, driftsäkerhet samt
teknisk robusthet och redundans.

3 723

10 000

Ytökning pga mer teknisk utrustning som behöver tekniskt stöd (OP,
Sterilcentral, labb, Neo, IVA och radiologi). Ökade krav på skyddsventilation
med låg CFU, sterila uppdukningsrum och trycksatt avdelning.

(Apparatrum, el- gas- &
undercentraler, teknikrum,
ställverk, & schakt)

Tekniska system
högteknogisk vård

(tex: utrymme för opventilation, med.gas mm)

Teknisk infrastruktur

(Hiss, kulvert och fläktrum)

Väggar

4 256

10 000

4 000

6 000

-10 000
Totalsumma BTA

105 000

Pga av säkerhetsskäl finns krav på separerad kulvert för gods/logistik och för
personal-, patient-, och anhöriga samt egen kulvert för teknisk media.
Storleken på kulvert är anpassad för de nya kraven på teknisk försörjning men
även för framtida utveckling och system med dubbelriktad trafik (t.ex. truck
och AGV). Sjukhusets redundanta teknikmediaförsörjning kräver mer utrymme
i kulvertar.
Extra ytbehov som krävs för att klara dagens myndighetsbehov på
energieffektivisering, ytterväggarna blir tjockare.
Vakanta ytor & effektivisering

135 000
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3. Vårdens verksamheter
Vårdens verksamheter och verksamheternas sambandsbehov är styrande vid byggnation av nytt sjukhus,
oavsett tomt. Nedan beskrivs verksamheterna på Centrallasarettet Växjö utifrån ett nuläge.
Akutgeriatriska kliniken

Akutgeriatriska klinikens uppdrag är att bedriva akutgeriatrisk slutenvård och öppenvård för multisjuka
äldre med ortopediska åkommor. Kliniken har en gemensam verksamhetschef med ortopedkliniken och
ett nära samarbete finns mellan klinikerna. Avdelning har i nuläget 16 vårdplatser. Kliniken har också en
mottagning för öppenvård avseende osteoporos, uppföljning efter inneliggande vård och laser i
smärtstillande syfte. En viktig fråga för framtiden är hur sjukhusvården och den nära vården för den äldre
patienten ska utformas i regionen.
Sambandsbehov
Avdelningen har i dagsläget ett nära samarbete med ortopedavdelningen, så en önskvärd placering är i
närhet till den.
Akutkliniken

Akutkliniken är en länsgemensam klinik med verksamhet i både
Växjö och Ljungby. I Växjö finns en akutmottagning och en
akutvårdsavdelning.
 Akutmottagningen: Akutmottagningen i Växjö behandlar akut
sjuka inom specialiteterna medicin, infektion, kirurgi och
ortopedi. På kvällar, nätter och helger tar akutmottagningen
även emot de som söker till ögonkliniken och öron-näsahalskliniken. Kirurgiska och ortopediska åkommor hos
barn omhändertas på akutmottagningen medan medicinska
sjukdomar omhändertas på barnakuten.
 Akutvårdsavdelningen (AVA): På AVA vårdas främst
patienter från medicin-, infektions-, kirurg-, ortoped-, öron,
näsa och hals- samt ögonkliniken. AVA har i dagsläget 20 vårdplatser med vanlig
vårdavdelningsnivå plus 4 vårdplatser (AVA obs) med förhöjd vårdnivå. Uppdraget är att vårda
patienter som främst läggs in från akutmottagningen där läkare bedömer att det är troligt med
hemgång inom 36 timmar. Vid vårdplatsbrist fungerar AVA som ett ”dragspel” mellan olika
klinikers behov av vårdplatser.
Sambandsbehov
 Akutmottagningen: Akutmottagningen har ett stort inflöde av patienter utifrån och behöver placeras
med god orienterbarhet för alla ankommande och med parkeringsmöjligheter direkt utanför
mottagningen. Akuten behöver placeras i direkt anslutning till ambulanshall, röntgen och AVA.
Närhet till operation och intensivvård är också avgörande ur ett patientsäkerhetsperspektiv.
Akutmottagningen och barnakuten ska placeras i närhet till varandra för att underlätta samverkan.
Akuten har också behov av närhet till infektion kortare transport av smittsam patient.
 Akutvårdsavdelningen (AVA): Patienter kommer främst från akutmottagningen. Patienter på AVA
obs kan snabbt försämras och då är närheten till specialiserad vård som intensivvård och
operation viktig.
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Ambulansverksamheten

Ambulansorganisationen är en länsgemensam verksamhet som
består av åtta ambulansstationer. Uppdraget är primärt cirka 200
000 Kronobergare, men vid akut livshotande tillstånd finns inga
geografiska gränser. Ambulansen på Centrallasarettet Växjö svarar
primärt för beredskapen i östra Kronoberg och de
ambulansresurser som finns är fem dygnsambulanser fyra
dagambulanser, samt en lättvårdsambulans. Verksamhetens
uppdrag att bedriva ambulanssjukvård genom att bedöma patienter,
behandla eller transportera till enhet som kan ge behandling, eller
hänvisa till adekvat vårdnivå. I takt med medicinsk utveckling och
högre kompetens i verksamheten har ambulanssjukvården
utvecklats till att i större utsträckning behandla patienter i hemmet
och att hänvisa patienter till adekvata vårdinstanser.
Sambandsbehov
Ambulanshallen ska placeras bredvid akutmottagningen. För ambulansstationen är det prioriterat att
snabbt kunna ta sig till sjuk patient eller skadeplats. Dagens lokalisering har god tillgänglighet till
befolkningen i Växjö, däremot är det relativt långt från större vägar och försvårar tillgänglighet till
landsbygd och tätorter runt Växjö. Det pågår en lokaliseringsutredning för var ambulansstationen ska
placeras, men detta är inte beslutat.
Anestesikliniken

