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Ombyggnad av akutmottagningen Ryhov
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Beslut
Regionstyrelsen föreslås besluta
 Godkänna en investeringsutgift på 9 930 000 kronor för
ombyggnation av akutmottagningen på Länssjukhuset
Ryhov.
Sammanfattning
Ombyggnation av akutmottagningen på Länssjukhus Ryhov
behövs för att minska risk för smittspridning och för att tillgodose
behov av sekretess och integritet för patienter.
Regionfullmäktiges förutsättning av egenfinansiering av
investeringar bedöms uppfyllas.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-20
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Rune Backlund yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
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Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm
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Regionledningskontor
Ekonomi
Regionstyrelsen

Ombyggnation av akutmottagningen på
Länssjukhus Ryhov
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar
 godkänna en investeringsutgift på 9 930 000 kronor för ombyggnation av
akutmottagningen på Länssjukhuset Ryhov.

Sammanfattning
Ombyggnation av akutmottagningen på Länssjukhus Ryhov behövs för att minska
risk för smittspridning och för att tillgodose behov av sekretess och integritet för
patienter.
Regionfullmäktiges förutsättning av egenfinansiering av investeringar bedöms
uppfyllas.

Information i ärendet
Bakgrund
Varje år passerar strax under 50 000 patienter akutmottagningen på länssjukhuset
Ryhov. De senaste åren har ökningen i patienttillströmning årligen varit cirka 10
procent. Av dessa 50 000 patienter tas cirka 34 000 emot i ett så kallat triagerum
för en första bedömning och provtagning. Bedömning av riskfaktorer för
multiresistenta bakterier görs också här.
Eftersom det endast finns ett triagerum på akutmottagningen innebär det ett hårt
tryck på detta rum. Tiden mellan varje patient blir kort. Mellan patienterna ska
rummet iordningställas och rengöras. För att minska risk för smittspridning
behövs ytterligare ett triagerum för patienter med infektioner.
För att åstadkomma en säkrare vårdmiljö genomförs i avvaktan på förändringar
enligt översiktsplan för Länssjukhuset Ryhov följande ombyggnationer:
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Undersöknings/triagerum för infekterade patienter tillskapas
Tre triagerum byggs som tillgodoser krav på sekretess och integritet
Befintligt jourrum byggs om till anhörigrum vilket ger mer utrymme för
väntande närstående.

Ett undersökningsrum får eget WC och kan då användas för infekterade patienter
om det kommer flera samtidigt.

Värdering av investeringens förväntade effekter
Kund-/patientperspektiv

0 = Ingen påverkan
5 = Hög påverkan

Kund-/patientperspektiv
Innebär investeringen ökad tillgänglighet för kunden/patienten?

5

Innebär investeringen förbättrad kvalité för kunden/patienten?

5

Innebär investeringen någon förbättring vad gäller patientsäkerhet?

5

Innebär investeringen av lokaler minskad smittspridning?

5

Innebär investeringen möjlighet att förbättra vårdproduktionen?

4

Process- och produktionsperspektiv
Innebär investeringen möjligheter att korta behandlingstider?

5

Innebär investeringen ett ändrat arbetssätt?

5

Innebär investeringen möjligheter att arbeta mer effektivt i
basenhetens processer?

5

Innebär investeringen förbättrad arbetsmiljö?

5

Ekonomiskt perspektiv, medför investeringen att kostnader påverkas vad gäller
Bemanning, personalkostnader hos klinik

Ingen påverkan

Servicekostnader för städ

Ökar

IT-kostnader

Ingen påverkan

Möbler

Ingen påverkan

Media (El, värme)

Ingen påverkan

Underhåll (fastighetsrelaterat)

Ingen påverkan

Intäkter
Patienter
Miljöperspektiv, beskriv vilka miljökonsekvenser för
investeringen

Ingen påverkan
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Avfall

Ingen påverkan

Energianvändning

Ingen påverkan

Kemiska ämnen (mängd, hantering, farlighet)

Ingen påverkan

Transporter

Ingen påverkan

Transporter av farligt gods

Ingen påverkan

Påverkan på befintlig reningsutrustning

Ingen påverkan

Genomförande
Ombyggnaden sker under pågående verksamhet med bibehållen patientsäkerhet
och god arbetsmiljö och säkerhet för personalen. Arbetena delas upp i etapper och
planeras för att störningarna ska bli så kortvariga som möjligt. Det mest kritiska
området är entré och reception.

Ekonomi
Investeringsutgiften för ombyggnationen av akutmottagningen beräknas till
9 930 000 kronor och omfattar 292 m2 vilket innebär en utgift på 34 000
kronor/m2. Årlig kapitalkostnad beräknas till cirka 1 miljon kronor.
Regionfullmäktiges förutsättning om egenfinansiering av investeringar bedöms
uppfyllas då investeringens effekter är bedömda i flerårsplan.

Beslut skickas till
Medicinsk vård
Regionfastigheter
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman
Ekonomidirektör

