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Translation och Translationell forskning
Translation betyder enkelt uttryckt
”översättning” eller ”överföring”. Begreppet
används här i betydelsen av överföring
av kunskaper och metoder mellan olika
skeden, discipliner och sektorer.

Translationell forskning bygger på ett nära
och ömsesidigt utbyte med den kliniska
vården av patienter och syftar till att
skapa förbättrade eller nya terapier och
behandlingar.

sahlgrenska life och hus 12-34
Sahlgrenska Life är ett samverkans- och
verksamhetsutvecklingsprojekt
som
syftar till att etablera en världsledande
translationell
miljö
för
forskning,
utbildning, vård och innovation. Västra
Götalandsregionen
och
Göteborgs
universitet är tongivande aktörer, men det
bereds även plats för andra aktörer från
näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle.

Runt och över Per Dubbsgatan pågår
planering för nya möjliga byggnader. I
denna förstudie benämns byggnaderna
som Hus 12-34 (tolv-trettiofyra). I kraft av
sin storlek och funktion utgör Sahlgrenska
Life kärnan i Hus 12-34:s innehåll.

UNIVERSITETSSJUKVÅRD och universitetstandvård
Universitetssjukvård/-tandvård är den
del av vården som utformas med särskild
hänsyn tagen till forskningens och
utbildningens behov.
Universitetssjukvård/-tandvård
är
en
gemensam angelägenhet för regionen
och universitetet. Dess kärnverksamheter
ska, jämte hälso-, sjuk- och tandvård,
vara klinisk forskning och utbildning
liksom
kunskapstillämpning
och
kunskapsspridning för vårdens utveckling.

Regionen är huvudman för hälso-, sjukoch folktandvården. Universitetet ansvarar
för grundutbildning och utbildning på
avancerad nivå inom de medicinska och
odontologiska områdena, för utbildning på
forskarnivå samt för forskning som bedrivs
inom universitetets uppdrag.
Regionen har ansvar för att bedriva
utveckling och forskning i enlighet med
Hälso- och sjukvårdslagen.
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Sahlgrenska Life i korthet
Sahlgrenska Life ger förutsättningar för bättre vård och hälsa genom stärkt
kunskapsöverföring inom hela life science-sektorn. Genom Sahlgrenska Life skapas
en av de största mötes- och arbetsplatserna för life science-forskning i Norden.

Forskning och vård genomgår idag snabba
förändringar. Samtidigt ökar kraven på att
accelerera överföringen av nya kunskaper
och innovationer, för förbättrade patientutfall
och en jämlik och tillgänglig vård av högsta
kvalitet.
Sahlgrenska Life är ett samverkansprojekt
mellan Västra Götalandsregionen och
Göteborgs universitet. Det övergripande
syftet med Sahlgrenska Life är att skapa en
fungerande translation - det vill säga över
föring eller översättnig - av kunskap mellan
olika discipliner och sektorer. Till vården för
ökad patientnytta, från vården för starkare
forskning, utbildning och innovation.
Kärnan i Sahlgrenska Life består därför
av translationella kluster. I klustren
arbetar vård
anställda, forskare, anställda
i näringslivet och andra aktörer sida vid
sida runt specifika patientgrupper och
övergripande gemensamma frågeställningar.
Målsättningen är att göra dödliga sjukdomar
kroniska, och kroniska sjukdomar botbara.
Klustren huserar i en flexibel och modul
baserad struktur - translationella moduler
- som ger en mycket stor framtidsflexibilitet
och förutsättningar för en forskningsmiljö
präglad av kreativ mångfald.

