
LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 
Förslag till andra tilliiggsbudget för år 1999 

1998-99 nr 18 

ALLMÄN MOTIVERING 

Till lagtinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning med förslag till andra tillägg till 

budgeten för landskapet Åland under år 1999. 

För akut- och stora poliklinikprojektet vid Ålands Centralsjukhus har totalt budgeterats 27.500.000 

mark inklusive kostnader för inredning. Efter att entreprenadanbuden inkommit och projektets 

övriga kostnader blivit klarlagda uppgår projektets totalkostnader till 44.800.000 mark fördelade 

enligt följande: 

Byggkostnader 

Allmäru:)a. omkostnader 

Inventarier 

37.708.000 

4.902.000 

2.190.QQQ 

44.800.000 

UtgåeQ.pe från detta har styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård anhållit om tilläggsanslag om totalt 

17. 3QG:.OOO mark. Styrelsen för ÅHS framför följande förklaringar och motiveringar till varför 

projektet blivit dyrare och varför projektet bör genomföras såsom planerat. 

Und(!r projekteringens gång har uppdagats följande kostnadshöjande faktorer som man inte var 

medveten om när projektet kostnadsberäknades till 27.500.000 mark. 

- delar av betongplattan (ca 615 m2) måste rivas och ersättas med nytt bjälklag och teknikgrund 

för att förhindra fortsatta sättningar i golvet. Dessutom skulle det ha varit mycket svårt att få rum 

för VVS- och elinstallationer under taket. Installationerna kan nu göras under golvet i teknikgrun

den. Detta ger samtidigt helt andra möjligheter till tekniska ändringsarbeten i framtiden. 

- yttertakets skador kräver en total omläggning av taket 

- samtliga rör och elledningar är otillräckliga och måste förnyas, till vissa delar även utanför 

entreprenadgränsen bland annat p.g.a. nya normer gällande 5-ledarsystem 

- helikopterplattans utformning och placering har förorsakat merkostnader 

- förändrad trafik- och markplanering p.g.a. helikopterplattans placering och den nya huvudentre, 

som medtogs i projektet i ett senare skede 

- de tillfälliga utrymmenas iordningställande för verksamheten under byggtiden och projekteringen 

av dessa 
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- källarplanets iordningsställande efter lednings- och rördragningar 

- projekteringskostnadema har varit dyrare än beräknat p.g.a. den komplexa situationen med en 

nybyggnad som skall fogas till en huskropp som byggs om och där verksamheten samtidigt skall 

pågå i randområdena 

- byggkostnaderna är också högre än beräknat p.g.a. ovanstående. 

Trots att projekten nu visar sig avsevärt dyrare än beräknat är det mycket angeläget att det kan 

genomföras såsom planerat med följande motivering: 

Den nuvarande polikliniken och akuten är ett resultat av 60-tals tänkande inom medicinen. Sedan 

dess har oerhört mycket hänt. Många sjukdomar som tidigare sköttes med flere veckors vistelse på 

avdelning kan nu skötas helt polikliniskt. Antalet poliklinikbesök ökar ständigt. Allt flere patient

grupper har i dag möjlighet att bli undersökta med de moderna metoder som står tillbuds, vilket 

ställer stora krav på undersökningsutrymmenas och laboratoriets funktionalitet. 

Patienterna skall kunna få många ärenden uträttade på samma besök (laboratorie-, röntgen-, 

endoskopiska undersökningar, läkar- och/eller sköterskekontakt), vilket kräver välplanerade 

utrymmen som möjliggör ett smidigt patient- och informationsflöde från en punkt till en annan. 

Dett.a är tidsbesparande för patienten, men framförallt kommer man snabbbare fram till en diagnos 

på patientens problem. 

Laboratoriet, som tillsammans med de övriga undersökningsutrymmena bildar ett diagnostiskt 

centrum, har planerats just utgående från detta synsätt på funktionell och snabb handläggning. I de 

nuvarande trånga laboratorieutrymmena har analysapparatur ställvis radats på varandra p.g.a. 

utrymmesbrist, den interna trafiken löper dåligt vilket leder till tidspill och ineffektivitet. 

Akuten är idag en första behandlingsplats och inte bara en sluss vidare till andra delar av sjukhuset. 

I akuta situationer får patienten den livsnödvändiga första behandlingen och förs inte vidare till 

avdelningen, operation eller intensiven förrän patientens tillstånd har stabiliserats. Akuten skall 

därför fungera som en första intensivvårdsplats och behöver helt andra utrymmen än de som idag 

står till buds. Närheten till det diagnostiska centrumet och stora polikliniken möjliggör samanvän

ding av vissa utrymmen. 