Kliniken är en länsgemensam klinik med enheter i både Växjö
och Ljungby. Verksamhetens uppdrag är att








tillhandahålla anestesi- och operationssjukvård (pre-,
per- och postoperativ vård) dygnet runt inom områdena
allmänkirurgi,
ortopedi,
gynekologi/obstetrik,
öron/näsa/hals, tand/käk och ögon. I Växjö finns idag
12 operationssalar och 24 uppvakningsplatser.
tillhandahålla intensivvård dygnet runt till svårt sjuka
patienter med hotande eller manifest svikt i vitala organ.
I dagsläget finns 11 intensivvårdsplatser med ett uppdrag
på 6 disponibla vårdplatser.
tillhandahålla
steriliserad
instrumentutrustning
genom att på ett kvalitetssäkrat och patientsäkert sätt
utföra instrumentservice ifråga om avveckling, syning,
instrumentvård, packning och sterilisering. Enheten har både interna och externa kunder.
tillhandahålla konsultstöd till andra verksamheter. Konsultverksamheten består bl.a. av
medverkan vid olika larm, ambulansuppdrag och procedurer/anestesier där patienter behöver
anestesiologisk service inom och utanför Centrallasarettet Växjö.

Sambandsbehov
Anestesikliniken har flera kritiska samband. Operation, IVA, postop, preop, förlossning och neonatal ska
placeras med nära flödessamband på samma plan. Sterilcentralen och akutmottagningen ska placeras med
nära samband till operation. IVA har starka samband till akutkliniken och till röntgen.
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Audionommottagning

Audionommottagningen och tekniska hörselvården har ett livslångt åtagande för patienter med
konstaterad hörselnedsättning. En stor andel av dessa hörselnedsättningar debuterar i medelåldern och
framåt. Efter avslutad rehabilitering kommer patienten för service och underhåll av sina hjälpmedel samt
för ny hörselrehabilitering vid utbyte av hjälpmedlen. Därför är hela patientgruppen kvar med en
kumulativ ökning tills patienten avlider. Audionommottagningen ansvarar även för en stor grupp barn.
Sambandsbehov
Eftersom verksamheten har ett stort flöde av patienter bör verksamheten placeras långt ner i byggnaden
med närhet till entréer. Audionommottagningen är idag placerad på ÖNH-mottagningen, vilket den även
ska vara framöver.
Bild- och funktionsmedicin
Röntgenenheten

Röntgen är en länsgemensam organisation med verksamhet i Växjö och Ljungby. Diagnostiken ger stöd
för beslut om behandling och uppföljning i både akut och stabil sjukdomsfas. Röntgenenheten i Växjö är
uppdelad i olika sektioner som inkluderar exempelvis skelett och lungröntgen, datortomografi,
magnetresonanstomografi, mammografi och ultraljud. Verksamheten är öppen dygnet runt med
jourverksamhet. Patienterna kommer på remiss från samtliga sjukvårdsinrättningar i länet. Utvecklingen
inom radiologin innebär mer och fler avancerade undersökningar och vissa modaliteter tar över fler och
fler undersökningar från andra modaliteter. Denna utveckling är särskilt tydlig inom områden som MR,
CT, PET och ultraljud där en kraftig expansion av dessa undersökningar kan förutspås.
Sambandsbehov
Röntgen är den verksamhet som har det högsta besöksantalet. Det är ett stort flöde av patienter som
kommer via akutmottagningen. Därmed finns skäl att placera akutmottagningen och röntgen i ett tätt
samband. En målsättning bör vara att placera en datortomograf så nära ambulanshall och akutrum som
möjligt. Mammografisektionen bör ligga i nära anslutning till bröstmottagningen. Den samlade
nuklearmedicinska verksamheten ska ligga i nära anslutning till röntgen, klinisk fysiologi och medicinsk
fysik (MFT).
Klinisk fysiologi

På enheten för klinisk fysiologi undersöks funktioner i kroppens olika organ. Undersökningar inom klinisk
fysiologi är en viktig länk för att besluta om patienters behandling och uppföljning av sjukdom i både akut
och stabil sjukdomsfas. Exempel på undersökningar som genomförs är arbetsprov, långtids-EKG,
nuklearmedicinsk diagnostik, spirometri, EEG, UKG, urodynamiska undersökningar och ultraljud.
Verksamheten servar all slutenvård och öppenvård med diagnostik under dagtid. Den allra största
verksamheten finns på Centrallasarettet Växjö men en begränsad verksamhet med begränsat metodurval
bedrivs även i Ljungby.
Sambandsbehov
Fler och fler av de fysiologiska hjärtundersökningarna kommer att göras med bildgivande metoder som
MR, CT och PET. På ett nytt sjukhus ska de nuklearmedicinska verksamheterna vara samlade. Av dessa
anledningar ska klinisk fysiologi placeras i anslutning till röntgen, nuklearmedicinsk enhet, medicinsk fysik
och strålningsenheten.
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Barn- och ungdomskliniken

