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Abstract 

Sweden's first hospital, built in 1752, was Serafimerlasarettet on Kungsholmen in Stockholm. 

Since then, technological and medical developments have come a long way and so also the 

premises for medical care. Today, there is tough demands on flexibility and generality in 

hospital premises. 

 

The aim of this work is to create an understanding of local resource planning of hospital real 

estate in Stockholm. For instance what it looks like in practice, how it looks compared to the 

theory and the problems and possible solutions that are available on the specific local resource 

planning. 

 

Stockholm County Council is responsible for health care and dental care for residents of the 

county. The County Council is a politically driven organization with elections every four 

years. Politicians in committees and boards have the help of a number of administrations. 

Locum manages and develops care properties for the county council since 1991. 

 

Local resource planning for hospital buildings is very special. Questions regarding hospital 

premises are very complex and to coordinate health care for a large area like Stockholm 

County, with 1.9 million inhabitants, is not easy. 

 

Uncertainties and problems are always associated with local resource planning and hospital 

buildings are no exception. On the contrary, there are even more uncertainties. For example 

political incentives, the large organization, special environment, rapid technological 

development, demographic factors and the fact that health care is a sensitive issue for many. 

The county must find the right tools to manage this problem. 

 

The population is constantly increasing but at a faster pace than expected. This combined with 

the planning and implementation of expanding health care in a too late stage leads to 

difficulties. The Future plan for healthcare in Stockholm promises to be a well-made plan but 

it is far from finished and many questions remain. 
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Sammanfattning 

Sveriges första sjukhus, från år 1752, var Serafimerlasarettet på Kungsholmen i Stockholm. 

Sedan dess har den tekniska och medicinska utvecklingen kommit långt och så även lokalerna 

för sjukvård. Idag är det hårda krav på flexibilitet och generalitet på sjukhusfastigheter. 

 

Syftet med detta arbete är att skapa förståelse kring lokalresursplaneringen av 

sjukhusfastigheter i Stockholm. Exempelvis hur arbetet faktiskt går till i praktiken, hur det ser 

ut jämfört med teorin samt vilka problem och eventuella lösningar det finns kring den 

specifika lokalresursplaneringen. 

 

Stockholms läns landsting ansvarar för hälso- och sjukvård samt tandvård för bosatta i 

Stockholms län. Landstinget är en politisk styrd organisation med val vart fjärde år. 

Politikerna i nämnder och styrelser har hjälp av ett antal förvaltningar. Locum förvaltar och 

utvecklar vårdfastigheter för landstinget sedan 1991. 

 

Lokalresursplanering för sjukhusfastigheter är väldigt speciell. Lokalfrågorna är mycket 

komplexa och att samordna sjukvården för ett stort område som Stockholms län, med 1.9 

miljoner invånare, är inte lätt.  

 

Osäkerheter och problem är alltid förknippat med lokalresursplanering och sjukhusfastigheter 

är inget undantag utan tvärt om, där finns här ännu fler. Politiska incitament, den stora 

organisationen, speciell miljö, snabb teknisk utveckling, demografiska faktorer och det 

faktum att sjukvård är en känslig fråga för många är exempel på detta. Stockholms län måste 

hitta rätt verktyg för att hantera denna problematik. 

 

Befolkningsmängden ökar kontinuerligt men med en snabbare fart än beräknat. Detta i 

kombination med att planeringen och genomförandet av att utöka sjukvården kommer i ett allt 

för sent skede, resulterar i svårigheter. Framtidens plan för hälso- och sjukvården i 

Stockholms län ser ut att vara en välutarbetad plan men den är långt ifrån klar och många 

frågetecken kvarstår.  
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1  Inledning 

1.1 Bakgrund 

Utvecklingen går framåt och hälso- och sjukvården formas av många faktorer, både inre och 

yttre. Nya och effektivare behandlingsmetoder, forskningsresultat, ändrad livsstil, patienters 

önskemål, politik och demografi. Vården ska förändras och effektiviseras (Borgendahl, Fröst 

& Lindahl, 2012). 

 

Detta ställer krav på sjukvårdens lokaler där lokalfrågorna är mycket komplexa. Vårdmiljön, 

organisation, teknik, vårdprocessen, behandlingsformer, patientperspektiv, personalintressen 

med mera ska sammanvägas till en helhet som skall kunna verka i vårdens lokaler  

(Borgendahl, Fröst & Lindahl, 2012).  

 

Stora och många organisationsförändringar sker ofta i samband med utformning av nya 

lokaler. Tekniska framsteg, flexibilitet och viljan att förbättra vården och verksamheten sätter 

press på vårdens ekonomi och att vårdorganisationerna gör ”rätt” val och att vårdens 

användare får de stöd de behöver (Borgendahl, Fröst & Lindahl, 2012). Det är en utamning att 

koppla strategiarbete och policyskapande till det dagliga användandet av vårdens lokaler som 

ska vara effektiv, säker och patientfokuserad. 

 

Det skrivs dagligen om sjukvård i tidningar. Bland annat om hur politiker för stå till svars för 

långa kötider på akutmottagningar, nya tekniska innovationer och hur patienter blivit 

felbehandlande. Trots denna fokusering skrivs det lite om sjukvårdens lokaler än mindre om 

lokalresursplaneringen av sjukhusfastigheter. Det finns ett behov av att se närmare på denna 

infallsvinkel av sjukvården.  

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att skapa förståelse kring lokalresursplaneringen av sjukhusfastigheter i 

Stockholm. Arbetet ska klarlägga följande: 

 

-  Finns det något som är särskilt med lokalresursplanering för just sjukhusfastigheter? 

-  Hur går lokalresursplaneringen till i praktiken? 

-  Hur ser planeringen ut jämfört med teorin? 
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-  Hur fungerar lokalresursplaneringen vid en politiskt styrd ledning och hur ser 

organisationen ut? 

-  Vilka problem och eventuella lösningar finns det kring den specifika 

lokalresursplaneringen? 

1.3 Avgränsningar 

Då den hälso- och sjukvård som är offentligt finansierad ligger på landstingsnivå har det blivit 

naturligt att avgränsa studien till ett landsting. Studien omfattar Stockholm med en fallstudie 

av Södersjukhuset.  

 

Landstinget är valt dels därför att där fanns mest tillgänglig information att tillgå och dels 

därför att det sker stora förändringar inom detta landsting på det aktuella området. Varför 

fallstudien sker av Södersjukhuset är dels för att det torde vara ett sjukhus som kan 

representera de flesta sjukhus i Stockholm dels för att det är Stockholms äldsta nu verksamma 

sjukhus. 

 

I samråd med handledare Hans Lind beslutades även att avgränsa genom att inte intervjua 

politiker i detta arbete utan att endast notera det faktum att organisationen är politiskt styrd.  

1.4 Metod 

Arbetet är baserat på en litteraturstudie, information från Locum, Södersjukhuset och SLL, 

fakta och information från ett seminarium samt intervjuer med fastighetsavdelningen på 

Södersjukhuset, personer på Locum och f.d. vd på Locum. Då det endast finns begränsat 

skrivet material som behandlar området var intervjuer och samtal av yttersta vikt för denna 

studie. Det har dock funnits vissa svårigheter med intervjuerna. Dels har det varit svårt att få 

personer att ställa upp på intervjuer och dels har det funnits svårigheter med att den 

intervjuade ibland inte vill uttala sig i vissa frågor. 

 

Först har historik och information till teroidelen insamlats för att skapa en bas för vilka 

parameterar och vilka frågor som kan vara av vikt för lokalresursplaneringen för 

sjukhusfastigheter. Sedan har intervjuer och annan fakta insamlats för att kunna analyseras 

och diskuteras. I analysdelen jämförs teorin med praktiken men belyser samtidigt osäkerheter 

och problematik som framkommit under arbetets gång vilka ej finns med i teorin. 
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1.5 Disposition 

Kapitel 2: Här ges en historisk tillbakablick från Sveriges första sjukhus och hur 

sjukhusbyggandet har sett ut genom tiden fram till nu. 

