PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 101-117
Tid:

2016-06-27 kl. 13:00-1:30

Plats:

Regionens hus, sal A

Översiktsplan – Länssjukhuset Ryhov
Diarienummer: RJL 2016/1736
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
• Godkänna inriktningen i översiktsplanen för
Länssjukhuset Ryhov med de tilläggsyrkanden avseende
trafikplan och strategi vad gäller utveckling av
sjukvården.
Sammanfattning
Översiktsplan har tagits fram för Länssjukhuset Ryhov.
Översiktsplanen består av lokalförsörjningsplan och
fastighetsutvecklingsplan. Syftet är att tillgodose
verksamhetens behov av lokaler på kort och lång sikt.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-06-14
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-17
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink med instämmande av Annica Nordqvist ställer
sig bakom förslaget i stort till översiktsplan, men yrkar på att
det tas fram en trafikplan som blir föremål för politiskt
ställningstagande. Yrkar även på att det tas fram en gemensam
strategi när det gäller utvecklingen av sjukvården i länet utifrån
våra tre akutsjukhus.
Vill även till protokollet göra följande anteckning:
Budgetberedningsprocessen när det gäller investeringsbehov
behöver utvecklas och bli föremål för tydligare politisk
beredning. Nya stora investeringsåtaganden kräver politisk
samsyn för långsiktig ekonomisk hållbarhet. Det är också
viktigt att kommande investeringar inte får en undanträngande
effekt på verksamhet och drift.
M, KD, C instämmer i ovanstående tilläggsyrkanden från S och
MP. Arbetsutskottet godkänner protokollsanteckning.

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 101-117
Tid:

2016-06-27 kl. 13:00-1:30

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Malin Wengholm
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 75-106
Tid:

2016-06-14, kl 13:00-17:00

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 82

Översiktsplan – Länssjukhuset Ryhov
Diarienummer: RJL 2016/1736
Beslut
Regionstyrelsen
 Återremitterar ärendet till arbetsutskottet för ny behandling
vid regionstyrelsens sammanträde den 23 augusti.
Sammanfattning
Översiktsplan har tagits fram för Länssjukhuset Ryhov.
Översiktsplanen består av lokalförsörjningsplan och
fastighetsutvecklingsplan. Syftet är att tillgodose verksamhetens
behov av lokaler på kort och lång sikt.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-17
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink yrkar för Socialdemokraterna och Miljöpartiet på
återremiss av ärendet enligt bilaga.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsens arbetsutskott

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

Anna-Karin Yngvesson

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 76-100
Tid:

2016-05-30 kl. 13:00-16:30

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 83

Översiktsplan – Länssjukhuset Ryhov
Diarienummer: RJL 2016/1736
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
 Godkänna inriktningen i översiktsplanen för
Länssjukhuset Ryhov.
Sammanfattning
Översiktsplan har tagits fram för Länssjukhuset Ryhov.
Översiktsplanen består av lokalförsörjningsplan och
fastighetsutvecklingsplan. Syftet är att tillgodose
verksamhetens behov av lokaler på kort och lång sikt.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-17
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Vid sammanträdet meddelar Carina Ödebrink och Annica
Nordqvist att de inte deltar i beslutet utan återkommer vid
styrelsens behandling av ärendet.
Ordföranden föreslår att samtliga partigrupper erhåller
information om att man kan erhålla en fördjupad genomgång i
ärendet. Regiondirektören ges i uppdrag att informera om detta.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 76-100
Tid:

Justeras

Malin Wengholm
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

2016-05-30 kl. 13:00-16:30

2016-05-17

RJL2016/1736
_

Region Jönköpings län
Agneta Jansmyr
Regionstyrelsen

Översiktsplan Länssjukhuset Ryhov
Förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner inriktningen i översiktsplanen för Länssjukhuset
Ryhov.

Sammanfattning
Översiktsplan har tagits fram för Länssjukhuset Ryhov. Översiktsplanen består av
lokalförsörjningsplan och fastighetsutvecklingsplan. Syftet är att tillgodose
verksamhetens behov av lokaler på kort och lång sikt.

Information i ärendet
Länssjukhuset Ryhov invigdes 1988. Sedan dess har mycket förändrats med ny
teknik, nya metoder och arbetssätt samt förändrade behov och krav. För att
fortsätta erbjuda god och patientsäker vård, hållbarhet och en attraktiv arbetsmiljö
behöver sjukhuset anpassas och utvecklas. Regionens utbildningsuppdrag
utvidgas 2019 med läkarstuderande från termin 7, vilket också ställer krav på
lokaler.
Arbetet med att ta fram en översiktsplan startade 2012. Översiktsplanen består av
lokalförsörjningsplan som beskriver verksamheternas utveckling och lokalbehov
på 5 – 10 års sikt och fastighetsutvecklingsplan som har perspektivet 20 – 30 år.
Syftet med översiktsplanen är




att på bästa sätt tillgodose verksamhetens behov av lokaler
att få en långsiktigt strategisk planering för utveckling av befintliga och
nya byggnader, logistik, trafik och teknisk försörjning
att säkerställa kvaliteten i investeringsbesluten och få en samlad bild av
investeringsbehovet.

Regionstyrelsen, regionstyrelsens arbetsutskott och Nämnden för folkhälsa och
sjukvård liksom Central samverkansgrupp har informerats under arbetets gång.

2016-05-17

RJL2016/1736
_

Beslut skickas till
Regionfastigheter
Regionledningskontoret, Folkhälsa och sjukvård
Regionledningskontoret, Ekonomi
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Mats Bojestig
Hälso- och
sjukvårdsdirektör

Arne Andersen
Direktör Verksamhetsstöd
och service

LÄNSSJUKHUSET RYHOV
ÖVERSIKTSPLAN
Fastighetsutvecklingsplan
Lokalförsörjningsplan
April 2016

Tidigare genomförda planer
1970

Generalplan 1970 Jönköpings läns landstings centralsjukhus

1977

Generalplan 1977 JLLC Jönköpings läns landstings centralsjukhus

1988

Generalplan 1988 Länssjukhuset Ryhov

1993

Generalplan 1993 Fas 2 Länssjukhuset Ryhov
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INLEDNING			
Bakgrund

fastigheter arbetet med att ta fram en översiktsplan för Länssjukhuset Ryhov.

Länssjukhuset Ryhov invigdes i september 1988 och sjukhuset var då ett av Sveriges
modernaste sjukhus. Sedan dess har verksamheten förändrats och utvecklats medan
lokalerna inte förändrats i samma takt.

Översiktsplanen består av lokalförsörjningsplan och fastighetsutvecklingsplan.
Lokalförsörjningsplanen beskriver verksamheternas utveckling och lokalbehov på
5-10 års sikt. Fastighetsutvecklingsplanen innehåller strategier för utveckling och
utbyggnadsmöjligheter av fastigheten och beskrivs i ett perspektiv på 20-30 år.

De största förändringarna i huvudkomplexet är byggnadet av hus D5/D6 för psykiatriska kliniken och utbyggnad för onkologen. Mindre ombyggnader och lokalanpassningar har gjorts kontinuerligt under åren. Dessutom har flera större om- och
nybyggnader gjorts av lokaler på sjukhusområdet utanför själva huvudkomplexet.
Högre krav på tillgänglighet, patientsäkerhet och arbetsmiljö ställs idag jämfört
med för 30 år sedan. Ny teknik, nya metoder, nya patientgrupper och nya arbetssätt
kräver att lokalerna anpassas till dagens och framtidens behov.
Kunskapen om den fysiska miljöns betydelse för hälsa och tillfrisknande har ökat
och kräver förändringar för att uppnå god vårdmiljö och arbetsmiljö.
I ett fastighetstekniskt perspektiv har sjukhuset varit väl fungerande, men med tanke
på de tekniska systemens livslängd krävs en teknisk upprustning för att möta morgondagens krav på energieffektiva och robusta system.
Trafiken runt sjukhuset har ökat och ställer krav på förbättringar av tillfartsvägar och
parkeringar. Tillgången till parkeringsplatser upplevs otillräcklig. Den vackra och
betydelsefulla sjukhusparken ska bevaras och ytterligare utvecklas.
Utbildningsuppdraget för regionen har utvidgats och därmed har Länssjukhusets
behov av lokaler både för studenter och för fortbildning ökat.
Behoven av förändringar av lokalerna uppstår i allt snabbare takt vilket kräver en
långsiktig, strategisk plan för sjukhusets fysiska utveckling för att Ryhov åter ska bli
ett av Sveriges modernaste sjukhus med fokus på patientsäkerhet, attraktiv arbetsmiljö och god hushållning.

Lokalförsörjningsplan och fastighetsutvecklingsplan
År 2012 påbörjade dåvarande Jönköpings sjukvårdsområde och Landstings-

Planen är en långsiktig strategisk plan för utveckling av byggnadsbeståndet och för
att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för verksamheten. Planen ska utgöra ett
verktyg vid såväl långsiktig planering som vid behov av snabba förändringar.
Syftet med översiktsplanen är:
• att på bästa sätt tillgodose verksamheternas behov av lokaler
• att få en långsiktig strategisk planering för utveckling av befintliga och nya
byggnader, logistik, trafik och teknisk försörjning
• att säkerställa kvaliteten i investeringsbesluten och få en samlad bild av investeringsbehovet
Avgränsning
Översiktsplanen har avgränsats till huvudkomplexet på Ryhov med särskild tyngdpunkt på plan 3. Av denna anledning finns inte övriga byggnader på sjukhusområdet
med i denna plan annat än i begränsad omfattning.

Organisation
Uppdraget har genomförts i nära samverkan mellan vårdens företrädare och fastighetsorganisationen. I inledningsskedet samarbetade Jönköpings sjukvårdsområde,
Medicinsk diagnostik, Landstingsfastigheter och White arkitekter. Efter omorganisationer i regionen under 2015 har samverkan skett mellan de medicinska verksamhetsområdena, regionfastigheter, vårdnära service och White arkitekter.
En översiktsplanegrupp har ansvarat för genomförandet av projektet. Ett 25-tal
arbetsgrupper från sjukhusets olika verksamheter har tillsammans med sjukhusets
projektledare, arkitekter samt regionfastigheter arbetat med att ta fram underlag för
översiktsplanen.
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TILLBYGGNAD FÖR AVA, MEDICINKLINIK,
MAMMOGRAFI SAMT UTBILDNING

NYTT PARKERINGSHUS

OMBYGGNAD AV VÅRDAVDELNING TILL ENKELRUM NYTT PARKERINGSHUS

HJÄRT- OCH KÄRLCENTRUM
PLAN 3-4

NY PLACERING AKUT/BARNAKUT
OCH IVA PLAN 3

SAMLA KIRURGI-, UROLOGIOCH ORTOPEDIKLINIK MED
NÄRHET TILL OPERATION

TILLBYGGNAD FÖR OPERATION PLAN 3
MOTTAGNINGAR PLAN 4
INFEKTION PLAN 4-5
VÅRDAVDELNINGAR PLAN 5-8

SAMLA BARNKLINIK OCH KVINNOKLINIK MED
NÄRHET TILL NEONATAL OCH FÖRLOSSNING

OPERATION BYGGS UT
PLAN 3
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Sammanfattning

Hur behovet av lokaler ser ut i ett längre perspektiv är svårt att med säkerhet veta.
Av den anledningen är antal våningar på det föreslagna hus F8 inte fastställt, utan
kan varieras efter de faktiska behoven som finns när det är dags att bygga huset.

Allmänt

Verksamheterna på plan 3, Operation, Intensivvårdsavdelning IVA, Akutvårdsavdelning AVA, och Akutmottagning, behöver mer yta.

Översiktsplanen beskriver behovet av utveckling vid Länssjukhuset Ryhov i ett långsiktigt perspektiv. Planen beskriver både verksamhetens behov av förändrade lokaler
och flöden samt den tekniska utveckling byggnaderna behöver genomgå för att möta
kraven från samhället och vården på robusthet och driftsäkerhet.
Sedan Länssjukhuset Ryhov invigdes för snart 30 år sedan har hälso- och sjukvården
förändrats och utvecklats medan lokalerna inte genomgått motsvarande förändringar.
Krav på lokalernas utformning och storlek bl a för att uppnå kraven på tillgänglighet
och arbetsmiljö har förändrats. Även kunskapen om den byggda miljöns betydelse
för människors välbefinnande har blivit känd och påverkat synen och kraven på
lokaler, byggnader och den omgivande miljön.
Sjukvårdsverksamheterna arbetar för ett effektivare omhändertagande, med hjälp
av nya arbetssätt och metoder i vården. En förutsättning för att lyckas är att vården
är personcentrerad och ges i partnerskap med patienten och närstående. Lokalernas
utformning men också placering i förhållande till varandra behöver förändras för att
stödja dessa nya arbetssätt.
För att uppnå kraven på modern sjukvård och god vårdmiljö avseende funktion,
vårdhygien, integritet, arbetsmiljö, medicinsk utveckling och teknik innehåller
planen förslag på både nybyggnader och ombyggnader. Översiktsplanen beskriver
de skeden och etapper som utifrån nuvarande förutsättningar bör genomföras. Planen
lägger grunden till att strategiska åtgärder och investeringsprojekt kan planeras och
genomföras i rätt tid och ordning i förhållande till varandra.
Förslag
För att tillgodose sjukhusets ökade ytkrav föreslås två nybyggnationer: en i zon D
och P, benämnd D1 och en i zon F och G, benämnd F8.

