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1 Dokumentstyrning 

1.1 Dokumentets syfte 

Projektdirektivet, som är ett styrande dokument, beskriver resultat/mål, ramar och 

förutsättningar för projektet Högsbo specialistsjukhus, i detta direktiv benämnt 

huvudprojekt. Huvudprojektet är i sin del organiserat i fyra delprojekt, där 

respektive delprojekt styrs genom egna, specifika projektdirektiv. 

Projektdirektivet för huvudprojektet är en överenskommelse mellan projektägare 

och huvudprojektledare. 

 

Versionshistorik 

Datum  Version Utfärdare Förändringsorsak 

    

    

 

1.2 Referenser 

Datum Version Förkortning Utfärdare Dokumentnamn 

27/11 - 2018 1 RS 2016-03766-35 RF Program Högsbo 
specialistsjukhus 

28/9 - 2016 1 RF 2015-56 RF Projektdirektiv Högsbo 
specialistsjukhus 

     

     

 

1.3 Avvikelse- och ändringshantering i projektet 

Avvikelser och ändringar i projektet, t ex leveransförändring, organisation, 

huvudtidsplan, kostnader mm., ska hanteras av huvudprojektledare och 

rapporteras till styrgrupp. Huvudprojektledaren får inte genomföra förändringar 

som påverkar projektets beslutade ramar utan projektägarens och styrgruppens 

godkännande. 

För att spårbarhet ska kunna uppnås ska avvikelser och förändringar dokumenteras 

och förvaras i projektarkiv.  
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2 Bakgrund och förutsättningar 
Detta projektdirektiv omfattar etablering av Högsbo specialistsjukhus. Direktivet 

ersätter tidigare projektdirektiv för Göteborgssjukvården daterat 2016-09-28. 

 

2.1 Bakgrund 

Regionfullmäktige beslutade 2015-04-14 (RF §2015-56) att ställa sig bakom 

inriktningen att utveckla och förstärka närsjukvården i Göteborgsområdet genom 

ett funktionellt sammanhållet sjukvårdssystem utanför akutsjukhusen. 

Inriktningsbeslutet innefattar att etappvis bygga ut den öppna specialistsjukvården 

i Göteborgsområdet med specialistsjukhus. Två specialistsjukhus ska byggas, ett i 

Högsbo och ett på Hisingen. Verksamhetens lokaler vid Frölunda 

specialistsjukhus och Lundby närsjukhus är slitna och otidsenliga och behöver 

ersättas med nya. 

Regionstyrelsen har vidare beslutat att en del av inriktningen i det fortsatta arbetet 

med den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborgsområdet är att 

tillsammans med nämnderna i beställning successivt flytta motsvarande 10 000 

operationer från Sahlgrenska Universitetssjukhuset till dagkirurgiska centrum 

utanför sjukhuset (RS §2016-03766). 

I Göteborgsområdet pågår för närvarande flera utvecklingsinsatser som är nära 

sammanlänkade och beroende av varandra: 

- Projektering av de två beslutade specialistsjukhusen: Högsbo respektive 

Hisingen/Wieselgrensplatsen 

- Utformning av förslag på en övergripande vårdutbudsstruktur och 

uppgiftsfördelning mellan sjukhusen som kan ligga till grund för fortsatt och 

mer detaljerad planering och framtida beslut om respektive sjukhus inriktning 

och verksamhet. 

De två utvecklingsinsatserna är avgränsade till Göteborgsområdet och ska 

utvecklas utifrån de principer som det regiongemensamma arbetet för vårdens 

omställning fastställer. Strategin för omställning av hälso- och sjukvården och 

tillhörande handlingsplaner ger på så sätt fortsättningar, inriktning och premisser 

för utformning av specialistsjukhusen och för den övergripande 

vårdutbudsstrukturen i området. 

Den nära vården ska stärkas så att mer vård bedrivs utanför akutsjukhus, med 

bättre tillgänglighet för patienterna och samtidigt mer kostnadseffektivt. 

