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Tjänsteutlåtande 
Datum 2016-04-21 
Diarienummer SÄS 2016-00587 

Västra Götalandsregionen/Södra 
Älvsborgs Sjukhus/ekonomistab 
Handläggare: Seija Erkkonen 
Telefon: 033-616 13 14 
E-post: seija.erkkonen@vgregion.se

Till styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus 

Utbyggnad och samlokalisering av 
infektionssjukvården vid Södra Älvsborgs 
Sjukhus  
Förslag till beslut 

1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus godkänner för egen del den samlade
systemhandlingen till den verksamhetsdriva fastighetsinvesteringen
Infektionssjukvård på SÄS.

2. Under förutsättning att fastighetsnämnden får kostnadstäckning för
investeringsutgiften och evakueringskostnader samt ett utökat låneutrymme för
konstinvesteringen föreslår styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus att
regionstyrelsen beslutar att ge fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra projektet
och att projektet finansieras i enlighet med modellen för verksamhetsdrivna
investeringar.

3. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus hemställer om utökat investeringsutrymme
för utrustning enligt förslag.

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av en om- och tillbyggnad har en kartläggning av dagens och 
morgondagens behov analyserats. Analysen baseras på statistiska analyser, 
medicinskt sektorsråd infektion och Infektionsläkarföreningens framtidsdokument 
(2007, reviderad 2015). Infektionsenheten i Borås är en av de kliniker i landet 
som har lägst antal isoleringsplatser, både när det gäller nominellt eller disponibla 
vårdplatser baserat på befolkningsunderlaget i upptagningsområdet och för 
infektion definierade diagnoser som kan komma ifråga. 

Den genomsnittliga beläggningsfrekvensen på infektionsvårdplatser är 99 procent. 
Det finns en riktlinje som säger att det ska finnas en vårdplats inför varje natt för 
möjlighet till isoleringsvård av svårt akuta smittsamma infektionsfall (ex 
tuberkulos, MRSA). Infektionsavdelningen får inte överbeläggas på grund av 
vårdhygieniska skäl men på de disponibla platserna förekommer 
överbeläggningar av infektionspatienter frekvent. Avdelningens sex enkelrum är 
hela upptagningsområdets möjlighet till isoleringsrum med slussar, vilket medfört 
att det ofta varit logistiska problem att säkerställa isoleringsvård. 

Postadress: 
Södra Älvsborgs Sjukhus 
501 82 Borås 

Besöksadress: 
Brämhultsvägen 53 Borås 
Varbergsvägen 50 Skene 

Telefon: 
033-616 10 00 

Webbplats: 
www.vgregion.se/sas 

E-post: 
sas@vgregion.se 
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Konsumtionsanalysen (Bo Palaszewski 2010, Konsumtionsanalys 
Infektionssjukvård SÄS) visar att ökande problem med multiresistenta bakterier 
och förändrad åldersstruktur kommer att öka behovet av vård på infektionsenhet. 
Den största belastningen kommer att vara på behovet av vårdplatser med 
möjlighet till isolering. 
 
Det finns samordningsvinster när det gäller kostnader och tid om ”Nya 
Infektion” och ”Psykiatrins kvarter Borås”, som planeras på intilliggande 
tomtmark görs samtidigt. Det skulle då bli en etableringskostnad istället för två, 
samordning mellan projekten med exempelvis transporter och inarbetning av tid 
eftersom arbetsstyrkan kommer att under längre tid jobba med likartade projekt. 
Totalkostnaden för de bägge projekten blir då lägre än kostnaden för projekten 
var för sig.  

Fördjupad beskrivning av ärendet  
I Västra Götalandsregionen finns fyra infektionsenheter som är placerade vid 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), Skaraborgs sjukhus (SkaS), Norra 
Älvsborgs Länssjukhus i Trollhättan och Uddevalla sjukhus (NU-sjukvården) och 
Södra Älvsborgs Sjukhus. Alla enheter bedriver likartad verksamhet samt 
ansvarar för isoleringsvården i sitt upptagningsområde. För närvarande ser 
fördelningen av antalet totala vårdplatser och isolerings vårdplatser ut som följer: 

 
Sjukhus Vårdplatser Isoleringsplatser Upptagningsområde 

SU, IKÖ 56 46 650 000 

SKAS 28 20 265 000 

NU-sjukvården 34 24 275 000 

SÄS 30 6 291 000 
 
Jämförelsen visar att antalet isoleringsplatser i förhållande till region i övrigt är 
lågt för SÄS som det också är i jämförelse i riket. Beräkningar har visat ett ökat 
behov av antalet vårdplatser på infektion som kan bedriva isoleringsvård.  
 
För att möjliggöra en flexibel användning bör alla vårdrum få enhetlig 
utformning vid en ombyggnation. Detta skulle underlätta både den dagliga 
vården och hanteringen av smittsamma utbrott samtidigt som sjukhuset skulle 
bli bättre rustat att möta framtida, idag okända, smittor. Det ligger också i linje 
de behov av isoleringsplatser som legat till grund för de senaste 
om/nybyggnationer av infektionsavdelningar som gjorts på Malmö Allmänna 
Sjukhus, NU-sjukvården och Centralsjukhuset Kristianstad. Det 
överensstämmer också med Smittskyddsenhetens och det medicinska 
sektorsrådet infektions bedömning av det framtida behovet av isoleringsrum 
som är 10-11 vårdplatser/100 000 inv. Med globalisering, flyktingströmmar och 
klimatförändringar kommer problematiken med bakterieresistens och 
smittsamma sjukdomar att öka och det vi planerar och bygger för nu skall klara 
av behoven nästkommande 30 åren. 
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Varje byggnationsprojekt inom hälso-och sjukvården måste utgå från 
verksamhetens behov. Samtidigt förutsätter varje byggnationsprojekt ett 
ifrågasättande av verksamhetens nuvarande arbetssätt, då det ger unika 
möjligheter att skapa förutsättningar för förbättrad och moderniserad verksamhet 
ur patient-, medarbetar- och resurs-/verksamhetsperspektiv. Inom ramen för 
Infektionsvårdbyggnadsprojektet har därför en bred ansats tagits inom 
verksamhetsutveckling, med stöd från sjukhusets utvecklingsstab. I lokalernas 
utformning så stärks förutsättningarna att arbeta utifrån regionens grundläggande 
principer och värderingar. Ledordet under arbetet har varit patientnytta och det 
når man genom standardiserade arbetssätt och hög flexibilitet, där behovet av 
förflyttningar av patienter minimeras. 
 
Idag är vårdplatserna för den specialiserade infektionssjukvården på SÄS 
fördelade på både Infektionsavdelningen (18st) och E 32 (12st). Genom att 
samlokalisera dessa skapas goda förutsättningar för hög effektivitet och 
patientsäkerhet. Detta genom fysiskt samlad och tillgänglig kompetens, 
standardiserade arbetssätt och hög flexibilitet, där behovet av förflyttningar av 
patienter minimeras. Vårdnivåerna kan enkelt anpassas utifrån varje individs 
unika och varierande behov under vårdepisoden genom mottagningsvård, 
dagvård, heldygnsvård i samma byggnad.  
 
I den nya byggnaden samlas infektionssjukvården på SÄS till en avdelning med 
28 vårdplatser vilket också är i linje med de beräkningar som gjorts av chefläkare 
Lars Rex när det gäller behovet vårdplatser. Antalet stämmer också med 
Smittskyddsenhetens och det medicinska sektorsrådet infektions syn på behovet 
av isoleringsplatser. Det ökar också möjligheten att ta hand om smittsamma 
patienter både på avdelningen och mottagningen. Närheten till expertkompetens 
inom vårdhygienenheten bedöms ytterligare ge förutsättningar till en säker vård 
och sambanden med infektion är betydelsefulla. Det finns också i projektet att 
förbereda för sprututbytesverksamhet i de nya lokalerna.  
 

Finansiering 
Utifrån senast beslutad planritning uppgår hyresnivån för ny- och ombyggnad till 
cirka 10,4 mnkr per år. Nuvarande hyresnivå för de lokaler vars verksamhet 
kommer att inrymmas i nya infektion uppgår idag (2016) till 4,2 mnkr/år.  Detta 
innebär nettoökning avseende hyror med 6,2 mnkr. 
 
Utöver ökad hyreskostnad tillkommer ökade driftskostnader med cirka 3,1 mnkr 
per år för bland annat räntor och avskrivning enligt nedan:  
 Tillkommande kapitalkostnader: 2,1 mnkr  
 Tillkommande kostnader Regionservice (ex. städ, tvätt, IT, kost): 1 mnkr 

 
Sammantaget innebär investeringen 9,3 mnkr i ökade driftskostnader för kliniken.  
 
Hemtagningseffekt för ny- och ombyggnation finns i att begränsa eller minska 
kostnaden för utbrott av MRB (2-30 mnkr). 
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Eftersom sjukhuset numer har en fastställd årlig grundram för 
utrustningsinvesteringar att förhålla sig till och inte har möjlighet genom 
nuvarande investeringsmodell att över tid ackumulera och spara 
investeringsutrymme inför större investeringar så behöver sjukhuset be om ett 
utökat låneutrymme på 16,1 mnkr för 2019. 
 
De ökade driftskostnaderna behöver säkerställas dels genom finansiering av 
Hälso- och sjukvårdsnämnd södra men också genom omprioritering av resurser 
inom förvaltningen. 
 

Beredning  
 CSG Södra Älvsborgs Sjukhus 2016-04-25 
 Ärendet kommer att lämnas för yttrande till södra hälso- och 

sjukvårdsnämnden under maj månad 2016 och för kännedom till västra 
hälso- och sjukvårdsnämnden 

Södra Älvsborgs Sjukhus

Thomas Wallén 
Sjukhusdirektör 

Anna-Karin Jernberg 
Ekonomichef

Bilaga 
• Systemhandling ”Nya Infektion Södra Älvsborgs Sjukhus/Västfastigheter” 

 

Besluten skickas till 
• Södra hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande, hsn@vgregion.se 
• Västra hälso- och sjukvårdsnämnden för kännedom, hsn@vgregion.se 
• Fastighetsnämnden för kännedom, vastfastigheter@vgregion.se 
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Behovet av ombyggnad av infektionsvårdbygganden 
har varit känt sedan länge och en förstudie påbörjades 
därför redan år 2006. I förstudien som bearbetats i 
��������	
����	��	�����	����	���	��	���	�����-
arbetad beskrivning av förutsättningar och krav på 
infektionsvårdsverksamheten. Förstudien har utgjort en 
���	��
���	��	��������	�	���	������������	�������-
projektarbetet 2015/2016. 

MÖJLIGHET TILL SMITTHANTERING LÄGST  I LANDET
Lokalerna som nuvarande verksamhet är belägna i är 
30 år, och avdelningen var planerad till 12 vårdplatser, 
alla i enkelrum. Sedan många år har uppdraget varit 18 
vårdplatser vilket inneburit att möjligheten till enkel-
rum/isoleringsvård endast har varit 6 vårdplatser för 
Södra Älvsborg. I jämförelse med regionen och riket så 
är denna möjlighet till att hantera smitta lägst i landet. 
Lokalernas funktionalitet brister, de stödjer inte dagens 
�����	�������������	���	����	���������	����	����	��-
tientdelaktighet eller patientsäkerhet då dessa genom-
gått stora förändringar under de senaste 30 åren.

FLER VÅRDPLATSER OCH NÄRHET TILL EXPERTKOMPETENS
I den nya byggnaden så samlas infektionssjukvården 
på SÄS till en avdelning med 28 vårdplatser, vilket 
också är i linje med de beräkningar som gjorts av 
sjukhusledningen när det gäller behovet av vårdplatser. 
Antalet stämmer också med Smittskyddsenhetens och 
Medicinskt sektorsråd infektions syn på behovet av 

isoleringsplatser som är 10-11 vårdplatser/100 000 inv. 
Det ökar också möjligheten att ta hand om smittsamma 
patienter både på avdelningen och mottagningen. 
Närheten till expertkompetens inom vårdhygienenheten 
bedöms ytterligare ge förutsättningar till en säker vård 
och sambanden mellan vårdhygien och infektionsenhe-
���	��	���������
����	�	���������	���	�!��	
������	
för att förbereda för sprututbytesverksamhet i de nya 
lokalerna.
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NYA INFEKTION
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BEHOV AV NYA LOKALER 
Nuvarande infektionsavdelning är ålderstigen och 
uppfyller inte de krav som ska ställas på tillgänglighet, 
patientsäkerhet, arbetsmiljö och vårdhygienisk stan-
dard. Antal isoleringsrum (6 stycken) är redan i dags-
läget otillräckligt i förhållande till behovet. I relation 
till befolkningsunderlaget har Södra Älvsborgs sjukhus 
(SÄS) betydligt färre isoleringsrum än övriga sjukhus 
inom Västra Götalandsregionen och även i en jämfö-
relse med övriga infektionskliniker i Sverige.

INVESTERING FÖR FRAMTIDEN
En välfungerande infektionssjukvård är en förutsätt-
ning för att kunna bedriva en högspecialiserad vård.  I 
takt med ökande användning av immunnedsättande 
läkemedel och implantat av främmande material (t ex 
hjärtklaffar och proteser) och därmed ökande infek-
tionsrisker, blir denna koppling allt tydligare. Infek-
tionssjukdomar är en stor och växande utmaning och 
infektionssjukvården utgör en stark och livskraftig 
gruppering som tar ansvar och leder utvecklingen med 
att förebygga och behandla infektioner. Möjligheten att 
tidigt isolera patienter vid utbrott av smittsamma sjuk-
domar innebär att medpatienterna inte utsätts för risken 
att få en vårdrelaterad infektion (VRI). En investering 
i infektionssjukvård kan ses som en försäkringspremie 
för att minska risken för framtida utbrottskostnader.