Hjärta-/kärlverksamheten samlas i ett nytt centrum som behöver yta i plan 3 och 4
med ett nära horisontellt och vertikalt samband. Det nya centrumet berör befintlig
verksamhet inom medicin, kirurgi, röntgen och klinisk fysiologi.
Tillkommande yta krävs för att tillgodose behovet av vård i enkelrum på vårdenheterna. Därför föreslås nybyggnader i flera våningar så att yta kan tillskapas i vårdavdelningsplanen.
Infektionskliniken föreslås flytta in i huvudkomplexet, vilket också ökar behovet av
yta här.
Samband för Barn- och Kvinnovården förbättras och förstärks i hus F4. BB planeras
för familjerum och behöver därför utökas.
En ambition har också varit att geografiskt samla respektive klinikers olika delar.
Förslaget innebär i princip ombyggnad av hela huvudkomplexet. Kvar med sina
befintliga placeringar blir dock Psykiatri, Röntgen, Strålningsbehandling, Förlossning och Neonatal. Eftersom hela komplexet är byggt vid samma tid och de tekniska
systemen följaktligen har samma ålder är det, oavsett befintlig eller ny verksamhet,
ändå tid för renovering av samtliga byggnader.
Efter att Infektionsklinken flyttat in i huvudkomplexet föreslås byggnaderna i zon H
användas för Odontologins verksamhet.
I T-husen ligger idag verksamheter kopplade till rehabilitering. Dessa verksamheter
föreslås även fortsättningsvis vara samlade här.
Parkeringshus föreslås byggas på befintlig parkering bakom hus D9 och i anslutning
till parkeringsdäcket väster om huvudkomplexet.
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ÖVERGRIPANDE MÅL
Verksamhet
Region Jönköpings läns vision är ”För ett bra liv i en attraktiv region”. Målet för
hälso- och sjukvården är god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen
(Hälso- och sjukvårdslagen). Visionen och målet är vägledande i utvecklingen av
vården på Länssjukhuset Ryhov.
Patientlagen syftar till att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja
patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Detta har stor betydelse för
hur vården utformas.
Primärvården ska vara basen för hälso- och sjukvården. En förflyttning från slutenvård till öppenvård, och från sjukhus till primärvård samt till vård i hemmet är
önskvärd. Sjukhusets insats är en del av den värdeskapande processen.

Lärande och utveckling
Hälso- och sjukvården är en kunskapsorganisation. Olika verksamheter behöver
samverka för utbildning och lärande. Mötesplatser ska tillgodose olika behov; korta
möten i mindre grupper, arbetsplatsträffar, möten i ledningsgrupper, informationsoch utbildningsmöten samt möten med patienter och närstående. Video- och
webbaserade konferenser/möten används ofta. Simulerings- och metodträning samt
klinisk träning kommer att utvecklas.
Från och med 2018/2019 förläggs delar av läkarutbildningen vid Universitetet i Linköping till Länssjukhuset Ryhov. Det ställer stora krav på akademiska utbildningsmiljöer, såväl i särskilda utbildningsmiljöer som integrerade i vårdmiljöerna. Övrig
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är också omfattande.
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Akutsjukhus på läns- och länsdelsnivå
Länssjukhuset Ryhov ska erbjuda akut och planerad sjukvård på läns- och länsdelsnivå. De tre akutsjukhusen i Region Jönköpings län ska svara för länets behov av
specialistvård. Länssjukvården fördelas på de tre sjukhusen. En högre grad av
specialisering leder till att vården för enskilda patientgrupper och diagnoser kan
förläggas till en eller två orter. Länssjukhuset Ryhov får en alltmer specialiserad
verksamhet och har huvudansvaret för regionens specialiserade vård inom flera
områden, som cancersjukvård och barnsjukvård. Akutprocessen ställer krav på
multiprofessionellt omhändertagande, samverkan mellan specialiteter, korta fysiska
avstånd och närhet till medicinsk diagnostik.

Arbetet med personcentrerad vård och patientens delaktighet kommer att utvecklas.
Patientens upplevelse är betydelsefull för en god vård. Sjukhuset ska vara välkomnande, inge trygghet och omtanke samt ge möjlighet till patientens delaktighet i sin
egen vård.
Det ska också vara en god miljö för personer med olika funktionsnedsättningar.
Barnperspektivet ska beaktas även i gemensamma utrymmen.

Patientsäker processorienterad vård
Sjukvården ska bedrivas i effektiva, multidisciplinära och patientsäkra vårdprocesser. Länssjukhuset Ryhov har samlat verksamheter för det akuta omhändertagandet
på plan 3, i anslutning till ambulansintaget. Den största delen av mottagningsverksamheten är samlad på plan 4, entréplanet, för att vara enkel att nå. Vårdavdelningar
finns på de övre planen i sjukhuset. För att minska risken för spridning av multiresistenta bakterier och minska risken för vårdrelaterade infektioner behöver möjligheten att vårda patienter i enbäddsrum utökas. Sjukhusets försörjning och personalutrymmen för omklädning finns på plan 2.

Illustration från regionpresentationen ”Ett bra liv i en attraktiv region”
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En god arbetsmiljö
Grunden för en god hälso- och sjukvård är att medarbetarna har möjlighet att utföra
ett professionellt arbete. En bra fysisk och psykisk arbetsmiljö är därför mycket
viktig.
Flexibilitet
Inriktningen på vården förändras över tid. Nya metoder kommer införas och utvecklas i den specialiserade vården. Både dagsjukvård och öppenvård i den specialiserade vården kommer att öka. Vård som idag bedrivs i specialiserad vård kommer
överföras till primärvården. Nya tekniska lösningar skapar förutsättningar att ge vård
på distans och den medicintekniska utvecklingen fortsätter. Utvecklad samverkan i
länet kan förändra vårdutbudet på de tre sjukhusen.
Sjukhusen ska därför med små åtgärder kunna anpassas till nya krav och föränderlig
verksamhet.

Fastighet
Regionfastigheters uppgift är att tillhandahålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler, som gör det möjligt för regionen att effektivt och hållbart möta samhällets behov av vård för dagens och framtida vårdtagare.
Översiktsplanen har tagits fram i syfte att utveckla strategier och lösningar för framtida byggnads- och lokalutveckling med utgångspunkt i verksamhetens visioner, mål
och krav. För att möjliggöra vårdens framtida behov ska lokalerna vara generella
och flexibla. En viktig utgångspunkt är att fastigheterna ska vara långsiktigt hållbara, socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Planen ska utgöra verktyg vid långsiktig
planering men även vid behov av snabba förändringar.
Målen är att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bibehålla och utveckla den goda grundstrukturen i sjukhuset
Skapa attraktiv vårdmiljö och god arbetsmiljö
Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för verksamheten för att bedriva god vård
Ge förutsättningar för goda funktionella samband och flöden på alla nivåer
Säkerställa teknisk försörjning på ett hållbart och säkert sätt
Byggnaderna ska så långt som är möjligt vara generella och flexibla och tillåta
kontinuerlig verksamhetsutveckling
Energiförbrukningen ska halveras fram till 2020 och andelen egenproducerad
energi ska öka
Skapa goda trafik- och parkeringslösningar
Värna om sjukhusets gröna miljöer och utveckla utemiljön
Integrera sjukhuset i stadens utveckling
Planen ska kunna realiseras i etapper med begränsade störningar
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FYSISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Tidigare planer och byggnation
Länssjukhuset Ryhov invigdes 1988 och firade alltså sitt 25-årsjubileum 2013.
Ryhov är ursprungligen namnet på kungsladugården Ryhov vars herrgårdsbyggnad
från 1600-talet med tillhörande flyglar finns kvar och idag används av sjukhuset för
konferens- och representationsändamål.

Ryhovsområdet tillhörde
under det tidiga 1900-talet
infanteriregementet I12

Bilder från ”Ryhovs bebyggelse och nyttjande” Jönköpings Läns Museum

Herrgårdsbyggnaden med flyglar står kvar på Ryhov

Bild från ”Ryhovs bebyggelse och nyttjande” Jönköpings Läns Museum

Ryhovsområdet tillhörde under det tidiga 1900-talet infanteriregementet I 12 och
åtskilliga av byggnaderna uppfördes 1911-14 som kaserner. Många av dem är nu
rivna. I samband med att ”sinnessjukvården” övertog anläggningen gjordes en del
provisoriska nybyggnader under 1930- och 40-talet. Sinnessjukhuset hade namnet
Ryhovs Sjukhus, vilket länge fanns kvar i det allmänna medvetandet och gjorde
namnvalet Ryhov till det blivande länssjukhuet kontroversiellt.
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Landstinget fattade 1966 ett principbeslut om utflyttning av centrallasarettet från
Jönköpings centrum till Södra Klinikerna (Ryhov) som då var sjukhus för den
psykiatriska vården. 1968 startade planeringen av det nya sjukhuset med arbetsnamnet JLLC, Jönköpings Läns Landstings Centralsjukhus, baserat på det vinnande
förslaget i en 1967 utlyst arkitekttävling. Planeringen utmynnade 1970 i ett förslag
till generalplan. En första ”etapp 0” med H-byggnaderna för infektionskliniken
påbörjades samtidigt och blev klar 1974. Ett år senare färdigställdes T-byggnaderna
med lokaler för arbets- och fysioterapi.
1977 antogs en ny generalplan där en första etapp definierades som ett första steg
mot målbilden i 1970 års plan av det fullt utbyggda sjukhuset. Denna första etapp
genomfördes med ett antal tillägg och modifieringar (medicinklinken, onkologiklinken och BUP) och 1988 stod Länssjukhuset Ryhov färdigt för invigning.
1988 upprättades en ny generalplan som snabbt blev inaktuell pga snabba förändringar inom vården, framför allt ett kraftigt minskat behov av vårdplatser. 1993 togs
så ännu en ny generalplan fram. I denna plan föreslogs flera större nybyggnader för
psykiatri, rättspsykiatri, vårdbyggnader, patienthotell och odontologi. Av detta har
endast psykiatribyggnaderna förverkligats.
Fullt utbyggt sjukhus enligt Generalplan 1977

En förteckning av tidigare gjorda planer finns på baksidan av rapportens titelsida.

Flygperspektiv av det fullt utbyggda sjukhuset enligt Generalplan 1970

Illustration av Generalplan 1993. Etapp 1 av GP1977 med tillägg är utförd och
nybyggnader är markerade med mörkare färg. Snedstreckning markerar planerade ombyggnader.
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Gällande planförutsättningar i detaljplan från 1992
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Gällande planförutsättningar

Trafik, parkering och entréer

Detaljplan för Länssjukhuset Ryhov är upprättad 1992. Användningen av kvartersmark är bestämd till vård. Vissa byggnader och områden i planen definieras som värdefulla ur kulturhistorisk synpunkt. Området ligger i en sluttning från skogsklädda
höjder i öster ner mot Rocksjön i väster. Inom området i sydväst finns tallbevuxen
naturmark som ska bevaras.

Sjukhusets läge öster om E4 mellan trafikplatserna A6 Center i norr och Solåsen i
söder ger direkta vägförbindelser med E4 och de riksvägar som löper ut från Jönköping via motorvägen mot länets alla delar. Läget innebär också en central placering
i tätorten Jönköping-Huskvarna. Sjukhusgatan som leder genom området mellan
de två trafikplatserna bryts för genomgående trafik vid huvudentrén. Trafiken leds
huvudsakligen via Solåsens trafikplats. Länstrafikens busslinjer går rakt genom området och har flera hållplatser, bl a framför huvudentrén.

Hela planområdet avgränsas av gator och trafikleder. Områdets västra gräns utgörs
av E4:s motorväg. I öster finns det f d militära A6-området som idag används för
handelsändamål i de delar som gränsar till Ryhov. Även i söder finns anläggningar
för handel och hotell. Planområdets area är ca 530 000 kvm.
Mark med outnyttjad byggrätt finns på relativt stora ytor i anslutning till huvudkomplexet. Här får byggnader uppföras till en högsta byggnadshöjd som är +130,0
meter över nollplanet. Detta motsvarar sex till sju våningar över mark beroende på
öst-västligt läge i områdets sluttning. De högsta byggnaderna i huvudkomplexet är
uppförda med denna höjd. Byggrätt finns också väster om Sjukhusvägen i anslutning
till försörjningsbyggnaderna. Här är en högsta byggnadshöjd på +110,0 meter över
nollplanet. Nybyggnader får inte uppföras i områdena med vacker parkmiljö och
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i planområdets norra del.

Trafik
Biltrafiken är begränsad till ett fåtal vägar och är i den södra delen separerad från
andra trafikslag. Parkområdet runt huvudkomplexet är i princip bilfritt, vilket ger bra
förutsättningar för en säker och trivsam utemiljö.

BUSS

Ryhovsområdet är indelat i zoner A-T som används för benämning av byggnaderna.
Karta med zonindelningen finns på sidan 19.
BUSS

BUSS
BUSS

BUSS

Sjukhusgatan

Försörjningsvägen

CYKELTRAFIK
D1

BUSSTRAFIK
GODSTRANSPORT
AMBULANS
INFART BILTRAFIK
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Från trafikplatsen Solåsen leder Sjukhusgatan till huvudentré, akutintag och parkeringar samt till försörjningsbyggnader i zon N och P med hjälpmedelsförråd,
godsmottagning och centralkök.
Österut leder Terapivägen till Infektionskliniken i zon H, ambulansstation och
tekniska byggnader i zon K samt till rehab- och terapiverksamhet i T-husen. Terapivägen används också för att angöra huvudkomplexets östra entréer. Sjuktransporter
sker till stor del från dessa entréer och här finns också ett antal parkeringsplatser för
allmänheten.
På sjukhusets västra sida, där huvudentrén är belägen, är trafiken uppdelad på tre
nivåer i höjdled. Huvudentrén nås från den övre nivån där det finns angöringsplats
för bilar, busshållplatser och uppställningsplats för taxibilar. Här finns parkeringsplatser för handikappfordon. Många sjukresor sker också till och från huvudentrén
med Länstrafikens sjuktransporter.
Den mellersta nivån utgörs av ett parkeringsdäck för patienter och besökande som
är halvplansförskjutet i förhållande till besöksplanet med huvudentrén och behandlingsplanet med akutmottagnings- och förlossningsentrén. Från den mellersta
nivån nås huvud- respektive akutmottagningsentréer via hiss och trappa. Trafik till
akutmottagning och förlossning är separerad från övrig trafik och angörings- och
parkeringsplatser finns i anslutning. Även bilpoolsparkeringen är förlagd här.
Den nedre nivån innehåller parkeringsplatser för personal. Transporter till godsmottagningen i huvudkomplexet sker också på den här nivån.

