
Framtidens sjukvård i Sörmland
- Från organisation till relation



Hälso-och 
sjukvårdsdirektör

• Utvecklingsenheten
• Enheten för samordnad 

lokalutveckling
• Smittskydd/vårdhygien

• Centrum för klinisk 
forskning

• Läkemedelskommittén
• Patientsäkerhetsenheten Division 

Primärvård

Division 
Medicinsk service

Division 
Medicin

Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård

Division 
kirurgi 

Division 
Psykiatri och 
funktionshinder 

Kvalitets- och 
verksamhets-
utvecklingsstaben 



Region Sörmland – fyra sjukhus

Regionsjukhuset 
Karsudden 

Kullbergska sjukhuset 

Nyköpings lasarett

Mälarsjukhuset  

Regionsjukhuset Karsudden



Vår värdegrund och våra mål

Hela 
Sörmland



Digitalt när det går, fysiskt om det behövs



Hur ska vi kunna vårda en befolkning där fler:

● blir äldre och behöver sjukvård och 
omsorg

● lever med kronisk sjukdom
● behöver insatser från flera vårdgivare 

samtidigt
● har psykisk ohälsa
● har osunda levnadsvanor
● kräver snabb tillgång till vård
● vill vara med och ta ansvar



1. Antal sjukdagar

Tre faktorer som påverkar sjukvårdskonsumtion



2. Utbildningsnivå

Tre faktorer som påverkar sjukvårdskonsumtion



3. Arbetslöshet

Tre faktorer som påverkar sjukvårdskonsumtion



Hur ska vårdplatserna räcka till?



Sammanfattning över problem som 
behöver lösas

Verksamhetsperspektiv
• Arbetsmiljö
• Hygienkrav
• Myndighetskrav
• Funktionssamband
• Stödjer ej nya arbetssätt

Fastighetsägarperspektiv
• Genomsnittsålder 40 år
• God byggnadsteknisk 

standard
• Hopplöst omodernt
• Teknisk brukstid för 

försörjningssystem till ända



Mälarsjukhuset

Kullbergska 
sjukhuset

Primärvård

Regionsjukhuset 
Karsudden 

Nyköpings 
lasarett

Fastighets-
utveckling

Processer, 
trender, 

myndighetskrav 
mm 

Bemanning

Demografi

Ekonomi 

Politisk 
enighet

Teknik

Prioriteringar

Tid

Utveckling - Utmaning





Kommande beslut
Nyköpings lasarett

En ny vårdbyggnad för:

● Operation

● Sterilcentral

● Akutmottagning inkl. 
akutradiologi



Kommande beslut

Mälarsjukhuset

En ny vårdbyggnad för:

● Operation

● Sterilcentral

● Akutmottagning inkl. akutradiologi

● Förlossnings- och kvinnoavd.

● Neonatalavd.

● Intensivvårdsavd.

● Akutvårdsavd.

● Hjärtintensivavd.

● Ny huvudentré

● Helikopterplatta



Perioperativ Kompetensenhet





Från 
Organisation
Reaktiv 
Fragmentiserad
Passiv mottagare

Till
Relation
Proaktiv och förebyggande
Sammanhängande
Aktiv medskapare



Totalt ca 20 patienter har 
behov av dialysvård.

Ny dialysverksamhet på Kullbergska 
sjukhuset



VC Gallerian 



Strålbunker för ytterligare en 
linjäraccelerator

● Cancerfonden och 
Socialstyrelsen förutspår att 
antalet personer som insjuknar i 
cancer i Sverige med behov av 
behandling kommer öka med ca 
66 % från 2016 till 2040 

● En ökning av antalet 
behandlingar med ca 2,7 % per 
år

● Utökning med 11 tjänster 



Akutmottagning med CDU



Neonatalavdelning



Detta vill föräldrarna att vi tänker på när vi 
bygger nytt

● Lugn och vilsam miljö

● Möjlighet för partner att stanna kvar / Fokus på 
familjen

● Möjlighet till badkar

● Ljusa lugna färger med naturen som inspiration

● Behaglig belysning

● Det ska vara lätt att hitta

● Goda parkeringsmöjligheter



Förlossning- och kvinnoavdelning



Fleximat –
härlagad måltidsupplevelse



Ambitionen om att bygga rätt säkerhetskvalitet utöver Boverkets byggregler

Vårt resonemang:

Ansvaret ligger på oss att kunna 
efterleva fler lagar än bygglagen.

Bygget påverkar ofta möjligheten att 
ta de olika ansvaren med kvalitet.

Respektera verkligheten och 
verksamheternas behov redan i 
projekteringen.

Säkerställ att alternativ utformning 
inte sänker kvaliteten.

Följ upp ambitionen, så att önskad 
funktion finns innan driftsättning.



Plusmeny Säkerhet i FS
Brandskydd i nybyggnation

Egen ambition att varje vårdrum (slutenvård) blir egen brandcell.