 

Kapitel 3: I detta kapitel beskrivs teoretiskt hur en lokalresursplanering kan se ut samt 

eventuell förknippad problematik och osäkerheter. 

 

Kapitel 4: Här får läsaren en inblick i hur organisationen och strukturer i Stockholm läns 

landsting ser ut med fokusering på Locum och Framtidsplan för hälso- och sjukvården. 

 

Kapitel 5: För att ge en överskådlig bild av hur en lokalresursplanering kan se ut ser vi här lite 

närmre på ett av Stockholms sjukhus, Södersjukhuset. Dels vad som hänt under de senaste 

åren samt vad som planeras för framtiden. 

 

Kapitel 6: I analysdelen jämförs teorin med praktiken av både lokalresursplaneringen och dess 

osäkerheter samt annan slags problematik som visat sig under detta arbete. 

 

Kapitel 7: Här diskuteras viktiga beståndsdelar ur föregående kapitel och en slutsats. 

 

Kapitel 9: Några avslutande ord. 
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2 Historisk tillbakablick 

För att få en förståelse för hur lokalresursplaneringen har fungerat tidigare ges i detta kapitel 

en historisk tillbakablick från Sveriges första sjukhus och hur sjukhusbyggande har sett ut 

genom tiden fram till nu. 

2.1 Första sjukhuset 

Det som anses vara Sveriges första sjukhus var Serafimerlasarettet på Kungsholmen i 

Stockholm från år 1752 (Wikipedia, 2013). Innan det byggdes fanns det under medeltiden 

något som kallades för helgeandshusen och hospitalen.  Vid Serafimerlasarettet skulle även 

läkarutbildning bedrivas utöver sjukvården (Johansson Mabäcker, 2009).  

2.2 Paviljong och blocksjukhus 

Medicinska framgånger inom främst bakteriologin ledde till en bättre kirurgisk behandling 

och även stegring av insatser för att förebygga uppkomst av sjukdomar. Under 1850 byggdes 

paviljongsjukhus för att minska smittspridning (Johansson Mabäcker, 2009).  

 

Paviljongsjukhusen ansågs lösa smittspridningen men ett stort problem med långa 

transportsträckor började växa samtidigt som ett behov av samspel mellan klinikerna ökade. I 

och med detta fick blocksjukhusen sitt genombrott under 1940-talet, Södersjukhuset byggdes  

(Johansson Mabäcker, 2009). 

 

Blocksjukhusen härstammar från funktionalismen enligt vilken funktionen bestämmer 

byggnadens form. Vårdavdelningsblocket är kopplat till behandlingsblocket via länkar och i 

och med det blev transportsträckorna kortare. Södersjukhuset blev det största sjukhuset som 

fram till dess byggts i Norden (Spri, 1988).  

 

Problemet med funktionalismen var att man utgick från att när man grundligt studerat en 

funktion förutsattes att denna funktion var oföränderlig över tiden och att man då kunde 

använda samma planlösning. Detta blev en felbedömning (Spri, 1988).  

 

En annan blocktyp, Breitfuss, kom under 1950-talet då krav på att ett sjukhus skulle kunna 

förändras med tiden infördes (Spri, 1988). Denna blocktyp kännetecknas av att behandlings- 

och mottagningsavdelningarna förlades i en utbredd volym i en eller två våningar och ovanför 
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detta vårdavdelningarna i flera våningar. Detta ansågs vara en blockvariant som lättare kunde 

förändras än de tidigare versionerna. Det visade sig dock att Breitfussen inte var tillräckligt 

flexibel och utvecklingsbar (Spri, 1988).  

2.3 Storsjukhus och utveckling 

Strukturfilosofin ersatte funktionalismen under 60-talet.  Strukturfilosofin betonar att 

användarens verksamhet är dynamisk och därmed ständigt ställer nya krav på lokalerna. Den 

snabba medicinska utveckling med specialiseringar som krävde stort befolkningsunderlag 

samt att en tro på att större och modernare anläggningar hade lägre driftskostnader bidrog till 

en koncentration av att större sjukhus byggdes (Spri, 1988). Storsjukhusen hade 

anpassningsmöjligheter till utveckling. 

 

Under 1980- och 1990-talen utvecklades primärvården med mål att ta över delar av den öppna 

vården från sjukhusen (Johansson Mabäcker, 2009). Nya tekniska framgångar med läkemedel, 

laser, mikrovågor, tryckvågor samt titthålskirurgi är exempel på hjälpmedel som gör stora 

operationer med lång eftervårdstid onödiga. Antalet vårdplatser minskar kraftigt och allt fler 

åtgärder och operationer görs utan att patienten läggs in (Dilani, 1994).  

2.4 2000 till nu 

2000-talets sjukhus kallas struktursjukhus med ännu hårdare krav på flexibilitet och 

generalitet. Byggnaderna ska vara allmänna beständiga strukturer som kompletteras med 

brukaranpassade scenarier som är förändringsbara och tidsbundna (Johansson Mabäcker, 

2009).  
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3 Teori 

Strategisk lokalresursplanering är ett långsiktigt arbete med många parametrar. 

Lokalresursplaneringen är en övergripande planering med förslag på hur lokalbeståndet på 

sikt ska förändras (Dunkars, 2008).  

 

I detta kapitel ges en sammanfattning av hur lokalresursplaneringen med osäkerheter och 

problem kan se ut enligt teorin. 

3.1 Lokalresursplaneringens arbetssteg 

Enligt Dunkars i Strategisk lokalresursplanering, praktiska verktyg för balanserat utbud av 

lokaler kan man dela upp lokalresursplaneringen i fyra faser; Nulägesbeskrivning, 

behovsbedömning, framtagande av lokalförsörjningsplan och uppföljning. Även i Här i din 

lokal: introduktion till hyresgäster i offentliga verksamhetslokaler visar Yngve Andrén en 

snarlik modell för lokalutveckling i tre steg. Första steget är lokalrevision följt av det andra 

steget med samplanering utmynnande i en lokalresursplan och det sista steget med 

lokalprojekt- planering och genomförande av i lokalresursplanen angivna enskilda projekt. 

 

Nedan följer en sammanfattning av Dunkars uppdelning i de fyra faserna. Dessa faser är även 

de som Lind och Lundström fokuserar på i sin bok Fastighetsföretagande i offentlig sektor: 

Strategiska frågor och den samlade kunskapen.  

3.1.1 Fas 1 

Nulägesbeskrivning 

 

I den första fasen kartläggs det befintliga fastighetsbeståndet i verksamheten samt planer på 

förändringar som är beslutade och under genomförande.  För att senare, i fas 3, kunna 

använda nulägesbeskrivningen är det viktigt att samtliga parter enas om denna.  

I nulägesbeskrivningen sammanställs information om: 

 

- Lokalkostnad. Finns internhyror i verksamheten? 

- Kapacitetsbedömning. Olika uppgifter om t.ex. lokalernas area, maximalt antal 

patienter och tillgång till olika typer av utrymmen som toaletter och kök. 
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- Lokalernas tekniska status. Hur anpassade är lokalerna till dagens verksamhet?  Vilket 

är behovet av renovering inom en viss tidsperiod? 

- Hur tycker brukarna att lokalerna fungerar för deras behov? 

- Andra faktorer som t.ex. myndighetsförelägganden (Dunkars, 2008).  

3.1.2 Fas 2 

Behovsbedömning 

 

Prognosen för lokalbehovet baseras lämpligen på befolkningsprognoser och statistik, men 

även ytterligare bedömningar av vilka trender, framtida inriktning och krav som kan bli 

aktuella inom de primära verksamheterna. Likaså bedömningar om privata aktörer inom olika 

verksamheter som kan vara konkurrerande slag ska tas i beaktning (Lind & Lundström, 2010).  