Principsektion genom de olika nivåerna på huvudkomplexets västra sida med parkering, ambulansinfart och angöring vid huvudentrén (Från Generalplan 1977)

Från öster leder Psykiatrivägen in i sjukhusområdet och betjänar parkeringsytor samt
entréer till byggnader för Psykiatri i zon C och D. I norr leder Sjukhusgatan rakt
genom området och ansluter till ett äldre gatunät i den kulturhistoriska parkmiljön
med byggnader som används bl a för Habilitering, Barn- och Ungdomspsykiatri och
administration.
Stråk för gång- och cykeltrafik finns inom området och ansluter till stadens nät med
bro över motorvägen i norr, passage över ravinen i nordost och i tunnlar under bilvägarna i söder vid trafikplats Solåsen.
Parkering
Parkering för besökande finns idag huvudsakligen på parkeringsdäck i anslutning till
huvudentrén. I anslutning till entréerna till T-husen, Infektionskliniken och huvudkomplexets östra entréer finns också parkeringsytor. Det ökade parkeringsbehovet
har lett till att det under årens lopp har anlagts större markparkeringar efter rivna
byggnader i zon C och D samt i anslutning till nybyggnader i zon P (Hjälpmedelscentral) och J (Ambulansstation).
Idag är det brist på parkeringsplatser för både personal och besökande inom hela
sjukhusområdet.
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Rörig situation vid angöringen. Anonym entré

Huvudentrén
Trafiksituationen vid huvudentrén är inte hållbar. Det är trångt - flera trafikslag ska
samsas om samma utrymme: cykel, buss, taxi, angöring i privatbil, sjukresor. Detta
gör att det blir dåligt med plats för gående som kommer med buss eller från parkeringsdäcket. För att komma till huvudentrén från parkeringen som ligger en våning
ner måste alla använda samma trapphus med en smal trappa och hissar som inte
räcker till i kapacitet.
Hela miljön från parkeringsdäcket via trapphuset, passager täckta med skärmtak
och vindfång till huvudentrén behöver rustas upp. Det är svårt att orientera sig och
är otydligt hur man förväntas gå. Det finns också många osäkra korsningar mellan gång- och biltrafik. Huvudentrén är otydligt annonserad och den arkitektoniska
utformningen motsvarar inte funktionen som centralpunkt på Länssjukhuset Ryhov.
Belysningen behöver förbättras och miljön behöver generellt ges en mer välkomnande och tryggare utformning.
Torftig miljö på besöksparkeringen och vägen till huvudentrén
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Yttre miljö
Tomten sluttar svagt mot västnordväst. I väster finns en vacker tallskog som i huvudsak bevarats vid sjukhusets utbyggnad. Inom det norra och mellersta området finns
en äldre sjukhuspark med många träd, i huvudsak lövträd.
Olika delar av sjukhusområdet med skilda karaktärer kan definieras: den traditionella regementsparken, herrgårdens trädgård, huvudkomplexets moderna landskapsarkitektur och naturområden i utkanterna med bäckraviner och tallskog.
Regements- och sjukhusparken med sina uppvuxna träd och fridfulla miljö är en
viktig del i den hälsobringande sjukhusmiljö som eftersträvas. På senare år har en
promenadväg, kallad Slingan, runt området anlagts för att göra parken och naturmiljön mer tillgänglig. Ett arbete pågår att uppmuntra såväl sjukhusets personal som
patienter och besökare till att ta till vara den tillgång som parken utgör.
Huvudkomplexets gårdar är omsorgsfullt utformade med generös plantering. Gårdarna är ett viktigt inslag i byggnadens arkitektur och fungerar både som välgörande
utblickar och möjlighet till orientering. Dock är gårdarna med dagens utformning
ganska slutna och erbjuder inte möjlighet för allmänheten att komma ut på dem.

Promenadvägen Slingan leder genom sjukhusområdets olika delar

Utemiljön med park och landskap har stora kvaliteter och fungerar bra för rekreation
och rehabilitering, liksom också för biologisk mångfald och koldioxidreducering.

Den gamla sjukhus- och regementsparken

Innergård i huvudkomplexet
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Befintliga byggnader

Sjukhuset från sydväst. Bild från Systemhandling etapp 1, 1979

GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER (text från Generalplan 1993)
Vid länssjukhusets planering och uppbyggnad har det varit en grundläggande princip att få
ett väl fungerande såväl yttre som inre trafiksystem med klara och entydiga leder. Samtliga
avdelningar i sjukhuset skall nås från en neutral kommunikationsled. De olika avdelningarnas
placering har styrts av inbördes kontaktbehov med samma typ av aktiviteter placerade på
samma plan. Man har härvid fått en skiktning av funktionerna i såväl vertikal som horisontell
led. Detta ger korta avstånd mellan en kliniks olika arbetsområden. Man får en kombination
av ett block- och ett paviljongsjukhus. En kliniks olika arbetsområden samlas i anslutning till
en hissgrupp. För t ex kirurgblocket har man i vertikal led: plan 2, sterilcentral, plan 3, operationsavdelning, plan 4, mottagning, plan 5, expeditioner, jourrum m m, plan 6-8, vårdavdelningar. Den valda uppbyggnaden ger också en vertikal skiktning av den interna trafiken med
skilda plan för försörjningstransporter (plan 2), sängtransporter (plan 3) och för allmänheten
(plan 4).
Den yttre trafiken som koncentrerats till tre nivåer på sjukhusets västra sida korresponderar
med den inre trafiken.

Vertikal inre trafikfördelning.
Bild från Generalplan 1977
Utbyggnadsmöjligheter.
Bild från Generalplan 1977

Sektion genom vårdbyggnad. Bild från Systemhandling etapp 1, 1979

Sektion väster-öster. Bild från Generalplan 1977
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Arkitekt för huvudkomplexet vid Länssjukhuset har varit Gösta Eliasson på ETV
Arkitektkontor AB som var vinnare av arkitekttävlingen 1968 vilken låg till grund
för Generalplan 1970.

T-husen: Lätt och kubistiskt
formspråk från 1970-talet

Arkitektur från 1970- och 80-talet
Huvudkomplexet består till största delen av byggnader i zon D, E och F vilka i de
lägre delarna är sammankopplade till hela våningsplan. Med kulvertförbindelser är
också H-husen (Infektionsklinken) och T-husen (Rehab) en del av huvudkomplexet.
Kulvertförbindelse finns även till byggnaden C3 (Rättspsykiatri), byggnad D9
(Psykiatrisk öppenvård) samt P- och Q-byggnaderna (Försörjning).
Huvudkomplexet är uppfört i en följd under 1980-talet och har en sammanhållen
gestaltning som präglar och sätter tonen för upplevelsen av arkitekturen på Länssjukhuset Ryhov: gedigen och robust tegelarkitektur med omsorg och trivsel i fokus.
H- och T-byggnaderna är uppförda något tidigare och andas mer av 1970-talets
kubistiska formspråk med öppenhet, stora glasytor och lätthet som ideal.
Struktur våningsplan
Den ursprungliga strukturen beskriven i citatet från 1993 års generalplan finns i allt
väsentligt kvar:
• Transporter av gods sker på plan 2 som är försörjningsplanet
• Behandling sker på plan 3 som är planet för sängtransporter
• Besöks- och mottagningsplan är plan 4
• Administration ligger huvudsakligen på plan 5
• Våningarna däröver är vårdavdelningsplan

PLAN 8
PLAN 7
PLAN 6
PLAN 5
PLAN 4
PLAN 3
PLAN 2

Vertikal funktionsuppdelning. Principsektion genom sjukhuset

VÅRD
MOTTAGNING
BEHANDLING
FÖRSÖRJNING

Huvudkomplexet: tegelarkitektur
med variationsrikt formspråk
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Struktur i plan
Våningsplanen 2-4 följer blocksjukhusets princip där byggnaden är utformad som ett
stort block med utskurna gårdar som ger ljus åt lokalerna. Våningarna däröver ligger
i huskroppar utformade som lameller, enligt paviljongsjukhusets princip, i nordsydlig riktning.
Strukturen med hela sammanbyggda våningsplan i plan 2-4 har följts i zon E och F
i det som definierades som en första etapp av Generalplan 1977. Den frångicks dock
redan under tiden för huvudkomplexets uppförande genom utformningen av zon D
som har fått en annan byggnadsstruktur med friliggande lameller som i kortändarna
är kopplade till huvudkomplexet. Denna utformning försvårar en utbyggnad av huvudkomplexet till den symmetriska utformning som från början var tänkt. Ytterligare
ett öst-västligt huvudstråk försvåras av D-byggnadernas förskjutna placering jämfört
med byggnaderna i zon E och F.
Hela området är indelat i bebyggelsezoner som används för att namnge byggnaderna
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Exteriör
Arkitekturen i huvudkomplexet är väl sammanhållen och genomarbetad. Gediget
tegel i fasaderna och karaktärsfull gavel- och takutformning är ett signum för Ryhov.
Takutformningens böljande former har inspirerats av Vätterns vågor. Material och
kulörer interiört är typiska för sin tid och uttrycker på ett tydligt sätt 1980-talets
ideal. Samspelet med växtlighet och grönska på innergårdar och i kringliggande
landskapspark är ett viktigt inslag i arkitekturen.
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Interiör
Strukturen med innergårdar som skär ner i byggnadsblocket till olika nivåer ger
dagsljus och utblicksmöjligheter till lokaler långt under marknivå. Gårdarna är också
av stort värde för möjligheten till orientering i byggnaden. Behandlingsplanet, plan
3, som till största delen ligger under mark, har akut- och behandlingsverksamheterna
väl samlade med goda samband sinsemellan. Tack vare ljusgårdarna har lokalerna en
bra utformning med relativt god tillgång på dagsljus. Dock innebär läget under mark
komplikationer vid utbyggnad. Kvartersstrukturen innebär också begränsningar när
verksamheterna behöver växa.
Färgsättningen och materialvalen är mycket tidstypiska och bygger på en skala av
pastellfärger. Varje våningsplan har fått sin pastellkulör som är genomgående i hela
komplexet. Ytskikten är slitna efter 25 år och belysningen behöver uppdateras både
tekniskt och ljusdesignmässigt.
Eftersom byggnaderna är uppförda vid samma tid uppstår också renoveringsbehovet
ofrånkomligen samtidigt, vilket innebär att Ryhov nu står inför en tid med omfattande byggverksamhet över hela sjukhuset.
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Tekniska system
Allmänt
Nuvarande teknisk försörjning är i huvudsak från den tid då sjukhuset byggdes.
Detta innebär att många system nått sin tekniska livslängd, att reservdelar inte lagerförs längre till alla system och att vissa system har kapacitetsbrister.

redundans.
Tappkallvatten, spill- och dagvatten
Systemen för tappkallvatten samt spill- och dagvatten är till allra största delen
tillräckligt dimensionerade för att klara nuvarande verksamhet men även planerade
tillbyggnader på sjukhusområdet. Spill- och dagvattenledningarna är gamla och
slitna och behöver bytas ut eller renoveras.

Infrastrukturen för den tekniska försörjningen följer de principer som fastställdes när
sjukhuset byggdes. Detta innebär att matningsledningar för el, värme, tappkallvatten
och medicinska gaser i huvudsak är förlagda på plan 2 och fördelas till våningsplanen via vertikala schakt. Luftbehandlingsanläggningarna är på sjukhuset förlagda
på översta våningen men matas likt övrig media via vertikala schakt.

Medicinska gaser

Elkraftsystem

Värme och kyla

Elkraftsystemet installerades huvudsakligen 1978 och 1984-1987 i samband med
uppförandet av sjukhuset. Distribution av elkraft, såväl ordinarie el som el från reservkraftsystemet sker till sjukhusets olika transformatorstationer, vilka är desamma
idag som när sjukhusets byggdes. Systemen har uppnått sin tekniska livslängd, det är
brist på reservdelar och utnyttjandegraden är hög.
2005 installerades nytt reservkraftssystem som i kapacitet och utförande klarar att
försörja hela sjukhuset med el i händelse av yttre fel.
UPS-systemen har byggts ut efterhand då kraven på avbrottsfri kraft har ökat. Flera
av UPS:erna är hårt belastade och några har uppnått sin tekniska livslängd. Vissa är
placerade i olämpliga utrymmen med tanke på ventilation, kyla och brandskydd.
IT- telefoni
Då sjukhuset byggdes fanns knappt någon infrastruktur för datakommunikation.
Men under 1990-talet och framåt har det gjorts stora utbyggnader i datanäten. I
och med att utrymme för dessa system inte fanns med när sjukhuset byggdes har
korskopplingar/switchar installerats där det funnits plats. Dessa utrymmen är ofta
olämpliga med tanke på ventilation, kyla och brandskydd samt att framtida
utbyggnadsmöjligheter saknas. Flera ledningsvägar för fiberkablage saknar

Sjukhusets centralgasanläggningen för medicinska gaser uppfyller inte dagens krav
på produktion och distribution av medicinska gaser. Tankar och kompressorer är
uttjänta av ålder och ledningsnätet är i stor utsträckning underdimensionerat. Reservmatning av medicinsk gas sker idag via omkoppling till flasksystem på varje enhet.

