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1 Dokumentstyrning 

1.1 Dokumentets syfte 

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

förutsättningar för projektet. Projektdirektivet är en överenskommelse mellan 

projektägare och projektledare. 

Projektdirektivet uppdateras vid förändringar av projektets inriktning, omfattning 

eller resultat/mål. Det ska då åter fastställas av projektägare som även ansvarar för 

förankring mot uppdragsgivare, dvs. den person som har beslutat att projektet ska 

genomföras. 

Projektdirektivet ska diarieföras. I dokumentet ska anges om dokumentet är en 

öppen eller sekretessbelagd handling. 

 

1.2 Versionshistorik 

Datum  Version Utfärdare Förändringsorsak 

160926 1.0 Henrik A  

    

 

1.3 Referenser 

Datum  Version Förkortning Utfärdare Dokumentnamn 

150414 1 
Göteborgs-
sjukvården 

Region-
fullmäktige RF §2015-56 

151103 1 
Göteborgs-
sjukvården 

Region-
styrelsen RS §2015-274 

160524 1 
Göteborgs-
sjukvården 

Region-
styrelsen RS §2016-03766 

 

1.4 Avvikelse- och ändringshantering i projektet 

Alla avvikelser och ändringar i projektet, t ex leveransförändring, organisation, 

tidplan, kostnader etc., ska hanteras av och rapporteras till styrgrupp. 

Projektledaren 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.  

Mall för avvikelserrapport ska användas. 
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2 Bakgrund och projektbeslut 
 

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, vilket ska 

innehålla specialistcentrum för somatik, psykiatri, hälsofrämjande verksamhet 

samt dagkirurgiska centrum. Inriktningsbeslutet innefattar att etappvis bygga ut 

den öppna specialistsjukvården i Göteborgsområdet med specialistsjukhus. Två 

specialistsjukhus ska byggas, ett i Frihamnen och ett i Högsbo. Vidare har 

Regionstyrelsen beslutar 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). För att realisera inriktningsbeslutet har ett projekt beslutats, 

projekt Göteborgssjukvården. 

Bakgrunden till projektet är att befolkningen växer, enligt prognos med 100 000 

invånare de närmaste 9 åren, vilket innebär att det kommer att genomföras ca 190 

000 fler specialistvårdsbesök än idag. Samtidigt kommer mer av den öppna 

specialistvården behöva ske utanför akutsjukhusen, som ett sätt att öka 

kostnadseffektivitet och för att skapa mervärde för patienten genom förbättrad 

tillgänglighet och kontinuitet. Slutligen, regionen behöver investera i nya lokaler 

och ny utrustning. Lokalerna på Frölunda Specialistsjukhus och Capio Lundby 

närsjukhus är omoderna och behöver ersättas. 

 

2.2 Omställning av hälso- och sjukvården 

I budgetunderlaget för 2016 beskrivs tre omställningsområden för hälso- och 

sjukvården. Utgångspunkten för dessa är ”Vård som skapar värde och som är 

personcentrerad”. Denna utgångspunkt kan ses som en generell styrprincip för all 

hälso- och sjukvård och kommer att påverka hur hälso- och sjukvården utvecklas 

över tid. 

Omställningsområdena är: 

1. Nära vården; -vård man behöver ofta ska finnas nära 

2. Koncentration för kvalitet och tillgänglighet 

3. Digitala vårdformer och tjänster 
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Omställningsområdena handlar konkret om att ställa om, organisera och bedriva 

sjukvården annorlunda än idag. Detta projektdirektiv beskriver hur ett ökat fokus 

på den nära vården uppnås genom projekt ”Göteborgssjukvården”. Projektet 

anknyter och stödjer också övriga omställningsområden i det att projektet skall ses 

som en konkret implementering av de lösningar som utvecklas inom ramen för 

övriga två omställningsområden. En förutsättning och en viktig del av den nära 

vården är digitalisering. För att det nära samarbetet ska kunna fungera måste 

informationsöverföringen mellan olika verksamheter och huvudmän förbättras. 

Sjukvård i patientens hem kommer också att kräva telemedicinska lösningar för 

att öka tillgängligheten till specialister och för överföring av information från 

patienten till vårdgivaren (distansvård). Patienterna kommer i den nära vården 

alltmer kunna erbjudas vård över internet. De kommer också att medverka till sin 

egen vård och uppföljning vid kroniska sjukdomar genom e-tjänster. 

Dagens sjukvård i Sverige bedrivs till stora delar på sjukhus och andelen 

primärvård är mindre än i flera andra länder. Behov av omställning där vården 

”flyttar ut” från sjukhusen finns både ur ett patientperspektiv och för att på ett 

bättre sätt nyttja våra gemensamma resurser. Framtidens specialistvård kommer i 

ökande utsträckning att mer ske som öppen specialistvård via utbudspunkter som 

är nära invånarna. Med nära vård menar vi vård inom primärvården eller i 

patientens hem samt öppen specialiserad vård som kan ges i anslutning till 

sjukhus, på specialist centrum eller andra öppna mottagningar. Begreppet nära 

vård kommer definieras i sin helhet inom ramen för omställningsuppdraget. 

