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Förvaltningsnamn  

Landstingets kansli 

 

 

Landstingsstyrelsen 

Ombyggnad av förlossningssalar på 
Länssjukhuset Ryhov 

Bakgrund och investeringens omfattning 
Landstingsfullmäktige har i budgeten för 2014 gett Landstingsstyrelsen i uppdrag 

att genomföra en ombyggnation av två vårdsalar till förlossningsrum på 

Länssjukhuset Ryhov. 

 

Antalet förlossningar har ökat och det finns inte tillräckligt med förlossningssalar. 

Det innebär att patienter hänvisas till andra sjukhus på grund av platsbrist. För de 

patienter som kommer till förlossningsavdelningen får inte alla tillgång till 

förlossningssal och den kapacitet med adekvat smärtlindring/behandling som 

krävs. 

Effekter  
Kund-/patientperspektiv 0 = Ingen påverkan 

5 = Hög påverkan  

Innebär investeringen ökad tillgänglighet för kunden/patienten? 5  

Innebär investeringen förbättrad kvalité för kunden/patienten? 5  

Innebär investeringen någon förbättring vad gäller 
patientsäkerhet? 

4  

Innebär investeringen av lokaler minskad smittspridning? 0  

Innebär investeringen möjlighet att förbättra 
vårdproduktionen? 

4  

Process- och produktionsperspektiv  

Innebär investeringen möjligheter att korta behandlingstider? 4  

Innebär investeringen ett ändrat arbetssätt? 0  

Innebär investeringen möjligheter att arbeta mer effektivt i 
basenhetens processer? 

4  
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Innebär investeringen förbättrad arbetsmiljö? 5  

Ekonomiskt perspektiv, medför investeringen att 
kostnader påverkas vad gäller: 

 

Bemanning, personalkostnader hos klinik Ökar  

Servicekostnader för städ Ingen påverkan  

IT-kostnader Ökar  

Möbler Ökar  

Media (El, värme) Ingen påverkan  

Underhåll (fastighetsrelaterat) Ingen påverkan  

Intäkter   

Patienter Ingen påverkan  

Miljöperspektiv  

Avfall Ingen påverkan  

Energianvändning Ingen påverkan  

Kemiska ämnen (mängd, hantering, farlighet) Ökar  

Transporter Minskar  

Transporter av farligt gods Ingen påverkan  

Påverkan på befintlig reningsutrustning Ökar 

 

Ekonomi 
Investeringsutgiften är beräknad till 2,2 miljoner kronor vilket innebär en ökad 

lokalkostnad med ca 300 000 kronor per år. 

 

Landstingsfullmäktiges förutsättning av egenfinansiering av investeringar bedöms 

uppfyllas.  

 

Förslag till beslut 
Landstingsstyrelsen föreslås besluta 

 

att för ombyggnation av förlossningssalar på Länssjukhuset Ryhov godkänna en   

      maximal utgiftsram på 2,2 miljoner kronor. 

 

LANDSTINGETS KANSLI 

 

 

 

Agneta Jansmyr  Stefan Schoultz 

landstingsdirektör  ekonomidirektör 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Planeringsdelegationen §§ 45-59 

Tid: 2014-04-15, kl 09:00-11:25 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

§ 54 

Dnr 

LJ2014

/387 

Ombyggnad av förlossningssalar på Länssjukhuset 

Ryhov 
Föreligger förslag avseende ombyggnad av förlossningssalar 

på Länssjukhuset Ryhov.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att för ombyggnation av förlossningssalar på Länssjukhuset 

Ryhov godkänna en maximal utgiftsram på 2,2 miljoner 

kronor.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

 

 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   