SAMLAD ENHET 
"��	���	��	#$#	�����	��	�����������	��	!��������	���	
olika medicinska specialiteters behov av vårdplatser 
studerats och då har möjligheten att ha en samlad enhet 
för infektionssjukvård också analyserats. SÄS förslag 
��	���	��	�������������������	��	���	�	�
�������	
%&'	�������	�����	����	���	���	��������������������	
som då inrymmer 28 vårdplatser, vilket är i linje med 
det beräknade behovet. I den nya byggnaden samlas 
infektionssjukvården SÄS till en enhet med goda möj-
ligheter att ta hand om smittsamma patienter på både 
avdelning och mottagning. Detta förstärks med närhet 
till expertkompetens inom vårdhygienenheten, som ger 
ytterligare förutsättningar till en säker vård.

FLEXIBILITET 
*��	���	����������	��	��+����	����������	���	����	
vårdrum få enhetlig utformning vid en ny/ombygg-
nad. Detta skulle underlätta både den dagliga vården 
och hanteringen av smittsamma utbrott samtidigt som 
sjukhuset skulle bli bättre rustat att möta framtida, idag 
okända, smittor. Det ligger också i linje av det behov 
av isoleringsplatser som legat till grund för de senaste 
om- och nybyggnationer av infektionsavdelningar som 
gjorts på Malmö Allmänna Sjukhus, Norra Älvsborgs 
Länssjukhus och i Centralsjukhuset Kristianstad. Det 
överensstämmer med Smittskyddsenhetens och medi-
cinsk sektorsråd infektions bedömning av det framtida 
behovet av isoleringsrum; 10 -11 vårdplatser/100 000 
����	4��	�������������	��������������	�!�	������-
förändringar kommer problematiken med bakterieresis-
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tens och smittsamma sjukdomar att öka, det vi planerar 
och bygger för ska klara av behoven de nästkommande 
30 år.

UTGÅNGSPUNKTER 
Varje byggnadsprojekt inom hälso-och sjukvården 
måste utgå från verksamhetens behov. Samtidigt förut-
sätter varje projekt ett ifrågasättande av verksamhetens 
nuvarande arbetssätt, då det ger unika möjligheter att 
skapa förutsättningar för förbättrad och modernise-
rad verksamhet ur patient-, medarbetar- och resurs-/
verksamhetsperspektiv. Inom ramen för infektions-
vårdbyggnadsprojektet har därför en bred ansats tagits 
inom verksamhetsutveckling, med stöd från sjukhusets 
utvecklingsstab. I lokalernas utformning stärks förut-
sättningarna att arbeta utifrån regionens grundläggande 
principer och värderingar. Ledordet under arbetet har 
varit patientnytta, det når man genom standardiserade 
��������	�!�	���	��+���������	���	�������	��	�������-
ningar av patienter minimeras.

SAMORDNINGSVINSTER
"��	���	���������������	���	���	������	��������	
och tid om ”Nya Infektion” och ”Psykiatrins kvar-
ter Borås”, som planeras på intilliggande tomtmark 
(avsnitt 5, tomt), görs samtidigt. Det skulle då bli en 
etableringskostnad istället för två, samordning mellan 
projekten med exempelvis transporter och inarbetning 
av tid eftersom arbetsstyrkan kommer att under längre 
tid jobba med likartade projekt. Totalkostnaden för de 
bägge projekten blir då lägre än kostnaden var för sig. 

KOSTNAD
Kostnadsberäkning för förslaget är 196 mnkr avseende 
fastighetsinvesteringskostnad samt en därtill beräknad 
hyresökning på 6,2 mnkr. 
7����������	����������������	���	�	���	�������	
eller minska kostnaden (2 – 30 mnkr) för utbrott av 
MRB då själva ombyggnationen från dubbelrum till 
enkelrum inte i sig innebär några minskade kostnader. 
Aktuellt förslag innebär att de vårdhygieniska aspek-
terna för dagens och framtidens infektionssjukvård får 
patientsäkra lösningar. Möjligheten att under bygg-
nationen fortsatt kunna bedriva isoleringsvård, med 
endast ett mindre antal evakueringsplatser, ses som en 
stor fördel.
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NULÄGE INFEKTIONSENHETEN 
Nuvarande byggnad 37 stod färdig 1986 för infektions-
enheten, efter att ha varit lokaliserad vid ”epidemin” 
i stadsdel Tullen i många år. De nya lokalerna bestod 
i en mottagning och en avdelning för 12 patienter i 
enkelrum, varav 9 vårdrum med tillgång till dubbla 
slussar. Redan tidigt skedde en förändring då uppdra-
get för avdelningen blev 18 vårdplatser, 6 enkelrum 
och 6 dubbelrum och så har det kvarstått. Det låga 
antalet isoleringsplatser för upptagningsområdet gamla 
”Södra Älvsborg” är lägst i riket, vilket har varit ett 
patientsäkerhetsproblem som tilltagit under senare tid 
då behoven varit betydligt större än de sex möjliga iso-
leringsplatserna. Infektion ansvarar sedan 2010 också 
���	<'	����������	��	���������	%	&'�	��	���	�������	
i centralhuset. 

Eftersom infektionsavdelningen byggdes för 12 patien-
ter är gemensamma utrymmen (läkemedelsrum, admi-
nistrativa ytor och samtalsrum) alltför snålt tilltagna.  
Avdelningen behöver också moderniseras utifrån 
dagens och morgondagens behov utifrån ett patientper-
spektiv och också utifrån den medicinska utvecklingen. 
En till/ombyggnation av enheten har funnits med i 
lokalplaneringen sedan 2004 men har dröjt på grund 
av andra byggprojekt på SÄS, som T-huset med dess 
följdprojekt. 

Verksamheten bedriver mottagning där de största 

diagnosgrupperna är hepatit B och C, HIV, tuberkulos, 
immunbristpatienter samt vaccinationer. Det sker även 
en omfattande telefonrådgivning till både allmänhet 
och andra vårdgivare. På avdelningen bedrivs all form 
av sjukhusanknuten specialistvård av patienter med 
infektionssjukdomar, såsom svåra infektioner och/el-
���	���������	���	���	����������	"��	���	����	��	
omfattande konsultverksamhet som dagligen utförs på 
����	�������>�������	��	#$#	?���	���	�!��	�����-
tar Alingsås lasarett och SÄS Skene. Enheten deltar 
även i grundutbildningen inom Göteborgs Universitet 
för läkare (Campus SÄS) och Högskolan i Borås för 
sjuksköterskor.

Referens
@	 J���	���������	���������	'O<Q

VÄRDEGRUND OCH FOKUSOMRÅDEN

PÅ SÄS VILL VI:

@	 Erbjuda tillgänglig specialiserad vård för ökad 
livskvalitet

@	 Vara ett attraktivt specialistsjukhus som erbjuder 
utbildning av hög kvalitet

@	 Vara en arbetsgivare som värdesätter engagemang, 
delaktighet och utveckling

@	 Vara en trygg vårdgivare med en god vårdmiljö 



 8

VERKSAMHETSIDÉ
SÄS - ett hälsofrämjande sjukhus med god specialise-
rad vård.

VÄRDEGRUND

@	 Mitt handlande och bemötande utgår från respekt 
och förtroende för patienter, närstående och medar-
betare 

 
@	 Min arbetsinsats är viktig för helheten 

@	 Jag vill utvecklas, lära nytt och dela med mig av 
min kunskap

Värdegrunden beskriver vårt gemensamma förhållnings-
sätt och hur vi förväntas utföra vårt arbete. Den genomsy-
rar allt vi gör för våra patienter. Dess framgång vilar på att 
vi agerar och tar beslut utifrån dessa tre grundpelare. 

VÅRT GEMENSAMMA ARBETSSÄTT

@	 Vi gör patient och närstående delaktiga i vården 

@	 Vi arbetar i team och kombinerar process- och 
linjeorganisation 

@	 Vi är en lärande organisation och utvecklas ständigt 

@	 Vi samarbetar, använder resurser effektivt och  
���������	�����

 
@	 Vi arbetar hälsofrämjande för en hållbar fram 

tid 

@	 Vi följer upp verksamheten, återkopplar och   
förbättrar 

Nyckeln till vår framgång handlar till stor del om hur vi 
arbetar och förhåller oss till varandra och våra patien-
ter.

KVALITETSMÅL
Genom att vi utvecklar vår verksamhet mot de natio-
nella kvalitetsmålen för God Vård kommer vi närmare 
vår vision. SÄS är en organisation i ständig utveckling. 
Det innebär att vi aldrig kommer att bli färdiga med 
vårt arbete mot målen. Men vi är mycket framgångsrika 
����	����	
���	����
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SÄS FOKUSOMRÅDEN ÄR FÖLJANDE:

@	 Vårdskador ska minimeras 

@	 Öka patientens delaktighet 

@	 Vård i rätt tid 

@	 Utveckla kunskapsbaserad vård 

@	 En bättre arbetsplats 

VÄRDEGRUNDENS OCH FOKUSOMRÅDENAS PÅVERKAN 
PÅ PROJEKTET:
Välfungerande infektionssjukvård är en förutsättning 
för att kunna bedriva en högspecialiserad vård och med 
en ny byggnad kan verksamheten utvecklas för att möta 
framtidens vård. Våra förutsättningar att arbeta utifrån 
våra grundläggande principer och värderingar förbätt-
ras i nya moderniserade lokaler.

Genom att samlokalisera den specialiserade infektions-
sjukvården på SÄS skapas goda förutsättningar för hög 
effektivitet och patientsäkerhet. Detta genom fysiskt 
samlad och tillgänglig kompetens, standardiserade 
��������	�!�	���	��+���������	���	�������	��	�������-
ningar av patienter minimeras. Vårdnivåerna kan enkelt 
anpassas utifrån varje individs unika och varierande 
behov under vårdperioden genom mottagningsvård, 
dagvård och heldygnsvård i samma byggnad.
 Närheten till expertkompetens inom vårdhygienenheten 

bedöms ge ytterligare förutsättningar till en säker vård.

Enkelrum medför att infektionsrisker minskas. Kom-
munikation mellan personal, patient och anhöriga 
underlättas. Förutsättningar för god sömn ökar.

Standardiseringen av vårdmiljön är väl genomtänkt 
så vårdtiden är så trivsam som möjligt oavsett kort res-
pektive lång vårdtid, isoleringsvårdbehov, öppenvård, 
tolkberoende och olika kulturella bakgrunder.

Administrativa ytor är placerade och utformade för 
att skapa en god arbetsmiljö samt närhet till patienter 
och närstående.

Personcentrerat arbetssätt -förutsättningar att arbeta 
utifrån ett personcentrerat arbetssätt skapas med nya 
lokaler. Med detta arbetssätt vill vi involvera patienten 
att bli mer aktiv i sin vård och behandling, samt vara 
delaktig i beslutsprocessen. Personcentrerad vård har 
visat positiva effekter på patienters upplevelser av livs-
kvalitet och trygghet och är en förutsättning för effekti-
vare vård och behandling. Syftet med personcentrerad 
vård är att skapa ökad patientupplevd delaktighet och 
trygghet samt förbättrad patientsäkerhet och att mini-
mera vårdskador. Detta i enlighet med regionens och 
SÄS värdegrund.

En miljö som främjar lärande -förutsättningar för att 
bedriva ett omfattande utbildningsuppdrag med hög 
kvalitet i samarbete med lärosätena, har präglat utform-
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ningen av lokalerna. Miljön har utformats för att stödja 
lärande både för studenter och medarbetare, med närhet 
mellan studieutrymmen och patientverksamhet, såväl 
som möjlighet till avskildhet för ostört arbete. Visua-
lisering för daglig styrning och uppföljning präglar 
miljön.

INFEKTIONSSJUKVÅRDENS VÅRDBEHOV
Flera infektionskliniker i landet har byggts om de 
senaste åren för att ta emot det ökande antalet patienter 
med infektioner. Det har visats ett ökat behov av antalet 
vårdplatser som kan bedriva isoleringsvård och det 
beräknade grundbehovet är ca 10-11 vpl/100 000 inv. 
De senaste om- och nybyggnationerna av infektionsav-
delningar uppfyller dessa beräkningar. Man har också 
i dessa projekt haft som princip att alla vårdrum skall 
vara lika, för att få en standardiserad rutin att följa i 
vårdarbetet vilket gynnar arbetssätten och effektivite-
ten på enheten. Beräkningarna är gjorda utifrån fram-
tida förändringar i åldersstruktur, det ökande antalet 
svåra infektioner i samhället och den alltmer ökande 
��������������������	X���	���	�����������������	���	
enbart enkelrum med dubbla slussar och med möjlighet 
till kontrollerad ventilation i samtliga vårdrum .

För en fungerande isoleringsvård har personalen inom 
��������������������	��	��!���	��������	���	���	
gäller isoleringsteknik och vårdhygieniska rutiner som 
utgör basen för denna vård inom SÄS.

���������������������	���	���	�
������	���������
�	
samt ordinära mottagningsrum. Förutsättningar för 
dagsjukvård ökar med lokalernas utformning och det 
förbereds även lokaler för sprututbytesverksamhet.
 
Administrativa ytor samlas och det nuvarande behovet 
av barack för dessa försvinner. I den nya byggnaden 
kommer även vårdhygien att ha sina lokaler, vilket 
������	���	����	��������	���	������������	"��	���	
också planerat för den utökade verksamheten för stu-
denter (Campus) som då inryms i administrativa ytor. 

