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Beredningen för framtidens sjukvård

Styrande regionala planeringsprinciper vid ny- och
ombyggnation av vårdfastigheter i Region Skåne
Ordförandens förslag

Beredningen för framtidens sjukvård föreslår regionstyrelsen följande
1. Regionstyrelsen beslutar att nedanstående styrande regionala
planeringsprinciper ska gälla vid ny- och ombyggnation av
vårdfastigheter i Region Skåne:
 Patientsäkerhetsprincipen
 Flödesprincipen
 Hållbarhetsprincipen
 Kunskaps- och utvecklingsprincipen
2. Regionstyrelsen lyfter särskilt fram behovet av öppenhet i det
fortsatta planeringsarbetet samt samverkan med den idéburna
sektorn.
Sammanfattning

För att erbjuda patienterna en säker vård med bra samband och flöden i en
läkande miljö har styrande regionala principer vid ny- och ombyggnation av
vårdfastigheter i Region Skåne tagits fram. Målet med dessa styrande
principer är att utveckla morgondagens vårdmiljöer ur ett patientperspektiv i
Region Skåne.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2016-02-09
2. Presentationsbild

C:\pactdok\Regionstyrelsen\2016-04-07\Planeringsprinciper vid ny- och ombyggnation av vårdfastigheter i Region Skåne\1501541-U4___BFS_Beslutsförslag.docx
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Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Många ställningstaganden måste göras i samband med om- och
nybyggnation av regionens vårdbyggnader. Styrande regionala
planeringsprinciper ur ett patientperspektiv kan underlätta i arbetet.
Vid bildandet av Området för strategisk fastighetsutveckling togs principer
fram. Dessa principer har förädlats och bearbetats i samband med
lokalförsörjningsplan Malmö Lund under hösten 2015. Skånes
universitetssjukvård har i detta arbete bidragit med principer framtagna i
interna workshops. Tio av dessa har presenterats i ärende Återrapportering –
Infrastruktur för innehållet i framtidens hälso– och sjukvård (Dnr 1501541).
Efter ytterligare bearbetning har principerna blivit fyra.
Förankringen av de styrande planeringsprinciperna är stark. I arbetet har en
stor arbetsgrupp deltagit med en sammansättning från samtliga
förvaltningar, företrädare för medicinska fakulteten vid Lunds universitet
samt fackliga representanter. Denna grupp lägger samstämmigt fram
principerna som stöd och styrning vid ny- och ombyggnation av regionens
vårdfastigheter. Förslaget har även förankrats i regionens alla
förvaltningsledningar.
Patientsäkerhetsprincipen
Är den viktigaste faktorn som ska prövas vid konflikt med andra principer.
Det handlar framför allt om att minimera vårdskador och smittspridning
men även att säkra rätt kompetens på rätt plats i rätt tid. Allt för att kvalitet
och säkerhet ska vara optimal för patienten.
Flödesprincipen
Handlar om att optimera patientens väg genom hela vårdprocessen. Med
hela vårdprocessen menas vägen genom sjukvården inklusive förebyggande
och uppföljande insatser samt information och kommunikation. Patientens
behov går före organisationens behov. Det handlar också om att separera
publika och icke publika flöden. Med icke publika flöden menas interna
flöden såsom patient i säng, personal och gods som ska separeras från
besökare och gående patienter, inte minst ur integritetssynpunkt. Det ska
dessutom vara enkelt att hitta och orientera sig inom sjukhusområdet. Att
det är lätt att hitta inne i vårdbyggnad med tydliga flöden för det publika och
interna flödet. Respektive våningsplan t ex vårdavdelningar ska vara
överblickbara och tydliga för personal.
Hållbarhetsprincipen
Handlar om en attraktiv, säker och läkande miljö såväl för patient, personal
och anhöriga och utgår från evidensbaserad design och beprövad erfarenhet.
Planeringen ska dessutom ske utifrån ekonomisk, ekologisk och social
hållbarhet. Det betyder optimalt resursutnyttjande samt långsiktigt
användbara byggnader – med krav på generalitet, flexibilitet och elasticitet.
Det ska finnas vägledande standard som grund i rummens innehåll samt hög
grad av igenkänning vid utveckling av typspecifika lokaler vilket är speciellt
viktigt vid akuta situationer. Social hållbarhet handlar om att bygga
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långsiktigt och stabilt där grundläggande mänskliga behov uppfylls och
trygga attraktiva platser skapas.
Kunskaps- och utvecklingsprincipen
Sjukvård, utbildning och forskning ska integreras i den kliniska vården.
Samverkan ska underlättas genom att skapa gemensamma mötesplatser för
interaktion mellan universitet, högskola och näringsliv.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Ärendet bedöms inte medföra några omedelbara ekonomiska konsekvenser.
Juridisk bedömning

Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändig.
Miljökonsekvenser

Ärendet bedöms inte medföra några omedelbara miljökonsekvenser.
Samverkan med berörda fackliga organisationer

MBL/samverkan i ärendet genomförs på regional nivå.
Uppföljning

Ärendet följs upp i regionens om- och nybyggnadsprojekt.
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