Omställningen av sjukvården handlar också om att koncentrera vården för bästa 

kvalitet och tillgänglighet. Med koncentration avses i detta sammanhang fysisk 

koncentration till färre enheter/utbudspunkter för att kunna upprätthålla hög 

kvalitet och optimal tillgänglighet. 

Digitaliseringen berör hela samhället och i hög grad hälso- och sjukvården. 

Digitala tjänster används inte längre bara för dokumentation, tidbokning, intyg 

och liknande utan i allt större utsträckning även till vård och behandling av 

patienter, rådgivning och inte minst förebyggande egenvård. Digitaliseringen 

utgör en viktig förutsättning för att åstadkomma en personcentrerad vård, 

hälsoförbättringar och ökad produktivitet. Digitala tekniker kan också främja 

samverkan som möjliggör avancerad och säker vård i hemmet samt kan förbättra 

vården för kroniskt sjuka. 

Det finns många andra utmaningar som behöver utredas vidare och konkretiseras 

inom den nära vården. Att skapa en sammanhållen organisation för utvecklandet 

av den specialiserade vården utanför sjukhusen kan vara ett exempel på en sådan 

aktivitet. Inriktningen för hur den specialiserade vården (öppenvård) utanför 

akutsjukhusen ska utvecklas genom bland annat specialist centrum och 

dagkirurgiska centrum beslutades av regionfullmäktige 2013, där projekt 

”Göteborgssjukvården” är en konkretisering av detta beslut. 
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2.3 Syfte 

Projekt Göteborgssjukvården syftar till att utforma och införa ett funktionellt 

sammanhållet närsjukvårdssystem utanför akutsjukhusen med specialistsjukhus. 

Ett vidare syfte är: 

(i) omhänderta behovet av ökade volymer öppen specialiserad länssjukvård som 

resultat av befolkningsökning, 

(ii) utfasning av öppen specialistsjukvård/dagkirurgi från SU, samt 

(iii) omhändertagande av verksamhet som idag genomförs vid Frölunda 

specialistsjukhus och Capio/Lundby närsjukhus då dessa verksamheter fasas ut 

och avtal upphör. 

För att nå detta syfte har Regionfullmäktige beslutat att bygga två 

specialistsjukhus med tillhörande specialistcentrum och centrum för dagkirurgi i 

Göteborg. Sjukhusen ska tillsammans med Angereds närsjukhus utgöra basen för 

ett funktionellt sammanhållet närsjukvårdssystem, integrerat med primärvård, 

akutsjukvård, kommunal hälso- och sjukvård samt med institutioner vilka bedriver 

utbildning och forskning. 

 

Projektet ska stå för nytänkande och innovation och skall utmana befintliga 

former att bedriva nära hälso- och sjukvård. 

 

2.4 Omfattning och avgränsning 

Projektet omfattar öppen specialistsjukvård och vård som kan ges utanför 

akutsjukhuset. Projektet omfattar inte sluten vård. Den dagkirurgi som föreslås 

genomföras vid dagkirurgiskt centrum är dagkirurgi utan särskilda behov hos 

patienten och som kan utföras på dagkirurgisk enhet skild från akutsjukhus eller 

på enhet som ligger i nära anslutning till akutsjukhus. 

Projektet omfattas av en väsentlig mängd samverkan med berörda förvaltningar; 

Sahlgrenska universitetssjukhuset, Närhälsan, Angereds närsjukhus, Frölunda 

specialistsjukhus och Capio/Lundby sjukhus, Alingsås sjukhus, Kungälvs sjukhus, 

privata vårdgivare, samt verksamheter och uppdrag organiserade inom ramen för 

koncernkontoret, VGR. 

Projektets genomförande och i detta avseende omställning av sjukvårdsstrukturen 

i Göteborg utgörs av fyra väsentliga komponenter: 

1. Etablering av ett funktionellt sammanhållet närsjukvårdssystem samt 

etablering av två specialistjukhus inklusive två dagkirurgiska centrum 

2. Befolkningsökning och förändrad vårdkonsumtion 

3. Utskiftning av öppen specialistsjukvård/dagkirurgi från Sahlgrenska 

universitetssjukhuset till specialistsjukhusen i Göteborg och till eventuellt 

andra akutsjukhus (Kungälv, Alingsås) 
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4. Omhändertagande av verksamhet som idag genomförs vid Frölunda 

specialistsjukhus och Capio/Lundby närsjukhus 

Projektet omfattar kravsättning och specifikation av verksamhetsinnehåll, 

kapacitetsplanering av utbudspunkter, etablering av sammanhållet 

närsjukvårdsssytem inklusive uppstart av specialistsjukhus. Inför etablering av ett 

sammanhållet närsjukvårdssystem, och i detta avseende uppstart av 

specialistsjukhusen, omfattar projektet att bereda frågan om driftsform, 

organisation och bemanning. Det ingår i projektets uppdrag att planera för och 

genomföra nödvändiga förberedelser för att överlämna projektet till framtida 

förvaltningsorganisation, offentlig och/eller privat. 
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3 Resultat av projektet 

