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Nybyggnad av etapp D1 
 Länssjukhuset Ryhov i Jönköping 

2017

Första spadtaget, 
den 7 december, 
togs av Malin  
Wengholm, Region 
Jönköpings län och 
Gunnar Masthagen, 
NCC.

2018

Schakt, grundläggning, 
markarbeten, montage 
av stommar och tak- 
och fasadarbeten utför-
des. Invändiga bygg- 
och installationsarbeten 
startade också.

2019

Stommen med ytter-
väggar och tak är på 
plats och invändiga 
bygg- och installations-
arbeten fortsätter.

2020

Utbildningslokaler  
på plan 6 beräknas  
vara i bruk under våren. 
Lokalerna är till för  
decentraliserad  
utbildning av 180 läkar-
studenter i samarbete  
med Linköpings  
Universitet.

Visionen är att nybyggnaden blir en förebild för läkande miljö. 

Patienter kan se fram emot funktionella och vackra lokaler som 
gynnar säkerhet och integritet – inte minst genom enbäddsrum 
för dem som behöver läggas in. 

Personal kan se fram emot flexibla lokaler som gynnar arbetssätt 
där kompetens används på rätt sätt. Där samverkan och effektiva 
arbetsflöden gynnas genom att vårdavdelningar, dagsjukvård och 
mottagningar samspelar och att patienter får vård på rätt vårdnivå. 
Där utbildning och rekrytering av nya medabetare gynnas.

Från och med 2020 ska delar av läkarutbildningen vid Linköpings 
Universitet förläggas till Länssjukhuset Ryhov i lokaler som ska sva-
ra väl upp mot de krav som ställs på akademiska utbildningsmiljöer.



Nybyggnad av etapp D1 
 Länssjukhuset Ryhov i Jönköping 

Metodikum, som är 
vårdpersonalens lokaler 
för metodträning och 
utbildning, beräknas 
vara i bruk under  
tredje kvartalet 2020.

All slutenvårdsverksam-
het och mottagnings-
verksamhet på plan 5 
beräknas vara i bruk 
under fjärde kvartalet.

All slutenvårdverksam-
het, tillnyktringsen-
hetens verksamhet, 
rehabiliteringscen-
trums verksamhet och 
apoteksverksamheten 
på plan 3 beräknas 
vara i bruk under andra 
kvartalet.

2021

All mottagningsverk-
samhet, dialysverksam-
het och mammografi-
verksamhet på plan 4 
beräknas vara i bruk 
under första kvartalet.

Tillsammans för bättre hälsa
Projekt D1:s devis ”Tillsammans för bättre hälsa” slår 
an tonen för det som karaktäriserar hela projektet 
från förberedelser till byggtid och färdig byggnad. 

Verksamheter, regionfastigheter och total- 
entreprenören NCC med flera samverkar tätt för  
att slutresultatet ska bli så bra som möjligt.



Tillsammans för bättre hälsa

”Jag har dagsjukvård sedan flera år.  
Jättebra att få sin behandling och  
sedan kunna åka hem.
   I nybyggnaden får vi dagsjukvårds- 
patienter det bättre än tidigare. Dagsjuk-
vården ska ligga på entréplan – det är 
viktigt när man har svårt att röra sig.  
   Vi får anpassade behandlingsrum, 
bättre säkerhet och kontroll och större 
och finare lokaler. Jag ser fram emot att 
få min behandling i nybyggnaden.”

”Vi i närservice ska svara för vårdnära 
service. Målet är att vårdnära service-
konceptet ska införas som helhet i den 
nya byggnaden. Det innebär att vår  
personal med spetskompetens utför 
vårdnära städning, rengöring och  
renbäddning av sängar och måltids-
hantering. Vi erbjuder även transport av 
patienter till undersökningar med mera. 
Det frigör tid för vårdpersonalen som kan 
ägna sig åt det de har spetskompetens 
för – vård!
   Att vi har varit med från början vid  
nybyggnaden har bidragit till att skapa 
förutsättningar för effektiva processer 
och optimerade flöden för servicen.”

TORSTEN, PATIENT 

JENNIE GUSTAVSSON, BITRÄDANDE 
OMRÅDESCHEF, NÄRSERVICE



Tillsammans för bättre hälsa
”Tack vare lokaler i nybyggnaden kan  
vi skapa en samlad verksamhet för  
organiska sjukdomar i hjärnan, som  
epilepsi, Parkinsons sjukdom, stroke  
och demens. Vi kallar den hjärnans  
mottagning.
   Det kommer att bli ett lyft både för   
patienter och personal. Här kan vi ha  
all kompetens på ett ställe, inklusive  
arbetsterapeuter, fysioterapeuter och  
rehabsamordnare. Det underlättar  
erfarenhetsutbyte och minskar sårbarhet. 
    När mottagningen är igång behöver vi 
inte längre skicka remisser mellan oss, 
och vi får lokaler för att bedriva lärcafé 
och patientskolor.”