Barn- och ungdomskliniken är en länsgemensam klinik som
inrymmer barnens: medicin-, onkolog-, akut- och infektionsklinik,
slutenvård för alla barn oavsett kliniktillhörighet, dagvård,
hemsjukvård, palliativ vård samt pre- och postoperativ vård för
barn via barndagvården, neonatologiverksamhet; intensivvård
inklusive respiratorvård, hemsjukvård och uppföljningsmottagning
för nyfödda och vård för alla barnspecifika tillstånd kopplade till
växande och utveckling. I Växjö har kliniken flera verksamheter:
barnakuten, barndagvården, barn- och ungdomsavdelningen (14
vårdplatser + 2 obs-platser), barn- och ungdomsmottagningen,
neonatalavdelningen (10 vårdplatser), lekterapin och sjukhusskolan.
Sambandsbehov
Kliniken behöver i samlas för att säkerställa barnets bästa i enlighet med Barnkonventionen. Barnakuten
ska placeras bredvid vuxenakuten för att underlätta samverkan. Vidare har neonatalavdelningen ett kritiskt
samband med operation, IVA, postop och förlossning och ett starkt samband till BB.
Infektionskliniken

Infektionsklinikens uppdrag är att bedriva öppen och sluten specialiserad infektionssjukvård i Kronobergs
län. Verksamhetens huvudsakliga uppgift är att ta hand om vuxna patienter med allvarliga infektioner,
akuta som kroniska, samt smittsamma sjukdomar. Infektionskliniken har i nuläget en slutenvårdsavdelning
med 18 platser, varav 10 isoleringsrum. Mottagningsverksamheten utreder och behandlar patienter med
akuta och kroniska infektioner och har även en sprututbytesverksamhet.
Sambandsbehov
Kliniken behöver placeras på nedre plan med ingångar utifrån in till rummen samt behov av närhet till
IVA och akuthissar för transport av svårt sjuka patienter. Kliniken behöver isoleringssalar (enkelrum med
sluss) med adekvat luftväxling samt närhet till akuten för kortare transport av smittsam patient.
Kirurgkliniken

Kirurgkliniken är en länsgemensam klinik. Klinikens uppdrag är att handlägga akut och planerad öppen
och sluten vård inom allmän kirurgi, barnkirurgi, bröst och endokrinologi, kärl, urologi samt övre och
nedre mag-tarm. Växjö har i nuläget två slutenvårdsavdelningar för med 22 respektive 25 vårdplatser. På
kirurgmottagningen finns en inskrivningsmottagning och sluss där patienter som ska opereras i
slutenvården får komma för förberedelse operationsdagens morgon. Kirurgmottagning bedriver
öppenvård för de olika kirurgiska specialiteterna. Den är fysiskt samlad förutom bröst och
endokrinmottagning som ligger intill mammografin. Kliniken ansvarar för en endoskopienhet som nyttjas
av både kirurg-, medicin-, barn- och ÖNH-kliniken. Det finns en operationssal på endoskopienheten samt
sju uppvakningsplatser.
Sambandsbehov
Kirurgavdelningarna behöver placeras nära operation och den postoperativa avdelningen. Idag kommer
dagkirurgiska patienter till en preoperativ enhet på operationsdagens morgon, och i framtiden borde
samma process finnas även för inneliggande patienter. Endoskopienhetens verksamhet inklusive
operationssal bör placeras nära operationsenheten för en samlokalisering av de postoperativa platserna.
Bröstmottagningen är också i behov av en placering nära mammografin då verksamheterna har mycket
nära samband.
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Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Klinisk kemi och transfusionsmedicin är ett ackrediterat laboratorium. Verksamhetsområdet omfattar den
provtagning som görs av enhetens personal, analysarbete samt utveckling inom området för klinisk kemi
och transfusionsmedicin. Blodtappning utförs på båda sjukhusen där vissa processer inom framställning
av blodkomponenter är centraliserade till Växjö. Blodtappning sker dagtid på vardagar samt två kvällar per
vecka. På laboratorierna utförs rutin- och specialanalyser dagtid, måndag till fredag med en viss
uppdelning mellan Växjö och Ljungby. Akuta analyser utförs dygnet runt, alla dagar.
Sambandsbehov
Avdelningarna för klinisk kemi och transfusionsmedicin bör placeras tillsammans. Blodgivningen bör
placeras tillgängligt i byggnaden. Provtagningen har ett stort patientflöde och placeras därför gärna centralt
och entrénära. Närhet till klinisk mikrobiologi skulle kunna bidra till ökat samarbete mellan laboratorierna.
Klinisk mikrobiologi