Regionfullmäktige (RS 2017-02304) har ställt sig bakom utredning framtida 

vårdutbud för sjukhusen i Göteborgsområdet, vilken visar vilka delar av 

vårduppdragen som helt eller delvis successivt fram till 2025 kan överföras från 

akutsjukhus till den nära vården. 
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2.2 Projektförutsättningar 

Projekt ”Högsbo specialistsjukhus” har etablerats för att leda etableringen av 

specialistsjukhuset och säkerställa att denna samordnas med omställningen, FVM 

och att uppdraget följer inriktning framtida vårdutbud för sjukhusen i 

Göteborgsområdet. 

Projekt Högsbo specialistsjukhus är en avgränsad fortsättning på tidigare projekt 

Göteborgssjukvården. 

Det system av sjukhus inom vilket Högsbo specialistsjukhus kommer att vara en 

del av innefattar: Angereds närsjukhus, Lundby närsjukhus (framtida 

Wieselgrensplatsen), Alingsås lasarett, Kungälvs sjukhus och Sahlgrenska 

universitetssjukhuset. 

Uppdragsgivare är regiondirektör. Uppdragstagare och projektägare är direktör 

koncernstab utförarstyrning och samordning. Mottagare är framtida 

sjukvårdsförvaltning för sjukhusen i väster. 
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3 Projektuppdrag 
Projektet följer vårdens omställning och införande av FVM och handlar om såväl 

strategi och struktur som kultur och lokal verksamhetsutveckling tillsammans med 

en förändrad vårdinformationsmiljö. Det finns strukturella och organisatoriska 

problem inom hälso- och sjukvården som gör att resurserna inte utnyttjas optimalt 

och dessa problem kommer inte att lösa sig av sig själva. Det behövs en lång rad 

strategiska åtgärder för att möta de strukturella och organisatoriska problemen. 

För att kunna skapa mesta möjliga värde för de tillgängliga resurserna behövs 

ökad samverkan mellan sjukhusvård, primärvård, tandvård och den kommunala 

vården, anpassningar av organisation och kompetens men också kulturella 

förändringar tillsammans med implementering av nya arbetssätt och digitala stöd 

för vårduppdragets genomförande. 

Projektet Högsbo specialistsjukhus ska utifrån omställningens övergripande mål 

och inriktning utveckla och i linje med FVM utveckla och implementera ett 

specialistsjukhus som baseras på nya arbetssätt och arbetsformer för nära vård och 

i detta tillämpa digitaliseringens möjligheter. 

 

3.1 Projektets uppdrag – Hälsa och sjukvård nära patienten 

Specialistsjukhusen ska bedriva öppen, planerbar specialistvård som resurs i första 

linjens vård (primärvård och kommunal hälso- och sjukvård). Det innebär att 

vårdinnehållet inriktas på sjukdomar och ohälsa som är vanligt förekommande i 

befolkningen och ofta förekommande för individen.  

Ett effektmål är att patienternas behov av akutsjukhusens resurser ska minska, 

eftersom invånarna får närmare tillgång till den specialistvård de behöver ofta – 

både på specialistsjukhus och i hemmet genom digitala vårdtjänster och 

specialistkonsultationer, monitorering av hälsodata eller mobil vård. På detta sätt 

fungerar specialistsjukhusen som en resurs vid behov av utredning eller 

behandling, som specialistkompetens eller som knutpunkt för en sammanhållen 

vård för patienter med komplexa vårdbehov. Ett andra effektmål är 

specialistsjukhuset som en kunskapsnod för hälsa och vård i sina områden, både 

för invånare och vårdprofessioner. 

Specialistsjukhusen ska byggs utan slutenvårdsplatser. Dagvård i specialistregi 

kan utföras på sjukhusen då kompetens och lokaler för detta finns. Som en del i ett 

sammanhållet system kan specialistsjukhusen vara en produktionsresurs för läns- 

och regionsjukvård då behov av detta finns. Det innebär att vissa uppdrag eller 

kompetenser kan koncentreras, men samtidigt vara en resurs för systemet som 

helhet. 