3.1 Projektmål och realisering av effekter 

Vi befinner oss i Göteborg år 2025. Mycket har hänt efter 2015 då beslut togs att 

utveckla och införa ett nytt närsjukvårdssystem i Göteborg. Hälso- och 

sjukvårdssystemet har omstrukturerats med fokus på den nära vården och två 

nybyggda specialistsjukhus, ett i Frihamnen och ett i Högsbo, är tagna i drift. 

Stadens invånare upplever att vården är tillgängligare. Köer till planerad vård 

och väntetider till akutmottagningar har kortats avsevärt. Sjukvårdens 

kostnadsutvecklingstakt har planat ut som av effekt av att det nya systemets 

kostnadseffektivitet är högre än för tidigare system. Digitaliserade vårdformer 

har inneburit att delar av den vård som tidigare gavs vid sjukhuset har flyttat ut 

till patientens hem. En större mängd öppenvård med högre kvalitet genomförs 

idag utanför akutsjukhusen till lägre kostnad. 

 

3.1.1 Övergripnade mål och inriktning för projektets genomförande 

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

att bedriva öppen specialistsjukvård. 

Syftet är att öka tillgängligheten, höja kvaliteten, förbättra kontinuiteten och ge 

patienten en ökad trygghet i vårdkedjan. Målet är att öka andelen besök som görs i 

öppen specialistsjukvård. 

Vård som skapar värde och som är personcentrerad är styrprinciper för vårdens 

utveckling och ledord för projektets planering och genomförande. Det innebär att 

allt som skapas, byggs och organiseras inom ramen för projektet utgår ifrån 

värdeskapande och personcentrerad vård. 

 

3.1.2 Projektmål för Göteborgssjukvården 

Projektet har getts följande mål att styra den samlade utvecklingen mot. 

Mål 1: Vård man behöver ofta ska finnas nära 

Mål 2: Vård ska koncentreras för att ge högsta kvalitet och tillgänglighet 

Mål 3: Vård ska ges via digitala vårdformer och tjänster 

Avseende att vård ska ges nära (mål 1) gäller för närsjukvårdssystemet att leva 

upp till följande: 

- vara befolkningens första kontakt med vården 

- vara lätt tillgänglig för invånarna 24/7 
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- ansvara för förebyggande arbete, diagnostik, behandling och rehabilitering för 

de allra flesta vårdbehov 

- ansvara för akut hälso- och sjukvård som inte kräver akutsjukhusets resurser 

- remittera till annan vårdnivå vid behov, samt koordinera och integrera den 

vård som behövs 

- se till patientens samlade behov och förutsättningar 

 

3.1.3 Mätetal för utvärdering av projektets effekt 

- Andel specialiserad öppenvård utanför akutsjukhusen (mål xx%) (hur 

avgränsar vi systemt för mätbarhet) 

- Väntetid till besök och behandling (60 dagar besök/behandling) 

- Andel besök som bokas via 1177/Vårdguiden (mål xx%) 

- Andel besök som handläggs digitalt (mål xx%) 

Mål och mätetal kommer att konkretiseras i projektplanen. 

3.2 Kravspecifikation 

Den hälso- och sjukvård som skall erbjudas inom ramen för ett funktionellt 

sammanhållet närsjukvårdssystem ska utgå ifrån invånarnas behov. Verksamheten 

ska bygga på ett helhetstänkande som innebär att patientens hela behov 

tillgodoses. Det innebär att specialistsjukhusen ska ha möjlighet att erbjuda 

behandling fullt ut för vissa sjukdomsgrupper och inte behöva remittera vidare. 

Det innebär också att specialistsjukhusen, tillsammans med primärvården, ska 

arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande till exempel genom att 

patienter erbjuds stöd i att ta hand om sin hälsa eller sjukdom eller stöd vid behov 

av livsstilsförändring. 

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

inriktningen att utveckla och förstärka närsjukvården i Göteborgsområdet genom 

att utforma och införa ett funktionellt sammanhållet sjukvårdssystem utanför 

akutsjukhusen, vilket innehåller specialistcentrum samt dagkirurgiska centrum. 