Runt kärnan samlas kraftfulla stöd
funktioner som accelererar och understödjer
forskning, informationshantering, överföring
av kun
skaper, kliniska prövningar och
utveckling av nya terapier.
Sahlgrenska Life ska bli den samlande
mötesplatsen för alla aktörer i life science
sektorn i Västra Götaland. Under ett ”stort
tak” samlas högspecialiserade laboratorier
och avancerade instrument tillsammans
med restauranger, konferenslokaler, service,
utbildningsmiljöer, vårdmiljöer och lokaler
för näringslivet.
Genom att kraftsamla gemensamma
resurser i translationella kluster samt
koncentrera stödfunktioner och olika
aktörer i en gränsöverskridande öppen
mötesplats, skapas en tät och dynamisk
miljö som ger förutsättningar för att realisera
visionen för Sahlgrenska Life: ett centrum för
världsledande translationell forskning, vård,
utbildning och innovation.
För att möjliggöra visionen krävs nya bygg
nader runt och över Per Dubbsgatan, som
knyter samman Sahlgrenska sjukhuset
med Medicinareberget och samtidigt ger
en ny gemensam huvudentré till Sjukhuset
och Medicinareberget. Nya byggnader är
i sig aldrig en vision, men utgör här ett
avgörande instrument för att förverkliga
verksamhetsvisionen.

Sahlgrenska life i siffror

Efter att planerade förändringar på och kring Sahlgrenska
sjukhuset/Medicinareberget är genomförda, kring år
2025, kommer drygt 21 500 personer på daglig basis
arbeta eller studera i området. De nya byggnader som
skall inrymma Sahlgrenska Life kommer i framtiden att
innehålla:
•

1 200 forskare

•

2 000 studenter

•

750 anställda i företag och organisationer

•

1 250 anställda inom vårdorganisationerna

•

300 anställda inom olika stödverksamheter

1
Sammanfattning
Sahlgrenska Life är en verkligt unik möjlighet
att åstadkomma en attraktiv och dynamisk
translationell miljö som binder samman vård,
forskning, utbildning och näringsliv, samt olika
forskningsfält, i hjärtat av ett av Sveriges främsta life
science-kluster.

lättillgängliga vardagliga mötesplatser inom området, samt
starka samverkansmiljöer som ger optimala förutsättningar
för translationell forskning och tvärsektoriell interaktion.
Därtill finns det, både inom sjukhuset och akademin, behov
av nya labbmiljöer och av sammanhållna moderna och
flexibla miljöer för klinisk forskning.

På gemensamt uppdrag av Västra Götalandsregionen och
Göteborgs universitet har syftet med föreliggande förstudie
varit att fördjupat pröva förutsättningarna för att realisera
Sahlgrenska Life, samt att identifiera och formulera
verksamhetens gemensamma idé om verksamhetsinnehåll.
Därtill har syftet varit att identifiera och beskriva de främsta
vinsterna och nyttorna med projektet.

Området upplevs idag som slutet och inåtvänt, svårorienterat
och otryggt nattetid och har, i förhållande till sin storlek och
sitt läge i staden, ett svagt utbud av service, matställen och
offentliga mötesplatser.
Som ett svar på dessa behov och utmaningar har
samverkansprojektet Sahlgrenska Life utarbetats i en nära
dialog mellan huvudmännen Göteborgs universitet och
Västra Götalandsregionen.

Sahlgrenska Life ska skapa en miljö som möjliggör och
främjar samverkan mellan vård, forskning, utbildning
och näringsliv. Utgångspunkten är att förstudien ska ge
förutsättningar för fortsatt arbete med projektering och
produktion av en ny byggnad som samlar translationella
miljöer och genom detta stärker både Sahlgrenskas och
Medicinarebergets, men även hela regionens, förmåga och
attraktionskraft inom life science.

Vad är Sahlgrenska Life?

Den vision (kap. 4) som har formulerats för Sahlgrenska Life
är att detta ska bli ett centrum för världsledande translationell
forskning, utbildning, vård och innovation. Visionen innebär
att Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen
samverkar strategiskt och verksamhetsmässigt inom det
gemensamma konceptet Sahlgrenska Life.

Utmaningar och behov

För att bibehålla Västsveriges attraktionskraft, stärka
forskningens möjligheter och rusta för framtidens
utmaningar,
behöver
de
geografiska
området
Sahlgrenska-Medicinareberget utvecklas såväl fysiskt
som verksamhetsmässigt. Av stor vikt är att samverkan
och integration mellan akademi, sjukhus och näringsliv
fördjupas, liksom att tvärdisciplinära projekt som involverar
olika forskningsområden och professioner ges stärkta
förutsättningar.