Referenser
@	 Y��	��	Z�����	�����	��	���	['OO\]�	^�����_�������	!���
��!�����	��		
 singlebedded. Patient Education and Coenseling
@	 7���!��	`����	��	���	['OO\]�	X	�����q	��	���	`����!�	w������
��	��	%��	
 dence-Based Healthcare Design. Herd Vol 1, No 3. Health Environments  
 Research and Design Journal
@	 J���	���������	���������	'O<Q
@	 4���!����	#��������	���������
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KLINIK OCH SÄS LOKALBEHOV 
NU OCH FRAMTID

INFEKTIONSSJUKVÅRD SÄS
SÄS infektionsenhet ingår sedan 2010 i kliniken för 
hud/STD, infektion, vårdhygien och ögon (HIVÖ). In-
fektionsenheten bedriver sluten och öppen infektions-
sjukvård inom gamla ”Södra Älvsborgs län”, med 291 
000 invånare. Kliniken har ett övergripande uppdrag att 
minimera spridningen av smittsamma sjukdomar inom 
Södra Älvsborg, både i samhälle och inom sjukvården. 
Aktuellt verksamhetsprogram beskriver verksamheten 
vid infektionsenheten (byggnad 37) som funktionellt 
har fyra delar; slutenvård med 18 vårdplatser, mot-
tagningsverksamhet, konsultverksamhet (internt och 
externt) samt administration.

@	 Slutenvård omfattar all form av sjukhusanknuten 
specialistvård av patienter med infektionssjukdo-
mar, såsom svåra infektioner och/eller hög smitt-
samhet. Infektionspatienter vårdas på E 32 med 
12 vårdplatser (vpl) och på infektionsavdelningen 
med 18 vpl. Lokalerna på infektionsavdelningen 
är anpassade med slussfunktioner och kontrollerad 
ventilation, som möjliggör vård av patienter med 
���	����������	^�	��������������������	���	
sex dubbelrum och sex enkelrum varav fyra är an-
passade till luftvägssmitta och två för kontaktsmit-
ta. Vid större behov av isolering (> 6 vårdplatser) 

kan det totala vårdplatsuppdraget inte säkerställas, 
då dubbelrum får användas som isoleringsrum 
���	��	��������	"��	������	���	���������	�����	��	
enheten, att män och kvinnor delar rum, att dub-
belrum används som isoleringsrum och i vissa fall 
prioriteras smittsamhet bort.  Även barn med behov 
av isoleringsvård vårdas på infektionsavdelningen. 
Antalet isoleringsrum för upptagningsområdet är 
betydligt färre än regionen i övrigt.

@	 Öppenvården är mångfacetterad med en allmän in-
fektionsmottagning och en resemedicinsk mottag-
ning. En stor del (> 60 %) riktar sig mot sjukdomar 
som omfattas av smittskyddslagen ex tuberkulos, 
hepatit B och C samt HIV. Arbetet på infektions-
mottagningen innebär också en omfattande telefon-
rådgivning både till allmänhet och andra vårdgi-
�����	^�	������������	���	��	�����
�	���	��
��	
och planerade besök. Läkare, sjuksköterskor och 
kurator har egna mottagningar samt gemensamma 
teambesök. Den resemedicinska mottagningen, 
med mer komplicerade vaccinationsfrågor, bedrivs 
av både läkare och sjuksköterskor.

@	 Infektionsenheten bedriver dagligen konsultverk-
�����	���	����	��������>�������	��	#$#	?���	�!�	
���	���	����	���������	���	X�����	�������	�!�	
SÄS Skene.  

@	 Infektionsläkare är processägare för pneumoni och 
sepsis på SÄS. Kliniken är drivande och ansvarig 
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i frågor rörande slutenvårds- och öppenvårds-
STRAMA (Strategigruppen för rationell antibio-
tikaanvändning och minskad antibiotikaresistens) 
inom Södra Älvsborg. Enheten deltar i grundutbild-
ningen inom Göteborgs Universitet för läkare och 
Högskolan i Borås för sjuksköterskor. Uppdraget 
för läkarutbildningen kommer att öka då Campus 
SÄS når sin fulla status. Även undersköterskor 
från gymnasieskolans omvårdnadsprogram och 
vuxenutbildningen i Borås praktiserar/tjänstgör på 
enheten. Kliniken tar emot en hög andel sidoplace-
rade läkare under specialisttjänstgöring och bedri-
ver utbildningsaktiviteter som innefattar både andra 
kliniker på SÄS och andra vårdgivare.

KONSUMTIONSANALYS INFEKTIONSSJUKVÅRDEN SÄS
Med anledning av en om- och tillbyggnad har kartlägg-
ning av dagens och morgondagens behov analyserats. 
Analysen baseras på statistiska analyser, medicinskt 
sektorsråd infektion och Infektionsläkarföreningens 
framtidsdokument. Infektionsenheten i Borås är en av 
de kliniker i landet som har lägst antal isoleringsplatser, 
både när det gäller nominellt och disponibla vårdplat-
ser, baserat på befolkningsunderlaget i upptagningsom-
�����	�!�	���	����������������	����������	��������	
som kan komma ifråga.

Den genomsnittliga beläggningsfrekvensen på infek-
��������������	��	||	���!����	"��	���	��	���������	
��	����	���	���	��	����	��	��������	�����	�����	

natt, för att möjliggöra isoleringsvård av svårt akut 
smittsamt infektionsfall (ex tuberkulos, MRSA). På 
infektionsavdelningen får inte överbeläggning ske av 
vårdhygieniska skäl, men på E 32´s disponibla platser 
förekommer överbeläggningar av infektionspatienter 
frekvent. Avdelningens sex enkelrum är hela upptag-
ningsområdets möjlighet till isoleringsrum med slussar, 
vilket medfört att det ofta varit logistiska problem att 
säkerställa isoleringsvård.

Analysen visar att ökande problem med multiresistenta 
bakterier och förändrad åldersstruktur kommer att öka 
behoven av vård på infektionsenhet. Den största belast-
ningen kommer att vara på behovet av vårdplatser med 
möjlighet till isolering.

INFEKTIONSSJUKVÅRD/ISOLERINGSPLATSER I VGR
�	Y����	Z���������������	���	����	�������������-
ter som är placerade vid Sahlgrenska sjukhuset (SU), 
Skaraborgs sjukhus (SkaS), Norra Älvsborgs Läns-
sjukhus (NÄL) och SÄS. Alla enheter bedriver likartad 
verksamhet samt ansvarar för isoleringsvården i sitt 
upptagningsområde. För närvarande ser fördelningen 
av antalet totala vårdplatser och isoleringsvårdplatser ut 
som följer:

�'$"&$� %(#�)�����# �*��#���+
)�����#

$))�������+
*�#(��

SU, IKÖ �� �� �������

SKAS �� �� �������

NÄL 	� �� �
�����

SÄS �� � �������
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Jämförelse visar att antalet isoleringsplatser är betydligt 
färre på SÄS än på övriga infektionsenheter i regionen. 
Det samma gäller i jämförelse med andra infektions-
kliniker i Sverige enligt Nysam Infektionsrapport. 
Kartläggningar har visat ett ökat behov av antalet 
vårdplatser på infektionsenheten som kan bedriva isole-
ringsvård och det beräknade grundbehovet är cirka 
10 vpl/100 000 inv. 
Referenser 
@	 ?�	^���~�q��	'O<O�	���
����������	����������
�����	#$#
@	 ������������������������	����������
����	'O<Q
@	 J���	���������	���������	'O<Q
@	 4���!����	#��������	���������

ISOLERINGSVÅRD
Infektionsavdelningen är, förutom IVA, den enda vård-
avdelningen på SÄS där man har möjlighet att vårda 
vuxna med luftburen smitta (t ex. tuberkulos, mässling, 
����������	�!�	���
���]�	$���	����	���	�
���
���	
smitta vårdas på infektionsavdelning, vilket ställer 
krav på utrymme för säng till förälder. Isoleringsrum 
behöver utrustas med inre och yttre sluss så att man 
kan vårda patienter utan risk för smittspridning och 
vårdrelaterade infektioner.  Isoleringsrum ger förutsätt-
ning till hög följsamhet till riktlinjer och vårdhygienisk 
standard. Vården ges av personal med hög kompetens 
gällande smittspridning. 

Förutsättningar till kohortvård (avdelad enhet på 
vårdavdelning med helt egen personal, även nattetid), 
behövs vid hantering av patienter med höggradig smitt-

samhet. Detta tillämpades i många länder under SARS-
utbrottet och även i planering för vård i samband med 
%����	������	%�	���
��������	���	�����	��	���	���	���	
desinfektionsrum, förråd och ”kök” som kan inkluderas 
i den fysiska kohortenheten.

Frikostiga ytor och optimerad logistik vid hantering 
av tvätt, avfall, mat, instrument och patienttransporter 
samt alla kategorier av besökare, krävs för att minska 
risk för smittspridning. Korta transportvägar och så få 
möten av rent/orent som möjligt eftersträvas. Utrym-
men i såväl vårdrum som sluss och hygienrum bör 
förses med goda avställningsytor för att kunna separera 
rena och potentiellt smittsamma produkter. Avdelnings-
kök utformas för att uppfylla livsmedelslagens inten-
tioner. Klara avgränsningar på rena/smutsiga ytor och 
moderna materialval underlättar rengöring och minskar 
smittspridning.

���"�*���)�,��������� 
%�#"���&���
Hela cirkeln motsvarar alla patienter 
med sjukdomar som orsakas av ett 
smittämne. Bland dessa innefattas 
patienter med sjukdomar som bör 
vårdas på enkelrum/isoleringsrum. Här 
omfattas patienter som har eller där det 
���	�������	��	�
���
���	�����	
eller annan höggradig smitta som kräver 
isoleringsvård.
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Luftburen smitta ska inte kunna överföras från ett patien-
trum till andra rum/utrymmen. För att säkerställa detta 
behöver väggar mellan patientrum vara garanterat täta 
och patientrummet med dess hygienrum ska alltid ha ett 
betryggande undertryck gentemot övriga rum. Slussfunk-
����	����	����	���	��������	�!�	����	���	����	[
��]�	������	
���	�����	�
	���	����	����	����	���������
��	���	�!��	
möjliga inre transportvägar i akutsituationer (och ev. med-
förande smittrisk) bör belysas.  

Vid längre vårdtider på grund av sjukdom med luftburen 
smitta, som omöjliggör vistelse i gemensamma lokaler 
såsom sjukgymnastik eller arbetsterapi, är det väsentligt 
att patienten ges möjlighet och utrymme för hjälpmedel 
och träning i det egna vårdrummet (rollator, gåbord, an-
���	�����������!���	
��
�����]�	7������	��	�����	
höggradigt resistenta bakterier kan ha ett mycket utdraget 
förlopp (månader – år) där man måste kunna lita på att en 
infektionsavdelning har resurser att omhänderta merparten 
av de smittsamma patienterna. Byggteknik, dimensioner, 
ventilation och inredning skall följa rekommendationer i 
följande skrifter:

Smittskyddslagen
Samhällets smittskydd ska tillgodose befolkningens behov 
av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar. Smitt-
skyddslagen reglerar ansvarsfördelning och vilka åtgärder 
som ska vidtas, skyldigheter och rättigheter etc. Ett 60-tal 
sjukdomar omfattas av lagens bestämmelser och indelas i 
samhällsfarliga, allmänfarliga, smittspårningspliktiga och 
anmälningspliktiga sjukdomar.
De mest smittsamma och/eller mest komplicerade in-

fektionstillstånden handläggs på en infektionsklinik och 
förekommer även som isoleringsvård. Viss vård är tving-
ande (4 kap § 6 och § 7), vilket för verksamheten innebär 
att den inte kan nedprioriteras eller senareläggas. Avdel-
ningen har bedrivit tvångsvård enligt smittskyddslagen 
där smittskyddsläkaren beslutat om detta.

Arbetsmiljölagen
Vården av smittsamma patienter regleras även i arbets-
����������	���	��������	�����������	���	���	�����������	
där man klassar agens (smittämne) enligt riskklass 3. 
Riskklass 3 innebär smittämnen med risk för allvarliga 
konsekvenser vid exponering. Det kan t ex vara en all-
varlig sjukdom där antingen möjligheterna att bota eller 
förebygga är begränsade eller som är mycket smittsam (ex 
multiresistent tuberkulos, MRB (multiresistenta bakterier 
mm) 

AFS (arbetsmiljöverkets författningssamling) 
2005:1 övergripande förordningar
@	 ���	������������	�����������	���	���	������		
 biologiska agens och exponering
@	 \��	��������	���������	�!�	
��
�����	
�����	
 ning för att minska risker för personal
@	 <&��	����
��
�����	��	���	���	�����	����	
 ning (smitta) av biologiska agens
Referenser
@	 #*Y��	#����	*�������	���	Y���������	���
����	?�Y�	'��	
�����		
 110331  
@	 *�**%�	*��������������	�!�	��������	��	����!���������	����
����		
	 ���	��!��!����	����������	����	�!�	����	����_�	�
�_	�!�	��������
@	 #�������������	['OO��<�\]	�����>>qqq�����
���>���>�>	 	
 lag/20040168.HTM
@	 X*#�	X���������������	�����������������	'OOQ�<
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UTBROTTSFÖRSÄKRING 

ÖKNING AV MULTIRESISTENTA BAKTERIER (MRB)
Ökningen av resistens (bakteriestam som är motstånds-
�������	���	��	��!��!����	��
��	��	�����������	���	
där stammen i alla andra aspekter har oförändrade 
egenskaper) är ett påtagligt hot mot den moderna sjuk-
vården. Merkostnaden för behandling av infektioner 
med MRB beror på förlängda vårdtider, ökade behand-
lingskostnader, ökat behov av isoleringsvård samt ökad 
kostnad för smittspårning.

