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Trygghetsvandring Östra sjukhuset 
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 Östra sjukhuset genomfördes den 22 november kl. 17:30-20:30.  

 

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 
deltagare från utvecklings- och planeringsenheten som ansvarar för frågor rörande 
säkerhet, fastighetsförvaltare, teknisk förvaltning för utemiljö, Västfastigheter drift, 
företrädare från parkeringsenheten, företrädare från tillgänglighetsenheten 
Västfastigheter säkerhet och företrädare från kuratorsverksamhet varav de båda 
sistnämnda även var boende i området och bidrog med den kopplingen. 
Huvudskyddsombud för Vårdförbundet samt strateg från SU:s cykelstrategigrupp deltog 
som företrädare för de anställda och representant för ungdomsrådet medverkade 
tillsammans med två ungdomar som kunde bidra med barn- och ungdomsperspektiv till 
vandringen. Inbjudna till vandringen var även polismyndigheten som bistod med en 
representerande kommunpolis för området Örgryte/Härlanda.  
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Förberedande underlag 
MedControl  
Inför trygghetsvandringens har förfrågan ställts mot systemadministratör för 
ärenderapporteringssystemet MedControl kring inrapporterade händelser förlagda till 
utemiljön runt Östra sjukhuset från det närmsta året. I systemet fanns efter sökkriterierna 
för utemiljö inga inrapporterade händelser.  

SU-säkerhet 
I samband med trygghetsvandringen vid Östra sjukhuset har det från det 
bevakningsföretag som verksamheten anlitar inhämtats underlag kring händelser i 
utemiljön från det senaste året. Dessa rapporter inkluderar ett stort antal ärenden av 
varierande karaktär sammanställt nedan: 

2021 Östra sjukhuset Polisanmälningar Antal Kommentar 
Bedrägeri 15   
Försvunnen person 8   
Ofredande 12   
Sexuellt ofredande 4   
Olaga hot 33 Inklusive hot mot tjänsteman. 
Misshandel 35 Inklusive våld mot tjänsteman. 
Mordbrand 1   
Vapenbrott 4   
Narkotikabrottslighet 24   
Rattfylleri 4   
Rån 4   
Skadegörelse 14   
Smitning 27   
Stöld av cykel 18 Varav 12 cykelstölder 
Stöld 59 Varav 19 fordonsrelaterade 
Stöld genom inbrott 2   
Våldtäkt (inkl. försök till) 2   
Övriga brott och polisanmälan 44   
Totalt 2021 310   
Totalt 2020 301   
Total 2019 359   
      
Ingripande ordningsvakt Antal   
2022 t o m maj Totalt   
Avvisa/Avlägsna 120   
Stökiga patient/närstående 175   
Gripna på området 28   
Obehöriga 17   
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Polismyndigheten 
Inbjuden representant från polismyndigheten påtalar att de kan se en tendens att det 
inkommer fler ärenden kopplat till förändringar i närmiljön kring Östra sjukhuset. Att 
exempelvis byggnationen av den nya hållplatsen vid Smörslottsgatan verkar ha blivit 
samlingspunkt för individer som profiterar på de personer som besöker 
substitutionsmottagningens utsatthet. Vidare har nybyggnationer av bostäder i 
kombination med ett förändrat arbetsbeteende sedan pandemien troligen bidragit till att 
det är fler personer i omlopp i närområdet dagtid vilket ökar antalet inkomna ärenden. 
Det är helt enkelt fler folk hemma som ser saker som kanske redan inträffade i sin doldhet 
tidigare. Vidare finns det återkommande problematik med händelser knutna till 
obehöriga inom koloniområdet längs Uddeholmsgatan där dock anknytning till 
sjukhusområdet inte kan fastställas.  

Man påtalar även från operativ personal tankar kring upplevelsen att arkitektur och 
funktion/säkerhet inte alltid upplevs gå hand i hand där utformning och estitik ibland 
upplevs gå före säkerhet. Detta har främst uppmärksammats i fall knutna till den 
psykiatriska verksamheten och incidenter där tillträde till oläpliga ytor kunde förhindrats.  