I förstudien är det just det gemensamma verksamhets
innehållsprojektet som benämns som Sahlgrenska Life. De
byggnader som planeras kring och över Per Dubbsgatan
benämns i förstudien Hus 12-34 (tolv-trettiofyra). Detta är
en viktig distinktion. En byggnad bör i dessa sammanhang
aldrig i sig vara en vision. Husen behövs inte för sin egen
skull utan för att inrymma vissa verksamheter. Betydande
delar av innehållet i Hus 12-34 kommer att utgöras av
Sahlgrenska Life, men att använda samma begrepp för
att benämna två olika ting kommer leda till förvirring och
sammanblandning.

Under lång tid har samverkan i praktiken begränsats
av fysiska barriärer och stora avstånd mellan
verksamhetsdelarna i området. Det saknas naturliga och

Denna förstudie vilar på den kunskap och de erfarenheter
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SAHLGRENSKA LIFE
EN SAMLAD TRANSLATIONELL MILJÖ

translationella moduler

TRANSLATIONELLT KLUSTER
CANCER

TRANSLATIONELLT KLUSTER
INFLAMMATION

TRANSLATIONELLT KLUSTER
METABOLISM

där olika essentella systemkomponenter sammanförs
i varandras närhet: en samlad translationell miljö. Idag
saknas en sådan stark samlad translationell miljö i
Västra Götalandsregionen.

som finns inom verksamheterna, men tar även sin
utgångspunkt i projektets omvärldsanalys, som har
genomförts för att fånga in vad som sker i omvärlden
och vilka förändringstrender som påverkar framtidens
forskning och vård. Några centrala slutsatser kan dras:
1.

3.

Patienterna är idag i växande grad nyckeln till
forskningen för både akademi och företag. Därför
är det angeläget att utveckla gränssnitten där det är
möjligt att, i nära samarbete med vården, gruppera
aktörer inom forskning och innovation runt specifika
patientgrupper.
Svaret blir att skapa translationella kluster, grupperade
runt patientgrupper. Sahlgrenska Universitetssjukhuset
utgör, som ett av norra Europas största sjukhus,
en mycket stark grund för att åstadkomma detta, i
kombination med den långa tradition av samverkan
som finns mellan Sahlgrenska akademin och sjukhuset.

2.

Klustring är nyckeln till att vara attraktiv, förmå
att locka spetskompetens och investeringar, behålla
kompetens och företag, dela kritiska resurser mellan
aktörer, bygga upp starka kunskapskulturer osv.
Internationellt sett är det tydligt att de starka klustren
är vinnare. Alla aktörer i life sciencesektorn i Västra
Götaland har ett sammanfallande intresse av att
stärka Sahlgrenskaområdet, som områdets hjärta och
gemensamma mötesplats.

4. Medicinsk forskning och innovation är ett
lag- och stafettarbete. Translationell forskning
än mer så. Och då inte bara mellan individer utan
även mellan sektorer och organisationer. På grund
av frågeställningarnas komplexitet och svarens
gränsöverskridande karaktär finns det inga andra sätt
att nå framgång. Det gäller därför att rigga strukturerna
för att ge det komplexa nätverket bästa möjliga
förutsättningar. Återigen är upplägget med en samlad
translationell miljö som innehåller translationella
kluster en nyckel.

Att få en fungerande translation är avgörande för
nyttiggörande. Vården och forskningen måste bli bättre
på att lyckas överföra kunskaper mellan discipliner
och professioner. Det kräver att man jobbar strategiskt
med att stärka hela det translationella systemet. En
nyckelfunktion i det translationella systemet är platsen
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5.

6.

Life sciencesektorn bör idag strategiskt ses som
ett nationellt - snarare än regionalt eller lokalt
- system. En utgångspunkt måste därför vara vilken
specifik roll Sahlgrenska som forskningssjukhus
kan och vill spela i det nationella perspektivet.
Är Sahlgrenska platsen för framtida nationellt
betydelsefulla forskningsinfrastrukturer? Det hänger
på om Sahlgrenska i praktiken, mentalt och praktiskt,
vill axla rollen som en nod i ett nationellt system.

frågeställningar. Inom life science byggs sådana integrerade
forskningsmiljöer med fördel kring vårdverksamheter och
patientgrupper.

