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15.09.2015

BY 72
NY VÅRDBYGGNAD

BY 70 & BY 04
NY BEHANDLINGSBYGGNAD
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15.09.2015

UTÖKAT UPPDRAG I
MODERNA LOKALER

FÖRBÄTTRAD
PATIENTSÄKERHET
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15.09.2015

PERSONCENTRERAD
VÅRD

SEPARERA FLÖDEN
INOM SJUKHUSET
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15.09.2015

ORIENTERBARHET

DAGSLJUS
OCH UTSIKT
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15.09.2015

FLEXIBILITET OCH GENERALITET

Mål 2015
(FHS)

Hög
tillgänglighet
Vård i rätt tid

Detaljering av mål

Överg- Princiripande
per
mål
(FHS)

Effektmål

Hög
tillgänglighet
Vård i rätt tid

God kvalitet
och delaktighet säker
vård till rätt patient på
rätt plats

Hög effektivitet säker
vård i rätt tid, till rätt
patient, på rätt ställe till
rätt kostnad

God kvalitet
och delaktighet säker
vård till rätt patient på rätt
plats

Hög effektivitet säker
vård i rätt tid, till rätt
patient, på rätt ställe till
rätt kostnad

SFI/Programkontoret förslag till nedbrytning av ovan (under bearbetning)

Framtida
struktur

Vårdeffekt

Balans mellan
olika behov

Patienten i
centrum

Genomförande

Ekonomi

Hållbara
investeringar
över tid

Lokaler som
stödjer effektiv
vård

Ändamålsenliga
miljöer för vården,
samhället och
fastighetsägaren

Säker, tillgänglig
och attraktiv
vårdmiljö

Rätt produkt i rätt
tid och till rätt
kostnad

Kostnadseffektiv
a byggnader nu
och i framtiden

• Ekologi, ekonomi
och socialt
• Flexibel och
generell anläggning
• Utformning så att
framtida utbyggnad
inte hindras av
befintlig installation
och konstruktion
• …samt minimerar
störningar
• Miljövänlig
• Energieffektivt

Tillsammans med
vården utformar vi
lokaler med
• Eff
Effektiva
kti flöd
flöden och
h
logistik

Projektet skall
sammanväga olika
intressenters behov
och söka bästa
möjliga lösning för:

• Goda samband

• Vårdgivaren

• Ökad kvalitet
genom
evidensbaserad
design

• Landstinget

Helhetsansvar för
• Brandsäkerhet
• Tillgänglighet
• Patientsäkerhet
P ti t äk h t
• Inomhusklimat
• Arbetsmiljö
• Trygghet
• Tydlighet
(orienterbarhet)
• Läkande/
hälsofrämjande
• Integritet/
delaktighet

• Målstyrning och
goda samarbeten
• Projekt drivs
affärsmässigt
affärsmässigt,
effektivt och
planeras väl
• Ökad standardisering, samord-ning
av projek-tering,
upphand-ling &
produktion
• Tillgång till rätt
resurser, perso-nal
och teknik
• Rätt beslut i rätt tid

• Kostnadseffek-tiva
lösningar
• Inom investeringsbudget
• Flexibel och
generell anläggning
för effektiv drift och
förvaltning
• Utformning så att
framtida utbyggnad
inte hindras av
befintlig installation
och konstruktion
• LCC

• Allmänheten/
anhöriga/ besökare
• Personal
• Patienter
• FoUU
• Fastighetsägaren
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Mål 2015
(FHS)

15.09.2015

Detaljering av mål

Överg- Princiripande
per
mål
(FHS)

Effektmål

Hög
tillgänglighet
Vård i rätt tid

God kvalitet
och delaktighet säker
vård till rätt patient på rätt
plats

Hög effektivitet säker
vård i rätt tid, till rätt
patient, på rätt ställe till
rätt kostnad

SFI/Programkontoret förslag till nedbrytning av ovan (under bearbetning)

Framtida
struktur

Vårdeffekt

Balans mellan
olika behov

Patienten i
centrum

Genomförande

Ekonomi

Hållbara
investeringar
över tid

Lokaler som
stödjer effektiv
vård

Ändamålsenliga
miljöer för vården,
samhället och
fastighetsägaren

Säker, tillgänglig
och attraktiv
vårdmiljö

Rätt produkt i rätt
tid och till rätt
kostnad

Kostnadseffektiv
a byggnader nu
och i framtiden

• Ekologi, ekonomi
och socialt
• Flexibel och
generell anläggning
• Utformning så att
framtida utbyggnad
inte hindras av
befintlig installation
och konstruktion
• …samt minimerar
störningar
• Miljövänlig
• Energieffektivt

Tillsammans med
vården utformar vi
lokaler med
• Eff
Effektiva
kti flöd
flöden och
h
logistik

Projektet skall
sammanväga olika
intressenters behov
och söka bästa
möjliga lösning för:

• Goda samband

• Vårdgivaren

• Ökad kvalitet
genom
evidensbaserad
design

• Landstinget

Helhetsansvar för
• Brandsäkerhet
• Tillgänglighet
• Patientsäkerhet
P ti t äk h t
• Inomhusklimat
• Arbetsmiljö
• Trygghet
• Tydlighet
(orienterbarhet)
• Läkande/
hälsofrämjande
• Integritet/
delaktighet

• Målstyrning och
goda samarbeten
• Projekt drivs
affärsmässigt
affärsmässigt,
effektivt och
planeras väl
• Ökad standardisering, samord-ning
av projek-tering,
upphand-ling &
produktion
• Tillgång till rätt
resurser, perso-nal
och teknik
• Rätt beslut i rätt tid

• Kostnadseffek-tiva
lösningar
• Inom investeringsbudget
• Flexibel och
generell anläggning
för effektiv drift och
förvaltning
• Utformning så att
framtida utbyggnad
inte hindras av
befintlig installation
och konstruktion
• LCC

• Allmänheten/
anhöriga/ besökare
• Personal
• Patienter
• FoUU
• Fastighetsägaren

FLEXIBILITET
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15.09.2015

FLEXIBILITET

GENERALITET
OPERATION
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15.09.2015

GENERALITET
OPERATION

KONST
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15.09.2015

GENERALITET
VÅRDBYGGNAD

GENERALITET
VÅRDBYGGNAD
20 till 24
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15.09.2015

FLEXIBILITET
VÅRDBYGGNAD

FLEXIBILITET
NY VÅRDBYGGNAD
20 till 24
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15.09.2015

FLEXIBILITET
NY BEHANDLINGSBYGGNAD

FLEXIBILITET
NY BEHANDLINGSBYGGNAD

12

15.09.2015

FLEXIBILITET
NY BEHANDLINGSBYGGNAD

SLUTSATS
Konceptprogram finjusteras
Begränsade resurser tvingar oss att välja – skiljer vi tillräckligt
på krav och önskemål? prioriterar vi rätt ?
Mycket fokus på detaljer
Nyckeltal måste tas fram
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