Redan idag hittas bakterier (t ex. ESBL-stammar) 
där antibiotika i tablettform inte har effekt. Vid sådan 
bakterieinfektion, oavsett infektionens svårighetsgrad, 
krävs intravenös behandling som antingen får ges på 
avdelning eller som poliklinisk behandling på mottag-
ning.

Behovet av vård, uppföljning och information till 
patienter med bärarskap av resistenta bakterier kom-
mer successivt att öka i takt med att antalet MRB ökar. 
��>���	���	
�����	��	��
�����	���	���	����������	
infektioner inte längre kan botas med antibiotika så 
kommer delvis helt nya krav att ställas på infektions-
�
��������	���	�!�	%
�������	��������������-
heten (ECDC) klassar MRB som ett allvarligt hot mot 
sjukvården och folkhälsan. Inom EU dör idag uppskatt-
ningsvis 25 000 personer per år till följd av infektioner 
med antibiotikaresistenta bakterier. 2009 beräknades 
kostnaden för dessa infektioner till 1,5 miljarder euro. 

Beräkningar förutspår en kraftigt ökad förekomst av 
resistenta tarmbakterier.

De mest aktuella MRB idag:

�#�� HUDBAKTERIE KAN ORSAKA INFEKTIONER I HUD, 
MJUKDELAR OCH SKELETT SAMT BLOD�
FÖRGIFTNING

��!�� TARMBAKTERIE KAN ORSAKA URINVÄGSINFEKTIONER 
OCH BLODFÖRGIFTNING

��!��CARBA TARMBAKTERIE KAN ORSAKA URINVÄGSINFEKTIONER 
OCH BLODFÖRGIFTNING

VRE TARMBAKTERIE, 
ÖVERLEVER LÄNGE 
I VÅRDMILJÖ

KAN ORSAKA URINVÄGSINFEKTIONER 
OCH BLODFÖRGIFTNING

   

MRSA: I Sverige upptäcks närmare 4 000 nya fall/
år, trenden är stigande (till skillnad mot många län-
der i Mellan- och Sydeuropa). 2015 hittades 33,4 nya 
MRSA-bärare/100 000 invånare inom VGR.
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ESBL: Vanligast förekommande MRB i Sverige. Det 
���	���������	�	�
�����	��	�����	���	���	���	
������-
ende trenden bryts.

ESBLCARBA: Fortfarande upptäcks endast ett begränsat 
antal nya fall/år i Sverige av denna potentiellt mycket 
allvarliga resistensmekanism. Med enstaka undantag 
rör det sig om fall där patienten smittats utomlands. 
��	�����	4`?_���	���	�������	�	������	���	���	���	
utvecklingskurvan kommer att likna den som gäller för 
”vanliga” ESBL.

VRE (Vankomycinresistenta enterokocker): Under de 
senaste 5-10 åren har vi i Sverige haft ett antal större 
och mindre utbrott kopplade till sjukhus och/eller 
särskilda boenden. Ströfall av VRE upptäcks också, där 
patienten oftast smittats utomlands. 

Under våren 2014 var det ett utbrott av VRE på SÄS 
hematolog-onkologisk avdelning, E 71 som medförde 
��������	��������	�����	�������	����������	
����	����	
månader, med stora omkostnader som följd av omfat-
tande mikrobiologisk provtagning samt ändrade städru-
tiner i samband med utbrottet.

Referenser  
@	 �����>>qqq��������������
�����>�����������>�����������������>
@	 �
����
��������	%#?w_����
!������	��������������	#4�	'O<&
@	 �
����
��������	Y������!����������	��������!���	�	Y`%�	#4�		
 2011
@	 "�	������	4�	%�	X�	��	���	4��������	���	�������	#���	X�!�����	q���		
 Res... :Estimating the Burden of Antibiotic Resistance in Europe. PLoS  
	 4���!����	'O<<	�!��	<O�	<_��
 
 
 

UTBROTTSHANTERING
Smittspridning inom sjukvården upptäcks ofta sent i 
förloppet och kan snabbt få allvarliga
följder. En väl utbyggd infektionssjukvård, med till-
�������	��!���	���������	��	��	���	����	���	���	���	
förebygga epidemiska utbrott och dels för att begränsa 
omfattningen av redan inträffad smittspridning. En 
investering i ”god infektionssjukvård” kan ses som en 
försäkringspremie för att i framtiden påtagligt reducera 
risken för kostbara epidemiska utbrott.

MRB: Innan en allvarlig typ av MRB får fotfäste och 
blivit allmänt förekommande är strategin ”search and 
destroy”. Även en smärre smittspridning på sjukhus 
blir därför förhållandevis kostsam att hantera. Merkost-
naden för ett MRSA-utbrott i Holland med fyra sekun-
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därfall beräknades till 1 mnkr. Mer omfattande utbrott 
(typexempel ESBL-utbrottet vid Uppsala Akademiska 
Sjukhuset (2005-2007) genererade merkostnader på 
����	������	4���	

Vinterkräksjuka: Spridning av calici- och norovirus 
har under senare år orsakat betydande problem med 
intagningsstopp och inställda operationer såväl vid 
SÄS som andra svenska sjukhus. För att bättre kunna 
�������	�����	
������	���	���	����	�����	��	����	��	
infektionsenhet.

��������: Varje vintersäsong föreligger behov av 
att vårda ett större eller mindre antal patienter med 
���
����	4��	����	���������	
�����	����	���	���
��-
sastammar vilket innebär att ett stort antal människor 
insjuknar. En modern infektionsenhet bör vara utfor-
mad för optimal funktion i sådana epidemiska lägen.

Mässling: Luftburen smitta där icke-immuna individer 
löper stor risk att insjukna. Trots pågående vaccina-
tionsprogram föreligger en ständig risk för smittsamma 
utbrott.

SARS, Coronavirus, Ebola: Coronavirus har under 
det senaste decenniet orsakat allvarlig sjukdom hos 
människa, SARS 2003 samt nu pågående utbrott med 
en ny virusvariant på Arabiska halvön. I Västafrika på-
går fortfarande ett utbrott med Ebola där det framförallt 
varit Sierra Leone, Liberia och Guinea som drabbats.

Referenser  
@	 Y������	��	?��
����	"	��	���	X	"
�!�	������!�	��	�����!������������		
 Staphylococcus aureus. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1999:18:461-6.
@	 �
����
��������	Y����������
��	�	�������	#4�	'O<'

VERKSAMHETSUTVECKLING

VÄRDEGRUND OCH ARBETSSÄTT
Varje byggnationsprojekt inom hälso-och sjukvården 
måste utgå från verksamhetens behov. Samtidigt för-
utsätter varje byggnationsprojekt ett ifrågasättande av 
verksamhetens nuvarande arbetssätt, då det ger unika 
möjligheter att skapa förutsättningar för förbättrad och 
moderniserad verksamhet ur patient-, medarbetar- och 
resurs-/verksamhetsperspektiv. 

Inom ramen för Infektionsvårdbyggnadsprojektet har 
därför en bred ansats tagits inom verksamhetsutveck-
ling, med stöd från sjukhusets Utvecklingsstab. Arbe-
tet med att förändra arbetssätten i verksamheten har 
påbörjats och kommer att implementeras fortlöpande 
����	����	������������	�	��	���	����������	%+�����	��	
detta är förändrat rondarbete, visualisering av patienter-
nas vårdplan och ett pilotarbete inom Personcentrerad 
Vård. Arbetsmaterialet har utgjort underlag till arkitek-
ten. Här följer en översiktlig beskrivning över arbetet:

@	 Chefer och medarbetare har under hösten 2015 ge-
nomfört förutsättningslösa intervjuer med patienter 
och anhöriga, för att kartlägga behov och förvänt-
ningar på vård och vårdmiljö ur ett patient-/anhö-
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rigperspektiv. I arbetet har olika patientkategorier 
inkluderats såsom patienter med kort respektive 
lång vårdtid, isoleringsvårdbehov, öppenvård, tolk-
beroende, olika kulturella bakgrunder och åldrar. 

@	 Intervjuer har även genomförts med yrkeskatego-
rier från andra kliniker som medverkar i vården 
av patienterna, för att säkerställa att lokalerna blir 
ändamålsenliga för gemensamma, eftersträvade 
arbetssätt ur alla professioners perspektiv. Fysio-
terapi, arbetsterapi, kuratorsfunktion och intensiv-
vård har varit fokus för denna kartläggning. På 
infektionsavdelningen och infektionsmottagningen 
har vårdprofessionernas underlag och synpunkter 
löpande samlats in och diskuterats. Arkitekten har 
fått ta del av de synpunkter som förts fram.

@	 Arbetsgruppen har kontinuerligt träffat personal på 
�YX	���	���	���������	��!����	�����	���	���	�����	
svårt sjuka patienter med samtidig kunskap från 
infektionsenheten skapat bästa förutsättningar att 
hantera smitta. Samarbete med medicin tekniska 
samt arkitekt har skett kontinuerligt. Kartläggning 
hur patienter och personal rör sig på avdelning 
respektive mottagning har legat till grund för hur 
��	���	���!����	��	�����	�
��������	��	���	��	
enheten.

@	 Kartläggning hur patienter och personal rör sig på 
avdelningen respektive mottagningen har legat till 
grund för hur vi har placerat de olika funktioner 

��	���	��	��������

@	 Flera moderna infektionsbyggnader har studerats i 
syfte att lära av goda exempel, bland annat Norra 
Älvsborgs Länssjukhus (NÄL), som även besökts 
i jämförande syfte. En jämförelse med principerna 
för Nya Karolinska Sjukhuset har också genom-
förts och påverkat indelningen av avdelningen i 
moduler. Trender och framtidsscenarion inom i 
smittspridning och resistensutveckling har kart-
�����	��	���	�	������!����������	��	��������-
ten. 

NYA INFEKTION VAD UPPNÅR VI OCH TILL 
VILKEN NYTTA
En tvärprofessionell arbetsgrupp, under ledning av 
läkarchef, vårdenhetschef och projektledare från Väst-
fastigheter, har fokuserat arbetat med att skapa en effektiv, 
patientaktiverande, säker och arbetsmässigt hållbar miljö, 
som även främjar utbildningsuppdraget. Arbetsgruppen 
har med arkitekten omsatt funktionskraven till byggna-
tionslösningar. Standardisering i vårdmiljön har eftersträ-
���	�	��������������������	���	��+��������	�������	����	
variationer inom vårduppdraget.  

Förutsättningar för närhet, teamarbete, visualisering och 
delaktighet har eftertraktats i planlösningar. Möjlighet 
����	��
��������������	���	�����	
�	������������	
behovsscenarion. Arbetsgruppen har samverkat bl. a med 
Vårdhygien och Regionservice i arbetet med att bygga 
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patientsäkert och försörjningsfunktionellt. Lokalerna bör 
stödja ett arbete som mer och mer går mot en patientnärm-
re, patientsäkrare och personcentrerad vård. 

Vårdlokalernas utformning har anpassats till dagens 
forskning om vårdmiljöns påverkan relaterat till patientens 
tillfrisknande. Enkelrum minskar risk för smittspridning 
men ger även andra positiva effekter. Patienternas integri-
tet ökar, möjligheten att ta emot närstående ökar, sömnen 
blir bättre samt att nöjdheten sammantaget av vistelsen 
blir bättre. Då vi har patienter som isoleras under längre 
perioder är detta extra angeläget. Det skapas möjlighet för 
patienter att gå ut i friska luften och möta sina närstående 
utan att riskera smitta. Möjligheten att utföra undersök-
ningar och behandlingar på rummet gör att behovet av 
andra ytor på enheten minimeras.

Enheten har som fokus att stärka patientens ställning 
genom att göra patienten delaktig i sin egen vård samt 
att öka förståelsen om sin sjukdom. Våra arbetssätt 
kommer kontinuerligt utvecklas mot ett personcentrerat 
förhållningssätt och vi kommer att skapa förutsättningar 
för patienten att följa sin egen vårdplan. Dessa arbetssätt 
förenklas i samband med enkelrum då vi kan utveckla 
arbetet fullt ut utan att kränka patientens integritet. Då vi 
har patienter med smittsamma sjukdomar på enheten som 
lyder under smittskyddslagen kan vi ge god information 
till patienten utan att bryta mot sekretessreglerna. 

I studier ser man att ljussättning, insläpp av dagsljus, 
utsikt mot naturen påverkar behov av smärtlindring, 

stressnivåer samt depression. Infektionsbyggnaden är 
belägen vid skogsbrynet vilket skapar vackra vyer ut i 
naturen. Låga fönster gör att en sängliggande patient kan 
se ut. Ljussättning i patientrummet är anpassad efter olika 
ljusbehov över dygnet. Nattbelysning är reglerad för att 
minimera falltillbud samt att bibehålla god nattsömn.

Den centrala placeringen av vårdadministrativa ytor och 
patientnära förråd gör att vårdpersonalens interna trans-
porttid minskar, detta medför mer tid för patienterna och 
skapar en god tillgänglighet för de som behöver komma i 
kontakt med oss. Vi skapar en naturlig mötespunkt där vi 
tar emot nya patienter och visar vart besökare kan vända 
sig. 

På mottagningen har vi noga studerat patientens väg 
genom mottagningen för att göra besöket så smidigt som 
möjligt. Ur arbetsmiljöperspektiv har vi placerat rum-
men så att de funktioner som har ett tydligt samband med 
varandra är placerade tillsammans eller i närheten av 
varandra. Vi har säkerställt att det vid tillbud såsom hot 
�!�	����	��	����	��������	��	���������	�	���	�
���	
tillkalla hjälp, alternativt sätta sig i säkerhet. Rummen på 
mottagningen är stora nog att rymma en säng. Det gör att 
vi kan bedriva dagsjukvård på ett optimalt sätt. Öppenvård 
är väsentligt för framtiden då antalet slutenvårdsplatser 
kommer att vara begränsade på SÄS.
Nybyggnation minskar risker för smittspridning genom att 
�����	��	���������	���������	����������	��	�����������	
Logistiken är genomtänkt utifrån hantering av tvätt, avfall, 
mat, instrument och patienttransport. Minimering av 
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möten av rent respektive orent. Patienter och besökare får 
ingång via yttre sluss till alla isoleringsrum. Det medför 
att patient kan tas in på mottagning-, och avdelningsrum 
utifrån, utan risk för smittspridning till övriga patienter. 