Polisområde Örgryte/Härlanda arbetar aktivt utifrån ett goda grannar perspektiv och 
samverkar med företag, fastighetsägare, staden och offentlig förvaltning för att fånga upp 
och belysa åtgärdsbehov i närområdet samtidigt som mycket av detta arbete ingår i 
samverkan med Göteborgs Stad inom satsningen Trygg i Göteborg där man tillhör  
område Centrum. Mer om Trygg i Göteborgs arbete kan läsas på websida: Trygg i 
Centrum - Göteborgs Stad (goteborg.se)    

Totalt under 2022 har det i området runt sjukhuset totalt anmälts 355 brott fördelat 
enligt följande:  

Brottskategori Antal Kommentar 
Misshandel 21   
Vållande till kroppsskada 
olycka 2   
Ofredande / Kränkning 19   
Olaga hot  34  Inklusive hot mot tjänsteman 
Tillgrepp av 
fortskaffningsmedel 4   
Cykelstöld 9 Varav 4 elcykelstölder 

Stöld genom inbrott 93 
Varav 11 stöld från sjukhusverksamhet och lika många 
fordonsrelaterade 

Skadegörelse 29 9 fordonsrelaterade, 11 klotter 
Smitning, trafik, parkering 19 Varav 9 fordonsrelaterade och 11 klotterrelaterade 
Vapenbrott 7   
Narkotikabrott 28   
Dödsfall, ej brott 10   
Försvunna personer  9   
Sexualbrott 4   
Övriga brott inkl. 
bedrägerier 67   

https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/trygg-i-centrum
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/trygg-i-centrum
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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.  

Vandringsväg:  
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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. Återkommande var även inslag 
som förväntan över dialogen mellan deltagarna utifrån erfarenheter, bakgrund och 
perspektiv. För flertalet deltagare var detta deras första trygghetsvandring så inslag av 
nyfikenhet och förväntan över att delta och kunna bidra både genom sin profession och 
ur privat boendeperspektiv lyftes fram. 

Från förvaltningens och driftenhetens sida utrycktes förväntan över att se hela tomten ur 
ett annat perspektiv för att kunna skapa sig en helhetsbild. Samtidigt förväntades man 
kunna få inspel till vad som kan utföras utifrån den stora projektpåverkan som påtagligt 
påverkar utemiljön på tomten och hur detta ska kunna sys ihop för att upprätthålla 
tillgänglighet utifrån projektens olika skeden. 

Teknisk förvaltning utemiljö såg fram emot dialogen kring alla aspekter i utemiljön från 
nyttjarens perspektiv. 

Kuratorsverksamhetens företrädare tyckte inslaget med trygghetsvandringar var positivt 
och påtalade att man kontinuerligt nyttjar utemiljön som vistelseplats och stöd inom sitt 
arbete med patienter i olika skeende och situationer och därav ser utvecklingen av dessa 
ytor som central ur patientperspektiv. Vikten av en stödjande och positiv utemiljö påtalas 
vidare av verksamhetsstrateg som påtalar både patienters som personals behov av 
tillgängliga, utomhusytor för vistelse och återhämtning under arbetsdagarna.  

Medverkade från ungdomsrådet som består av ledare och 2 ungdomar med anknytning 
till sjukhusets verksamhet inom vilket man behandlar inkomna frågor från 
verksamhetsledning, caféverksamheten vid barnsjukhuset, personalens 
patientbemötande och en mängd olika frågor där barn- och ungdomsperspektivet 
behöver beaktas ser positivt på sin möjlighet att beakta dessa frågor även under 
vandringen. De bidrar även med patientperspektivet för alla de familjer som bor längre 
perioder vid Ronald Mc Donalds hus och dagligen nyttjar utemiljön och dess funktioner, 
lekplatser mm. Medverkande ungdomar framhåller även sin kunskap kring utvecklingen 
på tomten och skiftningen över förutsättningarna då de spenderat mycket av uppväxttid i 
och omkring sjukhusets vistelsemiljö.  

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, man såg vidare sin medverkan som en grund i att 
kunna bidra med inspel kring att skapa en trygg vistelsemiljö. Vårdförbundets 
huvudskyddsombud framhåller sin medverkan som positiv genom möjligheten att kunna 
vara med och påverka utifrån sitt ansvar över personalens arbetsmiljöfrågor och hur 
denna kan förbättras utifrån ett utemiljöperspektiv. 

Tillgänglighetsenheten såg fördelen i att kunna vara med och bidra med sin kompetens i 
tillgänglighetsfrågor och det positiva i att knyta kontaktytor mot förvaltningen i 
tillgänglighetsfrågor samt att få se hur miljöer man påverkat i sitt arbete dagtid upplevs 
och fungerar efter skymning. 
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Inbjudna till vandringen var även deltagare från Göteborgs Stad samt Ronald Mc Donalds 
hus som tyvärr inte hade möjlighet att medverka vid vandringens genomförande. 