Utvecklingen befinner sig idag i en exponentiell
fas. Disruptioner - förändringar utifrån som påverkar
verksamhetens grundförutsättningar - ”trillar över oss”
hela tiden. Det behövs en proaktiv omställningsförmåga
och följsamhet för att möta den oförutsägbara framtiden
och kunna vara öppna för att snabbt dra nytta av
externa impulser och nya inriktningar. Sahlgrenska Life
är ett sätt för Sahlgrenska och universitetet att skaffa
sig kapacitet att möta förändringar både proaktivt och
responsivt inom området life science.

Vision och mål

På nationell nivå i Sverige finns idag en position att ta kring
klinisk, patientnära translationell forskning och utveckling.
Sahlgrenska har redan en mycket stark klinisk forskning att
bygga vidare på.

Ni kanske la märke till ordet unik i ingressen till denna
sammanfattning? Det är ett ofta överutnyttjat och slitet
ord. Men ibland har det faktiskt täckning av verkligheten
och då duger inget annat. Det är en unik möjlighet som
har öppnat sig för det stora universitetssjukhuset och den
framgångsrika akademin; att åstadkomma en förtätad
translationell miljö i den geografiska mittpunkten av
området, som en både verksamhetsmässig och fysisk
brygga mellan verksamheterna. Visionen är att Sahlgrenska
Life ska bli:

De translationella modulerna är konceptet för att uppnå
en hög förmåga att ställa om forskningens inriktning,
utförande och sammansättning.

Ett centrum för världsledande translationell
forskning, utbildning vård och innovation.
För att nå visionen har fem mål satts upp:

Som framgår av föregående stycken spelar begreppet
translation en central roll här. Translation handlar enkelt
uttryckt om översättningen av kunskaper och behov
från vård till forskning och omvänt, att nya insikter från
forskning implementeras i vården. Det är inte en linjär
process, tvärtom är det en verksamhet som involverar en
stor mängd komponenter, kunskaper och funktioner i ett
större translationellt system bestående av olika discipliner
och aktörer från olika sektorer.

Mål 1: Snabbare föra nya kunskaper till vården för
ökad patientnytta.
En av de stora vinsterna med Sahlgrenska Life är att snabbare
än idag kunna föra kunskap sprungen ur experimentell
forskning, både inom och utom akademin, till vården för
att öka patientnyttan. Kunskap kan även överföras genom
utbildning som ger relevant, aktuell och praktiskt nytta.

Regionalt - och i kombination med de nationella
forskningsinfrastrukturerna - finns idag de flesta av
de komponenter som behöver ingå i ett välfungerande
translationellt system på plats. Dock saknas något helt
fundamentalt: den tydliga sammankopplande platsen där
systemets delar bringas i varandras direkta närhet - en
samlad translationell miljö.

Mål 2:
Dra nytta av erfarenheter, behov och
frågeställningar från vården för en starkare forskning,
utbildning och innovation.
Vården kan bidra till forskningen genom att iakttagelser
eller problem i vården ger upphov till nya forsknings- och
innovationsidéer. På samma sätt kan behov i vården
omsättas i ett förändrat innehåll i befintliga utbildningar
eller tillskapandet av nya. I Sahlgrenska Life ska samarbetet
ske så nära att vårdens frågeställningar direkt influerar
forskning, utbildning och innovation.

Idag går utvecklingen internationellt i riktning mot
alltmer täta och integrerade forskningsmiljöer där olika
kompetenser och organisationer, utifrån sina olika roller
och målsättningar, arbetar tillsammans kring valda
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Sahlgrenska Life

1 Vision

- ett centrum för världsledande
translationell forskning,

Sahlgrenska Life är en samlad translationell miljö
som bringar samman en stor mängd systemkomponenter i det translationella systemet.

utbildning vård och

Kärnan i miljön utgörs inledningsvis av tre translationella klusterbildningar där forskning, innovation, undervisning och vård struktureras kring utvalda patientgrupper
(till att börja med inom områdena inflammation, cancer
och metabolism).

5 mål

1

innovation.