Klinisk mikrobiologi Växjö ingår sedan 2012 i en gemensam
organisation med klinisk mikrobiologi i Karlskrona.
Verksamheten styrs av en politisk nämnd bestående av
ledamöter från Kronoberg och Blekinge. Laboratorierna är
ackrediterade enligt ISO/IEC standard och granskas av
SWEDAC, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen. Laboratoriet
tillhandahåller diagnostiska tjänster inom huvudsakligen
mikrobiologi men i viss mån även inom immunologi. Nära
kopplat till verksamheten finns även vårdhygien och
smittskyddsenheten. Målet för vårdhygien är att förebygga och
begränsa uppkomst av vårdrelaterade infektioner samt att
förebygga och begränsa smittspridning. Smittskyddsenheten
planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet.
Sambandsbehov
Klinisk mikrobiologi, smittskydd och vårdhygien bör samplaceras. Placeringen på sjukhuset är generellt
inte kritisk eller beroende av något annan verksamhet, men bör i möjligaste mån väljas utifrån övriga
verksamheters behov av att enkelt kunna lämna in prover till laboratoriet. Förutsättningar finns för att
tillsammans med Klinisk kemi etablera en gemensam provmottagning och jourverksamhet om
verksamheterna placeras intill varandra.
Klinisk patologi och cytologi

Avdelningen för klinisk patologi och cytologi ansvarar för all diagnostik av vävnadsprover och cellprover
inom Kronobergs läns upptagningsområde. Kliniken är uppdelad i tre sektioner; patologi, cytologi och
obduktion/bårhus. Till kliniken hör även ett immunolaboratorium samt en punktionsmottagning.
Inom klinisk patologi och cytologi undersöks olika förändringar i organ eller biopsimaterial för att
fastställa godartade och elakartade tumörer eller inflammatoriska förändringar. Inom verksamhetsområdet
ingår även att utföra kliniska obduktioner samt bårhusverksamhet. Till bårhuset kommer samtliga
patienter som avlider på sjukhuset samt flertalet avlidna i kommunalt och enskilt boende.
Sambandsbehov
En stor mängd prover fordrar omedelbar handläggning av preparat i anslutning till operation varför en
placering i relativ närhet till operation är fördelaktig.
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Kvinnokliniken

Kvinnokliniken är en länsgemensam klinik. Den största delen av verksamheten bedrivs i Växjö och i
Ljungby handläggs främst öppen vård. Klinikens uppdrag är att handlägga akut och planerad öppen och
sluten vård för kvinnor i behov av obstetrisk och gynekologisk vård.
Kliniken har i nuläget 6 förlossningssalar, en vårdavdelning med 23 vårdplatser som delas av kvinnor som
är nyförlösta, kvinnor som behöver vård innan förlossningen och kvinnor med gynekologiska åkommor.
Till kliniken hör även familjeBB med 5 vårdplatser som är lokaliserat i en annan del av sjukhuset. Inom
öppenvården erbjuds kvinnor vård på obstetrisk-, gynekologisk-, samt abortmottagning. Det finns också
en poliklinisk operationssal för enklare ingrepp. Kliniken bedriver jourverksamhet dygnet runt vilket även
inkluderar vård av kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt. Specialistmödravården med ultraljud är för
närvarande placerad utanför sjukhuset, men kommer i alternativ nytt sjukhus i Räppe flytta med.
Sambandsbehov
Förlossningen har ett kritiskt samband till operation eftersom ett akut behov av kejsarsnitt kan uppstå.
Neonatalavdelning ska placeras nära förlossning och BB.
Lasarettsrehab

Lasarettsrehab finns på lasaretten i Ljungby och Växjö. Verksamhetens uppdrag är att erbjuda
rehabilitering och tillgodoser tillsammans med specialistvården patientens behov av bedömning,
behandling, stöd och sjukdomsförebyggande insatser. På lasarettsrehab arbetar arbetsterapeuter, dietister,
fysioterapeuter/ sjukgymnaster, kuratorer, logopeder, personalsjukgymnaster, psykolog, sexolog, chefer,
assistenter och sekreterare.
Sambandsbehov
Lasarettsrehab behöver finnas nära entré i anslutning till parkering/handikapparkering och hiss.
Lasarettsrehab placeras med fördel relativt centralt då personal träffar patienter på samtliga avdelningar
samt har sambokade patienter med flertalet av mottagningarna på lasarettet.

Läkemedelsenheten

Läkemedelsenheten finns idag på Centrallasarettet Växjö och ansvarar för regionens läkemedelsförsörjning
till sjukhus, primärvård, tandvård och kommunala förråd. Enheten tillhandahåller läkemedelsservice
(LMS)
samt
packning
av
vätskevagnar
till
sjukhusens
enheter.
LMS innebär bland annat ansvar för beställning av och uppackning av läkemedel på avdelningarna. Vidare
ansvarar enheten för beredning av cytostatika och radiofarmaka samt hanterar cytostatika till kliniska
prövningar. Enheten fungerar också som support gällande läkemedelsfrågor, bedriver samarbete inom
klinisk farmaci gentemot akutgeriatriska kliniken och barn- och ungdomskliniken, samt arbetar med
övergripande strategiska läkemedelsfrågor mot hela regionen. Inom enheten är apotekare och receptarier
anställda.
Sambandsbehov
Läkemedelsenheten behöver finnas i anslutning till sjukhusets avdelningar. Transportmöjligheter för
läkemedelsleveranser inom sjukhuset bör var bra utformade. Det finns fördelar att lokaler för tillverkning
av cytostatika ligga nära de enheter som servas. Vad gäller radioaktiva läkemedel finns redan ett beslut att
det ska samlokaliseras inom en gemensam nuklearmedicinsk enhet.
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Medicinkliniken