Noteringar och insikter från grupperna 
Karta med bokstavshänvisning till bild och noteringar nedan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entré Rondvägen 7 (A)  

• Otydligt gångstråk, kombinerad gång- och biltrafik.   
• Främst godsmottagning men upplevs mörk och stökig pga. byggprojekt. 
• Önskemål om färdigställd vistelseyta för personal att nyttja vid rast. 
• Belysning trasig. 
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Korsning Rondvägen, Infart mot barnsjukhuset (B)  

• Oskyddad passage där många trafikslag samsas om yta. Kan 
övergångsstället placeras högre upp så att det inte upplevs ligga mitt i 
körbana och missas av bilister. 

• Flertalet höjdskiftningar i gångytor med dåligt fasade kantstenar.  
 

 

 

 

 

 

 

• Otillgängligt och många hinder för såväl cyklister som gångtrafikanter. 

• Avsaknad av färdigställd anslutning av cykelbana. 

 

 

 

 

 

 

Entré barnsjukhuset (C)  

• Ledstråk leder rakt in i papperskorg. 
• Informell cykelparkering skapas här trots pollare en bit ifrån entrén. Kan 

man göra denna yta mer inbjudande till vistelse och få bort cyklarna som 
även påverkar ledstråket. 

• Kan postlådan fästas mer permanent i fasad och inte på betongfundament? 
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Trottoar längs fasad (C)  

• Avspärrad, svårtillgänglig gångbana på andra sidan parkeringsytan 
framför entrén. Behövs tydligare hänvisning? Risk för gångtrafik i 
körbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cykeltak (D)  

• Väl upplyst cykeltak, känns tryggt. Dock placerat i mitten, mellan två 
körbanor för biltrafik utan anslutande övergångsställe eller koppling till 
cykelbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gräsyta gavel barnsjukhuset (E)  

• Ljust och fint gångstråk.  
• Det har skapats en informell gångväg över gräset som nyttjas istället för 

att gå runt. Kan den plattsättas? 
• Kan ytan nyttjas som vistelseyta. Gungor för barnfamiljer, liten lekplats? 
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• Vilken verksamhet bedrivs på bottenplan, behövs insynsskydd? 

 

 

 

 

 

 

 

Konstpark, lekplats? (F)  

• Väl upplyst, uppskattad lekpark, skulpturpark och vistelseyta. Dock 
saknas säkerhetstänk kring skulpturerna. De upplevs höga och hala med 
fallrisk för lekande barn. Ligger det ”dämpande” underlag runt dem? 

 

 

 

 

 

  

Innergård baksida barnsjukhuset (G)  

• Staket ligger över gångbana och utgör fallrisk. 

• Brandstege lättillgänglig från marken och utgör risk för att nyttjas så att obehöriga 
bereds tillträde till taket. 

• Instick vid brandstege mörkt, kan belysas med effektbelysning? 
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Område kring entré BUP (H) 

• Mörkt hörn på väg mot BUP. Kan det sättas fasadbelysning? 

• Buskage täcker belysning. 

• Utplacerade plaststolar runt entrén nyttjas även kvällstid. Kan man skapa 
med varaktiga sittplatslösningar för såväl personal som patienter? 

 

 

 

 

 

 

 

Parkering P7 (I) 

• Mörkt i mitten på p-plats, Behövs förstärkningsbelysning?  

 

P-hus (J)  

• Fasad skapad med utmärkta möjligheter till att utgöra klättervägg. Man 
tar sig lätt upp på hög höjd med allvarlig fallrisk som följd. Ligger 
mittemot lekplats vilket förstärker behovet av klätterskydd längs fasad på 
lämplig nivå från marken. 

• Gångbanan väl upplyst men nyttjas även som cykelbana. Kan den separeras så att 
båda trafikgrupper får nyttja den? 
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• Uppfyller gångbanan rätt dimension som brandväg? 

• Väl upplyst och trevlig lekplats även kvällstid. 

• Bakom lekplats finns en yta som kan dra till sig oönskat uppehälle under 
kvällstid. 
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Barnakuten (K) 

• Väl upplyst. Trygghetsskapande intryck. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gångbana i backe upp mot Smörslottsgatan (L) 

• Kan man skapa en plan yta i mitten av backen som kan utgöra viloyta 
med sittbänk för de som har svårt att gå i brant lutning längre sträckor? 

• Ojämn asfaltsyta på gångväg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkmiljö, entré substitutionsmottagningen, GC-väg (M) 

• Parkmiljön skulle behöva lysas upp och så även entrén för att minska dold 
miljö speciellt med hänseende på upplevda problem runt mottagningen. 
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• Otydlig GC väg, konflikter mellan gående och cyklister. Saknar belysning på GC väg, 
finns åt gatan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gångväg park (N) 

• Dålig belysning i delen närmast Smörslottsgatan. Bidrar till 
otrygghetskänsla. Var slutar Västfastigheters tomt? Osäkert under 
vandring men vid senare kontroll visar den sig täcka ytan upp till trottoar 
mot Smörslottsgatan. 