Värme och varmvatten produceras med fjärrvärme från kommunens fjärrvärmenät.
Komfortkyla produceras lokalt i kylmaskiner i varje huskropp. Dessa system är
integrerade med luftbehandlingsanläggningarna och både värme och komfortkyla
distribueras via luften. Fläktrum är förlagda dels på översta planet, dels på plan 2
och 3 i de inre byggnadszonerna. Processkyla för kylning av verksamhetens utrustning produceras i ett separat system med kylmaskiner utspridda i fyra av sjukhuset
undercentraler som är sammankopplade med ett rörsystem.

23

Logistik-, transport- och försörjningsstruktur
Logistik-, transport- och försörjningsstrukturen inom länssjukhuset är i första hand
uppbyggd kring försörjningsplanet, plan 2 samt tillhörande försörjningskulvert.
I Hus P3 (försörjningshuset) finns 7 tätslutna och 2 stycken öppna lastkajer där huvudsakligen allt gods anländer för vidare transport in i sjukhusbyggnaden.
Direktleverans till sjukhusbyggnaden kan inte ske på grund av låg takhöjd i nerfart
till lastbrygga. Leveranser görs med tunga fordon till bl a servicebutik i anslutning
till entrén.
Nuvarande försörjningsprincip bygger på stora kvantitativa leveranser och längre
periodicitet vilket medför behov av stora lagerutrymmen i anslutning till respektive
verksamhet. Stor del är manuell hantering av både service- och vårdpersonal.
I försörjningskulverten sker transport från Hus P3 till sjukhusbyggnaden av förbrukningsmaterial, mat, post/paket och rena textilier med truck.
I sjukhusets försörjningssystem är inte in- och utförsel av gods separerade, t ex förs
avfallet och orena textilier ut från sjukhusbyggnaden via försörjningskulverten till
Hus P3.
Transport av avlidna sker även från sjukhusbyggnaden via försörjningskulverten till
Hus Q4, angränsande byggnad till Hus P3.
Utifrån plan 2 sker vertikal försörjning i sjukhusbyggnaden inom respektive huskropp. Nuvarande hissystem används även för patient-, anhörig- och personaltransporter, hissystemet är underdimensionerat, vilket under vissa perioder orsakar
långa väntetider.
Avfallshanteringen sker från vårdavdelningarna, till stor del av vårdpersonal, ner till
de 12 miljöstationer, belägna i försörjningsplanet i sjukhusbyggnaden, för att sedan
transporteras till Hus P3 av servicepersonal för vidare transport av extern entreprenör till slutdestruktion.
Avfallshanteringen i angränsande byggnader utanför huvudkomplexet sköts av
extern entreprenör.

Mat transporteras från köket i Hus P3 till avdelningarna i sjukhusbyggnaden av
servicepersonal.
Förbrukningsmaterial transporteras av servicepersonal från Hus P3 till beställande
avdelningar i sjukhusbyggnaden.
Post- och paket tas emot och sorteras av servicepersonal för att transporteras vidare
till avdelningarna i sjukhusbyggnaden.
I samband med att Länssjukhuset Ryhov byggdes installerades ett lättgodssystem.
Detta system är fortfarande i bruk men är nu 28 år gammalt och har nått sin absoluta
tekniska livslängd. Detta innebär ökande underhållskostnader och längre driftstopp.
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Tillgänglighet och orientering
Vägen från parkeringsdäcket, som är halvplansförskjutet i förhållande till sjukhusets
våningsplan, till huvud- och akutentré är otydlig och trång. Flera trafikslag kommer i konflikt med varandra, det är sparsamt med dagsljus och belysningen är dålig.
Miljön är på det hela taget ogästvänlig.
Entréhallen är i stort upprustningsbehov, inte minst ur tillgänglighetsperspektiv.
Gångstråk korsar varandra; receptionen ligger på fel sida. Yta finns men mycket av
innehållet flyter omkring på ett oorganiserat sätt.
Det är svårt att hitta vägen till matsalen (restaurang Matilda) som trots sitt läge rakt
ovanför huvudentrén är dold både från entrén och från stråken inne i sjukhuset.
Stråken inne i sjukhuset har likartad utformning. Det är svårt att skilja huvudstråk
från underordnat stråk och korridorer, liksom det också är svårt att skilja stråk i
nord-sydlig riktning från stråk i öst-västlig riktning. Man tappar lätt orienteringen.
Ett exempel på otydlighet är Ljungstigen som är ett huvudstråk men mynnar i entréhallen mot en anonym dörr.
Det är svårt att förstå kopplingen mellan plan 3 och 4 eftersom strukturen är olika
med huvudstråken i olika lägen. Akutentréns förskjutning i förhållande till Huvudentrén bidrar också till orienteringssvårigheten.
Ljusgårdar med sitt dagsljus är ett viktigt tillskott i orienteringen, men eftersom
utformningen är likartad är det svårt att veta vid vilken gård man befinner sig.
Ny skyltning fungerar bra från huvudentrén till en målpunkt, men det är sedan svårt
att ta ut ny riktning.

Ovälkomnande och svårorienterad väg från parkeringsdäcket till huvud- och akutentré

Likartat utformade stråk:
Ljungstigen möter Blomstergången med endast en anonym dörr i fonden
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BEFINTLIG VERKSAMHET
Nulägesbeskrivning		
På Länssjukhuset Ryhov bedrivs planerad och akut specialistvård dygnet runt, årets
alla dagar. På sjukhuset finns 16 kliniker för somatisk och psykiatrisk sjukvård.
Inom medicinsk diagnostik finns tre kliniker. Där finns också en oralkirurgisk klinik
och enhet för sjukhustandläkare. Tre av klinikerna är länskliniker med hela sin verksamhet på länssjukhuset med ansvar för vård av länets alla innevånare. I regionens
arbete med åtgärdsplanen ’Tillsammans för god och jämlik vård’ omfördelas verksamhet mellan de tre sjukhusen. Trenden är att tyngre och mer resurskrävande vård
fördelas till Länssjukhuset.
De senaste åren har en gradvis ökning skett avseende antalet kontakter och antalet
patienter som får vård på sjukhuset. Framförallt sjukhusets akutmottagningar har
haft en påtaglig ökning av antalet besökande under de senaste tre åren. Antalet vårdtillfällen har också ökat, detta trots en minskning av antalet tillgängliga vårdplatser.
Befolkningsunderlaget ökar, från 147 427 invånare 2012 i de tre norra kommunerna
till 150 359 invånare 2014. Under de fem senaste åren har länets befolkning ökat
med 8 218 personer varav 6 327 i den norra länsdelen som är länssjukhusets primära
upptagningsområde. Det märks i söktrycket på framför allt akutmottagning och
förlossning.
En viktig del av länssjukhusets verksamhet är utbildning. Verksamhetsförlagd utbildning bedrivs för 18 av vårdens professioner. 2014 slöts avtal mellan regionen och
Universitetet i Linköping om att förlägga läkarutbildning på länssjukhuset från och
med 2018/2019.
När Länssjukhuset Ryhov invigdes 1988 var det ett modernt sjukhus väl lämpat att
kunna bedriva dåtidens sjukvård i. Sjukvården har utvecklats mycket sedan dess.
Medicinsk och teknisk utveckling har avsevärt ändrat utrednings- och behandlingsstrategier för stora patientgrupper. Vårdens möjligheter att behandla allt sjukare och
äldre patienter har ökat. Det ställer ökade krav på möjligheter till övervakning och
behandling i miljöer som är mer vård- och teknikintensiva än på en vanlig vårdavdelning. Länssjukhuset har då ett behov av fler IVA-platser och att införa så kallade
intermediärvårdplatser.

Som ett led i samhälls- och sjukvårdsutvecklingen har individens rätt ytterligare
betonats; personcentrerad vård införs nu både för att ta hänsyn till innevånarnas och
patienternas rättigheter och för att optimera resursutnyttjandet.
Risker för smitta och utbrott av svårbehandlade infektioner har blivit en realitet i
sjukvården.
Verksamheten på länssjukhuset följer denna allmänna utveckling, men lokalerna har
inte i tillräcklig utsträckning anpassats. Länssjukhuset är idag ett sjukhus i behov av
modernisering.
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Metodicum

Rehabiliteringsmedicinsk
vårdavdelning
Sjukgymnastik
Bassäng

Psykiatrisk intensivvård
Rättspsykiatrisk avdelning
Neuropsykiatriska teamet

Hemslöjdens hus

Geriatrisk mottagning
Rehabiliteringsmedicin
Beroendemottagning
Psykiatrisk mottagning Centrum Väster

Möbelförråd
Ramverkstad

Infektions- och
hudvårdsavdelning

Landstingsfastigheter
Anorexienhet
(barn- och ungdom)

Futurum
Qulturum

Barn- och ungdomspsykiatrisk avdelning

Infektionsmottagning

Solåsskolan
(barn- och ungdomspsykiatri)
Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning

Friskvård
Fackliga expeditioner
Personalklubb

Arbetsmiljöenhet
Musikterapeut

Vårdcentralerna “Bra Liv” administration

Verksamheter i huvudkomplexet redovisas i
separat bild

Käkkirurgisk klinik
Sjukhustandvård

Onkogenetisk mottagning
Ledning verksamhetsområde
Psykiatri och Rehabilitering/
Medicinsk Diagnostik
Informationsenhet

Ambulansenhet

Psykosvård
Psykiatrisk rehabiliteringsenhet
Psykiatri administration

Personalbostäder
Habiliteringscentrum
(vuxen-, barn- och ungdom-, hörsel- )
Tolkcentral

Sjukhuskapell
Bårhus

Herrgården
Konferens

Avfallsterminal
Bilpool
Centralkök
Godsmottagning
IT-centrum
Länsförsörjningen
Transportservice

Hjälpmedelscentral
Psykiatrins
arbetsplatsmuseum

Befintliga verksamheters placering

Mark och trädgård

N
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Kliniker
Akutkliniken
Ambulanssjukvården
Barn- och ungdomsenheten
Barn- och ungdomsmedicinska kliniken
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken
Geriatriska kliniken
Habiliteringscentrum
Hudkliniken
Infektionskliniken
Kirurgkliniken
Kvinnokliniken
Medicinkliniken
Medicinsk diagnostik
Medicinsk teknik
Onkologkliniken
Operations- och intensivvårdskliniken
Ortoped- och reumatologkliniken
Psykiatriska kliniken
Rehabiliterings- och beteendemedicinska
enheten
Rehabiliteringsmedicinska kliniken
Urologkliniken
Ögonkliniken
Öron- näs- och halskliniken
Övriga verksamheter
Barnhälsovården
Familjecentraler
Kvinnohälsovården
Ungdomsmottagningar
Hjälpmedelscentralen, Region Plus
Teknik- och driftservice

ONKOLOGISK VÅRDENHET
GERIATRISKA AVD
FYSIOTERAPI
ARBETSTERAPI

ONKOLOGISK DAGVÅRD
ONKOLOGMOTTAGNING
ONKOLOGISK BEHANDLINGSAVD

ORTOPEDISKA VÅRDENHETER
KIRURGISK VÅRDENHET
UROLOGISK VÅRDENHET

PSYKIATRISKA VÅRDENHETER
PSYKIATRISK AKUTENHET

ADMINISTRATION
ORTOPEDMOTT
DIETISTMOTT
REUMATOLOGMOTT
ARBETSTERAPIMOTT
LOGOPEDMOTT
ONKOLOGISK BEHANDLINGSENHET
ADMINISTRATION
SMÄRTENHET
NARKOSMOTT
UVA
OPERATION

MEDICINSK VÅRDENHET
MEDICINSK VÅRDENHET
MEDICINMOTT
DIALYSVÅRDAVD
SJÄLVDIALYS

STERILTEKNISK ENHET
OMKLÄDNING OPERATION

KVINNOKLINIKENS VÅRDENHET
BB
BB HEMVÅRD
SPECIALISTMÖDRAVÅRD
GYNEKOLOGMOTT

MEDICINSK VÅRDENHET
ADMINISTRATION
HUDMOTT

GERIATRISK AVD
BARN- o UNGDOMSMED VÅRDENHET

MEDICINMOTT
KLINISK FYSIOLOGI
PATOLOGI
LABORATORIEMEDICIN
SMITTSKYDD o VÅRDHYGIEN
RÖNTGEN
MAMMOGRAFI
OBDUKTION
ARKIV RÖNTGEN
SNICKERI
TVÄTT o STÄD

RESTAURANG
ENTRÉHALL
CAFÉ
APOTEK
BLOD- o PROVTAGNINGSCENTRAL
MEDITATIONSRUM
AVA
HIA
HJÄRTMOTT
MT
FTA
APOTEK

ÖGONMOTT
SYNCENTRAL
ADM
LÄRCENTRUM
BIBLIOTEK
AULA
ÖGONMOTT
AKUTMOTT
FÖRLOSSNING

ÖRON-, NÄS-, HALS o ÖGONVÅRDENHET
SÖMNAPNÉMOTT
BARN- o UNGDOMSMED VÅRDENHET
DIABETESMOTT
SJUKHUSSKOLA
ADMINISTRATION
KURATORSMOTT
AURORAMOTT
BARN- o UNGDOMSMED MOTT
KIRURG- o STOMIMOTT
ÖRON-, NÄS- o HALSMOTT
AUDIONOMMOTT
LEKTERAPI
IVA
KONSULTATIONS- o BEHANDLINGSCENTRUM
UROLOGMOTT
DUVA - OPERATION
NEONATALVÅRDENHET
SÄNG- o RULLSTOLSVERKSTAD

Befintliga verksamheters placering i huvudkomplexet

N
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Lokalproblem
Den övervägande delen av slutenvården bedrivs i flerbäddsrum, varav många är
4-bäddsrum. Det finns i förhållande till antal bäddar och moderna krav på hygien för
få WC och duschrum. Flerbäddsrummen innebär problem med risk för smittspridning och dåliga förutsättningar för sekretess och integritet.
Den tekniska utvecklingen i vården har inneburit att det finns mer utrustning patientnära, det blir för trångt runt bäddar och behandlingsplatser, både i vårdutrymmen
och i operationsmiljöer.