 

Behovsbedömning kan göras i form av en kortare prognos för de närmaste fem åren samt en 

längre prognos för år 6-10 (Dunkars, 2008).  

3.1.3 Fas 3 

Framtagande av åtgärdsplan 

 

Utifrån nulägesbeskrivningen och behovsbedömningen görs en analys över behov och 

efterfrågan i olika områden. Mer detaljerade studier görs i de områden där det finns ett behov 

av att förändra lokalbeståndet för att balansera tillgång och efterfrågan (Dunkars, 2008). Olika 

årgärdsförlag (som kan innebära allt från nybyggnation till rivning), konsekvensanalyser och 

kostnadskalkyler ger sedan en lokalförsörjningsplan som fungerar som underlag i 

budgetarbetet. 

 

Utifrån lokalförsörjningsplanen och budgeten kan beslut tas om vilka åtgärdsförlag som ska 

genomföras. 

3.1.4 Fas 4 

Uppföljning 

 

Det är viktigt att följa upp och utvärdera de åtgärder som beskrivs i lokalförsörjningsplanen. 

Faktorer som påverkar vilka åtgärder som är lämpligast kan snabbt komma att förändras.  
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Det är av stor betydelse att lokalresursplanen revideras kontinuerligt, varje år, då prognoser är 

svåra att göra och förändringar i lokalbeståndet är en långsiktig process som kräver god 

framförhållning (Dunkars, 2008).  

 

För att summera handlar alltså en lokalresursplanering om att analysera tänkbara scenarier, 

arbeta fram de bästa övergripande strategierna för fastighetsbestånder och utifrån det besluta 

vilken som är den bästa åtgärden för det enskilda objektet (Lind & Lundström, 2010).  

3.2 Problematik, osäkerheter och dess konsekvenser 

Lind och Lundström tar i sin bok Fastighetsföretagande i offentlig sektor: Strategiska frågor 

och den samlade kunskapen upp osäkerheter som påverkar den strategiska 

fastighetsplaneringen och dess konsekvenser. 

3.2.1 Osäkerhet om vad verksamheten har för behov och krav i framtiden 

Risken för att resurser läggs på fel ställe är kopplat till osäkerheten av den aktuella 

verksamhetens framtida behov och krav. Ju större osäkerhet om det framtida behovet ju större 

risk att resurser satsa på fel ställe. Det är ett stort slöseri om man lägger resurser på att 

underhålla eller bygga nytt om byggnaden efter några år inte längre behövs (Lind & 

Lundström, 2010).  

 

Teknisk utveckling och nya organisationsmodeller är exempel på faktorer som påverkar vilka 

lokaler som behövs och efterfrågas inom sjukvården (Lind & Lundström, 2010).  

3.2.2 Osäkerhet om objektets egenskaper och hur länge det håller 

Varje byggnad är unik och ett problem med resursplanering är att kunskapen om de befintliga 

byggnaderna är långt ifrån fullständig. Grundläggande konstruktioner och tekniska system 

kan visa sig ha både betydligt längre och kortare livslängd än förväntat. Utvecklingen är svår 

att prognostisera då byggnader är sammansatta av ett stort antal oberoende komponenter 

(Lind & Lundström, 2010).  

3.2.3 Osäkerhet om hur mycket resurser som kommer att finnas i framtiden 

Det är viktigt att se fastighetsbeståndet ur ett långsiktigt strategiskt perspektiv men även ur ett 

långsiktigt underhållsplaneringsperspektiv. En viktig del av denna är att bedöma risken för att 

beslut som tas idag skapar ett ”underhållsberg” som innebär att vi måste lägga ner mycket mer 

resurser i framtiden än vad vi gör idag. Ju mer komplexa tekniska system som finns i en 
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byggnad, ju större är normalt dessa följdkostnader i och med reperationer och uppgraderingar. 

Å andra sidan kan samma slags investeringar leda till lägre framtida driftskostnader som i sin 

tur leder till mindre behov av resurser (Lind & Lundström, 2010).  

3.2.4 Osäkerhet om vad olika saker kostar och om den tekniska utvecklingen 

Framtida kostnader för olika åtgärder är svåra att bedöma och hänger ihop med att den 

tekniska utvecklingen är mycket svårbedömd och att priser förändras med tiden. Även 

konjunkturutvecklingen spelar roll på kort sikt inom byggbranschen. Många nya tekniska 

lösningar kan göra att man underhåller istället för att bygga nytt om kostnaderna för 

underhållet med hjälp av den teknisk utveckling minskar (Lind & Lundström, 2010).  

3.2.5 Osäkerhet om utveckling på hyres- och fastighetsmarknaden 

Det finns stora osäkerheter på hyres- och fastighetsmarknaden i och med att vakanser, hyror 

och fastighetspriser varierar över tiden. Denna osäkerhet har gjort att vissa kommuner och 

landsting valt att sälja sina fastigheter för att sedan hyra tillbaka lokalerna med hyreskontrakt 

som är både långa och korta (Lind & Lundström, 2010).  
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4 Organisation och struktur i Stockholm 

4.1 Stockholms läns landsting 

Stockholms läns landsting ansvarar för hälso- och sjukvård samt tandvård för bosatta i 

Stockholms län. Vårdutbudet omfattar allt från råd via telefon till kvalificerade 

specialistinsatser på universitetssjukhus. Landstingsfullmäktige fattar beslut om hur vården 

ska utformas och tillgodose befolkningens behov (SLL, 2013a).  

4.2 Organisationen 

Landstinget är en politisk styrd organisation med val vart fjärde år. Landstingets främsta 

uppgift är att tillgodose en god och väl fungerande hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. I 

Stockholms län finns 26 kommuner med sammanlagt 1,9 miljoner invånare. 

I Stockholm fick den borgerliga alliansen majoritet vid valet 2010 och de tillträdde den 1 

januari 2011.  Politikerna i nämnder och styrelser har hjälp av ett antal förvaltningar. Dessa 

förbereder beslutsunderlag och ser till att beslutade åtgärder utförs (SLL, 2013c). 

 

Figur 1 - Organisationsskiss för Stockholms läns landsting (SLL, 2013b). 
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4.3 Locum 

Locum förvaltar och utvecklar vårdfastigheter för landstinget. Locums uppdrag är bland annat 

att svara för ägarfrågor av fastighetsförvaltande karaktär avseende Landstingsfastigheter i 

Stockholm (LFS) samt på uppdrag av landstinget bistå ägaren i fastighetsstrategiska frågor. 

 

Locum förvaltar ett fastighetsbestånd omfattande 2,1 miljoner kvadratmeter lokaler spridda 

över Stockholms län. En del i Locums förvaltningsuppdrag är att utveckla och anpassa 

lokalerna efter hyresgästernas behov.  

 

För landstingets räkning ska Locum tillhandahålla ändamålsenliga lokaler i första hand till 

landstingets verksamheter enligt de principer för uthyrning som landstinget beslutar. Locum 

ska stå för teknisk och ekonomisk förvaltning av fastigheter inom LFS. De ska hjälpa 

hyresgästerna att utnyttja lokalerna på ett kostnadseffektivt sätt och bistå ägaren samt hälso- 

och sjukvårsnämnden i fastighetsfrågor i samband med investeringsplaneringen. ”Locum ska 

arbeta med att bygga resurssnålt och hållbarhetsanpassat, minska mediaanvändning och 

minimera miljöstörningar samt sträva efter hög återvändningsgrad såväl vid nybyggnation 

som vid ombyggnad eller renovering” (Locum, 2012b).  

4.3.1 Locums bakgrund 

1991 bildas Locum. Syftet var att skapa en helhetssyn på fastigheternas användning och ge 

underlag för effektiv hantering av fastighetsfrågorna i landstinget samtidigt som 

hyressättningen skulle ge hyresgästen ett incitament till effektiv lokalhushållning. Deras 

främsta uppgift var att lokaleffektivisera (Högbom, 2012). Internhyra införs i landstingens 

samtliga lokaler (Locum, 2011a). 