Snabbare föra nya
kunskaper till vården för
ökad patientnytta

2

SID 44-45

3

Öka tvärdisciplinär
och tvärsektoriell
samverkan för
ny kunskap och
innovation

9

4

Bidra till nyttogörande
för regional och
nationell utveckling
och tillväxt

1

5

2

Strukturer för
kortare avstånd
och starkare
kopplingar

Strategier

5

Samla
translationella
funktioner

SID 56

7

8

9

SID 58

9

Integrerade
utbildningsmiljöer
SID 60

SID 52

6

Mötesplatsen för
samverkan inom
life science

SID 54

Dela och
samnyttja

Dynamisk täthet

SID 50

4
Öppenhet och
mångfald

Attrahera kompetens,
investeringar och
spetsprojekt för ökad
konkurrenskraft.

3

Flexibla och
framtidssäkra
miljöer

SID 48

Dra nytta av
erfarenheter, behov och
frågeställningar från
vården för en starkare
forskning, utbildning
och innovation

Plats för
näringsliv
SID 62

SID 64

1

Mål 3:
Öka tvärdisciplinär och tvärsektoriell
samverkan för ny kunskap och innovation.

NIO strategier

Genom tätheten mellan sektorer, verksamheter och
forskningsfält i en attraktiv och dynamisk miljö, där
hundratals experter och forskare möts dagligen, kan nya
idéer och samarbeten födas.

1.

Strukturer för kortare avstånd och starkare
kopplingar: Avstånden behöver kortas både fysiskt
och mentalt. En överbyggnad över Per Dubbsgatan är
den viktigaste aktiviteten inom strategin - men kortare
avstånd inbegriper även andra åtgärder.

Mål 4: Bidra till nyttogörande för regional och
nationell utveckling och tillväxt.

2.

Flexibla och framtidssäkra miljöer: De hus vi
bygger idag kommer att stå i 100 år och ska klara minst
10 större ombyggnationer. Det är inte för de första 10
åren vi bygger, utan för de kommande 90. Både den
fysiska miljön och verksamheten måste ha stor förmåga
till omställning och omfokusering.

3.

Dynamisk täthet: Morgondagens nya idéer, innova
tioner och forskningsrön föds i täta, sammanlänkade
miljöer där impulser och infallsvinklar kolliderar och
olika kunskapsutvecklande aktiviteter ständigt gör sig
påminda.

För att nå målen ska följande nio strategier användas:

Sahlgrenska Life ska öka regionens attraktivitet och
konkurrenskraft. Ur Sahlgrenska Life ska nya arbetstillfällen
skapas när nya företag växer fram och befintliga företag
söker sig till Västsverige.
Mål 5: Attrahera kompetens, investeringar och
spetsprojekt för ökad konkurrenskraft.
Universiteten konkurrerar idag på en internationell arena
om bland annat humankapital, forskningsresurser och
rankningar. På samma vis konkurrerar även näringsliv
och organisationer om kompetens och kapital. Inom
kunskapsintensiva branscher är de anställdas kompetens
en central konkurrensfaktor och därmed också en viktig
drivkraft bakom företags lokaliseringsbeslut. Sahlgrenska
Life ska bidra till att stärka regionens förmåga att attrahera
och hålla kvar spetskompetens och tillgodose försörjning
av nya kompetenser.

4. Öppenhet och mångfald: En miljö som är öppen,
tillgänglig och innehåller en mångfald av olika
aktörer och verksamheter, skapar förutsättningar för
translation.
5.

Mötesplatsen för samverkan inom life science:
Sahlgrenska Life kan bli den gemensamma identiteten
mot omvärlden - ”en flagga att samlas bakom”, navet i
Västsveriges life science-kluster, för vård, akademi och
industri.

10
förstudie sahlgrenska life

Sahlgrenska Life är en samlad translationell miljö som bringar samman
en stor mängd systemkomponenter i det
6.

7.

8.

9.

Samla translationella funktioner: Genom att föra
samman de funktioner som stöttar translationella
processer blir de mer tillgängliga när de behövs,
samtidigt som processerna förenklas och utdelningen
av funktionerna mångfaldigas.

translationella systemet.