Nya eller förändrade tekniska krav kan inte alltid uppfyllas i nuvarande lokaler; det
gäller t ex sterilcentralen och operationsverksamhetens krav på luftrenhet.
Det föreligger generellt stora underhållsbehov, lokalerna är eller håller på att bli
slitna.
Patienters och personals tillgång till uteplats/balkong är starkt begränsad.

De administrativa arbetsplatserna i den direkta vården är inte tillräckliga.
I stort sett samtliga verksamheter har för små alternativt feldisponerade lokaler för
att kunna bedriva dagens och morgondagens sjukvård. Detta gäller i stort sett alla
klinikers verksamheter men några särskilda behov behöver lyftas fram:
•

•
•

Akutmottagningen är för liten för det patienttryck som är och i förhållande till
utveckling av teknik och patientsäkra processer. Det saknas utrymme för att
kunna lokalisera akut radiologi till akutmottagningen vilket är en nödvändigt på
ett sjukhus med Ryhovs storlek och verksamhet.
Operationsalarna på OPC är i stor utsträckning små och upplevs trånga med all
teknisk utrustning. Operations- och uppvakningsverksamheten behöver disponeras om på ett sätt som lokalerna inte medger.
Infektionsklinikens lokaler är mycket gamla och slitna. Klinikens verksamhet
borde med fördel läggas inom huvudbyggnaden.

Flera verksamheter, både kliniker och patientprocesser, är utspridda i olika byggnader vilket medför dåligt resursutnyttjande.
För att rätt kunna utnyttja vårdpersonals vårdkompetens är trenden att överföra
arbetsuppgifter från dem till personal från verksamhetsstöd och service; det uttrycks
i begrepp som ”rätt använd kompetens” och ”vårdnära service”. Det är en utveckling
som förväntas vara av värde för arbetsmiljö, patientsäkerhet och resursutnyttjande,
men lokalerna är på flera ställen inte anpassade för en sådan utveckling.
Tillfällig lösning på akuten.
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UTVECKLING
Utvecklingstendenser för sjukvårdsverksamheter
Behov av och efterfrågan på hälso- och sjukvård styrs av olika faktorer. Nya
diagnostekniker, behandlingsmetoder och läkemedel skapar ökad efterfrågan. Nya
grupper kan få behandling och det leder till större behov av resurser, även i de fall
kostnaden för själva behandlingen minskar. Allt fler människor blir äldre, vilket
kan öka kostnaderna för vård och omsorg. En växande grupp patienter med många
kroniska sjukdomar kommer vara beroende av ett samordnat omhändertagande.
Sjukvårdens förmåga att kunna ge ”samtidig vård”, där man gör flera åtgärder parallellt behöver utvecklas vidare. Cancervårdens förbättrade resultat kommer leda till
en ökad andel patienter som överlever med cancer som då blir en kronisk sjukdom
för dessa patienter.
Samtidigt kan förebyggande åtgärder, teknik och minskning av vårdskador förbättra
hälsan, minska sjuklighet och därmed frigöra resurser. Därför finns det starka skäl att
arbeta för ett effektivare omhändertagande, med hjälp av nya arbetssätt och metoder
i vården. En förutsättning för att lyckas är att vården är personcentrerad och ges i
partnerskap med patienten och närstående.
Primärvården ska vara basen i hälso- och sjukvården och vårdcentralerna ska vara
förstahandsvalet för innevånaren i behov av hälso- och sjukvård. För att möta utmaningarna med hälso- och sjukvårdens finansiering kommer vård flyttas från slutna till
öppna vårdformer och från den specialiserade vården på sjukhusen till primärvården.
Det sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbetet är av avgörande betydelse
för att minska ohälsa och behov av sjukvård.
Den specialiserade sjukvården på akutsjukhusen utvecklas i linje med den övriga
vårdens utveckling mot mer öppna vårdformer. Vårdtider för de sjukdoms- och
skadeepisoder som kräver inneliggande vård kommer minska. Nya metoder och
arbetssätt införs som möjliggör denna utveckling. Den specialiserade vården på
akutsjukhusen och inneliggande vård kommer dock fortsatt behöva vara en väsentlig
del av hälso- och sjukvården. Behovet av akutsjukhus med slutenvårdsplatser kommer därför kvarstå för den mer avancerade vården och där öppenvårdens vårdinsatser inte är tillräckliga. Vården kommer att kännetecknas av hög tillgänglighet, korta
vårdtider, flexibilitet och multidisciplinärt omhändertagande.

För utveckling och upprätthållande av kompetens för diagnostik och behandling av
vissa sjukdomar och skador kommer en specialisering till olika nivåer inom sjukvården ske. En fortsatt arbetsfördelning mellan riks-, och inom och mellan, region- och
länssjukvården är därför nödvändig.
Utvecklingen av förutsättningar för vården på akutsjukhusen med ändrade metoder
och teknik, ändrad arbetsfördelning inom specialiserad vård och demografiska förändringar kommer vara dynamisk och ske över tid.
Befolkningen och patienterna ställer större krav på hälso- och sjuvården. Patienterna
blir alltmer pålästa och kunniga om sin sjukdom genom all information som finns
tillgänglig via internet. Patientens egna värderingar i relation till de alternativ som
erbjuds blir i högre utsträckning avgörande för val av vård och vårdgivare. Vårdpersonal får i större utsträckning en stödjande och vägledande roll.
Patientlagen från 2015 syftar till att stärka och tydliggöra patientens ställning samt
att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Patienten har
möjlighet att välja primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet, och därmed tillgång till samtliga behandlingsalternativ inom den öppna hälso- och sjukvården. Patientlagen trycker också starkt på en utvidgad och tydligare informationsplikt
gentemot patienten.
Arbetssätt och strukturer måste ändras och rådande värderingar och attityder utmanas. Istället för att patienten skjutsas mellan vårdgivarna samlas vårdgivarna kring
patienten. Vården utformas individuellt och i samverkan med berörda verksamheter,
vårdnivåer och patienten (närstående) utifrån en helhetssyn på patienten och dennes
situation och förutsättningar.
Nya informationstekniska lösningar och arbetssätt införs för att underlätta kontakterna mellan patienterna och vården och för att ge patienterna bättre kontroll över
deras hälsa och sjukdomar.
Väntetider och behandlingsresultat kan lättare jämföras och patienten har rätt att
välja den vårdgivare som passar bäst. Utvecklingen leder till en konkurrenssituation
som kommer att skärpa kravet på vårdgivarens agerande med tillgänglighet, kvalitet
och bemötande.
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En förutsättning för långsiktigt hållbar hälso- och sjukvårdsverksamhet är utveckling
och förbättring av arbetssätt genom ständiga förbättringar. Att kunna arbeta med
ständiga förbättringar förutsätter väl definierade processer och tydliga mål. Hälsooch sjukvården måste därför vara processorienterad.
Gemensamma processer med vårdprogram, riktlinjer och uppföljningsrutiner stärker
förutsättningar att nå god kvalitet. Det underlättar samarbetet och ett effektivt flöde
av patienter och tjänster.
Diagnostiken blir en alltmer integrerad del i vårdprocesserna inte enbart som
leverantör av provsvar utan även som rådgivare och samtalspartner inför och under
behandling. Den diagnostiska verksamheten blir en naturlig del av det multidisciplinära teamet kring patienten.

Utvecklingstendenser inom sjukhusplanering och
sjukhusbyggnation		
Utvecklingen inom sjukvården sker i snabb takt som följd av den medicinska forskningens framsteg, den tekniska utvecklingen, krav på ökad tillgänglighet och behov
av effektivisering samt kontinuerlig verksamhetsutveckling mm. Detta påverkar
planeringen av sjukhusbyggnader.
Den medicintekniska utvecklingen påverkar dimensioneringen av lokalerna. Mer apparater och utrustningar ställer krav på större rumshöjder och rumsstorlekar samt på
installationer med större kapacitet och stommar med större bärighet. Ökade hygienkrav medför bl a behov av enkelrum. Nya sätt att arbeta leder till ändrade verksamhetsorganisationer med andra närhets- och sambandskrav.
För vårdens byggnader medför utvecklingen med förändrade behov frekventa ombyggnader och ibland till- och nybyggnader.
Att kunna förändra byggnader i takt med utvecklingen medför därför att nybyggnader ska planeras som generella byggnadsstrukturer som möjliggör flexibla lösningar
över tid. Byggnaderna ska kunna fungera för i stort sett alla typer av vårdlokaler.
Inom stomkonstruktion och de installationstekniska områdena ska skapas en överkapacitet för att kunna täcka de olika kraven. Detta innebär att byggnaderna lättare kan
anpassas för nya användningar utan omfattande ombyggnader. Nivån på en byggnads generalitet är dock ett ställningstagande. Det är kostsamt att ha ett stort spektra
av funktionsmöjligheter.
Forskning visar att den fysiska miljön och hur den uppfattas, är av stor betydelse för
patientens upplevelse av vården och för tillfrisknandet. Såväl patienter som anhöriga
ställer allt större krav på standard och miljö. ”Patienten i centrum” bör gälla såväl
för vården och dess processer som för den arkitektoniska utformningen. Evidensbaserad design, dvs utformning av vårdmiljöer som grundar sig på forskningsresultat
kring hur den fysiska miljön påverkar patientens tillfrisknande, blir en allt viktigare
del i sjukhusplanering och -byggnation.

Vård i enkelrum och utsikt mot natur är exempel på evidensbaserad design, där den fysiska
utformningen har kunnat visas ha betydelse för patienters tillfrisknande. (Illustration av White)

Sjukvården är ofta en arbetsplats med högt tempo, hög produktionstakt och svåra
krävande uppgifter. Arbetsmiljön är därför en viktig faktor för personalens trivsel
och en viktig faktor för rekrytering och för att behålla personal.
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Hållbarhet		
”För ett bra liv i en attraktiv region”
Regionen ska med god hushållning, ändamålsenligt och kostnadseffektivt bedriva
verksamheten för att nå hållbar utveckling och uppfylla visionen – För ett bra liv i en
attraktiv region.
Framgångsfaktorer för att nå visionen är:
• Klimatsmart region
• Klokt resurstänkande
• Sund livsmiljö
Byggande, drift och förvaltning av regionens fastigheter bidrar genom att:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

All planering och projektering av byggnader utgår från att långsiktigt minska
påverkan på miljön.
Fastigheterna är hållbara ur ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.
Lokalerna utformas med generella strukturer som medger att de kan användas
av olika verksamheter utan att behöva byggas om och när de byggs om ska de
vara konstruerade på ett sätt så att ombyggnad kan ske på ett kostnadseffektivt
sätt.
Byggnader och installationer är robusta för en säker fastighetsdrift och bidrar till
att patientsäkerheten upprätthålls.
Byggnadernas energibehov minimeras utan att göra avkall på inneklimat och
komfort.
System utformas så att driftstörningar vid fel, service och utbyte minimeras.
Material och system med lång livslängd väljs och alla produkter som byggs in
registreras och byggnaderna miljödeklareras.
Dagvatten, dvs regn- och smältvatten, tas om hand så att risken för skador på
byggnader och anläggningar minimeras.
Inomhusmiljön är säker med bra klimat och hög komfort.
Lokalerna är attraktiva och tilltalande med bra arbetsmiljö och goda vårdmiljöer.
Lokalerna stödjer en personcentrerad vård och ett arbetssätt där patient och
sjukvård arbetar i partnerskap.
Bevara och utveckla utemiljöerna på området, både de som man ser inifrån
och de som är nära husen samt den omgivande parken.

Illustration från ”Program för hållbar utveckling 2013-2016”

Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillgodose sina behov.
(Bruntlandkommissionens rapport 1987)
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Prioriterade verksamheter		
Det finns stora behov av renovering, ny- och ombyggnad för stora delar av sjukhusets verksamhet. Vid prioritering av den ordning arbetet kan utföras i bör hänsyn
tas både till rena verksamhetsbehov och till samband inom sjukhuset. Utifrån den
struktur som Länssjukhuset idag är utformad med: försörjningsplan (plan 2); akutplan (plan 3); mottagningsplan (plan 4) och övriga vårdavdelningsplan (plan 5-8)
bör prioriteringen i det fortsatta arbetet med utveckling enligt översiktsplanen utgå
från plan 3.
Akutverksamheten

väntrummet. Den gemensamma barnakuten bör kompletteras med observationsplatser för kortvård. Syftet är att få en mer sammanhållen vårdkedja med färre överrapporteringar och minskad förflyttning och samtidigt minska behovet av vårdplatser
på barnvårdenheten.
Intensivvårdsavdelningen
Behovet av intensivvård på Länssjukhuset ökar och lokaler behövs för att kunna
vårda patienterna i enkelrum. Det är viktigt för vården av patienterna att lokalerna
utformas och placeras så att de patienter som behöver det kan ha möjlighet till utevistelse.

Nuvarande akutmottagning är för liten för behovet. Akutmottagningen måste dimensioneras så att en kontinuerlig verksamhetsutveckling/lokalutveckling kan ske i
förhållande till söktryck.