  

1993 fastställer landstinget en lokalpolicy som bland annat innebär att internhyrorna ska 

marknadsanpassas och att de interna hyresgästerna ges rätt att med kort varsel återlämna 

hyrda lokaler till Locum. Hyrorna sänks med 30 procent som en anpassning till marknaden. 

På akutsjukhusen sänks hyrorna år 1995 med ytterligare 20 procent som en 

marknadsanpassning (Locum, 2011a). 

 

1998 delas Locums fastighetsbestånd upp i strategiska fastigheter, som har ett långsiktigt 

värde att äga, och marknadsfastigheter som ska säljas. 1999 införs fastighetsutvecklingsplaner 
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för att tillsammans med hyresgästerna samordna utvecklingen av sjukhusens verksamhet med 

förändringen av de strategiska fastigheterna (Locum, 2011a). 

 

2001 upphäver landstinget sin lokalpolicy vilket för med sig att landstingshyresgästerna inte 

längre i första hand måste hyra av Locum. Konkurrensupphandling för fastighetsskötsel börjar 

och år 2002 har totalt cirka 90 procent av Stockholms läns landstings samlade lokalyta 

upphandlats i konkurrens på den öppna marknaden.  2002 beslutar landstingsfullmäktige om 

en ny investeringsprocess för hela landstingskoncernen. Detta innebär bland annat att 

landstingsfullmäktige i en samlad investeringsplan beslutar om alla investeringar över 20 

mnkr (Locum, 2011a). 

 

 2004 uppgår totalt 97 procent av driften i upphandlad konkurrens. 2005 är all drift av 

landstingets fastigheter upphandlat i konkurrens. Kostnaderna har kunnat sänkas med över 30 

procent sedan början av 1990-talet (Locum, 2011a). 

 

Gunilla Högbom tillträder som ny vd i början av 2008 och i september arbetar Locum i en ny 

organisation som är tänkt att bättre ska svara på sjukvårdens krav (Locum, 2011a). 

 

Under 2009 lanseras ett nytt konceptprogram för nybyggnation som Locum tagit fram i 

samarbete med landstinget och vården med syfte att framöver skapa kostnadseffektiva, 

standardiserade och läkande vårdmiljöer (Locum, 2011a).  

4.3.2 Locums arbetsverktyg 

4.3.2.1 Fastighetsutvecklingsplan 

En fastighetsutvecklingsplan upprättas för att definiera ett gemensamt helhetsperspektiv på de 

framtida lokalbehoven på den aktuella fastigheten. Planer görs successivt för de större 

fastigheterna och tas fram i samarbete mellan Locum och hyresgästerna. Syftet med 

fastighetsutvecklingsplanen är att beskriva fastighetens utveckling på lång sikt och dess 

möjligheter och begränsningar.  Planen ska lämna utrymme för okända förändringsbehov 

(Locum, 2013).  
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4.3.2.2 Konceptprogram 

Det finns konceptprogram för Stockholms läns landstings fastighetsbestånd. Målen med dessa 

är att skapa standardiserade, tillgängliga och kostnadseffektiva vårdmiljöer som möter 

vårdens och patienternas behov.  

Tre konceptprogram är klara; nybyggnad, receptions- och kassadisk för alla och rum på 

vårdavdelning. Ett konceptprogram för sjukhusentréer är under produktion (Locum, 2012a).  

 

ö  

Figur 2 - Illustration på en möjlig utformning av ett hygienrum för personer med nedsatt rörelseförmåga i Locums 

konceptprogram. Minsta godtagbara mått är uppfyllda (Locum, 2012a).  

 

4.3.3 Locums arbetsform för lokalprojekt 

Ett lokalprojekt genomförs i flera faser, från behovsanalys till utvärdering av den färdiga 

lokalen. Vid tre tillfällen tas beslut om att fortsätta projektet eller avbryta det. Det sker efter 

behovsanalys, förstudie och programskede. Som regel skrivs också vid dessa tillfällen avtal 

om projektets fortsatta arbete (Locum, 2012c).  

 

Här följer en sammanfattning av lokalprojektets olika faser. 
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4.3.3.1 Fas 1 

Behovsanalys  

 

Syftet är att klargöra varför en förändring behövs, beskriva behovet av olika funktioner och 

formulera mål och strategier som underlag för kommande beslut. Behovsanalysen ska 

identifiera behov och problem, inte lösa dem (Locum, 2012c). 

 

4.3.3.2 Fas 2 

Förstudie 

Här prövas olika alternativa lösningar på de problem som kommit fram i behovsanalysen. De 

olika alternativen vägs mot de lagar, speciella förutsättningar och andra krav som gäller i den 

aktuella situationen. Därefter väljs ett huvudalternativ som kan utvecklas vidare. Vid beslut 

om att lokalprojektet bör fortsätta tecknas ett programavtal och ett programarbete inleds 

(Locum, 2012c). 

 

4.3.3.3 Fas 3 

Program 

I programarbetet skapas ett underlag för beslut och avtalstecknande där man detaljerat 

beskriver hyresgästens lokalbehov. Underlaget består t.ex. av rumsfunktionsprogram och 

ritningar. Om resultatet av programarbetet visar att projektet bör fortsätta tecknas avtal och 

genomförandet inleds (Locum, 2012c). 

 

4.3.3.4 Fas 4 

Genomförande 

I genomförandet går lokalprojektet igenom två olika skeden; projektering och produktion. I 

projekteringen utformas ritningar och dokument som i detalj beskriver lokalernas utformning. 

De ligger sedan till grund för den planerade om- eller nybyggnationen. Konsulter anlitas av 

Locum för att utforma dessa handlingar. Hyresgästen deltar genom att fortsatt specificera 

vilken inredning och utrustning som behövs. Hyresgästen ansvarar också för att denna 

beställs.  I produktionen anlitar sedan Locum entreprenörer för genomförandet av om- eller 

nybyggnationen (Locum, 2012c). 
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4.3.3.5 Fas 5 

Överlämning 

När lokalprojektet är klart överlämnas lokalerna till hyresgästen. Vid överlämningen sker en 

inflyttningsbesiktning och en genomgång av lokalen tillsammans med hyresgästen (Locum, 

2012c). 

 

4.3.3.6 Fas 6 

Utvärdering 

En projektmätning och en lokalmätning görs normalt genom intervjuer en tid efter att 

lokalerna tagits i bruk (Locum, 2012c). 

 

4.4 Framtidsplan för hälso- och sjukvården 

Stockholms befolkning ökar kraftigt med en allt större andel äldre.  Efterfrågan på hälso- och 

sjukvård förändras kontinuerligt och vården behöver omformas för att bättre möta behoven. 

I juni 2012 fastställde landstingsfullmäktige inriktningen för hälso- och sjukvården i 

Stockholms län i Framtidens plan för hälso- och sjukvården i Stockholms län 

(Framtidsplanen) (SLL, 2012). 

 

Enligt planen ska fler patienter få sin vård utanför de stora akutsjukhusen, när allt mer 

specialistvård etableras utanför akutsjukhusen.  Primärvården tar hand om det allra flesta 

behoven hos patienterna och ska få större möjlighet att stödja patienternas väg i vården och i 

mötet med andra specialiter (SLL, 2012). 

 

Stockholms sju stora akutsjukhus ska renodla sina verksamheter för att ge vård åt de patienter 

som behöver akutsjukhusens resurser. På Nya Karolinska Solna (NKS), som successivt tas i 

bruk från år 2016, kommer den mest avancerade sjukvården att samlas (SLL, 2012). 

 

Landstingsfullmäktige gav vid fastställandet av Framtidsplanen Landstingsstyrelsen i uppdrag 

att utarbeta förslag till tioårig investeringsplan för beslut i Landstingsfullmäktige. 