Medicinkliniken Växjö är en av de största klinikerna i Region Kronoberg. Klinikens verksamhet är
organiserad i sex enheter baserat på dess olika medicinska specialiteter.
 Hjärtsjukvård: Avdelning (23 fastställda vårdplatser i nuläget), hjärtintensivavdelningen (HIA),
medicinsk intermediärvård (MIMA), AK-mottagning, hjärtmottagning och pacemakermottagning
 Dialys: Dialysmottagning (15 behandlingsplatser i nuläget), peritonealdialys
 Njurmedicin, diabetes och endokrinologi: Avdelning (17 fastställda vårdplatser), diabetesmottagning,
endokrinmottagning, medicinsk fotvårdsmottagning och njurmottagning
 Neurologi: Avdelning (17 fastställda vårdplatser i nuläget), neurolog- och strokemottagning
 Lungsjukdomar och magtarmsjukdomar: Avdelning (17 fastställda vårdplatser i nuläget), lung- och
allergimottagning, mag- och tarmmottagning
 Hematologi och reumatologi: Hematologmottagning, reumatologmottagning, medicinsk dagsjukvård
Sambandsbehov
För medicinkliniken är det önskvärt att alla enheter ligger samlade i byggnaden och att enheternas dagvård,
mottagningsverksamhet och slutenvård ligger i anslutning till varandra. Vidare har kliniken ett samband till
akutmottagningen vid till exempel rädda hjärnan-larm.
Medicinsk fysik och teknik

MFT (medicinsk fysik och teknik) består av medicinsk teknik (MT) och medicinsk fysik (MF). MFT bidrar
med sitt arbete till att regionen har en säker utrustningspark samt strålsäkra verksamheter med optimerade
och kvalitetssäkrade metoder. Detta är en förutsättning för en patientsäker vård. MFT deltar även i
processer inom strålbehandling, röntgen och nuklearmedicin. MFT följer och supportar regionens
medicintekniska produkter under hela livscykeln, samt ger konsultation till verksamheter inom hela
regionen.
Sambandsbehov:
MFT har ett nära samarbete med vårdverksamheter, övriga stödfunktioner samt externa aktörer. Det finns
även behov av ett samarbete internt inom MFT. Delar av MF:s verksamhet behöver sitta på strålenheten.
Hänsyn behöver även tas till godsflöden och tillgänglighet till teknikintensiva verksamheter.
Onkologkliniken

Onkologkliniken är en länsövergripande klinik med uppdrag att bedriva onkologisk och palliativ vård och
behandling samt tillhandahålla strålbehandling till patienter från både Kronoberg och Blekinge. Kliniken
består av:
 Slutenvårdsavdelning 40 med 18 vårdplatser där patienter med onkologiska och hematologiska
sjukdomar vårdas. Här planeras för att omvandla 6 vårdplatser till palliativa vårdplatser 2022.
 Mottagning, dagsjukvård och palliativa teamet som finns på både Centrallasarettet Växjö och
Ljungby Lasarett. På dagsjukvården Växjö finns 16 behandlingsplatser 10 fåtölj och 6 sängplatser i
Ljungby finns 9 platser som delas med medicinska dagsjukvården.
 Strålbehandlingsenheten, 3 linjeacceleratorer och 1 SPECT -CT.
 Klinisk prövningsenhet
Sambandsbehov
För onkologkliniken är det önskvärt att alla enheter ligger samlade i byggnaden och att enheternas
dagvård, mottagningsverksamhet och slutenvård ligger i anslutning till varandra.
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Ortopedkliniken

Ortopedklinikens är en länsgemensam klinik med verksamhet i både Växjö och Ljungby. Klinikens
uppdrag är att handlägga akut och planerad öppen och sluten vård för patienter som drabbats av
ortopediska skador och sjukdomar. Kliniken har i nuläget en vårdavdelning med 22 vårdplatser.
Vårdplatsantalet är olika fördelat under veckan, där maximalt 26 vårdplatser är tillgängliga för att
möjliggöra ett högt flöde för den planerade ortopedin. För den planerade inneliggande vården finns en
inskrivningsmottagning och en preoperativ sluss. Ortopedmottagningen är en specialistmottagning för
planerad- och subakut verksamhet. På mottagningen finns en poliklinisk operationssal.
Sambandsbehov
Det är ett stort patientflöde mellan ortopedavdelning, ortopedmottagning och operation. För att minimera
transportvägar för patienterna är det önskvärt med en placering med närhet mellan dessa enheter.
Specialisttandvården

Inom specialisttandvården behandlas patienter med komplicerade eller särskilda vårdbehov, som kräver
mer omfattande utredning och kvalificerad behandling. Specialisttandvården på Centrallasarettet Växjö
består av käk- och ansiktsröntgen, käkkirurgi, pedodonti, endodonti och sjukhustandvården.
Sambandsbehov
Öppenvård kan med fördel placeras långt ner i byggnaden.
Ögonkliniken

Ögonkliniken är en länsgemensam klinik. Klinikens uppdrag är att handlägga akut och planerad
ögonsjukvård. Den största delen av verksamheten bedrivs som öppenvård och inkluderar
jourverksamheten på dagtid. På kvällar och helger är jourverksamheten förlagd till akutmottagningen.
Ögonmottagningen har ett stort flöde av patienter. Inom verksamheten ingår en separat
operationsavdelning för bland annat operation av grå starr och behandling av sjukdom i gula fläcken.
Sambandsbehov
Eftersom verksamheten har ett stort flöde av patienter och många med synsvårigheter bör verksamheten
placeras långt ner i byggnaden med närhet till entréer. Operationsavdelningen har ett starkt
sambandsbehov till sterilcentralen.
Öron- näsa- halskliniken (ÖNH)