Regionstyrelsen beslutade 2016-05-24 (RS §2016-03766) att: 

1. fullfölja planerna för den öppna specialiserade närsjukvården i 

Göteborgsområdet med specialistsjukhus innehållnade specialistcentrum och 

dagkirurgiska centrum. Två sjukhus byggs; ett i Högsbo och ett i Frihamnen 

2. Specialistsjukhusen ska byggas med 6 + 6 operationssalar 
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3. Regionstyrelsen beslutar 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. 

 

3.2.1 Ett sammanhållet närsjukvårdssystem 

Närsjukvård är inget enhetligt begrepp men har inom VGR definierats som 

omhändertagande och vård av sjukdomar/ohälsa som är: 

- vanligt förekommande hos befolkningen 

- ofta förekommande för individen 

- samhällsekonomiskt gynnsamt att genomföra lokalt 

- kompetensmässigt möjligt att genomföra lokalt 

Huvudsaklig bas för närsjukvården är primärvården med vårdcentraler, barn- och 

mödrahälsovård samt hälsofrämjande- och förebyggande verksamheter. Ett 

närsjukvårdssystem med hög kvalitet och tillgänglighet förutsätter ett väl 

utvecklat samarbete mellan primärvården, den öppna specialistsjukvården, 

akutsjukhus, regionsjukhus, kommunal hälso- och sjukvård, samt med 

institutioner med ansvar för forskning och utbildning. 

 

Ett närsjukvårdssystem består av: 

- primärvård, offentlig och privat, som är första linjens sjukvård 

- specialistcentrum som i första hand är en lokal resurs för invånarna i 

närområdet och ett stöd till vårdcentraler 

o hit remitteras patienter från vårdcentral för specialistbedömning och 

diagnostik 
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o här bedrivs hälsofrämjande verksamhet 

o här sköts en stor del av den öppna specialistsjukvården för patienter 

med kroniska sjukdomar där sjukhusets resurser inte behövs 

- dagkirurgiska centrum som är resurs för specialistsjukvårdscentrum 

o här utförs dagkirurgiska behandlingar av opererande specialiteter på 

specialistsjukvårdscentrum där sjukhusens resurser inte behövs 

- närakut/jourmottagning där det finns verksamhet för akuta besök som inte ska 

handläggas på akutmottagning 

- forsknings- och utbildningsenhet som är resurs för den utbildning och 

forskning som kommer att bedrivas vid specialistsjukhusen och som är 

kontaktpunkt för Sahlgrenska akademin 

o här bedrivs utbildning 

o här bedrivs klinisk forskning 

 

3.2.2 Specialistcentrum 

För patienten betyder en fungerande närsjukvård ökad tillgänglighet och trygghet 

via en sammanhållen vård där primärvården är ”huvudingången”. Ett brett utbud 

av öppen specialiserad vård med bra samarbete med primärvården ger 

förutsättningar för snabbare tillgång till diagnostik, medicinskt omhändertagande 

och förbättrad kontinuitet än vad som vanligtvis ofta är fallet med dagens system 

med remiss till akutsjukhuset. 

För vårdcentraler och övrig primärvård är specialistcentrum en resurs. Med ett bra 

samarbete kan läkaren på vårdcentralen få stöd av specialister på 

specialistcentrum. Detta ökar kontinuiteten i vårdkontakten för patienten och 

bidrar till en god kvalitet. Möjligheten till snabbare diagnostik underlättar för 

allmänspecialisten och påskyndar behandlingsstart. Genom att allmänspecialist 

snabbare kan konsultera sjukhusspecialist kan behovet av remisser till 

akutsjukhusen minska. 

Patienter med kroniska sjukdomar har vårdkontakt med både primärvård och 

specialistvård. Det är vanligt att en patient har flera kroniska sjukdomar och 

många patienter behöver möta fler än en specialist. Vid ett specialistcentrum ska 

det därför finnas ett brett vårdutbud för att möta befolkningens behov. 
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3.2.3 Dagkirurgiska centrum 

Dagkirurgiska centrum är en del av närsjukvårdssystemet och ingår som en del i 

ett specialistsjukhus. Den läkare som möter patienten vid mottagningen på ett 

specialistcentrum kan operera patienten på det dagkirurgiska centrumet. För att 

möta behovet av fler operationer ska patienterna i större utsträckning få sina 

dagkirurgiska operationer utförda vid dagkirurgiska centrum vilket innebär en 

avlastning av sjukhusen. Den dagkirurgi som behöver sjukhusens särskilda 

resurser berörs inte av detta förslag. 

Med dagkirurgi menas att patienten vanligtvis ska kunna resa hem samma dag och 

att den kirurgiska åtgärden normalt kräver att patienten får anestesi och 

postoperativ övervakning. Med mottagningsoperationer, som utförs vid 

specialistsjukvårdscentrum, menas operationer där opererande kirurg själv 

hanterar bedövning och smärtlindring. 

