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Motion 9/2018 Utred fördelarna med att bygga nytt 
Västerviks sjukhus vid E22 

Förslag till beslut 

Regionfullmäktige besvarar motion 9/2018 med redovisat yttrande och 
hänvisar till tidigare fattade beslut gällande Västerviks sjukhus.  

Bakgrund 

I motion 9/2018 föreslår Gudrun Brunegård, Kerstin Lahi och Maud 
Ärlebrant (KD) att landstingsstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten 
att placera Västerviks sjukhus vid E22 utifrån ett funktionellt, ekonomiskt 
och tidsmässigt perspektiv, med beaktande även av säkerhetsaspekterna, 
jämfört med motsvarande aspekter om nuvarande placering bibehålls. 

Landstingsdirektörens stab har yttrat sig enligt följande.  

Yttrande 

Planering av sjukhus är en lång process som innefattar många samband och 
flöden. Denna process berör många och ställer krav på stor delaktighet. 
Den 27-28 november november 2007 behandlade landstingsfullmäktige ett 
ärende om fastighetsinvesteringar vid sjukhusen i landstinget, däribland 
ombyggnationer av Västerviks sjukhus. Landstingsfullmäktige beslutade då 
om inriktning för kommande fastighetsinvesteringar för Västerviks sjukhus. 
Beslutet var i praktiken en start på en större förändringsprocess för 
utvecklingen av Västerviks sjukhus.  
 
Härefter har landstingsfullmäktige den 23-24 november 2016, efter 
genomförande av en förstudie där olika lokaliseringar prövats, beslutat om 
nybyggnation för specialistpsykiatrin vid Västerviks sjukhus. Med detta 
startade planering, projektering och produktion på allvar.  
 
Processen med att bygga nya lokaler för en samlad och samordnad 
specialistpsykiatri samt rättspsykiatri i Västervik pågår. Att ändra inriktning i 
detta arbete för att utreda sjukhusets placering innebär konsekvenser ur  
patient-, medarbetar-, ekonomiskt- samt tidsperspektiv. 
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Patientperspektivet: Det finns många samband och flöden inom vården 
som är viktiga. Utifrån samband och funktioner behöver verksamheter -och 
därmed byggnader - hållas ihop för att inte riskera patientsäkerheten. Om 
flödena hålls ihop behöver patienterna inte flytta sig mellan gamla sjukhuset 
och ett nytt sjukhus. 
 
Medarbetarperspektivet: Man kommer att över betydligt längre tid behöva 
leva kvar i äldre byggnader som inte stödjer vårdens flöden och processer. 
Det blir även mer personalkrävande om vård bedrivs på två geografiska 
platser då samordningsmöjligheter blir mindre. 
 
Ekonomiskt perspektiv: En byggnation av ett nytt sjukhus innebär 
betydligt större påfrestning för landstinget när det gäller cash flow, 
investeringstakten blir betydligt snabbare. De delar av sjukhuset som 
fungerar bra kommer att behöva avvecklas i förtid, vilket innebär 
kapitalförstöring. 
 
Tidsperspektivet: Att under rådande konjunktur få till stånd en 
omlokalisering av Västerviks sjukhus, sätta upp en byggprojektorganisation 
för detta och rekrytera medarbetare är både svårt och tidskrävande. 
Tidshorisonten är minst två år, utöver den tiden så innebär planering, 
projektering samt produktion för ett projekt i denna storlek 15-18 års arbete.    
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen besvaras med att redan 
fattade beslut angående utveckling och placering av Västerviks sjukhus bör 
gälla även i fortsättningen. 
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