• Trasig belysning baksidan PS-huset. 

• Mörkt mellan paviljongsbyggnader. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
16   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förlossningsentré (O) 

• Upplevs karg och inte så välkomnande. Dock väl upplyst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entré område vid Rondvägen 15, 21 (P) 

• Informellt skapad cykelparkeringsyta vid pelare under belyst tak istället 
för att pollare vid sidan av nyttjas. Kan detta avhjälpas på något sätt. 

• Ledstråk leder rakt in i buskage vid sidan av entré 21. 

• Mörkt tillhåll längs räddningsväg i hörnet. Kan kompletteras med 
fasadbelysning? Skåp för förvaring av gasflaskor, nytt hänglås? Skylt som 
hänvisar till brandväg bredvid skåp är den aktuell, behöver bytas mot ny? 

• Ledstråk vid entré 15 leder rakt in i entréskylt. 
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• Den tillfälliga trappan är uppskattad då den förkortar gångvägen från 
infektion. Dock svårt att få till en permanent trappa då den behöver 
uppfylla krav på tillgänglighet och kunna underhållas på ett korrekt sätt.  

 

 

 

Gräsyta (Q) 

• Bra lunchyta i gräset nära huset, kan man tillskapa sittplatser.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudentré (R) 

• Belysning till pollare ut funktion, påverkas troligen av pågående 
intilliggande projekt. 

• Belysningen finns under cykeltaken vid entrén men är mycket svag och skulle 
behöva förstärkas. 

• Informell gångbana skapad över gräset längs mot huvudentrén på höger 
sida. Kan man skapa iordningställd gångväg från parkeringen på denna 
sida kiosken? 
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Park mellan parkering P3/P4 (S) 

• Parken är en viktig plats för patienter att kunna ta sig ut med dropp och 
slang.   

• Östras personal, gym entré, används av personal efter jobbet. De går gärna denna 
yttre entré ner. Önskvärt med bra belysning när projektet är klart.   

Parkering P3 (T) 

• Beläggning asfalt mycket dålig. 

• Mitten vänster upplevs mörk, saknas belysning.  

• Olika armaturer, en armaturtyp bländar. 

• Kan bommarna in på området monteras ned då de inte används? 

 

 

 

 

 

Ramp mot apoteket, huvudentréområde (U) 

• Feldimensionerad ramp avseende lutning. Delvis spärrad ur 
tillgänglighetssynpunkt med betongblock. Kan detta lösas mer varaktigt? 
Otydlig hänvisning på betongblock främst nedifrån till 
tillgänglighetsanpassad ramp då denna är belägen bakom en hög häck 
från detta håll. 

• Orienteringstavlor vid huvudentré, 3 st. saknar belysning, den 4:e är bakbelyst, 
inte bra. Bör vara belyst från sidan eller ovanifrån.   
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GC-bana vid busshållplats (V) 

• Konfliktpunkt mellan cyklister och gångtrafikanter som kommer från 
busshållplatsen. Behöver korsa varandras vägar, skapar konflikt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Entré Diagnosvägen 9 (X) 

• Mörkt vid stålramperna 

• Belysning trasig entré 9B 

 

 

 

 

 

 

 

Gångbana vid parkering P1 (Y) 

• Handledsräcke trasigt 

• Många informella gångvägar över gräsytan intill helikopterplattan. 
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Ingång (Z) 

• Mörkt mellan husen, kan det kompletteras med fasadbelysning? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Verksamhetens representanter talar om den positiva upplevelsen där åtgärder som 
anmälts under hösten nu är åtgärdade. Man framhåller vidare svårigheterna och 
balansgången i att upprätthålla trivsamma, tillgängliga miljöer samtidigt som det pågår 
många byggprojekt på tomten men att det är viktigt att försöka få till dessa miljöer 
simultant med projekten som pågår under lång tid. Vidare påtalas vikten av att anlita 
sakkunniga inom tillgänglighet vid ombyggnationer så att man bygger rätt från början. 
Medverkande skyddsombud påtalar positivt att man åtgärdat mycket av den belysning 
som upplevdes undermålig vid trygghetsvandringen 2018 och det över lag skapats god 
belysning på fastigheten. Dock behövs punktinsatser där belysningen kan förstärkas och i 
utökas i synnerhet runt de entréer områden som hanterar klienter inom 
substitutionsprogram.  