Den dagkirurgi som föreslås genomföras vid dagkirurgiskt centrum definieras 

enligt Socialstyrelsen som ”dagkirurgi utan särskilda behov hos patienten och som 

kan utföras på dagkirurgisk enhet skild från akutsjukhus eller på enhet som ligger 

i nära anslutning till akutsjukhus”. Detta innebär att de patienter som behandlas 

vid dagkirurgiskt centrum åker hem efter uppvak och stabilisering. 

Sambandet volym och kvalitet gäller alla verksamheter inom sjukvården. Den 

dagkirurgiska verksamheten inom ett sammanhållet närsjukvårdssystem i 

Göteborgsområdet ger möjligheter att skapa tillräckligt stora volymer för att 

möjliggöra hög kvalitet och produktivitet och samtidigt utgöra grund för 

verksamhets- och kvalitetsutveckling. I detta sammanhang är det viktigt att 

dagkirurgiska centrum deltar i aktuella kvalitetsregister, FoU-arbete och 

undervisning. 

Verksamheten kan inte vara alltför diversifierad och alla ingrepp/behandlingar kan 

inte utföras på alla dagkirurgiska centrum, vilket innebär en viss arbetsfördelning 

mellan dagkirurgiska centrum. 

Huvudinriktningen är att det sammanhållna närsjukvårdssystemet inte innehåller 

vårdplatser, varken på specialistsjukvårdscentrum eller dagkirurgiska centrum. 

 

3.2.4 Samlokaliserad närakut 

För akutsjukhusen innebär en utbyggnad av specialistcentrum ett minskat inflöde 

av remisser för både behandling och diagnostik. Om specialistcentrum har 

samlokaliserad ”närakut” och att möjlighet till snabba konsultationer ges för 

primärvården kommer akutsjukhusens akutmottagningar dessutom att kunna 

avlastas. 
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3.2.5 Verksamhetsinnehåll specialistsjukhus 

Verksamhetsinnehållet kan utgöras av: 

- Verksamhet för vuxna: 

- internmedicin, kardiologi, diabetesvård, lungmedicin, njurmedicin, 

gastroenterologi och hepatologi, ÖNH, ögon, smärtbehandling 

- neurologi, allmänpsykiatri 

- dialysvård 

- allmänkirurgi, gynekologi, hud, ortopedi, urologi 

- fysioterapi, rehabiliteringsmedicin 

- anestesi, operation 

- Verksamhet för barn: 

- barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatri, logopedi, 

barnhabilitering 

- Dagkirurgi 

- allmänkirurgi, gynekologi, urologi, allmän barnkirurgi, ÖNH, ögon, ortopedi 

- Hälsofrämjande verksamhet 

- dietist, medicinsk fotvård, habilitering, rehabilitering 

- Diagnostik och lab 

- klinisk kemi, bilddiagnostik, endoskopi 

- Verksamhet för akut sjuka 

- allmänmedicin, enklare kirurgi och ortopedi 

 

3.2.6 Planerade volymer 

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

behöver andelen vård som invånarna får inom den öppna specialiserade 

närsjukvården öka. 

Planeringsmässigt och i enlighet med prognos 2025 skall närsjukvårdssystemet 

uppfylla en kapacitet mätt i planerade läkarbesök på drygt 200 000 besök per år. 

Detta ger att planeringsförutsättningarna, mätt i antal läkarbesök, kan fördela sig 

enligt: 

- Frihamnen: 100 000 läkarbesök 

- Högsbo 60 000 läkarbesök 

- Angered: 40 000 läkarbesök 
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Dagkirurgiska centrum i Göteborg exklusive Alingsås och Kungälv (grovt 

räknat): 

- Frihamnen:  6 operationssalar med kapacitet upp till 6 000 operationer 

- Högsbo:  6 operationssalar med kapacitet upp till 6 000 operationer 

- Angered: 3 operationssalar med kapacitet upp till 3 000 operationer 
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4 Organisation, bemanning & styrning 

4.1 Projektstyrning 

Projektets styrning utgår ifrån följande modell (se nedan) där 

projektorganisationen har en samordnande och koordinerande funktion med 

bidrag från VGR-gemensamma funktioner/förvaltningar, vilka bildar delprojekt. 

Modellen för projektets styrning utgår från integration och samtidig 

differentiering av uppgifter inom ramen för projektets tre ingående del; fastighet, 

verksamhet, samt kompetensförsörjning, forskning och utbildning. Projektet är 

kund och mottagare av utvecklingsarbete som genomförs parallellt och samordnat. 

 

Inköp, ekonomi och kommunikation i matris. 

En väsentlig del i projektets samlade ledning och styrning är säkerställande av gemensamma 

målbilder och samordning av pågående aktiviteter. Projektet kommer att genomföra 

terminsvisa konferenser där samtliga medarbetare som ingår i projektets planering och 

genomförande deltar. 
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4.2 Projektorganisation 

För projektets genomförande inrättas en projektorganisation med styrgupp(er), 

projektledning, referensgrupper och grupper för samverkan och dialog. 