Dela och samnyttja: Ju mer en kvadratmeter eller
en apparat används, desto mer resurser blir det över
till annat. Samtidigt ökar den enskilde medarbetarens
möjligheter genom ökad delning - som även stimulerar
ökad interaktion.

ningar där forskning, innovation, un-

Kärnan i miljön utgörs inledningsvis
av tre translationella klusterbilddervisning och vård struktureras kring
utvalda patientgrupper (till att börja
med inom områdena inflammation,

Integrerade utbildningsmiljöer: Utbildningen hör
naturligt hemma i sammanhang där den delar vardag
med forskning, vård och innovationsprocesser - det är
ömsesidigt berikande.

cancer och metabolism).
Fokus kan dock förändras över tid och

Plats för näringsliv: - Genom att life scienceföretag
inkluderas som del av Sahlgrenska Life, upprättas en
ny omedelbar närhet mellan vård, forskning, utbildning
och näringsliv.

sådana skiften möjliggörs av att de
translationella klustren är fysiskt lokaliserade i translationella moduler,

Om Sahlgrenska Life utformas med utgångspunkt i dessa
nio strategier kan det bli en kreativ och attraktiv miljö där
forskare, studenter och vårdpersonal kan mötas och arbeta
tillsammans och där även näringsliv, innovationsstödjande
strukturer och patientorganisationer kommer att kunna ta
plats. Genom kraftsamlingen Sahlgrenska Life etableras
ett av Europas ledande forskningscentra inom klinisk,
patientnära och translationell forskning.

generiska och modulära byggstenar som
ger en stor omställningsbarhet.

11
ETT CENTRUM FÖR VÄRLDSLEDANDE TRANSLATIONELL FORSKNING, VÅRD, UTBILDNING OCH INNOVATION

1
att bredda utbudet med fler typer av kommersiell och
offentlig service.

Nyttor

Sahlgrenska Life möjliggör realiserandet av ett flertal
strategiska nyttor. Vissa av nyttorna är kopplade till att det
uppförs en lättillgänglig och betydande överbyggnad över
Per Dubbsgatan. Ett prioriterat urval av de nyttor som kan
uppnås genom Sahlgrenska Life och genom nya byggnader
som förbinder Sahlgrenska med Medicinareberget, som har
framkommit under förstudiearbetet, är:
•

Etableringen av en tydlig, samlande mötesplats och
central knutpunkt för life science i Västsverige, till gagn
för sektorn i hela regionen.

•

En
translationell
miljö
i
hjärtat
av
Sahlgrenskaområdet innebär en strategisk förtätning
av komponenter inom det translationella systemet,
med syftet att möjliggöra, stimulera och accelerera
translationella processer i olika skeden, till nytta för
hela systemet.

•

Kortare avstånd och bättre kopplingar,
såväl fysiska som mentala, mellan sektorer,
forskningsdiscipliner, grupper och verksamheter.

•

Strukturer som möjliggör nästa generations
kliniska prövningar, patientcentrerad vård, och
ett interprofessionellt lärande med integrerade
utbildningsmiljöer.

•

Strukturer som ger förutsättningar för Göteborg att vara
ett nationellt centrum inom innovativ medicinsk
forskning.

•

Hela den translationella kedjan samlad på
en plats; från patientbehov och vårdinsikter till
experimentell forskning, tillämpad forskning, kliniska
prövningar, kommersiell innovation, translationella
stödstrukturer och införande i vården.

•

•

•

•

•

Det två centrala koncepten med translationella
kluster och generiska translationella moduler
möjliggör för en forskningsmiljö som kan anpassas
efter olika behov i framtiden, växande och krympande
forskargrupper och skiftande fokus, samt en blandning
av olika aktörer.

•

Sahlgrenska Life är en möjlighet för Sahlgrenska
Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademien att
annonsera sig och öka sin närvaro i staden, bryta
områdenas upplevda inåtvändhet och slutenhet och
göra det tydligt för besökare och trafikanter att detta är
ett kraftfullt och dynamiskt kluster för life science.