Nära samband med akutmottagning, operation, akutvårdsavdelning och hjärta/kärlverksamhet är viktig.

Möjligheten av beslut om att förlägga en Jourcentral till Länssjukhuset måste beaktas. Jourcentralen kan då placeras på plan 4 i anslutning till huvudentrén men med
nära samband med akutmottagningen och samordnas med annan mottagning.

Alla patientflöden måste vara kopplade och nära varandra men med tydliga gränsdragningar mellan akut kirurgi, inneliggande planerad kirurgi, dagkirurgi samt
poliklinisk endoskopiverksamhet.

Vid akutmottagningen måste finnas två infektionsspår med vardera ett isoleringsrum.
Större traumarum planeras och lokaliseras med direkta vägar till OP och IVA.
Akut röntgen bör utföras på akutmottagningen med labb för datortomografi, ultraljud
och skelettröntgen.
För att förbättra akutprocessen ska antalet vårdplatser på akutvårdsavdelningen
öka. Avdelningen bör ligga nära akutmottagningen. Intermediärvårdplatser för hela
sjukhuset planeras med placering på akutvårdsavdelningen. Detta är vårdplatser
för patienter med behov av intensiva vårdinsatser med extra övervakning som inte
kan tillgodoses på vanlig vårdavdelning men dock inte är i behov av full intensivvårdskompetens.
En gemensam, avgränsad barnakutmottagning som ger en lugnare miljö för alla barn
oavsett kliniktillhörighet, det vill säga både barnmedicin, kirurgi, ortopedi och ÖNH,
planeras i nära anslutning till vuxenakuten med tillhörande gemensam utredningsfunktion. Barn ska kunna gå från receptionen till barnakuten utan att passera stora

Operationsverksamheten

Huvuddragen i framtida utvecklingsområden omfattas av: hybridsal/ar på OPC,
robotkirurgi/laparaskopi, operationssal för infekterade patienter, ankomstavdelning.
Operationssalar byggs enligt aktuell standard för verksamheten.
Uppvakningsenheter utformas för behoven med lösningar som är flexibla för växlande behov.
Den dagkirurgiska verksamheten utvecklas och förläggs till en samlad enhet som är
skild från inneliggande operationsverksamhet. Dagkirurgin kan då fungera självständigt och utveckla sina flöden utan påverkan av inneliggande kirurgi. Förutsättningar
skapas för att kunna förlänga den dagkirurgiska verksamheten över dygnet.
Planeringen måste ta hänsyn till förändringar i volymer av planerad och akut kirurgi.
Hjärta-/kärlverksamheten
Verksamheterna kardiologi och kärlkirurgi närmar sig och behöver samlas. Allt fler
interventioner kommer utföras endovaskulärt. Strokevårdens utveckling för denna
närmare hjärt-/kärlverksamheten och endovaskulära åtgärder blir aktuella. Hemtag-
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ning från regionvård kommer vara aktuell.
Enheten för interventionsbehandling på röntgen, med möjlighet till öppen kirurgi
med full operationskapacitet, utökas och kräver större lokaler. I anslutning till den
behövs dagvårdsenhet med övervakningsmöjligheter.
Nära samband med akutmottagning, ambulansangöring och IVA är viktigt. Gemensamma mottagningar och vårdplatser för kardiologi och kärlkirurgi är önskvärt. Nära
samband med klinisk fysiologi är nödvändigt.
Vårdplatser
Vården bör bedrivas i enkelrum.
En evakueringsvårdavdelning bör inrättas. Det är en vårdavdelning med vårdplatser
som kan utnyttjas som disponibla vårdplatser t ex i samband med byggnads-,
renoverings- och servicearbete på andra enheter så att vården kan fortgå med ordinarie kapacitet. En sådan avdelning kan också utnyttjas som reserv vid tillfällen av
utbrott av smittämnen som kräver rengöring av ordinarie vårdenheter. Tillgång till
en sådan avdelning har visat sig vara ovärderlig vid utbrott av Clostridium Difficile,
som t ex på Höglandssjukhuset och i Växjö.
Med tanke på den demografiska utvecklingen med inflyttning till den norra länsdelen och en ökning av antal äldre, skulle antalet vårdplatser kunna behöva öka. En
utveckling mot kortare vårdtider och en överflyttning av vård från slutna till öppna
former motverkar den tendensen. För närvarande genomförs en minskning av antalet
vårdplatser i regionen som en anpassning till den medicinska utvecklingen och i
enlighet med regionen handlingsplan för budgetbalans.
•
•
•
•
•

Totala antalet vårdplatser är idag 483 st + 7 st IVA-platser.
Somatiken har 387 vårdplatser.
Psykiatrin har 96 vårdplatser.
Framtida IVA bör dimensioneras för en utökning till 10 vårdplatser eller flera.
AVA bör utökas från i dag 38 vårdplatser till 48 uppdelat på två enheter om
vardera 24 platser. Av dessa bör 12 inrättas som intermediärvårdsplatser. Detta
leder till motsvarande vårdplatsreduktion på andra kliniker.
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Prioriterade samband och fysiska förutsättningar

Utbyggnadsområden

Grundstrukturen med sammanhållna våningsplan för transport/försörjning, sängtransport/behandling och entré/mottagning är en god förutsättning för ett välfungerande
och flexibelt sjukhus. Att renodla och bygga vidare på denna princip är grundläggande i översiktsplaneringen när verksamheter flyttas eller tillkommer.

Utbyggnadsmöjligheter för huvudkomplexet finns åt norr i zon C/D och i söder i zon
G/H. I öster finns möjlighet att utöka den bebyggda delen av zon T.

Grundstrukturen bygger också på en princip med huvudstråk, ”gator”, med verksamheterna placerade i ”kvarter”. Det är viktigt att ny- och ombyggnation följer denna
princip som möjliggör fortsatt expansion i samma system. Gatorna kan inte byggas
igen utan att det får konsekvenser för hela sjukhuset och kvarteren kan alltså bara
utökas i ytterkanterna.
Plan 3, behandlingsplanet, har mest akuta förändringsbehov; yta behöver tillskapas.
Flöden behöver förbättras för operationsprocessen, akutprocessen, barn- och kvinnovården samt hjärta-/kärlvården.
Samtliga vårdavdelningar behöver byggas om för att vård ska kunna bedrivas i
enkelrum, vilket innebär att yta måste tillskapas i nybyggnader. Utbyggnad blir
aktuell både mot norr och söder med vårdavdelningarna placerade enligt den struktur
som finns idag med icke-opererande verksamheter samlade i D-husen (Medicin) och
opererande verksamheter samlade i F-husen (Ortopedi, Kirurgi, Barn/Kvinno, Ögon,
Urologi, ÖNH).

Utbyggnader bör följa strukturen med huvudstråk - ”gator och kvarter” som ligger
till grund för uppbyggnaden av huvudkomplexet. Stråk kan behöva förlängas och
nya stråk kan behöva skapas. Genom åren har byggnader som bryter grundstrukturen
lagts till i zon C och D. De förhindrar stråkens förlängning och komplicerar utökning av huvudkomplexet. Framtida byggnation behöver inordnas i det övergripande
kvartersmönstret och syfta till att återskapa den tanke om grundstruktur som fanns i
den ursprungliga planen för Länssjukhuset Ryhov. Möjlighet finns för sjukhuset att
enkelt växa och förändras på ett flexibelt sätt när den grundläggande kvartersstrukturen respekteras.
Utökad parkering för besökare föreslås i anslutning till befintligt parkeringsdäck väster om huvudkomplexet. I anslutning till infarten på östra sidan av sjukhusområdet
föreslås utökad parkering för personal.
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Utbyggnadsalternativ
I arbetet med översiktsplanen har olika utbyggnadsmöjligheter prövats. Under
processen har nybyggnader i olika riktningar och i olika omfattningar blivit testade,
allteftersom den slutliga bedömningen av ökade lokalbehovet har vuxit fram.
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Nybyggnation, ombyggnation och verksamhetsplacering
För att tillgodose sjukhusets ökade ytkrav föreslås två nybyggnationer: en i zon D
och P, benämnd D1 och en i zon F och G, benämnd F8.
Verksamheterna på plan 3, Operation, Intensivvårdsavdelning IVA, Akutvårdsavdelning AVA, och Akutmottagning, behöver mer yta.
Hjärta-/kärlverksamheten samlas i ett nytt centrum som behöver yta i plan 3 och 4
med ett nära horisontellt och vertikalt samband. Det nya centrumet berör befintlig
verksamhet inom medicin, kirurgi, röntgen och klinisk fysiologi.
Tillkommande yta krävs för att tillgodose behovet av vård i enkelrum på vårdenheterna. Därför föreslås nybyggnader i flera våningar så att yta kan tillskapas i vårdavdelningsplanen.
Infektionskliniken föreslås flytta in i huvudkomplexet, vilket också ökar behovet av
yta här.
Samband för Barn- och Kvinnovården förbättras och förstärks i hus F4. BB planeras
för familjerum och behöver därför utökas.
En ambition har också varit att geografiskt samla respektive klinikers olika delar:
Medicinkliniken i D1 och D3/D4
Ögonkliniken i F2
Barn- och Kvinnokliniken i F4
Kirurg- och Ortopedkliniken i F6
Infektions- och Onkologkliniken i F8
Förslaget innebär i princip ombyggnad av hela huvudkomplexet. Kvar med sina
befintliga placeringar blir dock Psykiatri, Röntgen, Strålningsbehandling, Förlossning och Neonatal. Eftersom hela komplexet är byggt vid samma tid och de tekniska
systemen följaktligen har samma ålder är det, oavsett befintlig eller ny verksamhet,
ändå tid för renovering av samtliga byggnader.
Efter att Infektionsklinken flyttat in i huvudkomplexet föreslås byggnaderna i zon H
användas för Odontologins verksamhet.

I T-husen ligger idag verksamheter kopplade till rehabilitering. Dessa verksamheter
föreslås även fortsättningsvis vara samlade här.
Parkeringshus föreslås byggas på befintlig parkering bakom hus D9 och i anslutning
till parkeringsdäcket väster om huvudkomplexet.
På följande sidor redovisas placering av verksamheter i bild och text plan för plan.
Noteras bör att disponering av vårdavdelningarna klinikvis är en illustration som
visar lämplig placering efter dagens behov för att få goda samband.
Med tiden kan placeringar av verksamheter förändras pga ändrade förutsättningar
och behov.
Hur behovet av lokaler ser ut i ett längre perspektiv är svårt att med säkerhet veta.
Av den anledningen är antal våningar på det föreslagna hus F8 inte fastställt, utan
kan varieras efter de faktiska behoven som finns när det är dags att bygga huset.
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TILLBYGGNAD FÖR AVA, MEDICINKLINIK,
MAMMOGRAFI SAMT UTBILDNING

NYTT PARKERINGSHUS
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Förslag till nybyggnader samt huvudsakliga ombyggnader och verksamhetsförändringar

NY PLACERING AKUT/BARNAKUT
OCH IVA PLAN 3

SAMLA KIRURGI-, UROLOGIOCH ORTOPEDIKLINIK MED
NÄRHET TILL OPERATION

TILLBYGGNAD FÖR OPERATION PLAN 3
MOTTAGNINGAR PLAN 4
INFEKTION PLAN 4-5
VÅRDAVDELNINGAR PLAN 5-8

SAMLA BARNKLINIK OCH KVINNOKLINIK MED
NÄRHET TILL NEONATAL OCH FÖRLOSSNING

OPERATION BYGGS UT
PLAN 3
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PLAN 1 och 2 TRANSPORT, FÖRSÖRJNING och TEKNIK
Plan 1 är ett kulvertplan för teknik och berörs inte av de föreslagna förändringarna.
Plan 2, som är det sammanhängande försörjningsplanet, får utökad yta genom
nybyggnader av hus D1 och F8 som föreslås användas för Teknik, Förråd och
Omklädning. Man ser ett ökat behov av omklädningsrum för personal. Yta på andra
våningsplan kan frigöras för verksamhetsbehov när omklädningen samlas på plan 2.
Omklädningsrummen samlas i enheter med bra placering i förhållande till personalentréer och närhet till respektive verksamhet.
Obduktion föreslås flyttas till hus Q och kan då ge plats åt de nya verksamheterna
Sängtvätt och Bäddcentral. När MT flyttar till plan 4 kan FTA samlas i E1 och E2.
När Snickeriet flyttar från E4 ges utrymme för Säng- och Rullstolsverkstad i anslutning till Sängtvätt och Bäddcentral. Röntgens arkiv kommer att friställas och kan
användas till Omklädning.

FÖRKLARINGAR
Medicinmottagning 2
			Flyttad
verksamhet
Lung- och allergimottagning
Neurologmottagning
Yrkesmedicinsk mottagning

			
SJUKG

Verksamhet som flyttas utanför huvudkomplexet

			
AKUT-

Verksamhet med ny placering

T

MOTT

			Byggnad som rivs

Placeringen av Steriltekniska enheten planeras vara oförändrad, men utreds i samband med planeringen av Operations utbyggnad.
Ny möjlig kulvertförbindelse föreslås från F-husen till hus P för att få redundans och
bättre säkerhet i försörjningen.

