Byggprojekt Sunderby sjukhus
En utvecklingsplan för Sunderby sjukhus antogs 2013 av regionstyrelsen.
Planen innehåller 6 utvecklingssteg i etapper, där de två högst prioriterade
byggprojekten, etapp B psykiatri och etapp DE akutsjukvård, nu är under
slutförande. De nya byggnaderna beräknas vara klara för inflyttning i mars
2021 för psykiatrin och april 2021 för akutmottagningen.

Vuxenpsykiatri
Den vuxenpsykiatriska verksamheten samlas i en ny byggnad på 7 300 kvm.
Byggnaden färdigställs hösten 2020 och efter installation av utrustning och
genomförd utbildning kommer all verksamhet att vara inflyttad i lokalerna i
mars 2021. Kommunikationsvägen mellan den nya psykiatribyggnaden och
det övriga sjukhuset kommer inledningsvis huvudsakligen att gå utomhus.
För patienter, besökare och närstående blir det en sträcka utomhus på 150
meter, mellan Norra entrén och den nya psykiatribyggnaden.
Kommunikationsvägen för patienter som åtföljs av personal kommer att gå
via kulvert i källarplan, till sjukhusets övriga delar. I samband med
ombyggnationen av den tidigare psykiatribyggnaden, by 105, kommer de
gemensamma kommunikationsvägarna från både den nya- och den tidigare
psykiatribyggnaden att ses över.
Tidplan och ekonomi
Etapp B kommer att hålla den uppsatta tidplanen samt genomföras inom den
beslutade ekonomiska ramen.

Akutsjukvård
Nya lokaler för akutmottagning, bild- och funktionsmedicin, sterilcentral
samt intensivvårdsavdelning är ett led i genomförandet av utvecklingsplanen
för Sunderby sjukhus. Etapp DE innebär byggnation av en ny
akutvårdsflygel på 6 600 kvm, ombyggnad av befintliga lokaler inne i
sjukhuset som omfattar 2 600 kvm, samt ombyggnationer för att skapa
tillfälliga lokaler under byggtiden. Akutvårdsflygeln beräknas vara
färdigbyggd senhösten 2020, varefter steg två påbörjas med ombyggnation
under två år inne i sjukhuset. Byggnationen av akutvårdsflygeln har
inneburit begränsade störningar av vårdverksamheten. Störningar har
förekommit, men varit av den arten att vården har kunnat hantera effekterna.
Nyckeln till detta har varit en nära dialog mellan vård och byggprojekt.
Kommande ombyggnationer inne i sjukhuset innebär en extra utmaning, då
de måste ske parallellt med fullt pågående vårdverksamhet. För att klara det
är ombyggnationen uppdelad i 12 etapper. Etapperna är även
utrustningsintensiva med installation av till exempel MR-kameror, CTutrustning, autoklaver och övervakningsutrustning.
Respektive verksamhet beräknas huvudsakligen vara klar för inflyttning
enligt nedan:
 Sterilcentralen
mars 2021
 Akutmottagningen
april 2021
 Bild- och funktionsmedicin (BFM)
oktober 2021
 Intensivvårdsavdelningen (IVA)
oktober 2021
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Återinrättade av helikopterlandningsplats intill akutmottagningen
Regionstyrelsen beslutade i oktober 2017 att under byggtiden inrätta en
tillfällig helikopterlandningsplats söder om sjukhuset. När nu byggnationen
av akutvårdsflygeln närmar sig färdigställande så inleds återinrättandet av
den tidigare landningsplatsen utanför akutmottagningen, under maj-juni
2020. Det som blir avgörande för när flygningar på den återinrättade plattan
kan påbörjas är dels vid vilken tidpunkt entreprenören kommer att lämna
byggområdet och dels när tillstånd för återinrättandet erhålls från
Transportstyrelsen. Entreprenören har enligt avtalet rätt att disponera
området fram till juni 2022. Tidpunkten kan dock bli aktuell för
omförhandling då flygningar på den återinrättade plattan bör kunna påbörjas
tidigare än juni 2022. Den tillfälliga plattan bör efter byggtiden permanentas
och behållas ur beredskapssynpunkt. Plattan möjliggör för försvarets och
sjöfartsverkets stora helikoptrar att landa nära sjukhuset, i stället för på
Kallax. Det är en tidsvinst som ur patientperspektiv kan vara ytterst
värdefull.
Tidplan och ekonomi
Entreprenören har under projektets gång dragits med en mindre försening
beroende på att man inledningsvis kom i gång senare än planerat. Regionens
krav är att entreprenören ska ta igen förseningen och att tidplanen i avtalet
ska hållas. När akutvårdsflygeln under senhösten 2020 är färdigställd har den
absoluta huvuddelen av byggentreprenaden, uttryckt i pengar, färdigställts.
Den återstående delen med ombyggnation inne i sjukhuset utgör en mindre
del. Bedömningen är att akutvårdsflygeln hösten 2020 färdigställs inom de
ekonomiska ramar som projektet tilldelats. Därefter återstår två år av
komplexa ombyggnationer inne i sjukhuset.