ÖNH-kliniken är en länsgemensam med verksamhet både i Växjö och i Ljungby. Klinikens uppdrag är att
handlägga akut och planerad öppen och slutenvård för patienter med sjukdom inom området öron, näsa
och hals med undantag för cancerbehandlingar då patienten remitteras till Lund. Den största delen av
vården utförs i öppen vård. Kliniken har i nuläget 4 – 5 vårdplatser. Inneliggande patienterna vårdas på
AVA, kirurgen, onkologen och barn- och ungdom. På klinikens mottagning bedrivs öppenvård inom en
mängd åkommor som drabbar öron, näsa och hals. Det finns en poliklinisk operationssal där utförs
operationer i lokalbedövning. Den akuta verksamheten bedrivs på mottagningen på dagtid och på
akutmottagningen på jourtid.
Sambandsbehov
Audionommottagningen är idag placerad på ÖNH-mottagningen, vilket den även ska vara framöver.
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4. Utrustning

Ett sjukhus olika funktioner stödjs genom exempelvis medicinsk teknik, tekniska system,
specialutrustningar inom service och logistik, samt inventarier. Dessa funktioner märks inte i den dagliga
produktionen förrän något går sönder eller fattas, och är därför viktiga att i planeringsarbetet lyfta fram och
ta höjd för både ekonomiskt och lokalmässigt behov. Ett sjukhus funktion ska upprätthållas dygnets alla
timmar alla dagar året om. Mat ska tillagas och distribueras, steriltekniska produkter steriliseras, tvätt- och
sophantering samt inkommande gods måste tas om hand, säkerhetslösningar för att skydda verksamhet
och produkter, kunskapsorganisationen som är i ständig utveckling kräver utbildningslokaler med
fungerande utrustning. Nedan beskrivs kort delar av detta.
Medicinsk teknik

Ett modernt sjukhus kräver väl fungerande tekniska lösningar i form av medicintekniska produkter (MTP).
Utrustning och system ska verka i ett nära samspel med sjukvårdspersonal och patienter. Framtida flöden,
lokaler och utrustning/system ska skapa en miljö där vård kan bedrivas på god nivå med hög
patientsäkerhet.
MTP är ett högteknologiskt område där utvecklingen går snabbt. Vidare är sjukvården i förändring utifrån
demografisk utveckling, omställning till nära vård samt rekryteringsmöjligheter. För att säkerställa att
verksamheten kan ta tillvara den utveckling som sker, samt anpassa sig till en föränderlig omgivning, måste
lokalerna och utrustningen erbjuda flexibilitet. MTP byts ut ett flertal gånger under en byggnads livslängd.
Lokalerna behöver utformas för att kunna förändras över tid och lätt anpassas för olika typer av utrustning.
Begränsningar i urvalet av utrustningsleverantör och system ska minimeras. Dimensioner och val av
material i lokaler, så som takhöjder och rumsstorlekar samt teknikutrymmen med tillhörande
mediaförutsättningar ska underlätta framtida installationer och utrustningspark.
En säker vårdmiljö ställer krav på både MTP och anpassningar i lokaler där MTP används. Strålskydd ska
utformas utifrån Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter. För medicintekniska produkter styr det
europeiska regelverken för medicintekniska produkter MDR/IVDR samt nationella föreskrifter. MT/ITsystem ställer höga krav på MT-säkerhet och IT-säkerhet samt på att patientdata och personuppgifter
hanteras på ett korrekt sätt. Generellt kommer även en robusthet och redundans att inkluderas i system
med MTP. Ett första fel får inte innebära en risk för patient eller användare.
I den framtida vårdstukturen bör en enhetlig utrustningspark
eftersträvas. Uppkoppling och integration till andra system,
såsom journalsystem, positionering, kallelsesystem samt
fjärrsupport är funktioner som underlättar i en framtida
vårdmiljö.
Både nyanskaffning och medflytt av utrustning kommer bli
aktuellt. I samband med flyttplanering bör det genomföras en
kartläggning över vilken utrustning och verksamhet som
behöver dubbel drift under en flyttperiod. Exempel på
faktorer som påverkar flyttplanen är patientsäkerhet, påverkan
på den kliniska produktionen, tekniska förutsättningar samt
utbildningsinsatser och vårdbehov. Flyttplanen kommer att
skilja sig mellan de två alternativen, men behovet av
utrustning förväntas vara samma för båda alternativen.
För att garantera en väl fungerande funktion i ett nytt sjukhus såväl som inom befintliga lokaler fram till
ny-/ombyggnation behöver fortlöpande investeringar genomföras. Anpassningar görs i investerings- och
utbytesplaner fram till ett nytt sjukhus/etapper av ett nytt sjukhus tas i drift. Sist men inte minst ska
sjukhuset utrustas med ändamålsenlig och attraktiv och generell utrustning som ligger i linje med framtida
målbild.
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Tekniska logistiksystem

