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Trygghetsvandring Kungälvs sjukhus 
Trygghet- och otrygghetsfrågor runt ett sjukhus ur förvaltarperspektiv innebär att ta 
hänsyn till många olika aspekter. Frågorna ser olika ut beroende på personer och 
gruppers olika förutsättningar, bakgrund och erfarenheter. Konceptet med 
trygghetsvandringar ska syfta till att skapa förutsättningar till att arbeta med frågorna och 
finna lösningar som bidrar till en tryggare miljö kring våra sjukhus. Trygghetsvandringen 
vid Kungälvs sjukhus genomfördes den 6 december kl. 16:00-18:30.  

Trygghetsvandringens syfte 
Syftet med trygghetsvandringen var att identifiera problem och skapa förutsättningar för 
tillgängliga, säkra miljöer för verksamhet, personal och besökare.  

Trygghetsvandringens målsättning 
Ledordet för målsättningen med trygghetsvandringen kan sammanfattas i delaktighet, att 
tillvarata allas olika förutsättningar och utifrån den aspekten identifiera individens unika 
upplevelse kring tillgängligheten och dess känsla av trygghet. Dessa upplevelser kan vi ta 
med oss vid vår planering inför framtiden och ger oss kunskap om vad och vilka platser 
som upplevs otillgängliga eller otrygga. Målsättningen för aktiviteten blir således att 
utefter syftet leverera en sammansatt rapport över resultatet av trygghetsvandringen till 
fastighetsförvaltningen. Rapporten ska synliggöra eventuellt identifierade brister eller 
förbättringsåtgärder samt även belysa positiva aspekter som deltagarna påträffat under 
vandringen. Rapporten kan fastighetsförvaltningen sedan arbeta vidare med i sin 
underhållsplanering samt eventuellt använda som grund till kommande 
investeringsbehov vid fastigheten.   

Gruppsammansättning 
Gruppen ska vara sammansatt på ett sätt som gör att så många aspekter som möjligt 
fångas upp, genusperspektiv, olika åldrar, etnicitet, olika livssituationer, 
funktionsnedsättning.  

Deltagande vid trygghetsvandringens genomförande var företrädare för verksamheten via 
planeringsledare, samordnare i patientfrågor, säkerhetsstrateg samt personalombud från 
Kommunal. Vidare deltog fastighetsförvaltare, teknisk förvaltning för utemiljö, teknisk 
förvaltning el, Västfastigheter drift, företrädare från parkeringsenheten, företrädare från 
tillgänglighetsenheten, Västfastigheter säkerhet och säkerhetssamordnare från Kungälvs 
kommun samt en patientrepresentant. Inbjudna till vandringen var även 
landskapsarkitekt ansvarig för framtagandet av utemiljöplanen för Kungälvs sjukhus samt 
polismyndigheten representerad via kommunpolis för området Kungälv/Ale.  
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Förberedande underlag 
MedControl  
Inför trygghetsvandringens har förfrågan ställts mot systemadministratör för 
ärenderapporteringssystemet MedControl kring inrapporterade händelser förlagda till 
utemiljön runt Kungälvs sjukhus från det närmsta året. I systemet fanns efter 
sökkriterierna för utemiljö endast en inrapporterad incident som rörde halkolycka galler.  

Polismyndigheten 
Inbjuden representant från polismyndigheten påtalar att man inom polisen samverkar 
med kommunen i trygghetsfrågor. Vidare är sjukhuset trots sin förhållandevis centrala 
placering i Kungälvs tätort beläget i ett område med lägre brottsfrekvens. De brott som 
förekommer i utemiljön kring sjukhuset är främst fordonsrelaterade med stöld ur 
motorfordon, ett brott som är överrepresenterat i hela centrala Kungälv.  

Totalt under 2021/22 har det i området runt sjukhuset totalt anmälts 22 brott i 
utomhusmiljö fördelat enligt följande:  

Brottskategori Antal 
Misshandel, ej grov 1 
Skadegörelse, på motorfordon 2 
Smitning parkeringsskada 5 
Stöld av andra drivmedel (ej smitning) 1 
Stöld ur eller från motordrivet fordon 9 
Tillgrepp av ej motordrivet fortskaffningsmedel, cykel (ej elcykel) 1 
Trafikolycka utan misstanke om brott 1 
Övriga brott mot brottsbalken 8 kap, egenmäktigt förfarande  2 

 

Trygghetsvandringens metod och 
genomförande 
Trygghetsvandringen genomfördes genom att 2 grupper gick en på förhand identifierad 
vandringsslinga som planerats utifrån tidigare inkomna synpunkter på utemiljön samt 
med förhoppning om att täcka så stor del av utemiljön som möjligt.  

