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 Förvaltningsnamn  

  Landstingsfullmäktige 

Ombyggnad av vårdcentralen i Tranås 

Bakgrund  
I syfte att förbättra flödet inom läkar- och sköterskemottagningarna behöver 

vårdcentralen i Tranås byggas om. Lokalernas struktur är föråldrade och icke 

ändamålsenliga. Syftet är att förbättra patientkontakt och patientarbete, öka 

patientintegritet/sekretess, öka personalsäkerhet, samt höja standarden på 

personalutrymmen. 

Investeringens omfattning  
En inglasad reception skapas i anslutning till entrén i markplan så patienterna får 

direktkontakt med sköterska för information, rådfrågning samt ev bokning. Det 

finns även möjlighet för ”data-inregistrering” (självincheckning). Två rum 

integreras i entrén för snabb hantering av patientkontakter vid behov av sekretess. 

Rådgivning och sköterskeledd infektionsmottagning planeras i detta sammanhang. 

I samma plan omstruktureras befintlig yta för att möjliggöra jourarbete i optimal 

nivå. Detta våningsplanplan och denna arbetsyta integreras med andra team-

arbeten som kräver snabb och enkel patientrörelse. 

 

Andra våningsplanet ska genomgå ombyggnation för att skapa en patientyta som 

ökar personaltillgänglighet och kontaktmöjlighet till personal för patient. 

Personalsäkerheten höjs med sluten i och med att väntrum avdelas med glasparti 

från aktiv arbetsyta. 

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? 4 

Innebär investeringen möjlighet att förbättra 
vårdproduktionen? 

5 

Process- och produktionsperspektiv  

Innebär investeringen möjligheter att korta behandlingstider? 4 

Innebär investeringen ett ändrat arbetssätt? 2 
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Innebär investeringen möjligheter att arbeta mer effektivt i 
basenhetens processer? 

5 

Innebär investeringen förbättrad arbetsmiljö? 4 

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 

Ekonomi 
Investeringsutgiften för ombyggnaden är beräknad till 5 300 000 kr.  

Lokalkostnaden ökar med 615 000 per år (10 år). Bra Liv kommer att finansiera 

ökade lokalkostnader genom effektiviseringar. 

Landstingsfullmäktiges förutsättning av egenfinansiering av investeringar bedöms 

uppfyllas.  

 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2014-11-18. 

Förslag till beslut 
Landstingsfullmäktiger föreslås besluta 

 

att för ombyggnad av vårdcentralen i Tranås godkänna en maximal   

investeringsutgift på 5 300 000 kronor. 

 

LANDSTINGSSTYRELSEN 

 

 

 

Håkan Jansson   Agneta Jansmyr 

Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektör  