Projektet ska stå för nytänkande och innovation och ska utmana befintliga former 

att bedriva nära hälso- och sjukvård. Med innovation menas att projektet har till 

uppgift att skapa nytt som i sig möjliggör nytta och förbättrade värden för brukare 

och anställda. 
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3.2 Projektvison och mål för projektet 

Projektet har som stöd för dess interna ledning och styrning utformat en vision 

vilken ligger till grund för de mål vilka projektet har att realisera och styra mot. 

 

Tillsammans för en vård i framkant 

- nya specialistsjukhus, en del i utvecklingen av Göteborgssjukvården. 

 

Sju värdeord beskriver visionens nedbytning och utgör de mål som projektet som 

helhet har att utveckla lösningar för. 

Projektet möjliggör en vård som är värdeskapande och personcentrerad. All 

vård syftar till att skapa värde utifrån invånarnas behov och förutsättningar. 

Dialogen är god och invånarna är medskapare och tar ansvar för sin hälsa. 

Projektet möjliggör att den vård invånaren behöver ofta finns nära. Vården 

erbjuds i form av inbjudande och lättillgängliga vårdbyggnader, i hemmet och via 

digitala vårdtjänster. Det är lätt att komma i kontakt med vården, både fysiskt och 

digitalt. 

Projektet möjliggör en samordnad vård som kännetecknas av kontinuitet som 

bygger på samverkan mellan vårdens aktörer. Utveckling, sammanhållen 

vårdinformation och arenor för gränsöverskridande samarbete är etablerade. 

Projektet möjliggör en trygg vård som har hög kvalitet och är säker. 

Tillgängligheten är god och väntetiderna är korta. Det är lätt att få information om 

vårdens kvalitet och att delta i förbättringsarbete, både som invånare och 

medarbetare. 

Projektet möjliggör en vård som är effektiv och flexibel där tid med patienten 

möjliggörs genom effektiva och sammanhållna vårdkedjor. Vårdens professioner 

kan renodla patientarbetet som ett resultat av god service och väl fungerande 

försörjning. 

 

3.3 Specialistsjukhusets inriktning och vårdutbud – målbild 

Högsbo Specialistsjukhus planeras för att vara ett modernt närsjukhus med 

profilerad operationsverksamhet inom allmänkirurgi och ortopedi. Med 

utgångspunkt i Frölunda Specialistsjukhus nuvarande vårdutbud föreslås 

operationskapaciteten på Högsbo Specialistsjukhus till ca 30% bestå av ortopedi 

och ca 35% av kirurgi innehållande endoskopisk verksamhet. 

Resterande kapacitet föreslås bestå av gynekologi som flyttas över från Frölunda 

Specialistsjukhus samt delar av den volym som i dagsläget utförs på Sahlgrenska 

Universitetssjukhus. 

Öron-näs-halssjukvård flyttas över från Frölunda Specialistsjukhus och samma 

gäller för verksamheten inom hudsjukvård. 
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Mottagningsverksamhet planeras, att utöver opererande specialiteter, innefatta 

verksamhet för medicin, kardiologi, diabetologi, neurologi, röntgen, provtagning, 

arbetsterapi och fysioterapi. 

Andra verksamheter utöver ovan kan komma att inkluderas i specialistsjukhusets 

uppdrag. 

 

3.4 Uppdrag per delprojekt 

Huvudprojektet omfattar fyra delprojekt. Nedan beskrivs respektive delprojekts 

övergripande uppdrag. 

 

3.4.1 Delprojekt vårdverksamhet och arbetssätt 

Vårdens arbetssätt ska utvecklas med mål att driva kvalitet, produktivitet och 

effektivitet och samtidigt möjliggöra en god arbetsmiljö och på sätt utformas till 

ett smart sjukhus. I det smarta sjukhuset integreras den fysiska miljön 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 smarta 

funktioner som stärker dem i rollen som patienter och egna vårdgivare eller som 

anhöriga. Vårdens utförare får tillgång till nya och bättre anpassade tekniker och 

systemstöd som bidrar till ett högre resursutnyttjande av komptens. Vården blir 

proaktiv, kontinuerlig och mer kostnadseffektiv än dagens vård. 