Konstnärlig gestaltning
Regionstyrelsen beslutade 2013 att den så kallade enprocentregeln ska gälla
för konstnärlig gestaltning där regionen är byggherre. Med anledning av
detta beslut avsattes sammantaget 6 mkr för de båda etapperna, B och DE.
Pengarna har fördelats i två potter. En för konstnärlig utsmyckning i
anslutning till sjukhusets gemensamma entré och matsal. Det är en plats där
ett stort antal patienter och personal dagligen passerar och vistas. Den andra
potten används för utsmyckning av de ny- och ombyggda lokalerna. Under
hösten 2019 har regionen utlyst två konstnärstävlingar avseende den
gemensamma entrén och matsalen. Den danske konstnären Astrid Krogh
kommer att utforma ett konstverk benämnt ”En känsla av vatten” på den
granitvägg som finns i dag till höger, strax innanför entrén. Konstnären
fäster olika sorts bladguld på granitväggen så att en illustration av en
vattenspegel framträder. Arbetet påbörjas under april och beräknas vara klart
i juni 2020.
De svenska konstnärerna Thomas Nordström och Annika Oskarsson
kommer att utforma ett konstverk i dammen mellan restaurangen och
patienthotellet med benämningen ”Vardande, växande”. Runda mjuka stenar
i ljus granit bildar organiska former som bärs upp av en konstruktion av
rostfritt stål. Arbetet påbörjas under våren och beräknas vara klart under
augusti månad 2020. Övriga konstuppdrag avseende etapp B och DE har
utlysts och beslut väntas före sommaren. Installation av konsten sker sedan i
takt med att respektive byggetapp blir färdigställd.
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Lämnade ytor
När den vuxenpsykiatriska verksamheten i april 2021 har flyttat in i den nya
byggnaden så frigörs ytor för annan vårdverksamhet.
Nedan beskrivs ytorna som frigörs:
 Gamla psykiatrin, byggnad 105, på 2 000 kvm.
 Gråa baracken, på 600 kvm.
 Fastigheten Pelikanen, på 360 kvm.
En förstudie har genomförts för att utreda vilken vårdverksamhet som bäst
lämpar sig för lokalisering i byggnad 105, tidigare psykiatribyggnad.
Förstudien har i samverkan med vårddivisionerna presenterat två alternativ.
Gemensamt för de båda alternativen är att man prioriterar bildandet av en
samlad cancervård, ett cancercentrum. Förstudien ingår nu som ett underlag i
Omställningen.
När akutsjukvårdsflygeln står färdig kommer ytor att frigöras i befintlig
byggnad, byggnad 106. Under om- och tillbyggnaden har provisoriska
lokaler tillskapats, som till exempel en provisorisk akutmottagning och en
provisorisk cytostatika enhet. I och med att verksamheterna får utökade ytor
kommer andra funktioner att flytta till de nya delarna och mindre ytor
frigöras i de tidigare delarna.
Nedan beskrivs de frigjorda ytorna:
 Tillfälliga akuten frigörs i januari 2022, motsvarande 850 kvm.
 Bild och funktionsmedicin (BFM) frigörs i juni 2022, motsvarande 200
kvm.
 Intensivvårdsavdelningen (IVA) frigörs i april 2022, motsvarande 500
kvm.
Viktigt är att beslut tas i god tid om användningen av ovanstående ytor.
Annars är risken stor att de strategiska tankarna i utvecklingsplanen går
förlorade och ytorna förbrukas till att endast lösa kortsiktiga lokalproblem.

Återstående arbeten efter inflyttning
Under sommarhalvåren 2020, 2021 och 2022 återstår en mängd utvändiga
arbeten med återställande av markområden och tillskapande av en
hälsofrämjande yttre miljö. Vidare måste alla åtaganden i miljötillståndet för
sulfidjord slutföras. Åtagandet innebär att det ena deponiområdet ska
förberedas för framtida parkeringsytor. Vidare ska avveckling ske av
provisorisk ambulanshall, saneringshall samt baracker av olika slag.
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