En lånsiktig investeringsplan är viktig för att genomförande Framtidsplanens och trygga 

lokalförsörjningen på lång sikt. Den tioåriga investeringsplanen beaktar också möjligheterna 
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att anpassa byggnader så att de blir verksamhetsmässigt ändamålsenliga. Grunden till 

investeringsplanen är den utveckling som föreslås i Framtidsplanen (SLL, 2012). 

 

Investeringen i NKS tillsammans med investeringsplanen innebär att Stockholms läns 

landsting kommer att genomföra en mycket stor satsning på hälso- och sjukvården i länet 

under de kommande tio åren (SLL, 2012). 

 

Investeringarna ska tillvarata den befintliga byggnadsinfrastruktur och dess kvaliteter (SLL, 

2012).  De föreslagna investeringarna under åren 2013-2022 rymmer satsningar på cirka 28 

miljarder kronor. Investeringarna omfattar större om- och tillbyggnader men även 

ersättningsinvesteringar och utrustningsinvesteringar som är nödvändiga för att rusta upp 

befintliga lokaler och investera i medicinteknisk utrustning (Hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen, 2012).  

 

Genomförandet av Framtidsplanen är ett arbete som bedrivs i flera faser. Under 2011 

fastställdes målsättningen och 2012 utgjorde planeringsår inför konkretisering 2012 samt 

genomförande 2013-2018 (SLL, 2012). 
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5 Fallstudie- Södersjukhuset 

För att ge en överskådlig bild av hur en lokalresursplanering kan se ut i praktiken och vad den 

resulterar i ser vi här lite närmre på ett av Stockholms sjukhus, Södersjukhuset. Dels vad som 

hänt de senaste åren från år 2000 och dels vad som planeras för framtiden. 

 

 

Figur 3 - Karta över Södersjukhuset (Locum, 2013) 
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5.1 Vad som hänt sedan år 2000 

5.1.1 2000 

- Sachsska Barnsjukhus flyttar in från en separat byggnad till den stora byggnaden 

(Brändström, 2013).  

- Röntgen flyttar och ett heldatoriserat centrum för bilddiagnostik bildas (Brändström, 2013).  

- Ny sjukhusentré (se Figur 3, byggnad 65 och se Figur 4) börja byggas och står klar i september 

2001. Den nya entrén har lyfts upp från plan -1 till plan 0 (Brändström, 2013).  

 

 

 

Figur 4 - Södersjukhusets nya entré (Locum, 2011b)(Wikimedia Commons, 2012)  
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5.1.2 2004 

- Nya lokaler för Södra BB invigs (Locum, 2011a).  

 

 

Figur 5 - Nyfött barn på Södersjukhuset (Thunström, 2011). 

 

5.1.3 2005 

- Nya barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i gamla lokalerna för Sachsska Barnsjukhuset 

invigs ( Locum, 2011a).  

5.1.4 2006  

- Neonatalen (avdelning 61) byggs om från att endast ha vårdplatser för barnen till att nu 

erbjuda rum för familjevård (Brändström, 2013).  

- Operationssalarna upprustas kontinuerligt (Brändström, 2013).  

5.1.5 2007  

- Nya lokaler för Bröstcentrum på Södersjukhuset togs i bruk. Ombyggnaden och ny utrustning 

medför att avdelningen kan genomföra nästan 20 000 fler undersökningar per år (Locum, 

2011a).  

5.1.6 2011 

- Nya lokaler för en samlad intermedicinsk mottagning öppnar (Brändström, 2013).  
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5.2 Framtidens planer 

Mycket kommer att hända på Södersjukhuset de närmaste åren när det gäller ombyggnad, 

upprustning och nybyggnation (Södersjukhuset, 2013).  

 

Nedan följer korta beskrivningar av några utav dessa. 

5.2.1 2013  

I oktober kommer ett patienthotell att öppnas i byggnad 25 (se Figur 3). Patienthotellet med 

ca 74 platser/rum kommer att ligga på de två översta planen där det översta planet kommer att 

fungera som ett slags ”BB” för familjer med nyfödda bebisar (Eriksson & Lundqvist, 2013). 

Patienthotellet kommer att drivas av ett privat företag (Brändström, 2013). Utöver 

patienthotellet kommer 3,5 våningsplan i samma byggnad inrymma 103 stycken nya 

vårdplatser. Vårdavdelningarna är tänkta att användas under de nödvändiga evakueringar som 

kommer att behövas under byggnadsarbetet framöver i bland annat huvudbyggnaden 

(Eriksson & Lundqvist, 2013).  

 

 

Figur 6 - Exempel från ett patienthotell i Finland (BB SÖS, 2013). 
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5.2.2 2014 

Under början av detta år väntas Södersjukhuset egna tillagningskök stå klart. Södersjukhuset 

gör en stor satsning för att förbättra patientmaten och har ett samarbete med kocken Markus 

Aujalay. Mat är en viktig del av tillfrisknandet men är man sjuk är inte aptiten alltid den bästa. 

Ett eget kök ger SöS möjligheten att erbjuda större flexibilitet. Andra stora fördelar med eget 

kök är att Södersjukhuset kan minska sina transporter och då sjukhuset lättare kan påverka 

beställningarna kommer matsvinnet att minska (Södersjukhuset, 2013). 

  

5.2.3 2017-2018 

Under sommaren 2012 tog Landstingsfullmäktige ett beslut om att genomföra en tillbyggnad 

till Södersjukhuset. Tillbyggnaden kommer att innefatta akutmottagning och 

operationsavdelning (Södersjukhuset, 2013). Osäkerheterna är dock stora och den praktiska 

planeringen är långt ifrån klar ännu (Brändström, 2013).  

Som det ser ut nu kommer akutmottagningen att flytta från öst- till västläge (Brändström, 

2013). Se Figur 3, från byggnad 52 till att ligga vid byggnad 04, 48 och 65. 

 

 

Figur 7 - Tillbyggnad av Södersjukhuset (Södersjukhuset, 2013). 
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5.3 Kommentarer kring det praktiska arbetet  

Nedan följer några kommentarer kring det praktiska arbetet kring lokalresursplaneringen på 

Södersjukhuset, 

 

- Verksamheterna på Södersjukhuset (SöS) kommer med behov till fastighetsavdelning 

på SöS som sedan i sin tur tar upp detta med Locum (Brändström, 2013). 

- Södersjukhuset är sedan med i alla Locums arbetssteg. I mindre projekt kanske bara i 

vissa steg och oftast inte så mycket i själva byggprocessen (Brändström, 2013). 

- Fastighetsavdelningen på Södersjukhuset hyr av Locum och verksamheterna hyr i sin 

tur av fastighetsavdelning på SöS och får då betala locumhyran plus en administrativ 

avgift (Brändström, 2013). 

- Södersjukhuset får enligt Locum gärna göra en egen förstudie och sedan gör Locum 

behovsanalysen gratis för dem (Eriksson & Lundqvist, 2013).   

- Politiska beslut kan komma mitt under en lokalresursplaneringsprocess vilket 

försvårar planeringen och utförandet (Eriksson & Lundqvist, 2013).   

- Att vårdkartan (var de olika verksamheterna skall ligga) ej är komplett än samt att det 

är brist på lokaler skapar problematik för planeringen (Eriksson & Lundqvist, 2013).   

- För varje lokalprojekt finns en styrgrupp. Styrgruppens främsta uppgifter är att besluta 

om tid och pengar. I styrgruppen sitter kundansvarig (ev. kundchef) för Locum, chef 

för fastighetsenheten på SöS och verksamhetschefen för den aktuella verksamheten på 

SöS (Eriksson & Lundqvist, 2013).    
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6 Analys 

I denna del jämförs teorin med praktiken samt de osäkerheter och problematik som 

framkommit under arbetes gång under bland annat ett seminarium och intervjuer med 

fastighetsavdelningen på Södersjukhuset, anställda på Locum och f.d. vd på Locum. 