• Rummet blir EI30
• Dörr i E30
• OK med fönster i dörr klassat E30 från rummet och ut (finns att beställa)
• Kanalansluten och backströmningsskyddad ventilation med möjlighet att köra ventilation i drift för att 

förhindra rökgasspridning (överluft mellan vårdrum/korridor = inte tillåten)
• Dörrstängare av ”freeswingtyp” på varje vårdrum
• Även mottagningsverksamhet helsprinklas och utrustas med samma ventilationsupplägg

Detta är en egen anpassning efter begreppet ”skäligt brandskydd” i lag om skydd mot olyckor, med hänsyn
till vårdens faktiska möjlighet att agera vid en skarp brand.

Belysning i nybyggnation

Egen ambition att varje vårdrum med ”kritisk” vård aldrig ska bli mörkt
• En armatur UPS:as i varje rum där man alltid måste kunna vårda patienten
• Även i korridorer och andra vårdkritiska/viktiga lokaler/ytor UPS:as var 5:e armatur

Detta är en anpassning efter erfarenhet av inre störningar i elmatning (ställverksbränder/-frånslag).



Plusmeny Säkerhet i FS
Personsäkerhet - Hot & Våld

Egen ambition att säkerställa trygghet, skydd och hinder mot antagonistiska hot

• Normalt öppna och välkomnande, men snabbt låsbara, verksamheter, entréer och allmänna ytor
• Zonindelade mottagningar (allmän, mottagnings- och patientfri zon) som norm
• Slussar i akutmottagningar mellan väntytor och verksamhet/reception
• Låsta yttre entréer kvälls- och nattetid
• Kamerabevakning av entrémiljö, kringliggande ytor vid akutmott., ambulanshallar och förlossningsentréer.
• Förberedd teknisk infrastruktur för positionerade larm och mer heltäckande framtida kamerabevakning

(nätverksuttag var 5:e meter överallt inne, samt strategiskt placerade utomhus)
• Bråklarm installeras generellt på alla verksamheter med patientkontakt (olika utförande projas individuellt)
• Överfallslarm i akutmottagningar (direktkopplat mot polis)
• Inkörningshinder vid infartsvägar mot entréer, fasader vissa andra kritiska funktioner (yttre miljöplanering)
• Separerade dag- och nattentréer. Nattentré med porttelefon till resp. avd. och vakt som ledsagare/öppnare

Larmat och avskilt dagentréområde nattetid (öppnar för gemytligare välkomnande dagmiljöer)

Detta är en anpassning för att kunna fortsätta vara öppna och välkomnande, men med en beredskap att 
bli slutna snabbt och lätt, samt för att kunna anpassa oss när kameralagstiftningen blir vettig…

Kontinuitets- och robusthetsplanering

Egen ambition att kunna köra teknisk infrastruktur själva i 7 dygns normaldrift (14 dygn prioriterat)

• El, vatten, värme, kyla, medicinska gaser, skydd, förbrukningsmaterial, drivmedel
• Ambitionen omfattar alla fastigheter – gamla som nya

Detta är en anpassning efter erfarenhet av störningar, och en anpassning mot ett fungerande civilt försvar



Utmaningar

● Begränsade ytor att bygga på

● Access under byggtid

● Evakueringar - inga tomma ytor

● Närliggande sprängningar 

● Andra pågående processer (FVIS)

● Personal utbildning/rekrytering

● Tidplaner

● Politiska inspel

● Ekonomi



Nyköpings lasarett



Nyköpings lasarett



Nu bygger vi

Byggklart Q4 2022



Nyköpings lasarett



Moderna lokaler där människor får bästa möjliga 
vård i ljusa, funktionella lokaler 



Mälarsjukhuset



Mälarsjukhuset



Mälarsjukhuset



Kullbergska sjukhuset



Moderna lokaler där människor får bästa möjliga 
vård i ljusa, funktionella lokaler 



Kullbergska sjukhuset - Nu bygger vi

● Vårdavdelningar

● Mottagningar

● MR -kamera

Byggklart Q3 2022



Vägval

● Vad bygger vi inte
˗ Ingen väg med isolering för 

smittsamma luftburna sjukdomar

˗ Bara enkelrum

˗ Personalgym just nu…

● Riktlinje administrativa rum
● Facklig samverkan 
● Omtag ytor
● Begränsning ytor i gamla 

byggnader

● Kostnadsdrivande
˗ Modulväggar

˗ LAF-tak

˗ O² på alla mottagningar

˗ Brandceller/säkerhet/robusthet

˗ Miljöbyggnad nivå guld

˗ Ljudisolering för helikopterplats





Tack för oss!

Marianne Eriksson
marianne.k.eriksson@regionsormland.se

Harald Zetterquist
Harald.zetterquist@regionsormland.se

mailto:marianne.k.eriksson@regionsormland.se
mailto:Harald.zetterquist@regionsormland.se


Vad arbetar du med?

● Dags att plocka fram mobilen 
igen….