I det nya sjukhuset planeras för installation av nedan angivna system. Valen av system är baserade på
utredningen Nytt akutsjukhus Växjö, utredning ekonomiska effekter for tekniska logistiksystemer genomförd av
Ramboll (2021).
 AGV: Automated Guided Vehicles, är robottruckar som automatiserar transporter av
förnödenheter såsom sjukvårdsmateriel, textilier, och mat. Även sängar och avfall transporteras
med AGV. Sammantaget minimerar det behovet av manuella transporter inom sjukhuset.
 Smågodstransportör: Slangpost används för att skicka provrör och kommer installeras för de
verksamheter som använder det idag. Rörpost installeras inom hela sjukhuset för försändelse av
smågods. Det ger, utöver möjlighet att skicka prover från enheter som idag saknar slangpost, även
möjlighet att effektivisera distributionen av transfusionsprodukter och läkemedel.
 Automatiserat vagnlager: Ett automatiskt vagnlager är ett yteffektivt och rationellt system. Integrerat
med ett automatiskt system för rengöring och desinfektion av vagnar säkerställs en effektiv och
hygienisk transportkedja. Samtliga transporter utförs med AGV.
 Sängtvätt: En automatisk sängtvätt, i kombination med användning av särskilda säng-AGV,
minimerar behovet av manuell rengöring och desinfektion av sängar.
Inredning

En god fysisk vårdmiljö har stor betydelse för patienter och personal. För patienten ska rummet tillgodose
behovet att ha det lugnt, tyst och ombonat. Samtidigt ska vårdmiljön i andra delar kunna kännas
stimulerande för att påskynda läkeprocessen, motverka passivitet och tristess. Att sjukhusets miljö
uppmuntrar människan att uppleva god hälsa är väsentligt. Färgerna kan uttrycka glädje, vänlighet och
trygghet. Vårdmiljön är också i högsta grad en arbetsplats som ska fungera både funktionellt och rationellt
för medarbetaren. En enhetligt utformad miljö ger ett harmoniskt uttryck. Allt ska inte se likadant ut, men
det ska finnas en samklang. Rummen inom en enhet ska ha en gemensam karaktär där det finns ett tydligt
släktskap mellan färger, textilier och andra materialval. Miljön ska genomsyras av professionellt
helhetstänkande, vara flexibel, tåla hårt slitage och överleva modetrender. Materialen ska vara
kontrollerade och godkända i enlighet med regionens normer, policy och avtal.
Den nationella riktlinjen Vårdhygieniska aspekter (PTS) utgör med stark förankring i rapporten
Byggegenskap och vårdhygien ett stöd för att korrekt behandla alla de aspekter som kan ha betydelse för
att förhindra smittspridning. I riktlinjen indelas vårdlokaler i fyra olika hygienklasser. I vårdlokaler
tillhörande hygienklass 1 (ex väntrum, dagrum, personalrum) ställs krav på att möbler ska ha
avtorkningsbar/avtagningsbar klädsel. I hygienklass 2 beskrivs krav på ex vård- och behandlingsrum och
med högre hygienklass följer ökade krav på inredning som restriktioner gällande gardinlängder, persienner
och draperier. I hygienklass 3 definieras vårdlokaler med särskilda hygienkrav bland annat
operationsavdelning, sterilteknisk enhet, dialysavdelning, intensivvårdsavdelning.
Tillgänglighetsriktlinjerna är baserad på gällande lagstiftning samt riktlinjer framtagna av PTS brukarråd.
Färgsättning och inredning ska generellt underlätta orientering och rumsuppfattning. Fast och lös
inredning ska i största möjliga mån vara tillgänglig och användbar för alla. För att inte generera allergiska
besvär ska ett medvetet val av inventarier och ytbehandlingar vara av icke hälsofarliga samt lågemitterande
ämnen. Material som nickel, doftande växter och allergena textilier undvikas.
Syftet med denna riktlinje är att tydliggöra Region Kronobergs kravnivåer i olika verksamheter för att
uppfylla brandskyddskrav inom organisationen. I riktlinjen definieras fyra säkerhetsnivåer. Låg, bas, hög
och förhöjd nivå. Generellt gäller för den lägre säkerhetsnivån att hängande textilier ska vara flamskyddade
och stoppade möbler ska klara eldkälla motsvarande en glödande cigarett. Lokaler med säkerhetsnivå 3
och 4 gäller för verksamheter där stor risk för anlagd brand finns, till exempel sluten psykiatrisk vård och
akutmottagning. Med högre säkerhetsnivå ökar kravställningen på inredningens förmåga att motstå
antändning.
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5. Informationsteknik
Bakgrund och förutsättningar

Sjukhusvård som bedrivs på ett akutsjukhus är beroende av en väl fungerande digital leverans för att
bedriva sin verksamhet på ett effektivt och patientsäkert sätt. Med digital leverans avses allt från
vårdinformationssystem i samverkan med medicintekniska system och utrustning samt system för
avancerad fastighetsteknik och effektiva servicefunktioner. Den digitala leveransen till hälso- och sjukvård
omfattar sjukhusvårdens båda akutsjukhus, primärvård, psykiatri, rehab och tandvård i hela länet. Utöver
dessa verksamheter behöver leveransen hänga ihop med vårdgivare inom vårdval, kommuner och olika
former av specialistkompetens och externa aktörer med placering både inom och utanför Sveriges gränser.
En robust, säker och kostnadseffektiv regiongemensam IT-infrastruktur är grunden för hela regionens
digitala leverans. Vid design av den digitala leveransen för en enskild fastighet eller verksamhet är det en
framgångsfaktor att ej behandla denna som en solitär enhet utan som del i en helhet med ett
regiongemensamt synsätt och koncept. Region Kronoberg har idag en robust, säker och kostnadseffektiv
IT-infrastruktur som kontinuerligt vidareutvecklas vilket innebär att den väl linjerar för en digital leverans
på ett nytt eller befintligt akutsjukhus.
Grundläggande principer