 

3.4.2 Delprojekt fastighet 

Fastighetsprojektets uppdrag är att skapa en ändamålsenlig byggnad för hyresgäst 

och fastighetsägare inom de ekonomiska projektramar och utifrån inriktning om 

vårduppdrag som Västra götalandsregionen har beslutat. 

 

3.4.3 Delprojekt försörjning och service 

Projektet skall leverera standardiserade servicelösningar med vårdprocesserna i 

fokus som präglas av robusthet och redundans, transparens och spårbarhet och 

miljömässig hållbarhet som svarar mot verksamhetens definierade behov.  

Sjukhusnära service ska i så hög utsträckning som möjligt organiseras utanför 

vården och vårdens administration och utföras av serviceorganisation. Mål är att 

förbättra sjukhusets effektivitet och kvalitet genom en tydlig 

uppgiftsdifferentiering. 

 

3.4.4 Delprojekt digitalisering 

Delprojekt digitalisering ansvarar för att omsätta verksamhetens krav och behov i 

krav på digitala lösningar och tjänster. Digitaliseringsuppdraget ska bedrivas i 

samverkan med delprojekt, Vårdfastighet, Vårdverksamhet, Försörjning och 

service, samt respektive objekt, omställningsområde Digitala vårdtjänster och 

Framtidens vårdinformationsmiljö. 



 

- 9 - 

 

 

3.4.5 Projektstöd inköp 

VGR’s inköpsorganisation ska stödja projektet och delprojekteb i arbetet med att 

initiera, bereda och genomföra uphandlingar och inköp i linje med projektets och 

delprojektetens uppdrag. 

 

3.5 Avgränsningar 

Projektet ansvarar inte för beslut om: 

- vårdutbud och inriktning 

- kompetensförsörjning 

- specialistsjukhusets ledning och organisering 

- specialistsjukhusets uppdrag för utbildning och forskning. 
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4 Projektmål 

För att möta ett ökat vårdbehov och för möjliggöra utskiftning av vård från 

Sahlgrenska universitetssjukhuset behöver andelen vård som invånarna får inom 

den öppna specialiserade närsjukvården öka. 

 

Mål – kapacitet 

Planeringsmässigt och i enlighet med prognos 2025 ska Högsbo specialistsjukhus 

möjliggöra: 

- ca 140 000 planerade öppenvårdsbesök per år 

- ca 11 000 dagkirurgiska operationer per år. 

 

Mål – verksamhetsinnehåll 

Specialistsjukhuset ska innefatta följande verksamhetsfunktioner: 

- Dagkirurgiskt centrum 

- Specialistcentrum 

- Bild- och provtagning 

 

Mål – tid 

- Specialistsjukhuset ska vara klart för överlämnande till hyresgäst under 

kvartal 1-2023. 

- Försörjningslösning innefattande försörjning av sterila instrument verifierad 

och klar för ibruktagande Q1-2023. 

 

Mål – delprojekt fastighet 

Fastighetsprojektets projektmål är: 

- Att skapa en ändamålsenlig byggnad för brukaren. 

- Att byggnadern skall ha en erergiförbrukning på högst 60 kWh/m2 och år, 

inklusive verksamhetsenergi. 

- Att projektet skall jobba mot miljöcertifiering Miljöbyggnad nivå silver. 

- Att projektets tidplan håller. (avser tidplan vid tillfälle för 

genomförandebeslut.) 

- Att riskanalyser genomförs för reducering av oönskade händelser och för att 

säkerställa genomförandet. 

 

Mål – delprojekt försörjning och service 

- Minska den del av arbetstiden som hälso- och sjukvårdspersonal lägger på 

arbetsuppgifter som kan utföras av servicepersonal jämfört med andra sjukhus 

i regionen. 

- Minskat antal anlöp till sjukhuset jämfört med andra sjukhus i regionen. 
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- Minst 90% av levererat material till sjukhuset skall vara spårbart på 

artikelnivå. 