En jämförelse med principerna för Nya Karolinska Sjuk-
huset har påverkat indelningen av avdelningen i moduler. 
Således delas vårdavdelningens 28 vårdplatser in i fyra 
���
����	�	�����	���
�	���	��	��������������	�
���-
terska som ansvarar för 7 patienter (mot i dag 9 patien-
ter, som har kritiserats ur ett arbetsmiljöperspektiv). En 
specialistläkare ansvarar för 2 moduler medan en underlä-
kare arbetar i varje modul. Det ökar det tvärprofessionella 
arbetssättet mellan yrkeskategorierna, säkrar kvalitén och 
ökar patientsäkerheten. Med 28 vårdplatser skapas också 
�����	��+���������	���	���	�������	��	����	��	���	���-
delas utifrån olika vårdtyngd. 

Verksamhetsnytta med 28 likadana vårdrum:
@	 Standardiserat arbetssätt med samma rutiner inom av-

delningen påverkar patientsäkerheten på ett gynnsamt 
sätt. För infektionsvården är bibehållandet av rutiner 
hos personalen avgörande för att hindra smittsprid-
ning.

@	 ����	�������	�������������	��	�������	����	�����-
ningen som skapar merarbete för omvårdnadsperso-
nalen och tillför inte mervärde för patienten.

@	 ?�����	����	��������	X�
�������������	�!�	�����	
som har behov av slutenvårdsplatser.

@	 Det står i linje med beräknat behov av isolerings-
platser på 10-11 vpl/100 000 invånare, som nya och 
ombyggda infektionsavdelningar i riket (MAS, Kristi-
anstad och NÄL) har.

@	 Smittskyddsenheten (Per Follin, Medicinskt Sek-
torsråd Infektion 2016-03-04) anger att ökningen av 
tuberkulos och MRB (ffa ESBLCarba) ger ökade 
behov av isoleringsvård framöver, vilket ökar kraven 
på ändamålsenliga lokaler avseende smitta.

@	 Minskad sekundärspridning på andra somatiska 
avdelningar inom vården vid hantering av utbrott och/
�����	���������	�	�+�	����	��	���
����

@	 4��	�������������	������	��������������	�!�	���-
matförändringar kommer problematiken med bakte-
rieresistens och smittsamma sjukdomar att öka vilket i 
sig ökar behov av isolering.

@	 Det vi planerar och bygger för nu skall klara av beho-
ven nästkommande 30 år.

^�	������������	����	�
����	��+����	�!�	���	��	����	
alla patientgrupper dvs. patienter med multiresistenta bak-
terier och/eller smittsamma sjukdomar. Flera av mottag-
ningsrummen får kontrollerad ventilation, hygienutrymme 
samt inre - och yttre slussfunktion med möjlighet till 
�����������	�����	�
�	X���	���	���������	��	�����	
i öppenvård med komplicerad infektionsproblematik med 
smittspridningsrisk kommer i framtiden att behöva ända-
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målsenliga lokaler.

De administrativa arbetsplatserna på vårdenheterna är 
anpassade efter verksamhetens behov med hänsyn till alla 
yrkeskategorier. Centralt placerade arbetsplatser möjliggör 
närhet och god blick över vården, ledande till god arbets-
miljö med färre störningsmoment och förutsättningar för 
daglig planering och förbättringsarbete.

SÄS har idag ett stort utbildningsuppdrag. Studenter från 
Göteborgs universitet, högskolan Borås samt från vux-
enutbildningen tas emot på infektionsenheten. Lokalerna 
anpassas så att studenterna ges goda förutsättningar i sin 
�������������
���	
����������	"��	���	���
����������	
i bra lokaler både verksamhetsnära och till att kunna 
sitta mer ostört. Administrativa ytor för läkarna och stab 
samlokaliseras ovanpå nybyggd del av avdelningen. Där 
inryms också utbildningslokal för Campus SÄS.
Referenser
@	 'OO�	�
�������	���	��������	���!�
�����	����������	���������	[�		
 Siegel et al, 2007)
@	 4���!����	#��������	���������

MILJÖ INRE OCH YTTRE
SÄS är ett hälsofrämjande sjukhus. Det innebär ökad 
medvetenhet om mötets betydelse i vården, att samtala 
med patienten om levnadsvanor, att arbeta aktivt för 
medarbetarnas hälsa och samverka i lokalsamhället kring 
hälsoinriktade arrangemang. På senare tid har forskning 
om vårdmiljöns påverkan på livskvalité, hälsa och till-
frisknande aktualiserats.

En genomtänkt miljö där arkitektur, ljus och konst sam-
spelar är viktig för patienter, besökare och medarbetare. 
Dagsljus leds in i byggnaden för att främja miljön för 
patientens tillfrisknande och för personalens arbetsmiljö. 
Dagsljuset och anpassad belysning minskar stress och 
bidrar till en bra dygnsrytm också vid skiftarbete. Vård-
miljön ska bidra till tillfrisknande, upplevd hälsa och upp-
����	��	���������	��	��	����	��	����	����	w��������	
utformning, utsmyckning och ljusinsläpp gör det lätt att 
hitta, och ökar känslan av egenmakt. Patient och besöka-
res olika krav på delaktighet eller avskildhet tillgodoses 
genom omsorgsfull rumsutformning.  

*���	��������
����	�������	���	���������	����	
����!�	
mot natur för avledning och ökad orientering i tid och 
rum. IS/IT-lösningar kan understödja valbarhet av musik, 
konst och annan avledning. Alla utrymmen är lättskötta, 
vilket ökar hygien och minskar risk för förslitningsska-
dor hos personalen. Personalutrymmen är ergonomiskt 
planerade och lättskötta, avskildhet skapar arbetsro, närhet 
möjliggör effektiv och bra arbetsplanering. Pausrum 
disponeras för avkoppling under måltidsrast. Väl plane-
rade mötesrum ökar möjligheter till teamarbete. Miljön är 
utformad för att stödja daglig systematisk styrning, samt 
patientsäkerhets- och förbättringsarbete genom visualise-
ring.

Referens
@	 `���	��	���	^���!��	%����������	��	���	�������	��	���	'<�		 	
 century (R Ulrich et al, 2004)
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GULMARKERAT OMRÅDE AVSER BERG I DAGEN EFTER SPRÄNGNING

LANDSKAPSSEKTION VÄST-ÖST

���*��

FASTIGHETSÄGARE OCH BYGGRÄTT
"��	���������	?������	&�	���������		������	���	���-
gas om och till för att rymma totalt 28 vårdplatser samt 
en mottagningsverksamhet. 

Tillbyggnaden kommer att hamna utanför gällande 
byggrätt. Efter avstämning med kommunens byggnads-
nämnd är det troligt att översträdelsen av byggrätten 
kommer att betraktas som en mindre överträdelse och 
då inte vara ett hinder för projektets bygglov. 

TRAFIK OCH PARKERING
I första hand sker angöring via huvudentrén vid be-
söksparkeringen på västra sidan av byggnaden. Då 
byggnaden ligger i ett sutterängläge och alla vårdrum 
måste ha access från utsidan anläggs även en angö-
ringsväg med två vändplatser på den högre nivån, öster 
om byggnaden. 

"��	���������	���������������	���	�
�
�������	
byggs om och får totalt 33 platser inklusive handi-
kapplatser. På den östra sidan planeras tio platser för 
personal.

TOMT OCH MARKPLANERING
En avsevärd bergschaktning kommer att utföras då 
�������������	����	�����	����	���	���������	����-
nadens höjdsättning.  
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NYA FUNKTIONER ADDERAS KRING KÄRNAN

KÄRNAN MED DESS FUNKTIONER KOPPLAS TILL BEFINTLIG KLINIK...

...INTEGRERAS OCH BILDAR DEN NYA, UTÖKADE INFEKTIONSKLINIKEN 
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VISION OCH KONCEPT
�	���������	�����������	���	���������	������������	
och trygghet i fokus. Ambitionen är att göra den opti-
mala infektionsvårdavdelningen som främjar patientens 
tillfrisknande och som andas omtanke och trygghet. Ar-
betsmiljön för personalen är lika viktigt och korta vägar 
mellan vårdrum och stödfunktioner är prioriterade.

Förutsättningen för projektet har varit att använda den 
���������	���������	�!�	�������	����������������	
placering nära naturen i utkanten av sjukhusområdet.

^��������	�����	�	��	�����	������������	��	���	�������-
ga byggnaden och en stor tillbyggnad där slutresultatet 
är en infektionsklinik med en egen ny identitet där nytt 
och gammalt smälter ihop till en helhet.

Nya Infektions vårdavdelning byggs upp med 28 
stycken enkelpatientrum som alla har samma möjlighet 
till isolering. Alla rummen kan nås direkt utifrån och 
invändigt skiljer slussar korridorer och vårdrum åt.

Fyra stycken vårdenheter placeras runt en ljus kärna 
där de kort korridorerna bildar lugna trygga armar med 
dagsljus och närhet till naturen som viktiga inslag.

Närheten till naturen är en viktigt hälsobefrämjande 
aspekt för tillfrisknandet. Byggnaden ger alla vårdrum-
men förutsättningar att utblickar mot naturen.
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VERKSAMHET OCH FLÖDEN
Nya Infektions verksamhet i byggnaden består i en 
mottagning och en vårdavdelning. Till mottagningen 
kommer en ny sprutbytesverksamhet kopplas.
I byggnaden kommer även arbetsplatser för vårdhygien 
att lokaliseras. 

Programmet för byggnaden har tagits fram i en process 
med verksamheten där arbetsgrupper har beskrivit rum-
men och dess samband för att skapa det mest optimala 
������	7������	���	���
�����	���	�������	����	
fram för att åskådliggöra dessa samband och de har 
sedan varit underlag för planlösningen.

VÅRDAVDELNING
Vårdavdelningens uppbyggnad med 28 vårdplatser och 
dess mest optimala samband har styrt utformningen av 
hela byggnaden. 

Vårdavdelningen byggs upp med 4 stycken enheter 
med 7 patientrum per enhet. Ett vårdteam ansvarar för 
en enhet och har en egen teamstation intill ett annat 
teams teamstation för att kunna dela in vårdenheterna i 
två med 14 patienter per enhet när det är lägre beman-
ning på kvällar, nätter och helger. Alla rum delas in 
efter om de ingår i 7-enheten, 14- enheten eller 28-en-
heten. 

Ett stort personalrum för hela verksamheten placeras 
centralt inom vårdavdelningen för att enkel kunna nytt-
jas på kvällar, nätter och helger.

MOTTAGNING
Mottagningen består i totalt 9 stycken undersöknings-
rum, provtagning, lab, skölj och expeditioner.

Vaccinationer är en del av verksamheten och de kom-
mer att ske i ett eget rum. Sprutbytesverksamheten får 
en egen entré och väntrum som även kan användas vid 
behov till övrig mottagningsverksamhet.

Hälften av undersökningsrummen får slussar och kan 
nås även direkt utifrån. Resten av rummen nås enbart 
från korridoren.
Ett mindre personalrum placeras inom mottagningen 
för kortare raster.

ADMINISTRATION NYA INFEKTION
Administrativa arbetsplatser för Nya Infektion placeras 
på ett eget våningsplan tillsammans med ett campus-
rum för studenter.
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DISPOSITION
Huvudkonceptet för byggnaden bygger på att tillgång 
till natur och dagljus främjar både läkandet och män-
�����	������������	�	���������	 	 	
 
Byggnaden är utformad utifrån organisationen av 
vårdavdelningens fyra vårdenheter och att skapa små 
översiktbara enheter med tydlig identitet och tillhörig-
het för de patienter som vistats där. Det skall vara korta 
vägar för personalen både vid hög och låg bemanning. 
�	������	��	���������	���	��	��
����	���	������	
som både ger orienterbarhet och dagsljus till annars 
mörka lokaler.
 
Alla vårdrummen har slussar med direktentré från det 
fria för att kunna användas som isoleringsrum. Även 
hälften av mottagningens rum har egena entréer. Detta 
���	���	���	���	�������	�
��	��	��	����	����	��	����-
naden. Till mottagningens rum kommer man direkt från 
entréplanet och besöksparkeringen. Till vårdavdelning-
ens 28 rum kommer man till hälften av rummen via 
loftgångar som nås via angöringsplatser på två sidor 
om byggnaden. Den andra hälften av rummen nås från 
samma angöringsplatser men de har direktaccess i 
markplan.
 

 

I entrén möter man ljusgården som förbinder mottag-
ningen och vårdavdelningen och som skall främja sam-
arbetet och öka gemenskapen inom infektionskliniken. 
Receptionen ligger strategiskt direkt när man kommer 
in och patienter kan lätt orientera sig. 

Administrativa lokaler är placerade på det översta pla-
net och är synliga via ljusgården.

�%$���������$�
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PLANER

PLANER UNDER MARK
7����	���	���������	���������	���	���	����������	
varav två av dem är förbunda till sjukhusets kulvertsys-
tem.