Projektägare är direktör för ”koncernstab utförarstyrning och samordning” som 

rapporterar till regiondirektör. Projektledare rapporterar till projektägare och 

ansvarar för projektets planering och genomförande avseende tid, kvalitet, 

kostnad och utifrån fastställda projektmål. Projektledarens uppdrag omfattar ett 

samlat ansvar för utveckling och drifttagning av ett närsjukvårdssystem samt 

ansvar för specialistsjukhusens specifikation, projektering, byggnation och 

drifttagning. 

Projektets genomförande innefattar två huvudsakliga uppdrag: 

1. Utveckling, vilket omfattar (i) utveckling av närsjukvårdssystem och (ii) 

utforma och bygga sjukhus 

2. Driftsättning innefattande uppstart och inkörning av specialistsjukhus samt 

närsjukvårdssystem 

 

 

Styrgrupp: Koncernledningsgrupp Hälso och sjukvård. 

Operativ styrgrupp: Medlemmar från regionens sjukvårdsförvaltningar, 

Koncernkontoret, Närhälsan, Västfastigheter och Regionservice. 

Projektledning: Leder, samordnar och följer upp projektet och säkerställer 

samverkan mellan projektets olika intressenter. Har det operativa ansvaret att 

genomföra och kvalitetssäkra uppdraget i enlighet med projektdirektiv. 

Samverkan och MBL: Samverkan säkerställs via olika grupperingar; 

koncernfacklig referensgrupp samt information och förhandling enligt MBL. 
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Referenstagning görs via fem grupperingar: (i) de förvaltningar som idag bedriver 

närsjukvård och har specialistuppdrag inklusive dagkirurgisk verksamhet bildar en 

referensgrupp ”utförare” tillsammans med privata vårdgivare inom primärvården 

(primör), (ii) en politisk referensgrupp för dialog och förankring med beställare 

(HSN Göteborg och HSN Väster) och HSS, (iii) en referensgrupp för kommunal 

samverkan, (iv) medicinska sektorsråd, samt (v) gruppen övriga privata 

vårdgivare. 

 

4.3 Projektutveckling och samordning 

Utvecklingsarbetet inom projekt Göteborgssjukvården är organiserat i delprojekt. 

Delprojekt ansvarar för leverans av lösningar för genomförande utifrån fastställda 

mål, (se 3.1.2). Respektive delprojekt har formaliserad struktur för ledning och 

styrning. 

 

4.3.1 Delprojekt; sjukvårdssystem 

Utgångspunkten för delprojekt ”sjukvårdssystem” är det innehåll som kommer att 

utgöra den i systemet ingående verksamheten vid specialistsjukhusen. 

Utvecklingsarbetet kommer att bedrivas som delprojekt med utsedd projektledare 

och uppdragsledare och medarbetare från förvaltningar att ingå i olika 

utvecklingsuppdrag: 

- verksamhet för vuxna 

- verksamhet för barn 

- dagkirurgi 

- hälsofrämjande- och förebyggande verksamhet 

- diagnostik och lab 

- verksamhet för akut sjuka (jourcentral/närakut) 

- administration, ledning 

- generella arbetssätt, flöden, teman 

 

Projektledare ”sjukvårdssystem” ansvarar och leder arbetet med att utveckla 

verksamhetsinnehåll och arbetssätt för specialistsjukhusen. Tillsammans med 

berörda hälso- och sjukvårdsförvaltningar, Västfastigheter, Regionservice samt 

koncerngemensamma funktioner säkerställs att förankring och samverkan sker. 

Mål med utvecklingsarbetet är att optimera de nya verksamheternas behov och 

krav parallellt med sjukhusens fysiska form och gestaltning inklusive drift och 

service. Projektledare ”sjukvårdssystem” ska tillsammans med 

huvudprojektledare arbeta fram en projektorganisation för verksamhetens 

utveckling och i detta ansvara för rekrytering av ett antal uppdragsledare för 

utveckling av innehåll och arbetssätt för specialistcentrum och dagkirurgiska 

centrum. 
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4.3.2 Delprojekt; sjukhusbyggnation 

Beskrivs av Västfastigheter då deras projektorganisation är beslutad 

 

4.3.3 Delprojekt; service och försörjning 

Med utgångspunkt i ett nytt närsjukvårdssystem i Göteborgsområdet ser 

Regionservice möjlighet att utveckla leveransen av försörjning och service inom 

ramen för specialistsjukhusen. Regionservice kommer därför ansvara för leverans 

av två delar i projekt Göteborgssjukvården: 

o Sjukhusens försörjningslösningar 

o Framtida serviceleverans 

Regionservice delprojekt ska: 