Fastighetsdriftens representant upplevde det nyttigt att se tomten ur kvällsperspektiv där 
man upplever det positiva att se andras aspekter av utemiljön samtidigt som upplevelsen 
av tomten kvällstid visade sig vara mycket positivare ur belysningssynpunkt än förväntat. 
Man ser vidare allvarligt på risken med den potentiella klättervägg som P-husets fasad 
utgör och det upplevs lite förvånande att detta inte uppmärksammats tidigare.  

Från fastighetsförvaltningens sida var man nöjd över att få in så många synpunkter på 
utemiljön som kan omsättas i åtgärdsplanering och det var positivt att få kunskap om 
andras perspektiv kring vad som upplevs otryggt när det är mörkare ute.  

Medverkande från tillgänglighetsenheten kände att kvällen varit intressant och påtalar 
svårigheterna kring att tillgodose allas tillgänglighet till utemiljön i den starkt kuperade 
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och bergiga miljön som omger Östra sjukhuset, i synnerhet vid tillfällig omledning av 
gångbanor runt pågående projekt. Man påtalar vidare de brister som påträffats kring 
felriktade ledstråk vilket och behovet att se över dessa.  

Från teknisk förvaltnings sida påtalades det intressanta i att höra skillnaderna i hur miljön 
upplevs utifrån betraktarens olika perspektiv och att man haft en god dialog under 
vandringen samt att man behöver arbeta med hänvisningsskyltning på tomten för att 
uppnå god tillgänglighet även under pågående byggetableringar.  

Kortare slutsats över vandringen 
Sammanfattningsvis kan konstateras att utemiljön runt Östra sjukhuset ur 
vistelseperspektiv upplevs varierande med många goda exempel som väl upplysta 
entréer, tillgängliga och belysta cykelparkeringar och en väl planerad utemiljö med 
genomtänkta belysningsplaceringar vid såväl vägbanor som på fasad eller pollare. 
Sporadiskt påträffas åtgärdsbehov kopplat till belysning som förvaltningen kan ta med sig 
i kommande underhållsarbete. 

Vidare har förvaltningen arbetat aktivt med att skapa säkra cykelparkeringar varav 
parkeringen vid barnsjukhuset upplevs som mycket positiva och välkomnande. Ett vidare 
arbete kan dock utföras kring information och hänvisning så att de skapade 
cykelparkeringarna nyttjas istället för sporadiskt skapade platser, ofta i närhet kring 
entréområden då dessa tenderar att försvåra tillgängligheten för delar av 
patientgrupperna. 

Östra sjukhuset ligger som sjukhusområde omgärdat av bostadsområden samt ett 
kolonilottsområde. Man kan konstatera att det trots sin centrala placering i Göteborg 
ändå får anses som att upplevelsen av att vistas i utemiljön är förhållandevis trygg. Man 
har utmaningar i de stora byggprojekt som pågår och kommer pågå på tomten under en 
längre tid. På grund av dessa behöver man aktivt arbeta med omledning av samtliga 
förekommande trafikantslag som rör sig på ytorna och det behövs god samverkan och 
planering mellan projekt, förvaltning och verksamhet inom detta arbete för att kunna 
tillgodose en tillgänglig och trygg miljö för såväl personal som besökare.  Man kan 
konstatera att många byggstråk arbetet aktivt med belysning och att annars vanligtvis 
mörka staket försetts med god belysning vilket medför en trygg känsla sina utmaningar till 
trots. 

En del åtgärdsbehov av mer akut allvarlig karaktär identifieras under vandringen ofta 
knutna till fallrisker uppkomna ut val av fasadmaterial och öppna tillträdeslösningar till 
nödutrymningsvägar som behöver hanteras mer skyndsamt av fastighetsförvaltningen.  

Vidare kan man reflektera över vilken påverkan de verksamheter som arbetar med vård 
och insatser kring beroende har på utemiljön där en planering och utformning bör 
hanteras i tät dialog med verksamheterna och aspekter utanför sjukhusets 
fastighetsgräns kan behöva vägas in i bedömningarna. Här kan man se behov av utökad 
samverkan och med intilliggande bostadsområden samt Göteborgs Stad i dialog kring 
lösningar för utemiljöns utformning. 

Avslutningsvis får dock sägas att gruppen i stort upplevde miljön kring Östra sjukhuset 
som tillfredsställande god och trivsam där aktivt underhållsarbete bidrar till en trevlig 
känsla vid vistelse i dess utemiljö. 
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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 
Östra sjukhuset. Enkäten kommer skickas ut till deltagare vid vandringen samt personal 
vid Östra sjukhuset. 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 Östra sjukhuset 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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