Programinnehåll

Utgående från vision, mål och strategier har ett
programinnehåll beskrivits. Målsättningen har varit att
identifiera reella existerande aktörer och organisationer
som kan samlas till ett kraftfullt centrum, för att på så vis
skapa de nyttor som beskrivits ovan. Även andra möjligheter
och idéer till verksamhetsinnehåll har inhämtats genom
förstudien (se kapitel 6).
Utgående från programinnehållet har projektets kärna,
kritiska massa och optioner identifierats, illustrerade på
vidstående sida. Översiktligt kan programinnehållet,
utgående från ett scenario då alla optioner genomförs, delas
upp enligt följande använding:

Ökade möjligheter att dela kritisk infrastruktur och
produktionsplattformar mellan forskargrupper och
optimera lokalanvändningen.
Stärkta möjligheter till samverkan genom fysisk närhet,
möten i vardagen och tillgängliga infrastrukturer för
att utveckla gemensamma projekt.
Ökad närhet till stödfunktioner, kommersiell
service, restauranger och fikamöjligheter innebär en
förenklad vardag och en ökad vardaglig interaktion
mellan grupper i området.

Användning

kvm LOA

Universitetssjukvård

36 500

Stöd

16 225

Odontologi

17 800

Forskning

14 900

Utbildning

12 100

Övrigt

12 000

Service

8 900

Näringsliv

7 900

Sjukvård

2 000

Totalt

128 750

Möjlighet att stärka hela områdets serviceutbud, samt
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Kärna och optioner, verksamheternas innehåll och externt innehåll
angivna kvadratmeter avser lokalarea (LOA)

Ju mer ”kritisk massa”, desto fler strategier kan uppfyllas.

128 325 m2

5

externa optioner
300 m

3000
2000

m2
m2

12 000 m2
3000
108 025 m2

4

Gymnasieskola

VERKSAMHETSOPTIONER
Faculty club
”HÄLSOVETARBACKEN”
ledningsfunktioner, SA, SU, FTV
PRIMÄRVÅRDSAKUT

300 m2

2
2
2

17 800 m2

3
2

Övrigt verksamhetsinnehåll

operation, akut, helikopter mm

Externt innehåll i kärnan

5000 m2
3700 m2

kontor och labb, kommersiellt

1

VERKSAMHETsKärnan

2600 m

utbildningslokaler

2

4175 m2

funktioner som Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen
(”verksamheterna”) avser att inkludera i Sahlgrenska Life.

näringsliv och innovationsstöd

16 900 m2

translationella stödfunktioner

12 000 m2

translationella moduler

2. externt innehåll i kärnan 3. Verksamhets-

Innehåll från externa parter som har stor innehåll
programinnehåll
betydelse för att uppnå en attraktiv helhet. Övrigt
verksamheterna
Innehållet kan emellertid inte tillföras av från
som
inkluderas
i programverksamheterna. Risk och ansvar måste axlas av fastighetsägarna och huvudmännen.

Dela och
samutnyttja

Svensk nationell datatJÄnst

550 m2

Eget verksamhetsinnehåll och

Integrerade
utbildningsmiljöer

Laboratoriemedicin

18 985 m2

1. Verksamhetskärnan

Plats för näringsliv

restaurang, café, butiker, gym
konferens

1600 m2

55 210 m2

Dynamisk
täthet

odontologi

17 515 m2
65 510 m2

Mötesplats för
samverkan inom Life
Science

stort konferenscentrum

m2

2900 m
2000 m
2000 m

83 025 m2

Samla
translationella
funktioner

mobilitetscentrum
HOTELL, 80 rum
Produktionsanläggning GMP

2

met men ej ingår i Sahlgrenska Lifes gemensamma
kärna.
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Strukturer för
kortare avstånd och
starkare kopplingar

4. verksamhetsoptioner

5. externa optioner

Ytterligare möjligt verksamhetsin-

Ytterligare möjligt innehåll från

nehåll som verksamheterna eventuellt

externa parter som verksam-

vill tillföra (behöver utredas - ej klart i

heterna ser som intressant att

nuläget).

tillföra - bollen ligger hos fastighetsägarna och huvudmännen.