Varje grupp hade en sekreterare tillika ledare som dokumenterade ner och även 
fotodokumenterade gruppdeltagarnas iakttagelser under vandringen.  
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Vandringsväg:  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppens inledande förväntningar  
Innan vandringen startades så diskuterades gruppdeltagarnas inledande förväntningar av 
kommande trygghetsvandring. Flertalet deltagare uttryckte sin förväntan inför kvällen 
och påtalade det positiva i att vandringen anordnades och att det finns ett forum för 
delaktighet kring åtgärdsbehov i vår allas vardagliga miljö.  

Från förvaltningens sida utrycktes förväntan över att se hela tomten ur andra aspekter än 
fastighetsrelaterade utifrån alla deltagares skilda perspektiv samt möjligheten att kunna 
identifiera utvecklingsområden funna under vandringen. Medverkande från 
fastighetsdriften kände att de dels kunde bidra med en långsiktig bild av fastigheten 
utifrån flera års arbetserfarenhet på tomten men uttryckte även en förväntan över att se 
över utemiljön, då mycket av det vardagliga arbetet fokuseras mot inomhusmiljön. 
Teknisk förvaltning el såg vandringen som en bra möjlighet att se över 
belysningsaspekterna i utemiljön. 

Verksamhetens säkerhetsföreträdare påtalar det positiva i den breda variation av 
deltagare som uppnåtts inför vandringen vilket kommer bidra till en bred syn på flertalet 
aspekter i utemiljön under vandringen och påtalade samtidigt att miljön runt sjukhuset 
även ur ett säkerhetsperspektiv kan betraktas som en trygg plats. Medverkande 
personalombud och planeringsledare såg en möjlighet att bidra med 
verksamhetsanknutna förbättringsåtgärder samt kontrollera och följa upp tidigare 
inkomna frågeställningar kring otillräcklig belysning i ett led att skapa en tryggare 
vistelsemiljö.  
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Verksamhetssamordnare i patientfrågor förväntade sig kunna bidra med att identifiera 
tillgänglighetsstödjande behov i utemiljön för de patienter som har begränsad 
rörelseförmåga, något som även företrädare från tillgänglighetsenheten hoppades kunna 
bidra med. 

Teknisk förvaltning utemiljö såg fram emot dialogen kring alla aspekter i utemiljön från 
deltagarnas perspektiv, en dialog som även förvaltningens säkerhetssamordnare 
hoppades ta med sig inspel och lärdom från för att nyttja i sin funktion som rådgivande 
kring sjukhusfastigheternas säkerhetsarbete.  

Medverkande säkerhetssamordnare från kommunen tog med sig ett ”Kungälvs” 
perspektiv och såg möjlighet att uppleva ytor som boende i området inkommit med 
synpunkter kring. Även företrädare från polismyndigheten såg möjligheter att ta lärdom 
utifrån andras perspektiv och att själv kunna påverka och bidra till tryggare miljöer. 

Noteringar och insikter från grupperna 
Karta med sifferhänvisning till bild och noteringar nedan 
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Huvudentrén (1) 

• Kontrastmarkering saknas på stolpar till skärmtak samt slitna på de 
mindre stolparna. 

• Mindre stolpe i mitten – ej uppmärkt, lätt att gå på. 
Ramen runt gallret är upphöjd och bildar en ”snubbelkant” framför 
entrén. Gallret mycket halt vintertid.  

• Plattsättning ojämn över hela entréytan. 
• 2 papperskorgar på högersidan men ingen på den vänstra? 
• Planteringar vid fasad kan behöva beskäras. 
• Avsaknad av korttidsuppställning, enbart platser för rörelsehindrad i 

entréområdet, dock uppfyller ingen tillgänglighetskraven på lutning. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hållplatslägen (2) 

• Rondbussen går inte här längre. Förvirrande för besökare. Kan 
hållplatslägen tas ned? Ersättas med korttidsparkering 
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Entréyta Västfastigheter drift (3) 

• Mörk yta. Trappa med renoveringsbehov, tillgänglighetsanpassning. 

• Informell gångväg till busshållplatsen. Behövs anpassning för detta eller ska 
gångtrafik hänvisas tydligare annan väg? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkering / Avskedsrum (4) 

• Otillräckligt uppmärkt hål inom parkeringsficka. 

• Kan helhetsintrycket runt entrén avskedrum förstärkas? Plaststolar för rast flyttas 
till yta vid driftentré. 

 

 

 

 

 

 

 

Godsmottagning (5) 

• Mycket väl upplyst. 

