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Förvaltning Skånes sjukhus nordost,
Hässleholms sjukhus
investeringsplan 2020-2022
Framtida utveckling
För sjukhuset i Hässleholm har under 2018 tagits fram en fysisk
utvecklingsplan och lokalförsörjningsplan som utgjort underlag för
utvecklingen av nyproduktion av lokaler för ortopedisk verksamhet. Planen
ger även underlag för hur fortsatt utveckling av sjukhuset kan ske. Ur denna
plan utgår planering för framtidens ortopedi i Hässleholm - FORTH

Status av tidigare beslutade bygginvesteringar 2018
Pågående


FORTH - Framtidens ortopedi Hässleholm
Regionstyrelsen fastställde 2018-12-18 Fysisk utvecklingsplan, med
underliggande planer för fastighetsutveckling och lokalförsörjning
för Hässleholms sjukhusområde. Fysisk utvecklingsplan är ett
inriktningsdokument. I ett fortsatt samarbete med Hässleholms
kommun diskuteras förutsättningar för ny detaljplan.
En förvaltningsövergripande planerings- och byggorganisation har
bildats för att genomföra programhandlingsarbetet för nybyggnad
som innefattar operationsverksamheten för ortopedi, pre- och postOP, sterilverksamhet vårdavdelning och ortopedimottagning och
servicecentral. Planeringsarbetet har hittills resulterat i en
bedömning av verksamheternas inbördes placering, interna flöden,
utformning och den totala nybyggnadsvolymen. Arbetet med
programhandling förväntas vara färdigt under första kvartalet 2019.

Postadress: Hässleholms sjukhus, 281 25 Hässleholm
Besöksadress: Esplanadgatan 19, Hässleholm
Telefon (växel): 0451-29 60 00
Internet: skane.se

Organisationsnummer: 23 21 00-0255

2 (3)

Beslutade inför 2019
Utrustningsobjekt över 5 mkr
Aktuellt behov av röntgenutrustning hanteras inom
Förvaltning Skånes sjukhus Nordost, CSK

Äskande inför 2020
Utrustningsobjekt över 5 mkr


Utrustning FORTH
I samband med nybyggnad för ortopedisk verksamhet och därtill
hörande lokaler i Hässleholm kommer utrustningsinvesteringar att
krävas. I den kommande programhandling som håller på att tas fram
kommer kostnader för detta att presenteras.

Utrustningsobjekt under 5 mkr
Ombyggnad av operationsavdelning i Hässleholm närmar sig men ligger
ändå så långt fram att en hel del utrustning måste bytas före detta. Det gäller
bland annat mindre röntgenutrustningar.
Det pågår ett projekt för upphandling av patientövervakning till alla sjukhus
i Skåne. Tilldelningsbeslut kommer förhoppningsvis under 2019. De äldsta
övervakningssystemen finns på CSK och i Hässleholm. Dessa planeras att
bytas ut först av alla i Skåne. Detta kommer att ske 2020. Kostnaden är ännu
oklar men kommer sannolikt att klarna under våren, före Regionens
budgetbeslut. Med hänvisning till detta kan äskande av ökade medel i den
lokala potten för utrustning bli aktuella.

Byggobjekt över 100 mkr
Inga aktuella mer än pågående FORTH-projekt

Byggobjekt under 100 mkr
Inga aktuella

Byggobjekt under 5 mkr
Behovet av att kunna genomföra mindre ombyggnader för att upprätthålla
god hygienstandard och effektivisera ytor kvarstår. Ytskiktsrenoveringar
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kan sällan prioriteras av fastighetsägaren och vid mindre omflyttningar
måste därför medel ur lokal pott också användas. Vid ombyggnationer ställs
ofta krav på sprinkler vilket ger ökade kostnader. Förvaltning Skånes
sjukhus Nordost, Hässleholm ser det därför angeläget att nivån för lokal pott
anpassas efter detta.
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