- Alternativa försörjningssystem finns för att säkerställa fortsatt drift av 

vårdprocesserna under minst 12h vid störningar i systemet.  

- Servicelösningar skall vara möjliga att införa på samtliga sjukhus i regionen. 

Mål – delprojekt digitalisering 

- Digitala lösningar ska utgöra ett stöd för verksamhetens innovativa arbetssätt. 

- Digitala lösningar ska stämmas av i utpekade forum för att säkra följsamhet 

till målarkitektur, integrationsarkitektur samt basinfrastruktur. 

- Digitala lösningar ska värna om processtöd för en stabil drift. 
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5 Organisering, ledning och styrning 
 

5.1 Projektets organisering och ledning 

Projektet är organiserat som ett huvudprojekt och omfattar fyra delprojekt, stöd 

för inköp och upphandling, samt projektstöd. 

 

Projektet leds av huvudprojektledare som ansvarar för projektets samlade ledning, 

planering, styrning och uppföljning. Till stöd har huvudprojektledare en 

projektledning. Projektledningen ska: 

- Säkerställa att visionen är nedbruten samt att projektplaner, fokusområden 

och mål per delprojekt är fastställda 

- Säkerställa en gemensam tidsplan för projektet som helhet 

- Säkerställa regelbunden uppföljning av projektplanernas genomförande 

- Följa upp projektets ekonomi och initiera förebyggande åtgärder då utfall 

avviker från plan 

- Säkerställa arbetssätt för systematiskt genomförande av riskanalyser 

- Säkerställa att ömsesidiga beroenden mellan respektive delprojekt 

kvalitetssäkras 

- Säkerställa att mötes- och beslutsstrukturerna i projektet är anpassade för 

en genomförandefas 

- Säkerställa kontinuerlig omvärldsbevakning/dialog och återkoppling. 

Till projektledning har projektstöd för koordinering, patientsäkerhet, 

verksamhetsutveckling, kommunikation, data och analys, samt ekonomi kopplats. 
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5.2 Projektets styrning 

Ledningsrådet för sjukhusen i Göteborgsområdet bildar styrgrupp tillsammans 

med Regionservice, VGR IT, Koncerninköp och Västfastigheter. Projektägare är 

styrgruppens ordförande. 

Ett arbetsutskott har inrättats som stöd till projektledning och styrgrupp med 

ansvar för projektets operativa styrning samt beredning av styrgruppens agenda. 

Sjukhusdirektör FSS är arbetsutskottets ordförande. 

Arbetstagarorganisationerna medverkar i projektet genom facklig refernsgrupp 

med fokus på referenstagning och förankring. Information och förhandling 

säkerställs genom RS MBL. 

 

5.3 Uppföljning och rapportering 

Huvudprojektledare är ansvarig för projektets totala leverans gentemot styrgrupp 

och projektägare. Delprojektledare ansvarar för sina respektive uppdrag, via 

delprojektdirektiv och projektplan, gentemot huvudprojektledaren. 

Delprojektledare kan vara föredragande både till projektägare och styrgrupp. 

Projektet som helhet rapporterar, via projektägare, till regionstyrelsen som är 

projektets styrelse till dess att projektet förs från Koncernkontoret till 

sjukhusförvaltning. Respektive politiskt ansvarig nämnd/styrelse (hälso- och 

sjukvårdsnämnder, fastighetsnämnden, servicenämnden, hälso- och 

sjukvårdsstyrelsen, m fl) kommer vid behov att föreläggas och ta beslut kring 

delfrågor inom respektive ansvarsområde/delprojekt.  

 

5.4 Prioriteringsordning vid konflikt mellan mål 

Om det under projektets genomförande uppstår en konflikt mellan följande tre 

målparametrar ska prioritering ske. Projektägare har beslutat följande 

prioriteringsordning: 

1. Kvalitet  60% 

2. Tid  20% 

3. Ekonomi  20% 

 

5.5 Projektberoenden 

Följande projektberoenden är identifierade och omhändertagna via projektets 

ledningsorganisation – arbets- och ansvarsfördelning. 