 

Eventuella brister kan givetvis framkomma då intervjuerna till vissa delar är subjektiva, 

missförstånd kan ha uppstått mellan mig och de intervjuade samt att företagen själva har fått 

godkänna och valt ut de personer jag fått tillåtelse att intervjua.  

6.1 Lokalresursplaneringen jämfört med teorin 

Den tidigare beskrivna fas 1 (se avsnitt 3.1.1), nulägesbeskrivning, behandlas inte i den 

arbetsform som Locum använder sig av. Dock är det en pågående process i och med t.ex. 

Framtidens plan för hälso- och sjukvården i Stockholms län (se avsnitt 4.4) och 

fastighetsutvecklingsplanerna (se avsnitt 4.3.2.1). I dessa, och i deras förarbeten, kan man 

bland annat hitta kapacitetsbedömningar, lokalernas tekniska status och 

myndighetsförelägganden med mera som man i den teoretiska delen har med i 

nulägesbeskrivningen, 

 

Fas 2 (se avsnitt 3.1.2), behovsbedömning, motsvaras av Locums så kallade behovsanalys(se 

avsnitt 0) och här matchar teorin praktiken väl. Resultatet blir en behovsanalysrapport som 

redovisar behov och mål, samt verksamhetens specifika krav (Locum, 2012c).  

 

När det gäller framtagande av åtgärdsplan som är teorins fas 3 (se avsnitt 3.1.3) så skiljer sig 

här tillvägagångssättet lite. I teorin utmynnar fas tre i en lokalförsörjningsplan medan man i 

praktiken, genom ett antal faser, resulterar i ett genomförande av lokalprojekt (se avsnitt 

4.3.3.4).  

 

Avslutningsvis avslutas de både arbetsprocesserna med en uppföljning/utvärdering (se avsnitt 

3.1.4 och 4.3.3.6 ) 

 

De olika arbetsformerna skiljer sig åt på det sättet att teorin ligger på en mer översiktlig basis 

medan praktiken är lite mer ”hands on” för varje enskilt lokalprojekt. Lokalresursplaneringen 

för sjukhusfastigheter i Stockholm är komplext var på man har en översiktlig planering med 
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bland annat Framtidsplanen. Den detaljerade lokalresursplaneringen måste realiseras enligt 

planen på respektive sjukhus. Hyresgästen arbetar där tillsammans med Locum enligt Locums 

arbetsform (se avsnitt 4.3.3). 

 

Den summering i teoridelen (se avsnitt 3) om att en lokalresursplanering handlar om att 

analysera tänkbara scenarier, arbeta fram det bästa övergripande strategierna för 

fastighetsbeståndet och utifrån det besluta vilken som är den bästa för det enskilda objektet 

stämmer med andra ord rätt så väl med praktiken. Det som skiljer teorin och praktiken åt är 

var de olika planeringsstadierna sker. I praktiken med politiska beslut, stora komplexa 

verksamheter med många aktörer sker planeringen i många plan. Från det stora övergripande 

till lite mer småskaligt och detaljrikt planerande och utförande. 

 

6.2 Hur framtidsplanen integreras i lokalresursplaneringen 

Framtidens plan för hälso- och sjukvården i Stockholms län (Framtidsplanen) påverkar 

lokalresursplaneringen i allra högsta grad. Framtidsplanen är ansvarsfull och ger en samlad 

bild över behovet och en plan för att tillgodose dessa behov (Eriksson & Lundqvist, 2013). 

Vårdkartan är dock inte alls klar än och osäkerheterna kring var de olika vårdinstanserna 

kommer att finnas är ännu oklar. Framtidsplanen måste bli mer specifik och konkret. Vilka 

verksamheter ska finnas på vilka sjukhus (Brändström, 2013)?  

 

Planen är bra och har kommit en bit på vägen och den kan liknas med ett pussel där alla 

pusselbitar ej är på plats ännu (Eriksson & Lundqvist, 2013). Det har förekommit en hel del 

omorganisation för att genomdriva Framtidsplanen och detta har frambringat en del ”rörighet”  

(Eriksson & Lundqvist, 2013). Sjukhusen kan dock inte själva bestämma vilka verksamheter 

de ska förestå då risken finns att de då skulle välja de mest lukrativa. 

 

6.3 Fastighetsutvecklingsplanen 

Enligt Locum (se avsnitt 4.3.2.1) ska en fastighetsutvecklingsplan upprättas för att definiera 

ett gemensamt helhetsperspektiv på de framtida lokalbehoven på den aktuella fastigheten. På 

Södersjukhuset finns en från 2007 som ska revideras i framtiden (Eriksson & Lundqvist, 

2013). Fastighetsutvecklingsplanen fungerar mer som ett stöd i projekten då den innehåller 

mycket fakta och används som en uppslagsbok (Eriksson & Lundqvist, 2013), mer än att 
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beskriva fastighetens utveckling på lång sikt. Den innehåller mest hårda och inte mjuka 

parametrar (Brändström, 2013).  

 

Enligt Birgitta Brändström på Södersjukhusets fastighetsavdelning vill man från deras sida 

gärna se att den innehöll mer fokus på fastighetsutveckling och lite mindre på de 

byggnadstekniska (Brändström, 2013).  

 

6.4 Konceptprogrammens betydelse 

Konceptprogrammen gör det lättare för de inblandade parterna att arbeta. Det är dock inte 

alltid genomförbart att följa dem. Det kan vara helt omöjligt i och med befintliga stammar i 

husen men de ger bra riktlinjer och visar på vad som är minsta godtagbara (Eriksson & 

Lundqvist, 2013). Sjukhusen är gamla och investeringar sker samtidigt överallt, på alla 

sjukhus. Konceptprogrammen fungerar lättare i nybyggda sjukhus. Det är svårt att ändra 

statiska lokaler efter politiska beslut (Brändström, 2013).  

 

6.5 Osäkerheter och problem i verkligheten 

Nedan följer en beskrivning av hur lokalresursplaneringen av sjukhusfastigheter drabbas av de 

problem och osäkerheter som tas upp i teroidelen. 

6.5.1  Osäkerhet om vad verksamheten har för behov och krav i framtiden 

Hur ser framtidens sjukhus ut? Vilka krav och behov kommer att finnas? Svaret är enkelt. 

Ingen vet. Det är därför viktigt med flexibilitet. Det är vanligare och nödvändigt att tänka i 

dessa banor. Hur kan man bygga nu för att klara av ett ändrat lokalbehov i framtiden?  Det 

finns många faktorer som påverkar lokalbehovet. Sjukhuspersonalens arbetssätt, 

myndighetskrav, befolkningens sjukvårdsbehov, ägarstruktur och den tekniska utvecklingen 

är alla exempel på dessa. 

 

Risken för att resurser läggs på fel ställe är kopplat till osäkerheten av den aktuella 

verksamhetens framtida behov och krav. Behöver Stockholm tänka om? I Malmö har man 

nyligen öppnat en ny akutmottagning och infektionsklinik med ett lite annorlunda upplägg. 

Där tänker man till exempel i ”flow både in och ut ur sjukhuset” och arbetsplatser för 

arbetsteam, inga separata läkarrum (Ahlqvist, Held & Modig, 2013). För oss just nu låter detta 
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som ett nytt, bra och fräscht tillvägagångssätt men vad finns det som säger att det kommer 

fungera om fem, tio eller kanske 25 år? 

6.5.2 Osäkerhet om objektets egenskaper och hur länge det håller 

Även om sjukhusbyggnaderna är gamla finns det rätt bra kontroll över hur lokalerna och 

byggnaderna faktiskt ser ut i dagläget i och med bland annat fastighetsutvecklingsplaner och 

underhållsplaner (Eriksson & Lundqvist, 2013).  Problemet är att dessa planer oftast har 

reviderats och arbetats fram för sent. Vissa sjukhusbyggnader har tillåtits förfalla riktigt rejält. 