N
Mottagning
Medicinsk behandling
Medicinsk service
Vårdavdelning

PLAN 1 +92,600

Administration
Övrig service
Försörjning
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PLAN 3 AKUTPLAN: SÄNGTRANSPORT OCH BEHANDLING
På plan 3 samlas verksamheter för det akuta omhändertagandet; Operation, Förlossning, Neonatal, Röntgen och Onkologisk behandling föreslås ligga kvar med sina
nuvarande placeringar på planet.
Operation, inklusive uppvakning UVA och daguppvakning DUVA, behöver betydligt
större yta och expansionen föreslås ske i nybyggnadsdelar mot öster och söder. Det
är i denna riktning som expansionen kan ske utan att kvartersstrukturen bryts.
Akutmottagningen föreslås få nya lokaler i hus E1/E2. En enhet för Akutröntgen
planeras inom Akutmottagningen.
Placeringen av helikopterplattan i förhållande till akutmottagning studeras vidare i
det fortsatta arbetet.
Intensivvårdavdelningen, IVA behöver större yta och placeras i Akutmottagningens
nuvarande lokaler. Vissa delar måste rivas för att verksamheten ska få tillräckligt
med dagsljus. Det är också viktigt att ge möjlighet för patienterna att komma ut på
gårdarna från vårdrummen.
Akutvårdavdelningen, AVA har bedömts behöva ligga i direkt anslutning till Akutmottagningen och får sin placering i en ny byggnad D1.
Konsultations- och Behandlingscentrum, KBC, får en ny placering i IVA:s nuvarande lokaler, med närhet till operationsverksamheten.
Ett nytt centrum för Hjärt-/kärlvården planeras. Detta behöver lokaler i anslutning
till interventionslaboratorium i form av en ny behandlingsdel inom nuvarande Röntgens gränser. En dagvårdsdel planeras i nuvarande Mammografins lokaler i E2 och
vårdavdelningen i hus D3/D4. Hjärt-/kärlcentrums placering innebär att man har närhet till Akutmottagning och IVA. Delar av centrumet placeras i planet direkt ovanför
med goda vertikala förbindelser.
Dialysvård och mottagning föreslås få en ny placering högre upp i nya hus D1.
Psykologmottagning och Sjukgymnastik flyttas till T-husen. Del av Sjukgymnastiken

får lokaler i plan 3 i hus D1.
Mammografi föreslås flyttas till plan 4 i hus D1.
MT föreslås få en ny placering i hus F8. Placering av MT här på plan 3 innebär att
verksamheten får korta avstånd till sjukhusets mest teknikintensiva verksamheter.
Antenatalmottagningen placeras på plan 3 med läge i närhet av Förlossningens lokaler för nära samband.
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PLAN 4 ENTRÉPLAN: BESÖK och MOTTAGNING
På entréplanet samlas de flesta mottagningsverksamheterna. Huvudentré med apotek, café, bibliotek och aula ligger kvar.
Nybyggnaden hus D1 utformas i entréplanet med ett generellt mottagningsplan så
långt som möjligt och nyttjas i huvudsak för Medicinklinikens mottagningar. Här
inryms Dialysmottagningen med trappa och hiss från en separat entré. Här finns
också Njurmottagningen och Neurologi-/strokemottagningen inklusive dagvård samt
Reumatologimottagningen inklusive dagvård. Mottagningarna och dagvården får
vertikalt nära samband med vårdavdelningarna i plan 5. I byggnaden placeras också
Mammografienheten (klinisk och screeningverksamhet) nära huvudentrén och med
närhet till Röntgen.
Bröstmottagningen placeras i Ledningsstabens f d lokaler och får då närhet till
Mammografienheten. Beroende på den tekniska utvecklingen kan eventuellt Mammografienheten och Bröstmottagningen behöva ges en placering närmare operation i
en framtid.
Som en del av Hjärt-/kärlcentrum ligger Hjärt-/kärlmottagningen i D4 med närhet
till Klinisk Fysiologi som fått ny placering i E3/E4. Klinisk Fysiologi har kunnat
rymmas i E3/E4 eftersom Klinisk Kemi behöver mindre yta för sina labb.
Hudmottagningen ligger kvar i D3.
Onkologmottagningen får en ny placering i nybyggnaden F8. Onkologens vårdavdelning tillsammans med dagvårdsdelen bereds plats högre upp i F8. På detta sätt
förblir onkologiverksamheten samlad med närhet till behandlingsenheten i plan 3.
Infektionsmottagningen får lokaler i ena halvan av hus F8 i anslutning till ovanför
liggande vårdavdelningar. Mottagningen kan här få egna separata entréer till mottagningsrummen.
Entréstråken Ljungstigen och Linneastigen, som idag slutar i målpunkterna P och U,
förlängs mot öster och får nya sekundärentréer i hus F8, vilket gör att verksamheterna här får en lättillgänglig placering.

Dietist-, Arbetsterapi- och Logopedmottagningar samt Kuratorsmottagningen flyttas
till T-husen. Lokalerna i hus F6 fylls då av Kirurgmottagningen som här får en ny
placering, vilket medför bra förutsättningar för samband med mottagningar, operation och vårdavdelningar. Ortoped- och Neuroortopedmottagningarna ligger kvar
med dagens placering.
Urologmottagningen får lokaler i E6, vilket också ger bra samband med operation
och vårdavdelningar.
Kirurgmottagningens nuvarande lokaler i hus F4 tas i anspråk av Öron-, Näs- och
Halsmottagningen samt Audionommottagningen.
Barn- och Ungdomsmedicinsk mottagning flyttas ner till ÖNH-mottagningens gamla
läge tillsammans med Diabetesmottagningen och Dagvårdsavdelningen för barn och
får här en bra placering tillsammans med den befintliga Lekterapin.
Ögonmottagningen ligger kvar i F2.
Teknikbyggnader med fläktrum behövs på plan 4 för Operations utbyggnadsdel i
söder.

Rehabiliteringsmedicinsk klinik

Geriatrisk mottagning och dagvård
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Onkologisk
dagvård

ONKOLOGI
mott
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Ortopedmottagning
Neuroortopedmottagning
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PLAN 5 ADMINISTRATION, VÅRDAVDELNINGAR
På plan 5, som är ett sammanhållet våningsplan beläget mellan mottagningsplanen
och vårdavdelningsplanen, samlas de administrativa lokalerna.
Samtliga vårdavdelningar för Medicinklinken placeras i D1 och D3 på detta plan
med möjlighet till sammankoppling av huskropparna för goda samband. I hus D1
förläggs också mottagning och dagvård för Hematologi i anslutning till vårdavdelningen. Mottagningen nås via trappa och hiss från en separat entré.
Medicinklinikens expeditionsavdelning flyttar till D4 och expanderar även in i E3.
Patologin behöver mindre yta och får en ny placering i E4 då Klinisk Fysiologi flyttas till plan 4. Här blir också plats för Enheten för Smittskydd och Vårdhygien. När
Patologin lämnar E3 ges förutom lokaler för Medicinklinikens administration även
utrymme till lokaler för Forskning och Utbildning samt för AT-läkare.
Onkologin lämnar E6 och här på plan 5 ges plats för Geriatrikmottagningen.
Restaurang Matilda ligger kvar i E2.
Ögonoperation inryms i hus F2 och Ögonmottagningen utvidgas söderut när Syncentralen flyttar ut.
Hus F4 och F6 får fortsatt användning för administration i det här planet.
Infektionsklinkens vårdavdelningar placeras i hus F8. Tack vare placeringen i sjukhusets utkant finns möjlighet till egen entré, utvändig hiss och loftgång med egna
ingångar till vårdrum.
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PLAN 6 VÅRDAVDELNINGAR
I hus D1 inryms Utbildningslokaler för läkarutbildningen vid Linköpings Universitet. I anslutning till dessa finns också andra utbildningslokaler för sjukhuset.
Mottagningar för Medicinkliniken planeras i D3/D4. Här inryms Lung- och allergimottagningen inklusive behandling och dagvård samt Mag- och tarmmottagningen
och Endokrinologimottagningen. Närhet finns då till vårdavdelningsplanet under.
Eventuellt kan Lung- och allergimottagningen placeras på plan 4 ihop med vårdavdelningen. Del av Medicinklinikens administrativa lokaler flyttas i så fall till
plan 6.
Barnvårdavdelning förläggs i F4. Barnen får här hissförbindelse ned Lekterapin två
våningar längre ner.
Vårdavdelningar för Kirurgi i planeras i hus F6.
I nybyggnaden F8 placeras vårdavdelning och dagvård för Onkologen.
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PLAN 7 VÅRDAVDELNINGAR
Gynekologiska mottagningen, Ultraljudsmottagningen och BB Vård i Hemmet placeras i F4 med närhet till BB och vårdavdelningarna för Gynekologi och Barn. Här
finns även en vårdavdelning för evakuering vid ombyggnader etc.
För övrigt finns vårdavdelningar för Kirurgi och Ortopedi i F6 samt för Urologi och
Geriatrik i F8.
I hus D1 inryms fläktrum.
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PLAN 8 VÅRDAVDELNINGAR

PLAN 9 TEKNIK

BB och Gynekologisk vårdavdelning placeras på samma plan i hus F4 för flexibel
användning. Goda samband finns här med Förlossning, Neonatal samt Operation på
plan 3.

Plan 9 inrymmer fläktrum på F-husen, vilket också kommer att bli fallet för hus F8.

I hus F6 finns vårdavdelningar för Ortopedi.
Plan 8 i hus F8 är en expansionsmöjlighet för framtida behov.
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Trafik, parkering och entréer
Sjukhusområdet ligger som en egen värld, avskärmad från omgivande stad med ett
antal infarter, vilket fungerar väl för biltrafiken. Däremot behöver möjligheterna att
röra sig till och från området med cykel eller som gående ses över. Även inom området blir det här och var otydligheter för gång- och cykeltrafik när områdets södra del,
där trafikslagen är separerade, möter områdets norra del, där trafiken på traditionellt
sätt är blandad.

I samband med planeringen av nybyggnad av hus F8 studeras angöringstrafik till
huvudkomplexets sekundärentréer i öster.
Möjlighet till utökning av parkeringsplatser finns inom området både i form av
markparkeringar och parkeringshus. Exempelvis skulle ett nytt P-hus för besökare i
anslutning till huvudparkeringen väster om huvudkomplexet kunna byggas. Ett nytt
parkeringshus för personal kan placeras i anslutning till Psykiatrivägen vid östra
infarten/Golfrondellen.

Ambulanstransporter till Akutmottagningen blandas med infarten till besöksparkeringen. Hur trafiken ska ledas när Akutmottagningen får en ny placering behöver
studeras.

P-hus
personal

Situationen kring huvudentrén och besöksparkeringen är rörig, trång och ovälkomnande. (Problemen finns beskrivna under kapitel Fysiska förutsättningar: Trafik,
parkering och entréer samt Tillgänglighet och orientering) En representativ utformning värdig en huvudentré till ett länssjukhus med tydlighet, tillgänglighet, säkerhet
och trivsel står i fokus för förändringsbehovet. Trafiksituationen måste redas ut så
att plats och organisation finns för alla trafikslag: busstrafik, angöring för privatbilar,
taxi och sjukresor samt gång- och cykeltrafik. Regionfastigheter tar fram en särskild
utredning kring förhållandena vid huvudentrén med förslag till förbättringar.

BUSS

Sjukhusgatan

BUSS

Försörjningsvägen

P-hus
besökare

Förbättra miljön
vid huvudentrén

Förbättra
trafiksitationen kring
parkering och huvudentré
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Yttre miljö
Utemiljön och landskapet hör till de största kvaliteterna på Ryhov. Närheten till
grönska och natur är en del av Ryhovs signum och är viktigt att bevara och bygga
vidare på. Naturens läkande krafter har alltmer bevisats ha verklig effekt för tillfrisknandet och blir en allt viktigare del av vården.
Att utveckla och vårda park och naturmark på Ryhov ger ett värdefullt bidrag till den
biologiska mångfalden. Naturmarken har också stort värde för dagvattenhantering
och som skydd och buffert vid kraftiga regn.
Området kring huvudkomplexet
Landskapsarkitekturen är utformad i relation till byggnaderna på ett medvetet sätt
och har resulterat i en helgjuten och välfungerande miljö som bör bevaras och
utvecklas. Den monumentala utformningen kring huvudentrén med tuktade trädrader
och strama planteringar i betongkonstruktioner står i kontrast till de intima gårdarna
med lummig grönska. Landskapsarkitekturen är en viktig del av tillgängligheten och
orienterbarheten (se kapitel Utveckling/Tillgänglighet och orientering).

Herrgårdens trädgård
Såväl herrgården Ryhov som dess trädgård runtomkring är skyddade enligt detaljplan. En trädgård i historisk stil skulle kunna återskapas och fungera både som
kulturhistorisk dokumentation och sinnlig trädgård.
Naturområden Ravinen och Tallskogen
Relativt orörda områden med naturmark finns i utkanterna av sjukhusområdet. Promenadstråket ”Slingan” passerar genom båda områdena som har stort rekreationsvärde. De områden som idag inte är bebyggda är viktiga att värna för framtiden.
Området kring
huvudkomplexet

Naturområde
Ravinen

Området kring huvudentrén kommer att bli föremål för en separat utredning och de
befintliga kvaliteterna i landskapsarkitekturen är då viktiga att bevara och bygga
vidare på.
Promenadvägen ”Slingan” har blivit mycket uppskattad och fungerar väl. Idén att
underlätta för sjuka att komma ut kan utvecklas vidare genom att skapa fler platser
och besöksmål i närheten av huvudkomplexet så att även de svagaste kan uppmuntras att komma ut. Platser behövs även för närstående att dra sig undan till och hämta
krafter. ”Sinnenas Trädgård” är ett begrepp som handlar om hur tillfrisknande kan
främjas genom att sinnena stimuleras. Möjlighet finns att anlägga sådana trädgårdar i
anslutning till vårdlokalerna.
Regementsparken
Delar av parkområdet är kulturskyddat i detaljplanen. De stora uppvuxna ädellövträden och de geometriskt utlagda promenadgångarna ger en vacker och rofylld omgivning till sjukhuset. Underhåll och utveckling ska följa den tidshistoriska andan.

