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Landstingets kansli  

Avsändare Landstingsstyrelsen 

Investeringsram för ombyggnation inom 
medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov 

Bakgrund  
Landstingsstyrelsen beslutade 2012-11-13, § 193 att utöka den hematologiska 

vården vid Länssjukhuset Ryhov genom hemtagning av verksamhet från 

Universitetssjukhuset i Linköping. Verksamhetsförändringen rör vård inom 

diagnosgrupperna lymfom, myelom samt akut myeloisk leukemi. 

 

Under förutsättning av landstingsfullmäktiges godkännande beslutades vidare att 

påbörja projektering och upphandling av nödvändig ombyggnation inom 

medicinkliniken. Investeringsutgiften beräknades uppgå till mellan 7-8 miljoner 

kronor. 

 

Landstingsfullmäktige har i budgeten för 2013 godkänt verksamhetsförändringen 

och behovet av ombyggnation av medicinkliniken. 

 

Utökat ombyggnadsbehov  
Under programarbetet framkom arbetsmiljökrav som innebar att ytor för 

hematologins cytostatiska dagvårdsplatser krävde större ytor än vad som tidigare 

planerats. På grund av detta utökades ombyggnadsytan med drygt 170 kvm vilket 

innebar en beräknad utgiftsökning på 2,3 miljoner kronor. 

 

Planeringsdelegationen informerades 2013-05-29 om förändringen i 

investeringens omfattning och att investeringsutgiften beräknas uppgå till ca 10 

miljoner kronor.  

 

Nu inkomna anbud redovisar behov av en investeringsram på 13,4 miljoner 

kronor för genomförande av ombyggnationen.  
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Verksamhets-/driftkostnadsbedömning 
Den verksamhet som överförs från Universitetssjukhuset har bedömts motsvara en 

kostnad på ca 13 miljoner kronor vilka successivt frigörs i det avtal som finns med 

Landstinget i Östergötland. 

 

Medlen tillförs utgiftsramen för somatisk vård inom länet. Den utökade 

verksamheten vid Länssjukhuset Ryhov kommer att finansieras genom 

ersättningsmodellen för somatisk vård, d.v.s. som produktionsersättning baserat 

på DRG. 

 

Utgiften för ombyggnation på medicinkliniken är beräknad till 13,4 miljoner 

vilket innebär en ökad lokalkostnad på ca 1,2 miljoner kronor per år.  

 

Förslag till beslut 
Landstingsstyrelsen föreslås besluta 

 

att för ombyggnation av medicinklinikens lokaler vid Länssjukhuset Ryhov 

godkänna en investeringsram på 13,4 miljoner kronor. 
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Agneta Jansmyr 

landstingsdirektör 

Stefan Schoultz 

ekonomidirektör 
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Ombyggande av medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov 

Föreligger förslag till ombyggnation av medicinkliniken, 

Länssjukhuset Ryhov 

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att för ombyggnation av medicinklinikens lokaler vid 

Länssjukhuset Ryhov godkänna en investeringsram på 13,4 

miljoner kronor.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

 

 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   


