
Ett sjukhus nära dig
Här bygger Västra Götalandsregionen Högsbo närsjukhus

Högsbo närsjukhus – en del av Sjukhusen i väster



Uppdrag

Projektet Högsbo närsjukhus ska stå för nytänkande och 
innovation och ska utmana befintliga former att bedriva 
nära hälso- och sjukvård.



Varför nytt närsjukhus? 

Syfte

‒ Öka tillgängligheten

‒ Höja kvaliteten

‒ Förbättra kontinuiteten och 

‒ Ge patienten en ökad trygghet i vårdkedjan. 

Öka andelen besök i öppen specialistsjukvård

‒ Befolkningen i Göteborgsområdet beräknas öka med 
100 000 invånare de närmaste nio åren.

‒ Cirka 190 000 fler specialistbesök behöver genomföras i 
öppenvård.

‒ 10 000 operationer ska successivt flyttas från 
Sahlgrenska universitetssjukhuset.

‒ Nuvarande lokaler är slitna och behöver ersättas.



En del i arbetet med att ställa 
om vården 

Vi ska utveckla och stärka den nära vården, det vill säga den 
vård som invånare och patienter behöver ofta. Vården ska 
flytta närmare patienterna. 

Vi ska koncentrera viss sjukhusvård för bättre kvalitet, 
säkerhet och tillgänglighet.

Vi ska öka användandet av digitala vårdtjänster, som gör att 
patienterna kan bli mer delaktiga, få större inflytande över 
sin egen vård och uppleva ökad service, samt underlättar 
förebyggande hälsoarbete. 

Vi ska arbeta mot en sammanhållen vård med en god 
samverkan mellan sjukhusvård, primärvård och kommunal 
omsorg. Vi behöver bryta upp strukturer och sudda ut 
gränserna mellan organisationer.



Högsbo närsjukhus

Ett sjukhus där nya arbetssätt tillsammans med 
ny teknik ska driva förbättring av hälsa, 
arbetsmiljö och produktivitet

Omfattar planerad öppen specialistsjukvård

‒ Specialistcentrum med generella mottagningsrum

‒ Dagkirurgiskt centrum – 11 000 operationer per år

‒ Provtagning och Radiologi- DT, MR, slätröntgen 
samt ultraljud

‒ Fysioterapi, arbetsterapi

Blir ett av flera närsjukhus i Göteborgsområdet.



Projektorganisation
– samordning, ledning och 
styrning



Hur har vi arbetat?

Vision – driver oss mot en ny framtid

Konceptprogram – beskriver den nya framtiden

Principer – vägleder utformningen av arbetssätt och fastighet



Tillsammans för en vård 
i framkant - vår vision

Målet är att skapa förutsättningar för vård som är:

Värdeskapande och personcentrerad

Nära

Samordnad

Trygg

Effektiv och flexibel



Konceptet

Konceptet består av två delar

1. Det smarta sjukhuset

2. Principer för utformning av det 
smarta sjukhuset:

‒ Layout/flöden

‒ Verksamhetsutformning

‒ Försörjning och service

‒ IT



1. Det smarta sjukhuset

I det smarta sjukhuset integreras den fysiska miljön 
och verksamhetens arbetssätt med digitala 
tekniker, så att vårdens resurser i form av personal, 
lokaler och material kommer till största möjliga nytta.

Invånarna får tillgång till en rad funktioner som 
stärker dem i rollen som patienter och egna 
vårdgivare, eller som anhöriga.

Medarbetarna får tillgång till nya och bättre 
anpassade tekniker och systemstöd som bidrar till ett 
högre resursutnyttjande.

Vården blir proaktiv, kontinuerlig, individualiserad 
och mer kostnadseffektiv än dagens vård.



2. Principer för utformning av 
det smarta sjukhuset

Layout/flöden: Separerade flöden 
‒ Patient, medarbetare, material

Verksamhetsutformning: Patienten som sin 
egen vårdgivare
‒ självincheckning, -diagnostik, -guidning, -

administrering

Försörjning och service: Gemensamma 
resurser, tilldelade i realtid utifrån tillgång och 
efterfrågan
‒ Gemensamma och generella mottagningsrum
‒ Gemensamma och aktivitetsbaserade 

arbetsplatser
‒ Material och instrument levererade i rätt tid färdigt 

för vårdproduktion

IT: Automation när det är möjligt och lönsamt



Högsbo närsjukhus







Generellt mottagningsrum 



Generellt mottagningsrum 

2022-10-24 Här skriver du in sidfot



Bygget

Skanska partneringentreprenör

Första spadtag 2019-10-18

Aktuellt

”Tätt hus” hela byggnaden v 44 2021 

Rumsbildningar och installationer pågår

Driftsättning startar våren 2022

Provningar startar hösten 2022

Överlämning september 2023

Nyhetsbrev skickas ut veckovis av Västfastigheter



Verksamheten
Projekt

‒ Vision

‒ Koncept

Verksamheten

‒ Förändringsledning 

‒ Verksamhetsförberedelser

‒ Verksamhetsutveckling

Verksamhet/projekt

‒ Löpande tester och utvecklingsarbeten med vårdpersonal 

‒ Förberedelser inför förändrat uppdrag och flytt av verksamhet

‒ Tester av och utbildning i såväl IT-stöd som lokaler och arbetssätt

‒ Kommunikation och information, t ex filmer och studiebesök på bygget

‒ Godkännande av sjukhuset för vårdproduktion

Första patient planeras i årsskiftet 2023/2024



Väntyta i entréplan på Högsbo närsjukhus. 



Mottagningskorridor för patientflöde.