För att skapa en större säkerhet i transportsystemet 
byggs en ny hiss bredvid den nuvarande hissen som 
byts ut. Den nya hissen kommer att betjäna plan 1-6. 
Nya störtar för tvätt och sopor från
sköljen i plan 4 tas ner till plan 1.
Rörposten dras om till nya lägen i 
���	���������	����������

)�����

)�����

)������

�     NYA STÖRTAR FÖR TVÅTT OCH SOPOR

�     NY HISS

�������&��$��������������'������#����
�������$�����"#���'����	

�     SPRINKELCENTRAL
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TILLBYGGNAD BEFINTLIG BYGGNAD
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�     VINDFÅNG

�     RECEPTION OCH TELEFONRUM

�     VÄNTRUM

�     LJUSGÅRD MED TRAPPA

�     SEKRETERARRUM

�������&���$�����'��)

�     UNDERSÖKNINGRUM UTAN SLUSSAR

�     UNDERSÖKNINGRUM MED SLUSSAR

��    VACCINATIONSRUM

��    UNDERSÖKNINGSRUM SPRUTBYTE

��    VÄNTRUM SPRUTBYTE

��    SAMTALSRUM

��    KURATOR

��    PROVTAGNINGSRUM

��    LAB

������SKÖLJ

�������LÄKEMEDELSRUM

������EXPEDITION SKÖTERSKA

��    EXPEDITION SPRUTBYTE

��    ARBETSSTATION

���   EXPEDITION MOTTAGNING

��    EXPEDITION JOUR MED TELEFONRUM

������PAUSRUM

������STERILFÖRRÅD

������RULLFÖRRÅD

������FÖRRÅD

�������MILJÖRUM

������ENTRÉ VÅRDHYGIEN

������VISNINGSRUM VÅRDHYGIEN

�������KONTORSRUM VÅRDHYGIEN

�������MÖTESRUM VÅRDHYGIEN

�������KOPERING VÅRDHYGIEN

�������FÖRRÅD VÅRDHYGIEN

�������ROCKBYTE

�������#��������"�$�����'��)

�������#��������"�$��
��'��)

�������GASRUM
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�     LJUSGÅRD MED TRAPPA

�     ENTRÉ VÅRDAVDELNING

�     TEAMSTATION

�     TEAMEXPEDITION

�     SKRIVRUM

�     KANSLIST

�     VÅRDKOORDINATOR

������"����*�

�     BÄNK FÖR BLOMMOR

��    SKÖLJ MED KÄLLSORTERING

��    STERILFÖRRÅD

��    RULL FÖRRÅD

��    LÄKEMEDELSRUM

�������#�"������"�$''��

��    DAGRUM MAT

��    DAGRUM 

������ AVDELNINGSKÖK

�������DISKRUM

�������PLATS FÖR MATVAGNAR

��     MILJÖRUM

��     VÅRDRUM

��������*�������$��

��     INRE SLUSS

�����  YTTRE SLUSS

�������APPARATRUM

������ BEHANDLINGSRUM

�����������������$�

�������ÖVERVAKNINGSRUM

������������&����

�������SAMTALSRUM

�������EXPEDITION CHEF

��������+'�����#�����)������������

�������STUDENTRUM

�������MÖTESRUM

�������KOPIERING 

������ PERSONALRUM

������ VÄRDEFACK

�������'��#����*�

���   ENTRÉ

���   LOFTGÅNG
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�     LJUSGÅRD MED TRAPPA

�    ENTRÉ ADMINISTRATION

��������'$�$�������'��)

��������������$������'��)

�     LOUNGE / BIBLIOTEK MED PENTRY

�    KLINIKLEDNING

��������!���$����'��)

��������!���$����'��)

�����������&���$�����'��)

�����������������"�$�����'��)

�������&���$������'��)

��     KOPIERING

��     FÖRRÅD

��     KAPPRUM

��    VÄRDEFACK

��    POSTFACK

�������UTEPLATS OCH UTRYMNINGSVÄG

�������FLÄKTRUM NYTT

�������FLÄKTRUM BEF.
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KORRIDOR KORRIDORKORRIDOR KORRIDOR TRAPPHUSTEAM VÄST TEAM ÖST

ELEVATION A   ����������

%&�'*,'���%�.���'&3�73

VÅRDAVDELNING 
Huvudkonceptet för byggnaden bygger på att tillgång 
till natur och dagljus främjar både läkandet och män-
�����	������������	�	���������	
Även i utformning av den invändiga miljön används 
naturens färgpalett för färgsättning och materialval.
 
I mitten av vårdavdelningen är ljusgården som både ger 
orienterbarhet och dagsljus till annars mörka korridorer. 
En ledstång i trä följer runt ljusgårdens helt uppglasade 
sdor. Ledstången ger både trygghet mot glaset och en 
möjligt att stå och titta ner i ljusgården på trädgåden i 
dess mitt.
 
�	�����	������	��	����	�������������	������	�!�	
����������	���	���	����	����������	��	�����	��	��
��	
och ger utblickar mot den omgivande naturen. Även i 
�
���	��	�����	��������	���	���	����	�������	Y��	�����	
����	�����������	���	���������	���	����	���	�	���	��
��	
fönsternischen och njuta av naturen. Nischerna kläs 
förslagsvis med trä.

TEAMSTATIONER
Teamstationerna har varsin väggkulör som hör ihop 
med dess vårdenhet för att ge orienterbarhet och iden-
titet. Arbetsstationen utförs med en front av trä och en 
���	��������	�	�������	?����	�������	���	���	���_�!�	
sänkbart skrivbord. Mot ljusgården är teamstationerna 
uppglasade för att få in dagsljus i rummen.
 
Teamstationerna och läkemedelsrummet får varsin 
naturtapet med smala trädstammar och fåglar i tre olika 
utförande. Tapeterna ger olika intryck beroende på 
hur nära man är och med sin fantasin kan man läsa in 
olika saker. Väggarna i korridorstråken i Nya Infektion 
är vita och golven mellangrå. Alla dörrar är i trä med 
ett överstycke i trä vilket är en anspelning på de höga 
trästammarna i skogen.
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KORRIDORARBETSSTATIONEN UTANFÖR TEAMSTATION VÄGG MED FÖNSTER IN TILL TEAMSTATION

info

ELEVATION B   ����������

KÄRNAN
Från huvudentrén når man vårdavdelningen via trappan 
i ljusgården och man kommer upp direkt i kärnan av 
byggnaden. På dagtid har en kanslist full uppsikt över 
besökare och andra personer som behöver hjälp vidare 
in i byggnaden. Ambulanspersonal eller besökare som 
kommer via angöringsplatsen öster om byggnaden 
kommer in i kärnan via en entré i samma våningsplan.

I mittkärnan har personalen sina teamstationer som är 
lokaliserade två och två för att kunna användas ihop vid 
låg bemanning. Vid teamstationernas arbetsstationer är 
undersköterskorna synliga och kan svara på medicinska 
frågor.

Patienter som får lämna sina rum kan vistas i de två 
dagrummen som ligger nära teamstationerna och med 
utsikt mot två av gårdarna som omger huset. Dag-
rummen har glaspartier mot mittkärnan som medger 
uppsikt både innefrån dagrummen och omvänt från 
teamstationerna in mot dagrummen.

Vid en av teamstationerna utformas ett torg med 
�����
����	���	���������	��	��������	���	����	����	
i verksamheten med lika långt till alla vårdrum. Sitt-
grupperna är lika mycket för besökare och patienter ska 
vistas länge och vill ha social kontakt. Placeringen är 
ljus och man har överblick genom ljusgården.

%��	����������
�	���	����	���������������	���	
strategiskt placerat i mitten. Även andra rum som det 
�����	���	���	��	��	������������	��������
�	�!�	
�����������
�	���	�
��	�����������	
 
Runt mittkärnan placeras de två sköljarna som används 
��	���	�����������	����������	�	������	��	�����	�����	
���	���	�
��������	���	����������	�����	���	��	�����	���	
mer uppställning av rullstolar och duschvagnar bland 
annat.

*���	���	��	�������������	������	�����	���	������	
in till teamstationerna. Väggen har smala glaspartier in 
till expedtionen och kan kläs med en av naturtapeterna 
med fåglar och smala trädstammar.



 38

)����.%�#�����%�����/#��%(#�#$����&���#�� ����������

%(#�#$�

�
��

�
�

,&

%(#�#$� %(#�#$� %(#�#$�

%(#�#$� %(#�#$� %(#�#$�

�
#�

��
�$

��

�
#�

��
�$

��

�
#�

��
�$

��

�
#�

��
�$

��

�
#�

��
�$

��

�
#�

��
�$

��

�
#�

��
�$

��

/��#��
��$��

/��#��
��$��

/��#��
��$��

/��#��
��$��

/��#��
��$��

/��#��
��$��

/��#��
��$��

#;,�
�$�,&

#;,�
�$�,&

#;,�
�$�,&

#;,�
�$�,&

#;,�
�$�,&

#;,�
�$�,&

#;,�
�$�,&

)������.#�%����#

��,&��.#����)����:
�#!���!-�"�����#�
#$����*��#

��

�*���(��

�*���(��

$��)����

� � � � �� �� ��



 39   ������������������  |   Systemhandling  2016-04-15  |���������������������������	
�������������

54 6 7

VÅRDRUMMEN I EN VÅRDENHET 
Små lugna trygga avdelningar för både patienter och 
�������	����	�	����	��!���	������	�
��	�����������	
Sju stycken rum bildar en enhet. Varje vårdrum har 
����	��	����	�!�	��	�����	�
	�!�	���	�q!_�
!��
�	
med plats för att dra in en duschvagn vid behov. Varje 
�q!	���	��	����	�����

Eftersom många patienter som vårdas på Nya Infektion 
måste isoleras utformas rummen för att vara vilsamma 
och ha mesta mesta möjliga kontakt till dagsljus och 
���
���	
�������	�	�
����	���	�+���	���	���	���	�
���	

�����	�����	�����	������������	
���	���	������	�����	
����������	"��	���	��	�����	�����	���	���������	����	
kan hämta vatten. Möjlighet att ta in ett kylskåp och en 
��!�����
��	���	�!���

Alla vårdrum har kontakt med naturen utanför vilket 
forskning visar är viktigt då ögat fångar upp motiv i 
stället för enbart himmel. I rummen som vetter mot 
loftgång kan växter planteras som klättrar utmed slus-
sarnas väggar vilket skulle ge även de patienterna nära 
tillgång till natur. 

ELEVATION C   

NISCH FÖR VAGNARVÅRDRUM VÅRDRUM VÅRDRUM EL RULLANDE FÖRRÅDVÅRDRUM

ELEVATION C   ����������

Fönster utformas med låga sittnischer som även gör att 
sängliggande patienter kan se ut. Dagljus kommer både 
in via de stora fönstren och även genom de uppglasade 
dörrarna i de yttre slussarna.

Vårdrummen har en hotelltouch med softa färgtoner 
som kan komma att upplevas som avstressande. 

�	����������������	���	��	��!�	���	
����������	��	
�������	^�	���������	���	��	����������	���	��	��!�	
som kan användas på olika sätt, exempelvis för en 
sittplats, till en arbetsbänk eller uppställningsplats för 
rullstolar. I änden av korridoren möts man av ett stort 
fönster som vetter ut mot naturen. Här kan man slå sig 
ned i fönsternischen av trä.

Varje vårdenhet får sin egen färgkod som är ett ID för 
patientens hemvist och en tydlig visuell kommunika-
tion. Färgpaletten utgår från att ta in naturens lugn i 
form av naturmaterial och stora enkla dimensioner. 
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VÅRDRUM I NORRA FLYGELN  
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SITTDYNA I FÖNSTER PLÄD/SÄNGFILT FÅTÖLJ + FOTPALL GOLV FÄRG I VÅRDRUM FÄRG I KORRIDOR LAMPA I VÅRDRUM TYP AV FÅTÖLJ + PALL TAPET PÅ UTVALDA YTOR I KÄRNAN  

SITTDYNA I FÖNSTER PLÄD/SÄNGFILT FÅTÖLJ + FOTPALL GOLV FÄRG I VÅRDRUM FÄRG I KORRIDOR LAMPA I VÅRDRUM TYP AV FÅTÖLJ + PALL TAPET PÅ UTVALDA YTOR I KÄRNAN  

SITTDYNA I FÖNSTER PLÄD/SÄNGFILT FÅTÖLJ + FOTPALL GOLV FÄRG I VÅRDRUM FÄRG I KORRIDOR LAMPA I VÅRDRUM TYP AV FÅTÖLJ + PALL TAPET PÅ UTVALDA YTOR I KÄRNAN  

SITTDYNA I FÖNSTER PLÄD/SÄNGFILT FÅTÖLJ + FOTPALL GOLV FÄRG I VÅRDRUM FÄRG I KORRIDOR LAMPA I VÅRDRUM

%(#�#$���*##

%(#�#$��.��

%(#�#$��%-��

%(#�#$���/�

TYP AV FÅTÖLJ + PALL TAPET PÅ UTVALDA YTOR I KÄRNAN  
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MOTTAGNINGEN 
Infektionskliniken får en gemensam tydlig huvudentré. 
Innanför entrén möts man av receptionen och ett ljust 
öppet rum med en liten trädgård. 

J���	��!��������	���	���	�����	�����	�����
��	%�	���	
av receptionen görs lite avskiljd för att ha möjlighet 
att föra samtal med viss sektretess. Två mötesrum för 
samtal med patienter och anhöriga är placerade vid 
ljusgården. Rummen kan även användas för andra sorts 
möten. 

Vaccinationer och samtal med kurator görs i den västra 
�������	������	���������	����	������������	���	������	
��	�	���	����	������	���	���	���	���	����	�����
�	���	
bland annat väntplatser för provtagning. Hälften av 
mottagningsrummen förses med inre och yttre slussar 
och hälften är vanliga undersökningsrum.