- Bidra i specifikation och projektering av specialistsjukhusen i 

Frihamnen och Högsbo genom att föreslå och utveckla: 

o framåtriktad försörjningslösning för närsjukvårdssystemet 

o övrigt projekteringsunderlag, enligt överenskommelse med 

projektledningen, relaterat till framtida tjänsteleverans 

 

- Design av en serviceleverans anpassad till närsjukvårdssystemet och 

kärnverksamhetens framtida krav inom bland annat: 

o Lokalvårdstjänster 

o Materialförsörjningstjänster 

o Måltidstjänster 

o Tvätteritjänster 

o FM tjänster 

o Transporttjänster 

o Hjälpmedel 

o Sterilgods 

o Ev. ytterligare serviceområden 

 

- Säkerställa förändringsledning inom ramen för samordnad 

tjänsteleverans 

 

- Driftsättning och överlämning till leveransorganisation 

o Upphandlad leverantör eller leverans i egen regi 

 

4.3.4 Delprojekt; Digitala vårdformer och tjänster 

VGR IT tillsammans med enheten för e-hälsa har i uppdrag att driva arbetet med 

utveckling av digitala lösningar som stödjer nya arbetssätt och metoder för 

implementering i projekt Göteborgssjukvården. I detta ska delprojektet ansvara 

för och driva utveckling av principer för verksamhetsstyrning och utveckla 

metoder och verktyg för vårdens genomförande via digitala lösningar. 
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4.3.5 Delprojekt; kompetensförsörjning, forskning och utbildning 

Ett delprojekt med mål att ta fram vägledande principer för närsjukvårdssystemets 

kompetensförsörjning inklusive former för utbildning och forskning. Projektledare 

för delprojektet är under tillsättning. I detta innefattas att klargöra 

närsjukvårdssystemets roll avseende forskning och utbildning, vilket förutsätter 

samverkan med Sahlgrenska akademin. En plan för samverkan sjukvård – 

akademi kommer att utarbetas inom ramen för delprojektet. 

 

4.4 Omhändertagande av vård vid befintliga sjukhus 

Handlar om hur befintlig vård vid Frölunda specialistsjukhus, Capio/Lundby 

närsjukhus och Sahlgrenska universitetssjukhuset ska växlas ut. Respektive 

förvaltning ansvarar för och driver detta arbete. Projektet är mottagare till den 

vård som omfattas av förändringen och ska i detta möjliggöra ett kvalitativt och 

kvantitativt omhändertagande. 

 

4.5 Driftsättning 

Planera, organisera och genomföra en effektiv och kvalitetssäkrad uppstart och 

inkörning av närsjukvårdssystemet inklusive specialistsjukhusen efter beslut om 

driftsform, organisering och bemanning. 

Beslut om närsjukvårdssystemets organisering och ledning (förvaltning) behöver 

klargöras i god tid innan närsjukvårdssystemet och specialistsjukhusen tas i drift. 

 

4.5.1 Driftsform, organisation och bemanning 

Utformas i projektplan 

 

4.5.2 Uppstart och inkörning av sjukhus 

Utformas i projektplan 

 

4.6 Uppföljning och rapportering 

Projektet rapporterar formellt till koncernledning Hälso- och sjukvård som bildar 

styrgrupp. För att underlätta projektets styrning har en operativ styrgrupp skapats 

med uppgift att mer frekvent och avgränsat tillängna sig projektets uppdrag och 

mål och i detta fullgöra den egentliga styrgruppsuppgiften och i detta säkra 

projektets genomförande enligt projektdirektiv. 
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Viktigt är att betrakta projektorganisationen som föränderlig då 

projektförutsättningar inklusive det allt mer intensiva arbetet med hälso- och 

sjukvårdens omställning i hela regionen vid behov måste kunna påverka 

organisationens form och sammansättning. 

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. Projektet som helhet rapporterar till regionstyrelsen. 

 

4.7 Mottagare av projektets resultat 

Regiondirektör är mottagare av projektets resultat. 
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5 Tilldelade ekonomiska ramar 

5.1 Investeringskostnader 

Projektets totala ekonomiska ram är inte fullt klargjord. I förstudier (nov 2015) 

anges följande grovt uppskattade investeringsram för fastigheterna, som underlag 

inför beslut (RS 151104): 

- Frihamnen: 1 050 Mkr 

- Högsbo:   725 Mkr 

Utöver investering i fastighet tillkommer att klargöra: 

Fastigheternas ingående utrustning och teknik: 

- verksamhetsdriven utrustning, provtagning, bildtagning, inventarier, mm 

- verksamhetsdriven IT (digitalisering) 

Investering för logistik och försörjning 

Investering för IT-drift och telefoni 

Beredning av tillkommande investeringar utöver fastighet pågår. Ett första 

underlag beräknas vara färdigställt december 2016. 

 

5.2 Driftskostnader 

Utöver investeringar pågår ett arbete med att klargöra det framtida 

sjukvårdssystemets driftsbudget. Ett första underlag beräknas vara färdigställt juni 

2017. 