”Läkarutbildningen vid Linköpings  
Universitet decentraliseras och studenter 
kommer, under terminerna 6–11, att ha 
både sin undervisning och sin kliniska 
placering i Region Jönköpings län. 
   I nybyggnaden får studenterna goda 
förutsättningar för lärande. Lokalerna är  
utrustade med välfungerande IT- och  
videoutrustning. Föreläsningssalar, 
seminarierum och läsplatser är, liksom 
lunchrum och umgängesytor, ändamåls-
enliga och vackra. 
   Vi hoppas och tror att studenterna ska 
trivas i Jönköping och bli våra framtida 
medarbetare.”
KARIN ÅKESSON, STUDIEORTSANSVARIG, 
DECENTRALISERAD LÄKARUTBILDNING

JONAS LIND, ÖVERLÄKARE, MEDICINKLINIKEN
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Plan 6
• Universitetsutbildning för blivande läkare
• Metodikum med metodträningslokaler/utbildningslokaler  

för vårdpersonal

Plan 5
• Medicinsk vårdenhet A, 22 vårdplatser för bland annat blodsjukdomar 

och njursjukdomar
• Medicinsk vårdenhet B, 22 vårdplatser för bland annat neurologiska 

sjukdomar och stroke
• Medicinsk dagsjukvård och mottagning med inriktning på blodsjukdomar 

Plan 4
• Assisterad dialys
• Självdialys
• Mottagning för peritonealdialys (PD-mottagning)
• Njurmottagning
• Hjärnans mottagning för neurologi och geriatrik
• Medicinsk dagsjukvård
• Mammografi

Plan 3
• Akutvårdsavdelning med 24 vårdplatser
• Akutvårdsavdelning med 16 vårdplatser
• Tillnyktringsenhet med 7 observationsplatser
• Utbildningslokaler
• Träningslokaler för rehabilitering både inomhus och utomhus

Plan 2
• Omklädningsrum för cirka 1 000 personer  

med elektroniska textilskåp för personalkläder
• Metodträningslokaler för situationsträning av ambulans- 

och utryckningspersonal
• Teknik och förråd

Det här ryms i 
nybyggnaden

Yta: 35 000 m2



Hållbart inne och ute
Medvetna materialval
Hållbarheten är en viktig aspekt i 
nybyggnaden av etapp D1. Region 
Jönköpings län tillämpar alltid mate-
rialbedömningssystemet Sunda Hus 
(system för medvetna materialval inom 
bygg- och fastighetsbranschen) som 
delar in byggmaterial i fyra klasser A–D 
beroende på hur miljöpåverkande de är, 
vid tillverkningen eller användningen. 
Målet är att använda A- eller B-klassade 
material till 80 procent.

Solceller på taket
Nybyggnadens tak är utformat så att 
solceller kan installeras och täcka runt 
1 600 m2 och ge i snitt runt 235 000 
kWh per år. Detta är ett led i satsningen 
på förnybar elenergi som är ett av 
de prioriterade områdena i Region 
Jönköpings läns program för hållbar 
utveckling 2017–2020.

Yttre miljö ska gynna läkande
En mer vild och naturlig miljö är mer 
kravlös och forskningen har visat att 
denna miljö har störst betydelse för de 
som mår sämst. Många av patienterna 
och besökarna mår dåligt och är utsatta 
för mycket stress.   

Utsikt mot grönska och dagsljus inne 
leder till exempel till minskad smärta 
och stress, bättre fysiskt och psykiskt 
välbefinnande, bättre sömn och sömn-
mönster och minskad medicinering. 
Det i sin tur kan leda till färre dagar på 
sjukhus.

Därför är det planerat för att bygga 
ängsytor med vilda växter och en 
skogslik innergård med blåbärsris, 
tallar och vårblommande körsbär vid 
nybyggnaden. Utemiljön och kontakten 
med den har även stor betydelse för 
personalen. 

illustration: liljewall arkitekter



Därför behövs nybyggnad av etapp D1
Länssjukhuset Ryhov invigdes 1988. Sedan dess har verksamheten förändrats och utvecklats 
medan lokalerna inte förändrats i samma takt. I en översiktsplan beskrivs hur Länssjukhuset  
Ryhov behöver utvecklas under de kommande 20–30 åren för att svara upp mot de krav som 
lagar och regler ställer på modern sjukvård. 

Etapp D1 är den första etappen i genomförandet av översiktsplanen. D1 täcker delvis behovet  
av ökade ytor. Eftersom lokalerna på Länssjukhuset Ryhov är fullt utnyttjade är D1 också  
en förutsättning för att kommande ombyggnadsarbeten inom sjukhuset ska kunna genomföras.   

Samverkansentreprenad för bästa möjliga resultat
Nybyggnad av etapp D1 genomförs som samverkansentreprenad. Det innebär ett arbetssätt 
där Region Jönköpings län och totalentreprenören NCC tillsammans med övriga entreprenörer, 
projektörer och andra nyckelaktörer samverkar för projektets bästa. Arbetssättet bygger på tillit, 
engagemang och öppenhet. 
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illustrationer: liljewall arkitekter

www.rjl.se/husd1/   

Liljewall Arkitekters 
visualisering  
av trapphuset.
http://vr.liljewall.se/ryhov/trapphus/

Liljewall Arkitekters 
visualisering av  
gården utanför.
http://vr.liljewall.se/ryhov/garden/


