
Göteborgsjukvården – ny specialistsjukhus
- Högsbo och Wieselgrensplatsen

Henrik Almgren, projektledare, Sjukhusen i väster



Göteborgssjukvården – etappvis 
utbyggnad av öppen specialistvård

Två specialistsjukhus etableras: Högsbo och 
Wieselgrensplatsen

Specialistcentrum och dagkirurgiska centrum

Byggs utan slutenvård

Nytt vårdsystem för öppen specialistvård utanför 
akutsjukhusen

Nya arbetssätt, digitalisering, nya (sjuk)hus
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Varför nya specialistsjukhus?
Syfte
‒ Öka tillgängligheten
‒ Höja kvaliteten
‒ Förbättra kontinuiteten och 
‒ Ge patienten en ökad trygghet i vårdkedjan

Mål att öka andelen besök som görs som öppenvård
‒ Befolkningen i Göteborgsområdet växer, vårdbehoven 

ökar 
‒ Fler specialistbesök ska genomföras i öppenvård, utanför 

akutsjukhusen
‒ Flytta dagkirurgi från Sahlgrenska universitetssjukhuset

‒ Vi behöver investera i nya lokaler och ny utrustning.
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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.
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Högsbo specialistsjukhus 
- Hur arbetar vi med utveckling av verksamhet och arbetssätt?

Fokus – ett besök på sjukhuset



Projektuppdrag

Projektet ska:

o stå för nytänkande och innovation och ska 
utmana befintliga former att bedriva öppen 
specialistvård

o utveckla och etablera två nya specialistsjukhus.
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Planering och milstolpar - Högsbo
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Fullmäktigebeslut maj 2015

Projektstart apr 2016 (Koncernkontoret ansvarar)

Programbeslut sep 2018

Genomförandebeslut maj 2019 (Sjukhusen i väster ansvarar)

1: spadtag aug 2019

Överlämning sep 2023

1:a patient jan 2024



Vård vid Högsbo specialistsjukhus

Ortopedi

Kirurgi

Gynekologi

ÖNH

Medicin

Neurologi

Hud

Bildtagning

Provtagning

Paramedicin

Högsbo specialistsjukhus ska:
- upplevas som ett modernt specialistsjukhus/närsjukhus
- bedriva öppen specialistvård som stöd till första linjens 

vård (primär vård och kommunal hälso- och sjukvård)
- baseras på nya arbetssätt och arbetsformer för nära vård
- tillämpa digitaliseringens möjligheter.

Inriktning för Högsbo specialistsjukhus är:
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24 500 kvm
9 operationssalar 11 000 operationer
Ca 60 mottagningsrum 140 000 besök
Bildtagning

Huset i Högsbo



Huset
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Att utveckla kunskap för att utforma det nya
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Samarbete med 
Innovationsplatt-

formen –
tjänstedesign

Studerar tekniska
möjligheter

Förankra och tala 
med 

verksamheten
(Frölunda)

Genomför
behovsdriven

utveckling

Empatimottagning
Dagböcker
Intervjuer

Samverkan och 
samarbete med 

brukare 

Spetspatienter
Brukarråd

Pensionärsråd
Funktionsgrupp 

funktionshindrade





Arbetsmetodik för verksamhetsutveckling 
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Vad är det unika med Högsbo specialistsjukhus? 

Hög grad av generalitet och 
flexibilitet
Separerade flöden patient -
medarbetare

Självständighet och integritet

Samnyttjande och gemensamma 
resurser
Nyttja tekniska möjligheter
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Separerade flöden - mottagning
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Separerade flöden - entré



Ett besök vid sjukhuset
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Ingen centralkassa och inga 
väntrum!

1. Jag klarar mig själv

2. Jag behöver stöd -
servicevärdar





















Dialog

Tankar och reflektioner om Högsbo 
specialistsjukhus
Tankar och reflektioner om hur vi 
arbetar?

Vad bör vi tänka på

Vad kan vi göra annorlunda? 
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