Sjukvårdssystemetets driftsbudget utgörs i huvudsak av: 

- anslag för befintliga vårdavtal Capio/Lundby närsjukhus och Frölunda 

specialistsjukhus samt eventuellt övriga avtal som kan komma att bli föremål för 

förändring 

- anslag via utskiftning av vård från SU och ev. övriga sjukhus 

- anslag för tillkommande volymer via befolkningsökning, ändrat vårdbehov, nya 

behandlingsformer, mm. 

 

5.3 Finansiering 

Regionstyrelsen har anslagit 10 Mkr för att finansiera projektets administration, 

ledning och styrning (2015-2022). Detta anslag kommer att behöva ökas (behov i 

detaljbudgetarbetet för 2017). 

Projektets fastighetsdel finansieras genom ram för ”större verksamhetsdrivna 

fastighetsinvesteringar”. 
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5.4 Resursbehovsplan 

Konkretiseras i projketplanen. 
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6 Tids- och leveransplan 

6.1 Tidsplan, beslutspunkter och milstolpar 

 

Grov tidsplan enligt följande 

 

 

6.2 Leveranser 

Leveransplan är under beredning men innehåller grovt följande faser och 

tidpunkter för färdigställd fastighetsrelaterad projektledning. Innebörden är att 

dessa tider taktar övrig utveckling och implementering (verksamhet, 

sjukvårdssystem, service och försörjning, digitaliserade vårformer, 

kompetensförsörjning, organisation och ledning). Detaljerade tidsplaner för 

respektive sjukhus redovisas i bilaga 1 och 2. 

Projektfas  Tidpunkt för info alt beslut i ÄU/RS 

Förstudie:  Nov 2015 

Kompletterande förstudie: Sep 2016 

Programhandling: Jun 2017 

Systemhandling: Dec 2017 

Projektering:  Jan 2019 

Produktion:  Dec 2021 

Överlämning:  Maj 2022 (Frihamnen) och Okt (Högsbo) 



 

Dokument nr : Version: Status: Sida: 

 1.0 Utgåva 1 24 (27) 

Dokumentbeskrivning: 

Projektdirektiv  

 

PROJEKTDIREKTIV UTSKRIFTSDATUM: 22-02-21 

7 Övriga förutsättningar för projektet 

7.1 Projektintressenter 

Akutsjukhus: SU, Kungälv, Alingsås 

Primärvård: Närhälsan 

Privata vårdgivare 

Gbg kommun 

Regionservice 

VGR IT 

GU – Sahlgrenska akademin 

Koncernkontoret med dess staber 

Regionstyrelse 

Hälso- och sjukvårdsstyrelse 

Beställarnämnder 

Kommun 

Patienter och invånare (brukare) 

 

7.2 Policyer, lagar, regler mm. 

Information och samverkan enl. MBL §19 och §11 

 

7.3 Beroenden och kopplingar till andra projekt 

I budgetunderlaget för 2016 beskrivs tre omställningsområden för hälso- och 

sjukvården. Omställningsområdena är: 

1. Nära vården; -vård man behöver ofta ska finnas nära 

2. Koncentration för kvalitet och tillgänglighet 

3. Digitala vårdformer och tjänster 

Omställningsområdena handlar konkret om att ställa om, organisera och bedriva 

sjukvården annorlunda än idag. Detta projektdirektiv beskriver hur ett ökat fokus 

på den nära vården uppnås genom projekt ”Göteborgssjukvården”. Projektet 

anknyter och stödjer också övriga omställningsområden i det att projektet skall ses 

som en konkret implementering av de lösningar som utvecklas inom ramen för 

övriga två omställningsområden. 
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7.4 IT-beroenden 

En förutsättning och en viktig del av den nära vården är digitalisering. För att det 

nära samarbetet ska kunna fungera måste informationsöverföringen mellan olika 

verksamheter och huvudmän förbättras. Sjukvård i patientens hem kommer också 

att kräva telemedicinska lösningar för att öka tillgängligheten till specialister och 

för överföring av information från patienten till vårdgivaren (distansvård). 

Patienterna kommer i den nära vården alltmer kunna erbjudas vård över internet. 

De kommer också att medverka till sin egen vård och uppföljning vid kroniska 

sjukdomar genom e-tjänster. 
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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 beslutsunderlaget inför 

förändringar.  

Projekten ansvarar för att genomföra projektriskanalyser vid införande av 

förändringar. Styrgruppen är ansvarig för att ta emot och hantera riskanalysens 

åtgärdsförslag.  

 

 

8.1 Riskanalyser, riskvärdering och riskreduktion 

Arbetet med att genomföra riskanalyser kommer att beskrivas i projektplanen. 
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9 Bilagor 

9.1 Tidsplaner 

 

Frihamnen 

 

Högsbo 

 


