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Plats: Regionens hus, sal A  

§ 90 Byggnation av antenatalavdelning på 
kvinnokliniken – Länssjukhuset Ryhov 
Diarienummer: RJL 2016/1694 

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige   

 Godkänna en investeringsutgift på 10 100 000 kronor för 

byggnation av antenatalmottagning på Ryhov. 

 

Sammanfattning  
En antenatalmottagning byggs för klara ökat patientantal och förbättra 

patientsäkerheten och arbetsmiljön inom förlossningsvården på 

Länssjukhuset Ryhov.  

 

Regionfullmäktiges förutsättning av egenfinansiering av investeringar 

bedöms uppfyllas. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från arbetsutskottet daterat 2016-05-30 

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-19 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Carina Ödebrink önskar att man gör en konsekvensbeskrivning kring 

kostnader och bemanning samt att underlag fortsättningsvis 

kompletteras med ritningar.  

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 
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Justeras 

 

Malin Wengholm  

Ordförande  

Anna-Karin Yngvesson  

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   
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Regionledningskontor  

Ekonomi  

 

 

 

 

Regionstyrelsen 

Byggnation av antenatalmottagning på 
kvinnokliniken vid Länssjukhuset Ryhov 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

 godkänna en investeringsutgift på 10 100 000 kronor för byggnation av 

antenatalmottagning på Ryhov.  

Sammanfattning 
En antenatalmottagning byggs för klara ökat patientantal och förbättra 

patientsäkerheten och arbetsmiljön inom förlossningsvården på Länssjukhuset 

Ryhov.  

 

Regionfullmäktiges förutsättning av egenfinansiering av investeringar bedöms 

uppfyllas. 

 

Information i ärendet 

Bakgrund  
Antalet förlossningar i Jönköping har stigit stadigt de senaste 10 åren och 

prognosen pekar på en fortsatt ökning. Detta har lett till en ökad belastning på 

personal och lokaler. För att möta det ökade patientantalet och för att förbättra 

patientsäkerheten planeras en antenatalmottagning som består av specialist-

mödravård, mottagning för gravida patienter med behov av akut bedömning och 

ultraljudsmottagning.  

 

Mottagningen inryms i en paviljong som placeras på parkeringen utanför entré 10 

vid ögonmottagningen. Paviljongen sammanbinds med sjukhusets plan 3 via en 

trappa och hiss i ljusgården. Detta ger bra samband och närhet till förlossningen. 

Mottagningens placering blir i tillfälliga lokaler men förmodligen för lång tid.  
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Värdering av investeringens förväntade effekter  
 
Kund-/patientperspektiv 0 = Ingen påverkan           

5 = Hög påverkan  

Kund-/patientperspektiv  

Innebär investeringen ökad tillgänglighet för kunden/patienten? 5 

Innebär investeringen förbättrad kvalité för kunden/patienten? 5  

Innebär investeringen någon förbättring vad gäller patientsäkerhet? 5  

Innebär investeringen av lokaler minskad smittspridning? 3  

Innebär investeringen möjlighet att förbättra vårdproduktionen? 5  

Process- och produktionsperspektiv   

Innebär investeringen möjligheter att korta behandlingstider?  

Innebär investeringen ett ändrat arbetssätt? 5  

Innebär investeringen möjligheter att arbeta mer effektivt i 

basenhetens processer? 

5  

Innebär investeringen förbättrad arbetsmiljö? 5  

Ekonomiskt perspektiv, medför investeringen att kostnader påverkas vad gäller 

Bemanning, personalkostnader hos klinik Ingen påverkan 

Servicekostnader för städ Ingen påverkan 

IT-kostnader Ingen påverkan 

Möbler Ingen påverkan 

Media (El, värme) Ingen påverkan 

Underhåll (fastighetsrelaterat) Ingen påverkan 

Intäkter  

Patienter Ingen påverkan  

Miljöperspektiv, beskriv vilka miljökonsekvenser för 

investeringen 

 

Avfall Ingen påverkan 

Energianvändning Ingen påverkan 

Kemiska ämnen (mängd, hantering, farlighet) Ingen påverkan 

Transporter Ingen påverkan 

Transporter av farligt gods Ingen påverkan 

Påverkan på befintlig reningsutrustning Ingen påverkan 
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Ekonomi 
Beräknad investeringsutgift för byggnation av antenatalmottagning är 10 100 000 

kronor och omfattar 404 m
2
 vilket innebär en utgift på 20 700 kronor/m

2
.  

 

Regionfullmäktiges förutsättning om egenfinansiering av investeringar bedöms 

uppfyllas.  

Beslut skickas till 
Kirurgisk vård 

Regionfastigheter 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

 

 

 

Agneta Jansmyr  Jane Ydman 

Regiondirektör  Ekonomidirektör 