Herrgårdens
trädgård

Regementsparken

Naturområde
Tallskogen
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Tekniska system
Allmänt
I och med att nya metoder, ny teknik, nya regelverk och ökad automatisering införts
i sjukvården har den tekniska försörjningen och leverans av medier såsom vatten,
värme, el och medicinska gaser samt IT har blivit allt viktigare för att upprätthålla
produktion och patientsäkerhet. De tekniska försörjningssystemen ska kännetecknas
av robusthet, driftsäkerhet, redundans och flexibilitet.
Elkraftsystem
Verksamheten vid Länssjukhuset Ryhov är i ständig förändring och utveckling där
nya lokaler tillkommer och ny utrustning installeras. Effektuttaget förväntas öka
i takt med att ny utrustning installeras. Samtidigt genomförs effektiviseringar av
nuvarande utrustning vilket innebär mindre totalt effektuttag. Sammantaget bedöms
effektuttaget öka med ca 1,5 MW på 10 års sikt till max 6,5 MW.
Översyn och åtgärder av elkraftsystemet för att säkerställa dagens behov och tillgodose försörjning för framtida utökningar är avgörande och tidskritiska för verksamheten vid Länssjukhuset Ryhov.
Elförsörjningen till Länssjukhuset säkras upp med en ny mottagningsstation och
med en tredje inmatningspunkt. Den nya stationen placeras i södra delen av sjukhusområdet invid nuvarande station.
Elkraftsystemet föreslås förändras från nuvarande slingsystem till direkta matningar
från båda mottagningsstationerna C3 och J5 till varje transformatorstation.
Då kraven på driftsäker datakommunikation ökar så ställs också högre krav på den
avbrottsfria elförsörjningen. Översyn bör göras vad gäller driftsäkerhet och kapacitet
på dessa system.
IT- telefoni
Kraven på driftsäker datakommunikation kommer i framtiden att öka. Översyn bör
göras på sjukhusets infrastruktur, teknikutrymme, redundans för att skapa driftsäkra
system som uppfyller kraven i Det robusta sjukhuset (KBM).

Elkraftförsörjning
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Tappkallvatten

Värme och kyla

Tappkallvattensystemet är tillräckligt i sin utbredning och kapacitet. Det är väl
utgrenat med grova dimensioner för framtida utbyggnader. Redundans av tappvatten
sker idag med tankar där kommunala vattnet strömmar igenom. Det finns två scenarion som kan inträffa. Antingen en smitta i det kommunala nätet eller att försörjningen från kommunens nät försvinner. Anläggningen idag fungerar mot avbrott i
nätet då vattenförsörjning förvinner men inte mot smitta i ledningsnätet. Utredning
för hur reservvattnet ska lösas i framtiden pågår.

Produktion av värme och varmvatten sker via fjärrvärme från Jönköpings kommuns
fjärrvärmenät. För att skapa en redundant matning skapas nya inkopplingspunkter.
Vid större nybyggnationer förses byggnaden med ny fjärrvärmeundercentral för
produktion av värme och varmvatten.

Avlopp
Både spill- och dagvattensystemen är till allra största del tillräckligt dimensionerade
för framtiden men behöver bytas ut eller renoveras. En inventering av ledningsnäten
behöver genomföras för att få fram en prioriteringsordning där de sämsta ledningarna byts ut först. Vid ny- och ombyggnader görs anpassningar och förnyelse av
befintliga ledningar.

Idag produceras komfortkyla lokalt i respektive huskropp med hjälp av kylmaskiner.
Utredningsarbete för kylförsörjning till Ryhovsområdet pågår. Alternativ till produktion av kyla i kylmaskiner kan vara fjärrkyla, egna kylmaskiner eller utnyttjande av
energi i berggrunden.
Kyla och värme distribueras idag ut i husen via luft. En rådande trend är att övergå
till vattenburna system med radiatorer och kylbafflar. Överväganden som måste göras inför val av system är bl a energiåtgång, vårdhygieniska faktorer, städkostnader
och framtida flexibilitet.

Medicinska gaser
En ny centralanläggning för medicinska gaser bestående av en tömningscentral, en
kompressorcentral och nya distributionsnät byggs. För att säkerställa avbrottsfri drift
och möjliggöra framtida förändringar i gasnäten byggs ett ringmatningssystem med
möjlighet till lokal avstängning och sektionering. Denna anläggning som även inkluderar reservgassystem ger en säker och avbrottsfri distribution av medicinska gaser.
Reservgassystemet utförs som ett centralt rörbundet system för att få en smidigare
hantering vid ett avbrott på den ordinarie försörjningen.
Den nya anläggningens tömningscentral, består av ett hus och tre utvändiga tankar
och placeras i sydöstra delen av sjukhusområdet. Befintlig tömningscentral renoveras för att uppfylla dagens regelverk och används för reservmatning av vissa
medicinska gaser.
Ny kompressorcentral placeras på teknikplanet i hus D1 och förser sjukhuset med
andningsluft och instrumentluft producerade i två gemensamma kompressorer men
i två separerade rörsystem. Befintliga kompressorer och ledningsnät för tryckluft
används i framtiden till teknisk luft som inte har samma krav på renhet som övriga
medicinska gaser.
Ny centralanläggning för medicinska gaser
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Logistik-, transport- och försörjningsstruktur
Dagens logistik- och försörjningssystem är i stor utsträckning baserat på att varje
specialenhet har utvecklat egna lösningar över tid. Detta fungerar bra men är inte
rationellt sett till en helhet. Framtida system och teknik skapar stora möjligheter till
gemensamma lösningar och rationell hantering.

Det befintliga lättgodssystemet är uttjänt och måste inom kort monteras ned och
ersättas av ett rörpostsystem.

Konceptet ”vårdnära service” innebär ett nytt sätt att hantera kost, tvätt och material. Vid ombyggnation ska lokaler som behövs för vårdnära service planeras. Vissa
lokala förråd för tvätt, material och läkemedel kommer fortsättningsvis dock att
behövas. Lämpligt är att ha materialnoder på varje våningsplan. Dessa försörjs från
plan 2 med separata godshissar. Separata avemballeringsrum (på plan 2 eller på
avdelningsplan) behöver tillskapas.
När det gäller personaltextilier så bör man ta hänsyn till införande av exempelvis
textilautomater. Det ger förutsättningar för bättre styrning och kontroll över textilier
i omlopp.
Centrala omklädningsrum ger en yteffektivare och billigare lösning (tre områden à
1000 personer) än idag genom bättre planering av textilförsörjning, skåp mm samt
skapar förutsättningar för att sänka det bundna kapitalet.

OMKL
FRD
TEKN

Omkl OP

En central sängtvätt för sjukhuset bör tas med i planeringen för att förbättra och
säkerställa hygienen vid rengöring av sängar. Servicepersonal kan då på ett rationellt
och ur ett arbetsmiljöperspektiv utmärkt sätt sköta rengöring, bäddning och transport
av sängar åt vårdavdelningarna.

Snickeri
SÄNGRULLSTOLSVERKST

OMKL

Sterilteknik
Teknik

Teknik

Obduktion
SÄNGTVÄTT
BÄDDC

OBDUKTION
P

Tvätt/ städ

Hus P3:s funktion som ett produktions-, logistik- och försörjningshus bibehålls och
kan ytterligare utvecklas. Detta skapar goda förutsättningar för samordning för optimalt resursutnyttjande. Huvuddelen av transporter av gods och avfall sker i området
runt P-husen, vilket gör att huvuddelen av tung trafik finns på ett ställe.
En genomförd logistikutredning har visat på att automatiserade transportsystem
(AGV) inte är kostnadseffektivt för Länssjukhuset Ryhov. Därför kommer manuell
transporthantering att fortsätta.
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Plan 02 Transportplan. Möjlig ny kulvertförbindelse till P3
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Tillgänglighet och orientering

Barnperspektiv

Problemen med tillgänglighet och orientering handlar huvudsakligen om utformningen av parkeringen, akut- och huvudentré samt entréhall och huvudstråk.

Vid utformning av den fysiska miljön ska barnperspektivet beaktas. Detta gäller all
byggd miljö där barn kan komma att vistas, dvs inte bara inom de specifika barnmottagningarna och barnvårdavdelningarna.

Miljön kring huvudentrén är i stort behov av upprustning och förbättring. Det gäller
även hela utformningen av parkeringen och vägen till akut- och huvudentré. Även
interiört behöver huvudentrén göras om för att förbättra orienterbarheten. Innehållet
behöver ses över och sambandet till restaurangen rakt ovanför behöver förtydligas.
Huvudstråken inne i sjukhuset behöver förstärkas gestaltningsmässigt för att vägleda
besökaren att hitta rätt. Stråken bör få olika karaktär, liksom också gårdarna. Genom
att utforma stråken olika beroende på dignitet kan man skapa en hierarki som hjälper
till i orienteringen. Till exempel har ett stråk på det administrativa planet en lägre
dignitet än huvudstråket på besöksplanet (Blomstergången) och alltså ska designen
understryka denna dignitetsskillnad. Material, färgsättning och belysning är verktyg
att använda i en design för god tillgänglighet. Konst i stråken och på gårdarna kan
också fungera som igenkänningspunkter. Gårdarna kan utgöra ett stöd i orienteringen genom att ges olika karaktärer med varierande typer av planteringar och växtlighet.
Skyltningen kan förbättras genom att orienteringstavlor placeras ut på fler ställen, till
exempel vid sekundärentréerna på östra sidan och huvudstråkens korsningar.

Barnens rättigheter enligt Barnkonventionen ska respekteras: när barn är patienter
och när barn är närstående. Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Barnets
bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. Alla barn har rätt till liv och utveckling. De har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.
Alla barn ska känna tillhörighet och sjukhusets miljö ska fungera praktiskt för alla
barn och vara tillgänglig oavsett ålder och funktionshinder. Barnperspektivet kan
också ses som ett familjeperspektiv och sjukhuset ska erbjuda en miljö där både barn
och deras familj och närstående känner sig trygga. Barn har svårt att komma till ro
i stora rum med en stor mängd av intryck; de får svårt att skapa sig en överblick av
situationen. Lugna delar utformade i barnets mindre skala är därför viktiga att skapa.
Lek är allvar och för sjuka barn är leken ett viktigt professionellt verktyg i tillfrisknandet. Det är viktigt att det finns miljöer som uppmuntrar till olika typer av lek.
Gestaltningen ska inte vara alltför styrande i leken utan lämna utrymme för barnets
fantasi och egna tolkning. Lek är dock inte lämplig på alla platser i sjukhuset och
ska endast uppmuntras på platser där alla säkerhetsaspekter är studerade.
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GENOMFÖRANDE
Allmänt

Strategi

Översiktsplanen beskriver de skeden och etapper som utifrån nuvarande förutsättningar bör genomföras. Planen lägger grunden till att strategiska åtgärder och
investeringsprojekt kan planeras och genomföras i rätt tid och ordning i förhållande
till varandra.

Förslaget till omdaning av sjukhuset i översiktsplanen kommer att behöva genomföras i flera skeden. Eftersom lokalerna inom Länssjukhuset Ryhov är fullt utnyttjade måste första etappen i genomförandeplanen utgöras av en nybyggnation. Detta
för att frigöra lokaler för ombyggnader i efterföljande etapper genom att verksamheter flyttar in i nybyggnaden.

Genomförandet av förslagen i översiktsplanen innebär omfattande ombyggnader,
tillbyggnader och nybyggnader. Varje enskilt projekt kommer att hanteras enligt
Regionens investeringsprocess.

Från Länssjukhuset har nya lokaler för akutmottagningen givits högsta prioritet.
Följden av detta är att nybyggnad av hus D1 blir den första etappen i genomförandeplanen. I efterföljande etapp kan akutmottagningen erhålla nya lokaler efter ombyggnad av hus E1/E2.
Utgångspunkten för genomförandet och skedesplanen är även att nyproduktion av
byggnader inte förläggs parallellt då detta bedöms medföra för stor störningspåverkan på patientflöden och pågående verksamhet.

TILLBYGGNAD FÖR AVA, MEDICINKLINIK,
MAMMOGRAFI SAMT UTBILDNING

OMBYGGNAD AV VÅRDAVDELNING TILL ENKELRUM NYTT PARKERINGSHUS

SAMLA KIRURGI-, UROLOGIOCH ORTOPEDIKLINIK MED
NÄRHET TILL OPERATION

TILLBYGGNAD FÖR OPERATION PLAN 3
MOTTAGNINGAR PLAN 4
INFEKTION PLAN 4-5
VÅRDAVDELNINGAR PLAN 5-8

Planeringen bör utgå ifrån att projekten planeras och genomförs tidsmässigt så att
produktionskedjan och överflyttningar mellan lokaler sker tidsoptimerat och löpande
i en följd så att processen blir effektiv och minimerar störningspåverkan på verksamheter. Detta ställer krav på god planering och genomförande i hela processen från
alla inblandade aktörer.
Total genomförandetid för översiktsplanen enligt redovisad omfattning i denna
handling är minst 15-20 år från start av skede 1.
Eftersom genomförandetiden av de i den här rapporten föreslagna verksamhetsförändringarna och byggnationerna är utsträckt under många år, kan ändrade behov tillgodoses genom revideringar och ändringar i volymer och omdisponering av lokaler
och verksamheter. Översiktsplanen bör kontinuerligt ses över och uppdateras.

NYTT PARKERINGSHUS

HJÄRT- OCH KÄRLCENTRUM
PLAN 3-4

NY PLACERING AKUT/BARNAKUT
OCH IVA PLAN 3

SAMLA BARNKLINIK OCH KVINNOKLINIK MED
NÄRHET TILL NEONATAL OCH FÖRLOSSNING

OPERATION BYGGS UT
PLAN 3