Färgsättningen av mottagningen har också naturen som 
inspiration. 

TEXTIL I VÄNTRUM STOLAR MÖTESRUM TEXTIL I VÄNTRUM GRANITPLATTOR GOLV FONDVÄGG I VÄNTRUM FÄRG ÖVRIGA VÄGGAR LJUST TRÄSLAG TYP AV FÅTÖLJ + PALL MJUKA SITTMÖBLER VÄNTRUM  

���#=&����*,&�%-��#$�

���#=&���



 44

��$��#��*��.%�#�!/��������*,&�&$%$����#=�



 45   ������������������  |   Systemhandling  2016-04-15  |���������������������������	
�������������

&8'&3�73�.�9*�*;&3
Nya Infektion skall vara en ljus, välkomnande och lugn 
byggnad som främjar tillfrisknande. Byggnaden består 
i en ombyggd huskropp som byggs ihop med en större 
������������	J��	���	���	��	�����������	����	�����	�����-
ligt ställs man alltid inför valet hur de olika delarna ska 
���������	�����	������	���	���������	�!�	���	���	�!�	�
�	
det skall avläsas när byggnaden är färdigbyggd.

I det här projektet har vi valt att försöka få de två delarna 
att bilda en helhet där olikhetena i det gamla och nya är 
nedtonat. Eftersom byggnaden dessutom har en komplex  
form och vissa delar har loftgångar med skärmtak och 
utvändiga slussar så är ambitionen att ge hela byggnaden 
ett så lugnt uttryck som möjligt.

"��	���������	�
��	����	��	������	���������	�!�	
loftgångarna rivs. Nya loftgångar med annan utbredning 
����	��	����	�����	�!�	����	����	��	���	���������	�
-
���	J��	�
��	�!�	������	��	
��	�	���	�����	���������	
fasaden mot besöksparkeringen. På den östra sidan av det 
���������	�
��	������	���	��������	���������������	���	
fönster byts ut till nya med bättre U-värde. 

Förslagsvis kan det röda fasadteglet målas i en varm 
ljusgrå kalkfärg som gör att man fortfarande kan avläsa 
tegelstrukturen i fasaden. Det gamla taket läggs om och 
bekläs med  ljusgrå plåt istället för tegelpannor. Takfötter 
görs om och anpassas till ett samtida formstråk.

För tillbyggnaden föreslås en tegelfasad i ljus varmgul-
gråa kulörer. En stor del av naturen kommer att försvinna 
när Nya Infektion byggs och ersätts av en del hårdgjorda 
ytor kring byggnaden samt ett stort bergschakt. Ett 
sedumtak på den nybyggda delen skulle därför upplevas 
som positivt ur gestaltningssynpunkt men har även andra 
fördelar som t.ex ett förbättrat lokalt omhändertagande av 
dagvatten.

Dörrar till huvudentré och slussar kan vara av trä och 
själva “slusshusen” kan beklädas med plåt. Undersidan av 
loftgångarna får belysning och ytbehandlas så att rum-
men under loftgångarna påverkas så lite som möjligt av 
skuggverkan. Alla loftgångar samt entréer och uteplatser 
till alla vårdrum får skärmtak i glas som släpper in mer 
dagsljus in till vårdrummen. Räcken till loftgångar och in-
vändiga trappor utformas så att de talar samma formspråk.
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FASAD MOT NORR

FASAD MOT SÖDER
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FASAD MOT VÄSTER

FASAD MOT ÖSTER
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LANDSKAP
Byggnaden är redan idag nära naturen och när infek-
tionsklinken byggs ut skall alla vårdum ha nära tillgång 
till naturen för att främja patienternas tillfrisknande och 
vara en bra arbetsmiljö för personalen. 

För att få plats med tillbyggnaden kommer mycket 
berg att behöva sprängas bort och kvar kommer det 
���	����	��	���	��������	
��	���	�����	��������	
Bergväggen är upp till sju meter hög och belägen i sö-
derläge vilket kommer att göra att den kommer att vara 
solbelyst under soliga dagar. Klätterväxter som klät-
tervildvin och/eller murgröna planteras och kommer att 
växa upp på väggen under åren framöver.

4�����	���	����������	�����	������	������	��	���-
mer att utformas olika beroende på dess läge. Från alla 
rum har man utblickar på olika sorts natur. 

Möjliga teman för de fyra gårdarna skulle kunna vara:

�� Klippträdgården i nordost 

�� Gläntan		�	�������	_	���	���	���	
������	���	��-
tienter vid dagrummet

�� Skogen	�	����	_	���	���������	
��������	���

�� Parken	�	�����	_	���	���	�����������	������	
höga träd  
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med preliminärt mål att uppnå nivå Silver. Värdering 
���	���
�	��	�����
���	!����������	������	��	�	���	
fortsatta systemhandlingsarbetet.. 

 

ENERGI

<*=%3>�;��?@,'*,
Västra Götalandsregionens mål är att energiförbruk-
ningen i regionens fastigheter inklusive verksamhetens 
energianvändning skall halveras till 2030 relativt 1995. 

Q3W%�W��<Z%%�*;�!"���9&='�W�
Då hela bygganden ovan mark kommer att utgöras av 
nybyggnad och totalt ombyggnation har man i projektet 
valt att värdera byggnaden i sin helhet som nybyggnad.

MILJÖ

MILJÖMÅL
Miljömål för projektet kan sammanfattas enligt föl-
jande: 

@	 Miljöbyggnad – preliminärt nivå Silver 

@	 Innemiljö 
- Ljudklasser enligt Västra Götalandsregionens             
   riktlinjer 
- Termisk komfort enligt Vf315 ��������	�
����
�������������
���
- God luftkvalitet enligt ��������������� 

@	 Byggvaror och metoder 
- Byggvarubedömningen 
- Livscykelperspektiv vid val av material och  
   vara 
- Konstruktioner med minimal materialåtgång  
   och restprodukter 
- Minimera klimatpåverkan från betong 
- Minimerad påverkan på inre och yttre miljö

MILJÖPROGRAM
För att säkerställa att miljömål uppfylls kommer ett 
���������!����	������������	����������	���	���-
nierade mål och uppföljningsaktiviteter.

MILJÖBYGGNAD
Projektet kommer att värderas enligt Miljöbyggnad 

Q3W%%%%%%�WWWWWWW��<<<<<<<<<<Z%%%%%�*�*******;;�; !"����������9�9��9�99�9�9��9��9999&=&&& '�W�
DååååååååDåååååååååDåååååååååDååååååååååååååååå hhheleeeee aa byyyygggggggggggggg andddddddddedddd nnnnnn ovannnnnnnnnnnn m m mm maaaaaaaaraaaa k kommer aaaaaaaaaaaaaaaaatttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuutttgtgtgtgttttttttttttttttttttttttttttttgttttttgttttttttttttttttttgttttttttttggggtttttttttggggttttttttgggtttttgöörööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö as av
nybybbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbyyyyyyygggggggggggggg nnnnannannaaddddddddd dddd och tttttttttotottttttottootataaaaaaaatatatalt ommmmmmmbmmmmbbbyyyyyygggggggygggyyyyyyggggggygyyggggggygyggggggnggg ation har man i projektet 
valt att vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvärääääräääääräräärrrrrrärärrääääräääääärrrrrrärrääääräräääärääääärrrrrrrrrräärärääääääääärrrrrrrrräääääääääräräääääärrrrrrrrrrrrräääääääääääärääääärrrrrrrrrrärrräääääääääääääärrrrrrrrrrrrrrääääääääääärrrrrrrrrrrrrräääääääääääääärrrrrrrrrrrrrääääääää dedeeeedeedeeeeedddddddddddddeddddddeeeeeeeedededdeddddeddddddddddeeeeeeeedddddddddddddeddedddddeeeeededddddddddddeeeeeedddddddddddeeeeedddddddddddddeeeeeerararaaaaaaraaaaaaaraaaaaaaraararaaaaraaaaararaaaarrrarrraraaaaaaaaarrrrrrraaraaaaaaaaararrrrrrraaaaaaaaaaarrrrraaaaaaaaaararrarrrraaaaaraaaarrarrrraraaaaaarrrrraaaaaaarrrrarraaaarrrrraaaaraaaaaaaaa bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbb  bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbygygygygyyyyyyygyygggggygyyyyygyyyggggggyyyyyyyyygyyygggggggyyyyyyyyyygyyyggyggggyyyyyyyyyyyyyggygggggyyyyyyyyyyyyyyygyyggggggyygyyyyyyyyyyygygggggggyyyyyyyyyyyyyggggyyyyyyyyyyyyyyggggyyyyyyyygggyyyyyyyyyygyyyyyggyyyyyyyyygggyyyyyygggggyyyyyygggggngngggngnggggngngggnnnnnnngnngnnnngnggnggnnnnnnnnnnnnggngnnnnnnngnnnnnngngggnnnnnnngnnnngngggngngnnnngngnnnnngngggngnngngnnnngngggnnnnngnnnnnnnnnggggngnnnnnnnnnnngggggggnnnnnnnnnnngggggggnnnnnnnnnnnnngggggggnnnnnnnnnnnnngggggnnnnnnnnggggggggnnnnnnnnnnnnnggggnnnnnnnnnnnnngggggnnnnnnnnnnnnnggggggggggggggggggggggggggggggg adadadaddddddadaaaaadadaaaaaaaaddaddddaaaadaaaaaaaaaadddddadaaaaaaaaaaaaadaaaddadddadadaaaaaaaaaaaaadddddddddddadaaadaaaaaaadadaaaadadddddddaaaaaaaaaaddddddaaaaaaaaaaaadddddaaaaaaaaaaaaaaadaddddddddddddeneneeeeneeeeneeeeeeeeeeneeneeeneeneeeeeeneeeeeeeeeeeennnnennnnnneeeeeennnnnnnnnneeeneeennnnnnnnnnnneeeneeneennnnennnneeneeennnnnnnnennnneneneenennennnnnnnnnneennnnnnnnnnneenennnnnnneeeennnnnnneee  iiiii i iiiiiiiiiiiii iiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiii iiii i ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssininnnnnnninnnnninnnnniiiniinnnnnniinininnnnniiiinnnnnnnnniiiinnnnnnninnnnn hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhheleeeeeeeeeeeeeeeeeee het som nybyggnad.
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Då hela bygganden ovan mark kommer att utgöras av 
nybyggnad och totalt ombyggnation har man i projektet 
valt att värdera byggnaden i sin helhet som nybyggnad.

Nuvarande prognos för bygnad 37 indikerar en ener-
gianvändning på ca 85 kWh/m2 att jämföra med det 
generella måltalet 60.  Prognosen baseras i nuläget på 
relativt förenklade analyser och en fördjupad bearbet-
ning kommer ske i det fortsatta systemhandlingsarbetet.

?����	��	����������������	��������	��	��	��!����	
för denna byggnad och påverkar prognosen negativt 
kan nämnas:

@	 Tappvarmvattenanvändningen som kan förväntas 
vara hög i denna typ av verksamhet 

@	  Energiåtgång för ventilation som även den kan 
förväntas vara hög relativt andra vårdverksamheter 
främst beroende av åtgärder i form av tryckförhål-
landen för att minimera smittspridning.

Sammanfattningsvis kan man ändå säga att prognosen 
jämfört med förväntan och andra likvärdiga pågående 
projekt ser relativt bra ut och utgör en bra plattform för 
fortsatt projektering.

ENERGIFÖRSÖRJNING
Byggnaden kommer att försörjas med fjärrvärme och 
fjärrkyla via sjukhusets distributionsnät. 

Eventuell möjlighet att utnyttja solenergi för tapp-
varmvatten- eller elproduktion kummer utredas i nästa 
skede.
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VVS

MEDIAFÖRSÖRJNING
Byggnaden kommer att få sin huvudförsörjning av 
�����	����	��	����	�
��
�������	���������	������-
ningssystemen för värme, kyla, medicinsk gas etc.

���[�Z�'&?��*,,?��'
Värme- och kylsystem för klimathållning av byggna-
den skall baseras på vattenburen energitransport samt 
frikyla i uteluften. 

YY#_������	
������	�	�����	�������	���	��+��������	
och generalitet erhålls vid framtida lokala ombyggna-
der utan att principiella förändringar i system behöver 
genomföras.

INNEKLIMAT
Västfastigheters regionövergripande riktlinje Termisk 
komfort anger rekommenderade rumstemperaturinter-
vall sommar respektive vinter för olika typer av utrym-
men och lokaler. Dessa riktlinjer kommer tillämpas och 
däri redovisade värden kommer gälla som dimensione-
rande förutsättningar för projektet. 

\Z%�&����=Z;;�?W'��?�''�Q3�;���%
Tappvattensystem och varmvattenberedning utformas 
med funktioner för legionellaavdödning och hög säker-
het mot legionellatillväxt
 
I samtliga slussade patientrum och undersökningsrum 

kommer övervakade tryckförhållande att upprätthål-
las för att minimera risken för spridning av luftburen 
smitta. Dessa tryckförhållanden innebär att slussar har 
undertryck relativt korridor och patientrum har under-
tryck relativt sluss (och därmed även korridor)

För att säkerställa god funktion utföres alla omslutande 
väggar kring dessa utrymmen med hög täthetsklass.

För att minimera risk för överföring av luftburen smitta 
från frånluft till tilluft via roterande värmeväxlare kom-
mer tilluften till dessa utrymmen normalt  att förses 
���	�%^X_������		

För en enhet om 7 patientrum kommer i systemet i 
stället att utformas med annan typ av värmeåtervinning 
med fullständig avskiljning mellan till- och frånluft.

SPRINKLER
Hela byggnaden kommer att förses med vattensprink-
ler. Eventuellt kommer undantag att göras för vissa 
tekniska utrymmen samt skyddsrum.