• Upplag för grus, markmaterial. Kan det avgränsas, struktureras. 
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Gångväg längs infart/besöksparkering (6) 

• Hänvisningsskyltning mot huvudentré saknas för besökare. 

• Skyltbelysning trasig. 

 

 

 

 

 

 

• Övergångsställen behöver förbättrings målas, skyltar bytas ut. 

• Personal genar ofta över den 6-filiga vägen ned mot resecentrum. Kan detta 
samordnas med kommunen i planering av GC-bana? 

• Några trasiga lampor på parkeringen. 

 

 

 

 

 

 

Väg upp mot huvudentré (7) 

• Upplevs mörk, förstärningsbelysning fasad? 
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Personalentré (8) 

• Mörkt runt trappan, behöver kontrastmarkeras? 

• Önskemål om skyltning personalentré. 

• Vistelseyta bredvid, bänk trasig, kan bytas mot mer varaktig möblering för 
rastuppehåll. 

• Fasadplatta lossnat. 

• Cykelställ lite mörkt gulaktig belysning, kan detta avhjälpas genom byte av 
belysningskälla? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalentré nya byggnaden (9) 

• Altan i behov av renovering. 
• Entré saknar väderskydd för inlastning patienter vid ambulanstransport. 
• Ledstråk skadat, otydlig och slingrig dragning. Borde knutit an mot entrén 

rakt framifrån istället för att dras ut och längs plantering till avlägsen av-
/påstigningspunkt. 
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Gångväg runt sjukhuset (10) 

• Kvarlämnade slangar. 
• Vissa mörka ytor inne i fasadvinklarna. 

 

 

 

 

 

• Informell gångväg, sly döljer ett dike med viss fallrisk. Kan man skapa ett 
naturligt hinder genom att plantera en häck? 

• Annars väl belyst runt gångstråket, upplevs trivsamt med bra utsikt från 
byggnadens fönster över park, växtlighet. 

• Avsaknad av arm-/resningsstöd på bänkar. 
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Gångväg runt sjukhuset (11) 

• Snubbelrisk, nedsänkta brunnar med kant mot vägnivå.  
• Mörkt i ytterkant av gångbana mot berg/ ”skog”, kan man skapa 

sidobelysning genom att belysa berget/ ”skogen”? 

• Entrén nya PS-akuten ses över (rökområden för patienter mm.) 

 

 

 

 

 

 

 

Paviljonger, innergård (12) 

• Mörk innergård med mörka skrymslen mellan paviljongerna. Många 
inbrott skett här. Behov av förstärkningsbelysning.   

 

 

 

 

 

 

Personalentré norr (13) 

• Väl upplyst, känns trygg att ta sig till från norra parkeringen. 
• Kommer man från andra hållet mellan paviljongen känns det dock mindre 

väl upplyst. Kan förstärkas med fasadbelysning på paviljongen? 
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Norra parkeringen (14) 

• Väl upplyst över hela parkeringsytan. 

• Saknar asfalt delvis, ej färdigställd? 

• Kan det byggas ett större cykelgarage i anslutning till/på ytan? 

• Otydligt skyltad för personalparkering. Kan det förstärkas så att besökare inte 
nyttjar ytan? 

• Avsaknad av tydliga gångstråk, avdelad gångväg över och från 
parkeringen. 

• Behövs belysning ut mot skogen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cykeltak (15) 

• Bra cykelparkering, något mörkt vid pollarna samt grusat underlag, kan det 
asfalteras? 

• ” smitväg” vid sidan om cykelparkeringen, kan bli farligt halt mm. Kanske 
en trappa där? Oklara gångvägar/cykelvägar här omkring ”cykelstället”. 

• Lampa trasig i närmsta lyktstolpen. 
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Infartsväg (16) 

• Anslutande gång-/cykelbana in på tomten från Gång-/cykelväg längs Karebyvägen 
saknas. 

 

 

 

 

 

 

Ambulansinfart (17) 

• Tydligare markeringar för gående framför ambulansinfartavsaknad av 
gångbana från parkering. 

• Mörkt gult ljus i lamporna i området runt ambulansinfart (kanske bara byta till vita 
skulle lysa upp området) 

• Högt buskage mitt på parkeringen framför ambulansinfart, kanske bara klippa ner 
till samma höjd som de andra buskagen, för att ingen ska kunna gömma sig 
bakom. 

• Trasig lampa på ”ambulanskylt” (skylt in mot personalingången) 
 

 

 

 

 

 

 

Akutmottagning/besöksparkering område (18) 

• Kan man få upp en ”Töm bilen själv skylt” då de brotten som är, är inbrott 
i bilar och slangning? 

• Tydlig gångväg saknas från parkering till akut-/huvudentré 

• Godkända parkeringsplatser för rörelsehindrad saknas, ligger för långt 
från akutentrén. 