Varför det ser ut som det gör verkar ingen vilja ge ett ordentligt svar på men genom anonyma 

källor så torde vissa politiska incitament finnas. Det genererar mer pengar att låta byggnader 

på åtråvärd mark förfalla/inte underhållas ordentligt för att sedan eventuellt användas för 

försäljning till privata aktörer, som i sin tur sedan kan använda fastigheten för dyra 

bostadsrättsbyggen eller affärskomplex.  

6.5.3 Osäkerhet om hur mycket resurser som kommer att finnas i framtiden 

Som i alla branscher finns en viss osäkerhet i hur mycket resurser som kommer att finnas i 

framtiden.  Lokalresursplanering för sjukhusfastigheter har även den politiska styrningen att 

beakta. Det är landstingsval var fjärde år och valresultatet speglar sammansättningen i 

landstingsfullmäktige. Med andra ord kan det, i alla fall teoretiskt, blir tvära kast i landstingets 

beslutande organ efter varje val. 

 

En politiskt styrd organisation ger en ”hackighet” och osäkerhet i flera led, både ekonomiska 

och en eventuell otrygghet hos personal. Enligt mina undersökningar och intervjuer verkar 

den osäkerhet som det politiska styret ger skilja sig åt avsevärt beroende på vem eller i vilket 

område/del av organisationen man ser på. 

6.5.4 Osäkerhet om vad olika saker kostar och om den tekniska utvecklingen 

Den tekniska utvecklingen går framåt och inte minst i hälso- och sjukvårdvärlden. Hela tiden 

kommer nya, dyra och revolutionerande utrustningar som kan rädda liv. Sjukhusen måste 

hålla sig uppdaterade och maskinerna blir oftast bara större och större. Exempelvis har det 

hänt en hel del inom röntgen den senaste tiden där maskinerna blir bättre men större och 

tyngre (Brändström, 2013). 
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Det gäller även att få ”input” i tillräckligt god tid. Utvecklingen går väldigt snabbt och 

lokalerna måste klara av att dels få in t.ex. nya stora maskiner genom ingångar och dels att 

fastigheternas bärighet ska klara av det (Eriksson & Lundqvist, 2013).  

 

”80 % av den teknik vi använder om fem år vet vi inte ens om idag” är ett stående uttryck 

inom branschen (Ahlqvist, Held & Modig, 2013). Detta ställer självklart till problem och är en 

stor utmaning för de som idag arbetar med lokalresursplanering för sjukhusfastigheter. 

Ett annat problem som är värt att belysa är att det kommer bli dyrt i framtiden då många nya 

förändringar i och med Framtidsplanen nu kommer att ske under samma, ganska korta, 

tidsperiod. Arbetskraften är begränsad och då kommer extra kostnader tillkomma för 

tillgodose behovet (Eriksson & Lundqvist, 2013). 

6.5.5 Osäkerhet om utveckling på hyres- och fastighetsmarknaden 

Det är svårt att jämföra marknadshyror med de hyror som Locum tar ut av sina hyresgäster då 

det t.ex. oftast innebär varmhyror, inklusive el och även reservkraft (Eriksson & Lundqvist, 

2013).  Hyran är ej förhandlingsbar men tjänster av typen Facility Management skiljer sig åt 

mellan sjukhusen. Det skiljer sig mellan Locums regi, ute på entreprenad eller i sjukhusets 

eget regi (Brändström, 2013).  

 

6.6 Andra problem och osäkerheter 

Det finns andra problem och osäkerheter inom lokalresursplaneringen för sjukhusplanering 

som inte tas upp i den teoretiska delen.  

 

Ett problem kan vara att politikerna inte är tillräckligt kunniga och levererar inte besluten i 

god tid. Locum måste därför klara av att överlämna informationsunderlag där tekniska termer 

och dylikt förmedlas på ett sätt som går att förstå, då politikerna oftast inte kan förstå 

exempelvis fackmässiga byggdokument (Eriksson & Lundqvist, 2013).  

 

Det finns även en oro över att politikerna inte alltid tar de beslut som är bäst för vården utan 

att besluten baseras på en politisk vilja att bli återvald. Skatten borde kanske höjas för att 

landstiget ska ha råd att erbjuda den vård som behövs men ingen vill ta det politiska beslutet 

för då rikserar man att inte bli återvald.  
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Ett annat problem som visat sig är att branschen i många fall kan anses vara seg och att det tar 

lång tid att lösa problem under en arbetsprocess. Detta skapar en viss frustration hos 

kunderna, dvs. hyresgästerna (Brändström, 2013). Det är viktigt att samtliga parter har samma 

förutsättningar och förväntningar för att ett lokalprojekt ska bli lyckat (Eriksson & Lundqvist, 

2013). Det kan skapa stora problem om kommunikation och integration är bristfällig. 

 

Ett annat kommunikationsproblem har blivit uppenbarat då hyreskontrakt och vårduppdrag 

har olika kontraktstider. Hyreskontrakten är på mycket längre tid än vårdkontrakten. 

Landstingen släpper lokaler till privata sjukvårdsföretag. Sedan förlängs inte vårdavtalet men 

det privata företaget släpper inte hyreskontraktet. Det är en brist i beställardelen, en brist på 

kommunikation, men även ett misstag med den uttänkta planeringen (Eriksson & Lundqvist, 

2013).   

 

Under en arbetsprocess med lokalresursplanering har det visat sig att det kan skapas problem 

om det sitter fel personer i en styrgrupp. Det måste vara rätt personer med rätt mandat och 

förtroende som sitter med i styrgruppen. Annars riskerar projektet att dra på sig onödiga 

kostnader med upprivna beslut, processen tar längre tid och risken att samtliga involverade, 

från personalen närmst patienten till byggledningen, blir irriterade och missnöjda. Det är även 

viktigt att alla känner till varandras roller och respekterar dessa under arbetet (Eriksson & 

Lundqvist, 2013). 

 

En annan osäkerhet som visat sig under arbetets gång från flera håll är sjukhusens oro kring 

Locums incitament för att hålla nere kostnaderna för sjukhusen. ”Varför ska de jobba extra på 

att få ner våra kostnaderna när det endast är vi som i slutändan får betala” (Brändström, 

2013)?  

 

På frågan till Locum hänvisar de till att alla pengar kommer från samma ”pott”, landstinget, 

och att de självklart håller nere kostnaderna för projekten. De arbetar på samma sätt oavsett 

om det är kundprojekt eller fastighetsprojekt. Sedan är Locum bundna av ramavtal enligt 

Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) och kan därmed inte välja byggfirmor fritt. 

Ramavtalen kanske inte ger de billigaste avtalen med det går snabbt att komma igång med 

arbetet då inga nya kontakter måste tas och företagen känner till verksamheten. Detta är extra 

viktigt då sjukhusmiljöer är speciella och byggföretagen måste kunna anpassa sig (Eriksson & 

Lundqvist, 2013). 
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Under intervjuerna har jag frågat Locum och Södersjukhuset angående hur samarbetet dem 

emellan fungerar och om hur de skulle vilja att det såg ut. Bägge parter var överens om att 

samarbetet fungerar bra. Det är en tydlig postindelning och en öppen dialog med rätt personer 

i styrgrupperna (Eriksson & Lundqvist, 2013).  

 

Från hyresgästens, sjukhusets, sida finns dock en viss frustration över att allt måste godkännas 

av hyresvärden, Locum, även när det gäller väldigt små förändringar. Locum är ibland inte 

tillräckligt flexibla och snabba angående lokalförändringar av lokaler(Brändström, 2013). Här 

finns det således en del som kunde förbättras. Det intressanta är att det endast är en sida, 

hyresgästen, som ser problemet. Än en gång skulle kommunikationen kunna förbättras. 