UPPVÄRMNING
Uppvärmning kommer huvudsakligen att ske via 
konventionella vattenburna system med radiatorer eller 
konvektorer i varje rum där värmebehov föreligger.

KYLNING
All tilluft kommer att kylas. Lokaler med stor och 
intermittent personbelastning där personbelastningen 
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är det dominerande värmetillskottet förses med kyla 
via ventilationsluften, i dessa fall utförs ventilationen 
behovsstyrd. I rum med lägre personbelastning men 
med höga interna laster eller stor solinstrålning kom-
���	���������	���	����������

VENTILATION
Luftbehandlingssystemen utformas med helt åtskilda 
system för olika funktioner så att varje enhet om 7 pa-
tientrum försörjs av separata aggregat. Även avslussade 
undersökningsrum i mottagningsdel försörjs av separat 
aggregat.
 
Övriga ytor i byggnaden försörjs av gemensamma ag-
gregat för allmänventilation.

Aggregaten utformas med roterande värmeväxlare för-
utom aggregat för en vårdenhet där aggregatet i stället 
förses med vätskeburen återvinning.

GASSYSTEM
Inom byggnaden utformas system för andningsluft 
samt andningsoxygen som försörjs från sjukhusets 
centrala system. Dessutom anordnas system för lokal 
reservgasförsörjning inom byggnaden.

DAGVATTEN 
Takavvattning utformas med utvändiga stuprör anslutna 
����	�
��
��	���������	����

SPILLVATTEN
Spillvatten anslutes till sjukhusets system. Möjlighet 
����	����	���	�	���������	���	�������	�����	��������	
komplettera med funktion för uppsamling av avlopp 
minst från patientrum.  
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plats vid rätt tid.

TELESYSTEM
För kommunikation inom fastigheten och med om-
världen byggs ett strukturerat och redundant nät upp 
för datakommunikation. Detta nät är gemensamt för 
data och telefoni, kommunikation sker med omvärlden 
���	���
������	�������������	����	���	����>����	�
�	�	
respektive plan.
 
Även antenn- och entrésignalsystem mm installeras.

SÄKERHETSSYSTEM
Ett antal säkerhetssystem installeras för att stödja verk-
samhetens arbete. 
 
Byggnaderna förses med ett automatiskt brand- och 
utrymningslarm samt ett komplett inbrottslarmsystem.
Passerkontrollanläggning med kortläsare utförs för alla 
passager genom skalskyddet, in till avdelningar och 
andra utvalda rum. 

Kallelsesignalsystem installeras inom verksamhetsytor 
där patienter vistas för att skapa trygghet för patienter 
och personal.

TRANSPORTSYSTEM
För transporter inom byggnaden installeras två säng/
transporthissar.
?��������	����������	[<<O��]	�����	����	������-
den, stationer placeras på plan 4 samt plan 5.

&,���'&,&.�W]\�'3*��QW3'�Z�'&?

ALLMÄNT
#�������	���������	�������������	���������	����	��-
byggnadsytan då dessa är ålderstigna och inte uppfyller 
dagens krav på funktion och driftsäkerhet. 

KRAFTFÖRSÖRJNING
*��	���	����	��	��+��������	�!�	���
����	����	����-
samhetsytan med redundant kraftförsörjning. Även 
UPS-försörjning installeras för att säkerställa kritiska 
funktioner och verksamhet. 
 
Nya fördelningscentraler och nya lokala elcentraler 
monteras.

BELYSNINGSSYSTEM
Ett nytt energieffektivt belysningssystem installeras. 
Belysningen ska hjälpa till att skapa en tilltalande vis-
telsemiljö för besökare och personal. Ljusmiljön skall 
kännas välkomnande och skapa en god och varierad 
arbetsmiljö. 

Belysningsarmaturer med energieffektiva ljuskällor 
skall väljas och ett belysningsstyrningssystem med hög 
������	����	�!�	��+��������	���������	���	���	����	��	
energieffektiv anläggning.
 
All belysning är styrd på något sätt, via närvaro, efter 
dagsljus eller på tidkanal. Ingen belysning ska stå på i 
�������	%�����	
����!��	��	���	����	����	��
	��	����	
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BRANDSKYDDSBESKRIVNING

Byggnaden kommer att utgöra en Br0-byggnad. 

Hela infektionskliniken, samtliga delar av ny- och 
ombyggd del ovan mark, kommer att omfattas av verk-
samhetsklass (Vk) 5C. Verksamhetsklass 5C innebär 
���	���	���	���	��
������	��	�������������	?��������	
våningar under mark (plan 1 till 3) klassas som verk-
samhetsklass 1.

Utrymningsstrategin för hela infektionskliniken bygger 
på att patienter kan utrymma direkt till det fria från 
�����	�����
��	7�����������������	���	����	����	�	
byggnaden till annan avdelning, sk horisontell utrym-
ning. Särskilt extrautrustade vårdrum ska med hänsyn 
till patientens säkerhet utformas och placeras på sådant 
sätt att personsäkerheten säkerställs. 

Varje enhet om sju vårdrum utgör en egen brandcell i 
brandteknisk klass EI 60. Kärnan med gemensamma 
utrymmen och arbetsplatser utgör en egen brandcell 
och är tillika sluss mellan avdelningarna. Särskilda 
IVA-rum ska vara utförda som egna brandceller. Vård-
������	��	����	��	������	��	����	��	����	�����
�	��	���	
och nya teknikutrymmen utgör egna brandceller. Alla 
brandceller utförs i lägst brandteknisk klass EI 60. Alla 
partier mellan avdelningar utförs i lägst brandteknisk 
klass EI 60 med dörrstängare. Partier kan utföras upp-
ställda på magnet och kopplade till brandlarmet. 

��$�#$�����

I utrustningskostnaden ingår verksamhetens nyanskaf-
fande av lösutrustning, byggnadspåverkande utrustning 
samt kommunikationsutrustning. 

Till grund för beräkningarna ligger SKL gränsdrag-
ningslista som reglerar ansvarsförhållandet mellan 
fastighetsanknuten utrustning och verksamhetens 
utrustning. Här redovisas utrustning som är den senare, 
dvs rumsfunktionsprogrammets verksamhetsanknutna 
utrustning.  

Exempel på större utrustningsposter är:

@	 Taklyft i varje vårdrum samt hälften av mottag- 
ningsrummen

@	 Spoldesinfektor i varje vårdrum

Budgeten för utrustning till nya infektionshuset bygger 
på systemhandlingens rumsfunktionsprogam som inne-
håller både möbler och medicinteknisk utrustning. Den 
totala bruttolistan över utrustning är uträknad till totalt 
16,1  miljoner kr (2016). Avskrivningstiden är 10 år.
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Nedan redovisas förenklade övergripande projekttider 
indelade skedesvis. Projektets målsättning är att kunna 
inleda ett stegvis ibruktagande under 2019. 
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Eftersom tomtmarken och etableringsytorna är begrän-
sade bör ”Psykiatrins kvarter” och ”Nya Infektion” 
genomföras såsom en entreprenad för att optimera 
byggresurserna. När mark och sprängningsarbetena för 
^��������	�������	��	
������	�	�����	��
�����	����	
till Infektionsprojektet osv.

När tillbyggnaden pågår så är verksamheten på Infek-
tionskliniken kvar i bef. lokaler med vissa störningar 
bl.a. på grund av omfattande sprängningsarbeten. Be-
dömningen är att vårdverksamheten och byggverksam-
heten skall kunna samsas och att endast krav på mindre 
evakueringar ställs. 
J��	�����������	�����������	������	������������	
provisoriskt in i en vårdmodul och tar sju vårdplatser i 
������	���	�����������
������	�!�	�����������	���-
tar in i de två övriga modulerna (14 vårdplatser), så att 
ombyggnaden av bef. byggnad kan verkställas.
Först efter att ombyggnaden färdigställts kan verksam-
heten utnyttja samtliga 28 vpl liksom den för ändamålet 
ombyggda mottagningen med tillhörande sprutbytes 
enhet.

���"*������!�#-"���

*��	���������	���	��	������������	������	����-
handling som syftar till att säkerställa kvaliteten i 
beslutsunderlaget när det gäller utformning av lokaler, 
tekniska system, energiförbrukning samt investerings-
kalkyl:

*�!/������"*������^=W�'�*;�,�%&�*Q3�,�#_`bc ����MNKR

�%�"$�#���"*������# ��MNKR

$�#$����� ��>��MNKR

"*����%����#���^?*8�`f�*�����&�'&3��%�<&,WQQc ��>��MNKR

Preliminärt utfall per år:

ÅR ���� ���
 ���� ���: ���� ����

�%����#�� ��MNKR ���MNKR ���MNKR ���MNKR ���MKR ���MNKR

�%�"$�#�� �?��MNKR �?��MNKR

$�#$����� ���MNKR �?��MNKR

"*���� �?��MNKR �?��MNKR
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FÖR VERKSAMHETEN 
Utifrån senast beslutade planritning uppgår bygginves-
teringen till 196 miljoner kr (mnkr), vilket motsvarar en 
hyresnivå för ny- och ombyggnad på cirka 10,4 mnkr per 
år. Nuvarande hyresnivå för de lokaler vars verksamheter 
kommer att inrymmas i Nya Infektion uppgår idag (2016 
års hyresbudget) till 4,2 mnkr per år, vilket innebär en net-
toökning på 6,2 mnkr. 

Genom att del av nuvarande verksamhet (10 vpl) på E32 
������	���	���������	����	���������	�������	���	���-
nader också överföras. Det rör sig om hyres-, övrig drifts-, 
personal- och läkemedelskostnader för totalt 13,3 mkr (be-
räknat på 2016 års budget). Det innebär att det är nollsum-
mespel i resultatpåverkan på infektionsverksamheten inom 
HIVÖ när vårdplatserna återgår till den nya avdelningen.

Utifrån senast beslutad planritning uppgår hyresnivån för 
ny- och ombyggnad till cirka 10,4 mnkr per år. Nuvarande 
hyresnivå för de lokaler vars verksamhet kommer att in-
rymmas i Nya Infektion uppgår idag (2016) till 4,2 mnkr/år.  
Detta innebär nettoökning avseende hyror med 6,2 mnkr.

Utöver ökad hyreskostnad tillkommer ökade driftskostna-
der med cirka 3,1 mnkr per år för bland annat räntor och 
avskrivning (10 års avskrivning) enligt nedan: 

@	 Tillkommande kapitalkostnader: 2,1 mnkr 

@	 Tillkommande kostnader Regionservice (ex   
städ, tvätt, IT, kost): 1 mnkr

Sammantaget innebär investeringen 9,3 mnkr i ökade drifts-
kostnader för HIVÖ. 
 
����������������	���	��_	�!�	������������	���	�	���	
begränsa eller minska kostnaden för utbrott av MRB (2-30 
mnkr) då själva ombyggnationen från dubbelrum till enkel-
rum inte i sig innebär några minskade kostnader.

RESULTATPÅVERKAN OCH EVAKUERINGSKOSTNAD FÖR 
VÄSTFASTIGHETER
Baserat på framtagna lokalytor har hyresintäkterna beräk-
nats och redovisas nedan.

Ny hyra för till- och ombyggnad
Hyra för nybyggnad
(avtalstid 20 år)    6,8 mnkr/år
 
Ny hyra efter ombyggnad plan 4-6 
(avtalstid 15 år)    3,6 mnkr/år

Totalt     10,4 mnkr/år
 
Totalt behov av årligt koncernbidrag
Koncernbidrag  
(till följd av till- och ombyggnaden) 7,2 mnkr/år
 
Totalt     7,2 mnkr/år
Evakueringskostnad   1 mnkr/år 
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ORGANISATION FÖR FRAMTAGANDE  AV SYSTEMHANDLING
!���-���#�

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN GENOM SÖDRA ÄLVSBORGS SJUKHUS

)#*'�"������� FÖRETAG ���%�#�

PROJEKTSÄGARE/ 
FASTIGHETSFÖRVALTARE

VÄSTFASTIGHETER PATRIK ERIKSSON

PROJEKTLEDNING/ 
PROJEKTERINGSLEDNING

VÄSTFASTIGHETER !��"��#�����&�

PROJEKTLEDNING 
VERKSAMHET

SÄS BORÅS MARTTI VALKONEN

)#*'�"�.#�# FÖRETAG ���%�#�

ARKITEKT ABAKO  
ARKITEKTKONTOR AB

MALIN KADESJÖ

*�'�#%���&� ÅF INFRASTUCTURE AB ANKI BENGTSSON

���;�������#�� 
HISSPROJEKTÖR

*'�"�#$'��! TORBJÖRN STRAND

ENERGI ÅF INFRASTUCTURE AB RASMUS CAGNER

BRAND PREVECON AB �������*������#�

YTOR*
^������	�����	�!�	���������	���	������������������	
SÄS Borås” omfattar följande ytor:

Tillbyggnad ca  4´150 m2 BRA 
���������		 !�		'�'OO	�'	?`X

*BRA ÄR BRUKSAREA EXKLUSIVE YTTERVÄGGAR

����#��������&�������#

BESKRIVNINGAR OCH RITNINGAR
A - enligt handlingsförteckning: arkitekt

V - enligt handlingsförteckning: rör, luft, sprinkler, styr 
och kyla

E - enligt handlingsförteckning: el, tele, data, larm och 
övervakning

Brand - enligt beskrivning

ÖVRIGA HANDLINGAR
Rumsfunktionsprogram (RFP)
Sammanfattande systemhandling (denna handling)

"������������������;��&!���;����"������"�#���!������"�����$����
M.M SOM REDOVISAS I BILDERNA ÄR INTE SLUTGILTIGA VAL UTAN REFERENSEX�
EMPEL.
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