• På- och avstigningsområde saknas vid akutentrén.  
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Innergård akutmottagning (19) 

• Används sällan av någon. Fint och lugnt område, men öde och ej belyst. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandringens avslut med gruppdeltagarnas 
reflektioner från kvällen 
Efter avslutad vandring samlades båda grupperna för att reflektera över det som 
framkommit under kvällens gång.  

Generellt påtalas att det behöver arbetas med hänvisningsskyltning för besökare till 
entréer samt att gångstråk med väl underhållna viloytor behöver utformas på tomten för 
att skapa en bättre tillgänglighet och orientering.  

Även de många goda dialoger och erfarenhetsutbytet som skett under kvällen framhålls 
som positivt. Tomten upplevs i sin helhet som städad och väl underhållen. Man talade 
vidare om den positiva upplevelsen över de nybyggda delarna på baksidan av tomten som 
dock kan nyttjas i högre utsträckning för utevistelse med patienter och även att det märks 
skillnad i utformning mellan det äldre och det nybyggda.  
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Frågan kring den kommande utmaningen i och med nya upptagningsområden avseende 
akutpsykiatrisk verksamhet lyftes och det påtalas att detta måste tas in i planering, 
utformning även för utemiljön runt denna verksamhet. 

Man talade vidare kring svårigheten med att belysa och få fasadvinklar, området kring 
paviljonger på baksidan väl upplysta med trygghetshöjande känsla och att detta var 
områden som behövde arbetas vidare med. 

Gruppen upplevde att det var nyttigt att gå andra vägar och se tomten ur kvällsperspektiv 
och skapa sig en större förståelse ur ett utemiljöperspektiv där man till viss del upplevde 
exempelvis belysningen bättre än förväntat. 

Kortare slutsats över vandringen 
 

Sammanfattningsvis kan konstateras att utemiljön runt Kungälvs sjukhus ur 
vistelseperspektiv upplevs inneha många goda exempel som väl upplysta entréer, och en 
väl planerad utemiljö främst på den nybyggda delen på baksidan med genomtänkta 
belysningsplaceringar och ett trevligt gångstråk. Det är synligt att man arbetar mycket 
med underhåll då miljön upplevs omhändertagen och välordnad.  

Sporadiskt påträffas åtgärdsbehov kopplat till belysning och kanske främst avseende 
orientering och tillgänglighet för cyklister och fotgängare som förvaltningen kan ta med 
sig i kommande planeringsarbete. 

Avslutningsvis får dock sägas att gruppen i stort upplevde miljön kring Kungälvs sjukhus 
som tillfredsställande god och trivsam där aktivt underhållsarbete bidrar till en trevlig 
känsla vid vistelse i dess utemiljö. 

Fortsättning 

Västfastigheters Hållbarhetsstrateg-enkät biologisk 
mångfald 
I anslutning till denna trygghetsvandring har Västfastigheters hållbarhetsstrateg tagit fram 
en enkät kring upplevelsen av utemiljön utefter den biologiska mångfald som finns vid 
Kungälvs sjukhus. Enkäten kommer skickas ut till deltagare vid vandringen samt personal 
vid Kungälvs sjukhus. Förhoppningen är att resultatet från denna enkät ska kunna arbetas 
in som en del i trygghetsvandringens slutresultat och bidra till ytterligare 
förbättringsförslag i vår gemensamma utemiljö. 

Rapport trygghetsvandring  
Denna rapport tillsammans med ovan enkätsammanställning kommer att överlämnas till 
fastighetsförvaltningen för Kungälvs sjukhus som ett underlag att ta med sig i sin 
kommande underhålls- och investeringsplanering. Planeringen är att vandringen följs upp 
av en ny vandring inom en 2–3 årsperiod för att hålla arbetet med trygghetsskapande och 
tillgängliga miljöer levande. 
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E-post: jesper.kropp.axelsson@vgregion.se  

mailto:jesper.kropp.axelsson@vgregion.se

	Trygghetsvandring Kungälvs sjukhus
	Trygghetsvandringens syfte
	Trygghetsvandringens målsättning
	Gruppsammansättning

	Förberedande underlag
	MedControl
	Polismyndigheten

	Trygghetsvandringens metod och genomförande
	Vandringsväg:
	Gruppens inledande förväntningar

	Noteringar och insikter från grupperna
	Vandringens avslut med gruppdeltagarnas reflektioner från kvällen
	Kortare slutsats över vandringen
	Fortsättning
	Västfastigheters Hållbarhetsstrateg-enkät biologisk mångfald
	Rapport trygghetsvandring