- Strategi för vårdens omställning 

- Vårdutbud och inriktning för sjukhusen i Göteborgsområdet 

- Logistik och försörjningsstrategi för Västra Götalandsregionen 

- Program framtidens vårdinformationsmiljö, FVM 

- IS/IT objektorganisation, planering och styrning 
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- Avtal och upphandlingar 

- Utförarstyrelser (SU och sjukhusen i väster) 

- Beställarnämnder (HSN Göteborg och Väster) 

- Ägare (regionstyrelse, HSS) 

- Koncernledning hälso och sjukvård 
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6 Tilldelade ekonomiska ramar 
Kapitlet om projektets ekonomiska resurser utgår ifrån TU om förslag till program 

för Högsbo specialistsjukhus beslut i ÄU/RS/RF (RS 2016-03766-35).  

 Underlagen kan komma att ändras i samband med att kalkyler sammanställs inför 

genomförandebeslut under maj 2019. 

 

6.1 Kostnader för projektets ledning och administration 

Budgetram för huvudprojektets ledning och adminsitration uppgår till ca 10 mkr 

årligen. Finansiering via regionstyrelsen. Budget fastställs årligen av projektets 

styrelse. 

Övriga projektrelaterade omkostnader för projektets genomförande hanteras av 

respektive medverkande förvaltning. 

 

6.2 Investeringsutgift 

Fastighetsinvestering via ägarstyrda fastighetsinvesteringar och 

utrustningsinvestering via ägarstyrda följdinvesteringar. 

 

Kalkylerad investeringsutgift Högsbo (kalkyl september 2018, 2018 års 

penningvärde) 

- Fastighet inkl p-hus och teknisk försörjning 1 500 Mkr 

- Utrustning inkl externt lokaliserad sterilteknisk enhet    450 Mkr 

     1 950 Mkr 

 

6.3 Drifts- och underhållskostnader 

Den totala kostnadsökningen för Högsbo specialistsjukhus beräknas uppgå till 

cirka 270 miljoner kronor jämfört med nuvarande kostnadsnivå för Frölunda 

Specialistsjukhus, (VÖK 2018). Kostnadsökningen omfattar ökad hyra (39 Mkr), 

ökade kapitaltjänstkostnader (46 Mkr), samt volymrelaterad kostnadsökning (185 

Mkr). 

Den volymrelaterade kostnadsökningen utgår från dagens produktion vid 

Frölunda specialistsjukhus (VÖK 2018) och adderar verksamhet och volymer upp 

till måltal för operation (11 000 operationer) och mottagning (140 000 besök). 

Volymökningen omfattar bl.a. utskiftade volymer dagkirurgi och mottagning från 

Sahlgrenska universitetssjukhuset. 
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Fördelning kostnadsökning, Mkr: 

Totalt ökning driftbudget Högsbo 270 

Varav ökning hyra 39 

Varav ökning kapitaltjänstkostnader 

utrustningsinvesteringar 

46 

Volymrelaterade kostnader 185 
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7 Tids- och leveransplan 
Beslutspunkt   Tidpunkt  Beslutsinstans 

BP1   apr-2016  Regiondirektör 

Programförslag, innehåll  nov-2018  Regionfullmäktige 

Projektdirektiv BP2  jan-2019  Styrgrupp 

Sterilteknisk lösning  feb-2019  Styrgrupp 

Genomförandebeslut  maj-2019  Regionstyrelse 

Projektplan BP3  Q2-2019  Styrgrupp 

Överlämning till verksamhet  Q1-2023  Styrgrupp 

Projektavslut BP4  Q3-2023  Styrgrupp 
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8 Riskhantering 

Riskhanteringsprocessen i Västra Götalandsregionen är en generisk modell, som 

ska tillämpas av varje verksamhet och vara en del av underlaget inför beslut. 

Projektet ansvarar för att systematiskat genomföra riskanalyser. Styrgruppen är 

ansvarig för att ta emot och hantera riskanalysens åtgärdsförslag. 