 

Vid intervjun på Södersjukhuset uppdagades även problemställningen vem som kan frågorna 

bäst? Sjukhuset anser att de kan frågorna bäst då de vet behoven samtidigt som Locum anser 

sig veta bäst gällande fastigheterna (Brändström, 2013). Egentligen borde det inte finnas 

något problem här då arbetsformen ska ta tillvara allas kunskaper. Även här skulle med andra 

ord kommunikationen kunna förbättras. 
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7 Diskussion och slutsats 

Lokalresursplanering för sjukhusfastigheter är väldigt speciell. Lokalfrågorna är mycket 

komplexa. Vårdmiljön, organisation, teknik, vårdprocessen, behandlingsformer, 

patientperspektiv, personalintressen mm ska sammanvägas till en helhet som skall kunna 

verka i vårdens lokaler. Vårdutbudet ska omfatta allt från råd via telefon till kvalificerade 

specialistinsatser på universitetssjukhus. Att samordna sjukvården för ett stort område som 

Stockholms län med 1.9 miljoner invånare är inte lätt.  

 

Befolkningsmängden ökar kontinuerligt men med en snabbare fart än beräknat. Detta i 

kombination med att planeringen och genomförandet av att utöka sjukvården kommer i ett allt 

för sent skede resulterar i ett stort problem. Framtidens plan för hälso- och sjukvården i 

Stockholms län ser ut att vara en välutarbetad plan men den är långt ifrån klar och många 

frågetecken kvarstår. Vilka sjukhus kommer ha vilka verksamheter? Hur kommer 

övergångarna att ske? Kommer de ekonomiska resurserna räcka till? Hur ska arbetskraften 

räcka till när alla nybyggnationer och ombyggnationer ska ske under samma tidsperiod och 

hur kommer det då att gå med LOU och ramavtalen?  

 

Lokalresursplanering handlar om att analysera tänkbara scenarier, arbeta fram det bästa 

övergripande strategierna för fastighetsbeståndet och utifrån det besluta vilken som är den 

bästa för det enskilda objektet. Här överensstämmer teorin väl med praktiken. Det som skiljer 

teorin och praktiken åt är var de olika planeringsstadierna sker. I praktiken med politiska 

beslut, stora komplexa verksamheter med många aktörer sker planeringen i många plan. Från 

det stora övergripande till lite mer småskaligt och detaljrikt planerande och utförande. Att 

organisationen är politiskt styrd kan ge tvära kast i beslutanden och utförandet går därmed 

inte alltid som planerat. 

 

När organisationer är under politisk ledning finns incitament för politiker som inte alltid är i 

organisationens bästa intresse. En politiker vill behålla sitt jobb och det innebär att denna 

kanske inte vill ta kontroversiella beslut som riskerar att personen i fråga riskerar att inte bli 

omvald. Ett exempel på detta kan vara att höja skatten. Stockholm står inför en enorm 

satsning inom sjukvården i och med Framtidsplanen och för att få en väl fungerande sjukvård 

behövs mer pengar. Dessa pengar kan fås genom en höjd skatt. 
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En höjd skatt och mer pengar i kassan gör dock ingen skillnad om inte rätt beslut tas. Jag har 

under arbetets gång frågat angående hur det står till med politiska incitament. Vissa som jag 

intervjuat, både officiellt och inofficiellt har visat en viss reservation och tendenser till att det 

är ”lock på” i organisationen och inte vågat uttala sig eller inte vågat uttalat sig ”fritt” i vissa 

frågor. Vad finns det att dölja? Varför vågar man inte uttala sig? En annan nackdel med en 

politiskt driven organisation är att mycket tid och pengar går ut på att motarbeta andra 

politiska partiers beslut. Man jobbar emot varandra istället för med varandra i vissa lägen. 

Detta leder till att processerna riskerar att bli långa och utdragna vilket i sin tur leder till ökade 

kostnader.  

 

Det som står klart är i alla fall att det finns risker och osäkerheter med en politisk styrd 

organisation. Har politikerna tillräcklig kunskap för att kunna fatta besluten? Hur påverkas 

organisationen av en ny/delvis ny ledning var fjärde år? Finns politiska incitament som 

medför dåliga beslut inom landstinget?  

 

Landstingets organisation är stor med många olika nämnder, styrelser, grupper och 

förvaltningar (se avsnitt 4.2). Det råder en viss oenighet i dessa led om vilka som kan sakerna 

bäst men i de flesta fall handlar det om brist på kommunikation i flera led. Eventuella brister 

ska framföras från verksamheten till sin fastighetsavdelning, från fastighetsavdelningen till 

Locum, från Locum till politikerna och då förhoppningsvis hos rätt politiker med rätt position, 

mandat och kunskap för att hantera detta. Det finns med andra ord många ställen där det kan 

gå snett. En stor organisation i kombination med bristande kommunikation är ingen bra 

konstellation. Ett kommunikationsproblem som uppdagats är misstaget att vårdkontrakt och 

hyreskontrakt löper på olika tider.  

 

Inte nog med att organisationen och ledningen för lokalresursplanering för sjukhusfastigheter 

är speciell och i många fall svårarbetad. Själva lokalerna är av säregen karaktär. De ska vara 

tillräckligt flexibla för att klara av ändrat lokalbehov i framtiden men ingen vet hur framtiden 

ser ut och därmed inte heller hur flexibel lokalen måste vara. Bara inom den tekniska 

utvecklingen finns branschuttrycket ”80 % av den teknik vi använder om fem år vet vi inte 

ens om idag” som belyser hur svårt det är inom tekniken. Lägg då till alla andra osäkerheter 

som framtiden bär med sig så skapas en bild av hur svårt det är. 
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Det finns flera saker som är speciellt med lokalresursplanering för just sjukhusfastigheter: 

- Politiskt styrt. 

- Speciell miljö som är både känslig och full av krav och riktlinjer. 

- Tekniska utvecklingen inom hälso- och sjukvård går snabbare än vad någon 

kunnat räkna ut. 

- Påverkan av demografiska faktorer. 

- Sjukvård är en känslig fråga som berör alla och många har åsikter om den. 

Dessa faktorer i kombination med ovannämnda frågor, svårigheter och problem är alla av rätt 

svår och ogenomtränglig karaktär som är svår att ändra i en handvändning men det finns 

några delar som absolut skulle kunna förbättras. 

 

Se till att: 

- Politikerna har adekvat kunskap och rätt incitament för långsiktig fungerande 

sjukvård. 

- Rätt personer sitter i styrgruppen när det kommer till lokalresursplaneringen. En 

person som är rätt ska då ha tillräcklig kunskap, mandat och självklart förtroende för 

den grupp han eller hon representerar. 

- Kommunikationen och öppenheten förbättras, i alla led. 

- Fastighetsutvecklingsplanerna revideras kontinuerligt, vilket inte har skett. 

- Locum har incitament för att hålla nere kostnaderna och att visa detta tydligt för alla 

inblandade. 

Om man förbättrar allt detta finns det en god möjlighet att lokalresursplaneringen för 

sjukvårdsfastigheter i Stockholm kan bli bra. Det kommer alltid att finnas hinder, osäkerheter 

och problem inom lokalresursplanering men det gäller att ha rätt verktyg för att kunna hantera 

dessa. 
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8 Avslutning 

Hälso- och sjukvården i Stockholm går en spännande framtid till mötes. Utveckligen går 

framåt och påverkas av många faktorer, både inre och yttre samtidigt som vården ska 

förändras och effektiviseras. 

 

Arbetet har genom litteraturstudie, intervjuer och annan information skapat en samlad bild 

kring lokalresursplanering av sjukhusfastigheter i Stockholm.  

 

Att organisera och förbättra sjukvården med dess lokaler i Stockholm är en utmaning och 

inget som lätt kan utföras i en handvändning. Framtidens plan för hälso- och sjukvården i 

Stockholms län ser ut att vara en välutarbetad plan men den är långt ifrån klar och många 

frågetecken kvarstår och det ska bli intressant att se vart den för sjukvåden.  

 

Stockholm har möjligheter att få en väl fungerande hälso- och sjukvård med adekvata 

sjukvårdslokaler. Möjligheterna är dock förknippade med osäkerheter och problem och det 

gäller för samhället att klara av dessa. 
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