En liten observationsavdelning ger möjlighet att övervaka och följa med patienter, när det är osäkert 

om de kan skrivas ut eller om de behöver fortsatt vård på avdelning. På så sätt kan onödiga 

inskrivningar undvikas för en del av patienterna, medan otryggheten på grund av ett för tidigt 

hemskickande kan undvikas för andra patienter. 

Sjuktransporten, både den med ambulans och den med helikopter, blir nu adekvat sammanlänkad 

med akuten i och med att en ambulanshall byggs och en uppvärmd helikopterplatta leder till kvalitet 
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i patienttransporterna även vintertid. 

Den nya huvudentren är en följd av att man vill komma ifrån den genomgångstrafik som nu råder 

på polikliniken Från huvudentren går logiska vandringsstråk till polikliniken, laboratoriet, röntgen 

och avdelningarna, vilket underlättar den interna trafi.ke.n _och bidrar till ostörd och effektiv 

verksamhet på pollldinikerna. 

Hela planeringen av akuten, stora polikliniken (medicin och kirurgi), laboratoriet och huvudentren 

har haft det funktionella som målsättning och kommer därför att underlätta arbetssituationen för 

personalen och behandlingen av patienterna. 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås sålunda tilläggsanslag till ÅHS för om- och 

tillbyggnad av akut- och stora polikliniken. 

Tillägget balanserar på ett netto om 14.968.000 mark. 

I och med tillägget har hittills under år 1999 budgete~ats 1.252.522.000 mark. 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsstyrelsen vördsamt föresfä 

Mariehamn den 15 april 1999 

Lantråd 

Vicelantråd 

att Lagtinget antar följande förslag till 

· - andrå tillägg till budgeten för år 1999. 

Roger Jansson 

Roger Nordlund 
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INKOMSTER 

Avdelning 39 

SKATTER OCH AVGIFfER AV SKATTENATUR, INKOMSTER 

AV LÅN OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

UPPTAGNA LÅN 

Finansieringslån 

Inkomsternas totalbelopp 

UTGIFTER 

li.,968.000 

14.968.000 

14.968.000 

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÅUE 

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 17.300..000 

Om- och tillbyggnad för akut- och storapolikliniken (R) 17 .300.000 

HuyudtittlA:.2 

FINANSIERINGSUTGIFTER 

ÖVERFÖRING TILL FÖLJANDE BUDGET ÅR 

Överföring av budgetöverskott 

Utgifternas totalbelopp 

-2.332.000 

-2.332.000 

14.968.000 
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INKOMSTER 

SKATTER OCH AVGIFI'ER AV·SKATTENATUR, INKOMSTER 
AV LÅN OCH FINANSIERINGSINKOMSTER 

UPPTAGNA LÅN 

Einansieringslån 

Bokslut 1998 Budget 1999 

Momentet nytt. 

För balansering av föreliggande tilläggsbudgetsförslag föreslås upptagan
de av ett inkomstanslag om 14.968.000 mark. 

Specifikation: 

2400 Markmässiga lån 
Totalt 

14.968.QQQ 
14.968.000 

Förslag 

14.968.000 
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UTGIFTER 

SOCIAL- OCH MILJÖA VDELNINGENS FÖRV AI.,TNINGSOMRÅDE 

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

Om- och tillbygpad för akut- och stora polildiniken (R) 

Bokslut 1998 Budget 1999 

0 

Med hänvisning till allmänna motiveringen föreslår landskapsstyrelsen ett 
tillägg under momentet om 17. 300. 000 mark. Tillägget avser resterande 
del av projektets totalkostnader om 44.800.000 mark inklusive inventarier. 
Landskapsstyrelsen förutsätter att den totala kostnadsramen om 44. 800. 000 
mark iakttas och att inga ytterligare tilläggsanslag framförs. 

Dispositionsplan: 

1122 Byggnader 
1125 Maskiner och inventarier 

Tilläggsbehov 

FINANSIERINGSUTGIFTER 

ÖVERFÖRING TILL FÖLJANDE BUDGETÅR 

Överföring av budgetöverskott 

Bokslut 1998 Budget 1999 

Föreslås att anslaget sänks med det belopp som upptas i första tillägget till 
budgeten för år 1999. 

Dispositionsplan: 

(9800 Hjälpkonto till budgetdelen 
Minskning 

-2.332.000 
-2.332.000) 

Förslag 

17.300.000 

Förslag 

-2.332.000 