Region Kronobergs IT-infrastruktur förhåller sig till flertalet kravställningar såsom lagar, ramverk,
riktlinjer, branschstandarder och rutiner. Exempel på dessa är: Region Kronobergs tillämpbara styrdokument och
riktlinjer, MSB Robusta Sjukhuset (MSB1693 - juli 2021, ISBN: 978-91-7927-174-9), Informationssäkerhet (ISO
27001/02), Program för Teknisk Standard (PTS) och NIS-Direktivet (MSBFS 2018:7, MSBFS 2018:8).
Principiell hierarkisk topologi

I bilden till höger visas en förenklad övergripande och principiell
bild över Region Kronobergs digitala leverans. Grunden är, som
tidigare nämnts, den regiongemensamma IT-infrastrukturen
tillsammans med dess fysiska IT-rum (serverhallar) varpå digital
leverans appliceras.
IT-infrastruktur på nytt sjukhus

Nya akutsjukhuset kommer, i likhet med dagens båda sjukhus, vara en del av den regiongemensamma ITinfrastrukturen med en robust, säker och kostnadseffektiv uppbyggnad. Arkitekturen är hierarkisk och
modulär med avgränsade och redundanta feldomäner som agerar regiongemensamt. På nytt akutsjukhus
implementeras en redundant IT-infrastruktur som en samverkande del av den regiongemensamma ITinfrastrukturen Nedan ingående komponenter kan nämnas på en övergripande nivå:
 Datakommunikationsplattform (exempelvis trådad och trådlös kommunikation)
 Datacenter (exempelvis serverplattform, lagringsplattform, databasplattform, telefoniplattform)
 Säkerhet- och skyddsplattformar (exempelvis klient-, trafik-, applikation- och intrångsskydd, yttre
och inre brandväggar)
IT-rum på nytt akutsjukhus

Med IT-rum avses vad som i dagligt tal benämns som ett datorhall/serverhall. Inom Region Kronoberg
finns flera IT-rum placerade på olika lokalisationer med krav på fastighetsfysisk åtskillnad. För att
säkerställa kontinuitet, robusthet och tillgänglighet för ett akutsjukhus men även för att uppfylla tekniska
krav på kapacitet och fördröjningar kommer ett nytt IT-rum etableras inom fastigheten. IT-rum utformas
och placeras utifrån dess säkerhetsskyddsklassning och krav på robusta sjukhuset vilket bland annat
innebär: säkerhetsskyddsklassad utformning, redundant och övervakad kraftförsörjning och redundant och
övervakad kyla.

Sida 15 av 17

Datum: 2021-12-20
Identifierare: 254759
Handläggare: Hanna Nyman

6. Konst

Den konstnärliga gestaltningen ska utgöra en naturlig del av planeringen av Region Kronobergs miljöer
och är en integrerad del i det övergripande gestaltningsarbetet för sjukhuset och miljöernas utformning
som helhet. Konst, arkitektur, färgsättning, belysning och inredning samverkar för att skapa en god miljö
som utgår från patienters, besökares och personals behov. Genom att upprätta ett övergripande
konstprogram och tidigt i projektet föra in den konstnärliga gestaltningen i planeringen skapas möjligheter
att arbeta plats- och situationsspecifikt nära verksamheterna och utnyttja konstnärliga arbetssätt och
metoder för att gestalta våra livsmiljöer. Målsättningen med den konstnärliga gestaltningen inom Region
Kronoberg är att bidra till estetiska upplevelser som stimulerar visuellt och intellektuellt. Konstens
egenvärde är en central kvalitetsaspekt i all tvärsektoriell samverkan för att den i förlängningen också ska
kunna vara en bidragande faktor till exempelvis ökad själslig och kroppslig hälsa, hållbarhet och
orienterbarhet.
I linje med aktuell forskning och samtida
diskurs kring konstens betydelse för
vårdmiljöer ska konsten ges möjlighet att
utvecklas plats- och situationsspecifikt. I
nära samverkan med intressenter så som
patienter, anhöriga och personal kan
konstnärliga arbetssätt och metoder
användas för att fånga upp det specifika
med verksamhetens art så väl som
rumsligheten och situationen i sig. Att
vistas i en vårdmiljö kan vara oplanerat;
som
exempelvis
vid
akutbesök,
regelbundet; som arbetsplats eller
återkommande vårdbesök, förknippat
med glädje, sorg och allt däremellan.
Konsten kan genom att vara specifik
bidra till platsens kvalitet och relevans, i
allt från stimulerande, aktiva miljöer till
rum för lugn och reflektion.
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7. Underlag till bilaga

Nedan framgår ett urval av det underlag som i olika omfattning utgjort grunden för denna bilaga.
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