2
Inledning och bakgrund
En unik möjlighet
Göteborgs Universitets
ena livsvetenskapliga
fakultet, Sahlgrenska akademin, utgör tillsammans
med Sahlgrenska Universitetssjukhuset ett av
Sveriges starkaste kunskapskluster inom life science.
I Sahlgrenskaområdet och på Medicinareberget
arbetar och studerar omkring 20 000 personer inom
sektorerna vård, forskning, utbildning och näringsliv
med anknytning till life science. Dessutom besöker
3000 patienter Sahlgrenska Universitetsjukhuset
och Folktandvården i området varje dag.

Sahlgrenskaområdet och Medicinareberget är ingen vanlig
del av Göteborg. Det är en dynamisk kunskapsmiljö där
allting kretsar kring ett tydligt fokus: liv. Att förstå, rädda
och förbättra liv.
Hjärtat i kunskapsstaden bultar dygnet runt.
Ändå finns det bara en kvällsöppen kiosk i hela stadsdelen.
Och ett fåtal utspridda lunchrestauranger. Övrig
samhällsservice ska vi inte tala om. Och vet du inte riktigt
vart du ska när du kliver av bussen på Per Dubbsgatan blir
du stående lätt desorienterad i trafikrummet mellan de
slutna husfasaderna. Det bultande hjärtat kan vara svårt att
få syn på.

En strid ström av fötter rasslar från den vältrafikerade
spårvagnshållplatsen till sjukhusets många olika ingångar.
Det är sjuksköterskor som strax ska gå på sitt pass, lindra
smärta, bemöta oro, notera mätvärden och klockslag i
patientjournaler. Barnlösa par på väg till IVF-behandling,
med hoppet tänt om att äntligen bli föräldrar. En flicka
som håller sin pappa i handen på väg för att prova ut
hörhjälpmedel. En äldre man som för nitton minuter
sedan kollapsade med en stroke i sin trädgård på Brännö
förs från ambulanshelikoptern till neuroröntgen. Inom
en halvtimme från ankomst har kirurgerna på Bild- och
Interventionscentrum lokaliserat blodproppen i hjärnan
och avlägsnat den via en kateter i ljumsken.

Om verksamheterna på Sahlgrenska och Medicinareberget
ska kunna utvecklas till sin fulla potential och om området
även i framtiden ska kunna vara en nod av internationell
betydelse inom life science, då måste dess begränsningar
och problem överkommas.
Där vården slutar tar forskningen vid. Forskningen är
hoppet och vägen framåt. Men forskning idag ser inte
ut som forskning igår. Nya kunskaper har inneburit att
gamla disciplingränser istället har blivit till hinder för
framåtskridande. För att forskningen ska klara av att dra
nytta av förändringarna krävs en ökad tvärdisciplinär och
tvärsektoriell integration och ett utbyte mellan forskning,
vård och näringsliv.

På Medicinareberget deltar tusentals studenter i dagens
föreläsningar. I Wallenberg Center presenteras en av
Sahlgrenska akademins 200 årliga doktorsavhandlingar.
I stora salen bredvid riggas det för ett forskarsymposium
om livmodertransplantationer, med föreläsare från alla
världsdelar.

Den kvalificerade kliniska forskning som bedrivs vid
Sahlgrenska Universitetssjukhuset är idag rumsligt
uppsplittrad på ett stort antal mindre forskningslaboratorier,
med praktiska begränsningar, utspridda inom sjukhuset.
Samtidigt bedrivs den prekliniska forskningen på
Medicinareberget i föråldrade lokaler.

Den medicinska historien i området är lång och stolt.
Här utvecklade Per-Ingvar Brånemark på 50-talet den
revolutionerande implantattekniken osseointegration. År
2000 belönades Arvid Carlsson med Nobelpriset för sin
upptäckt av signalsubstansen dopamin.
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Experimentell
GRUNDFORSKNING

1. Lovande hypoteser och
experimentella resultat
utvecklas till potentiella
tillämpningar.

4. Iakttagelser i
vården ger upphov till
nya forskningsidéer.

införande
i vården

Utfall i tester
påkallar
modifieringar
av prototyp eller
grundhypotes.

3. Testade och
godkända prototyper
produceras och
implementeras i vården.

UTVECKLING AV
TILLÄMPNINGAR

2. Prototyper prövas
genom kliniska studier i
flera faser.

kliniska
tester
Vad är translationell forskning? Översättningen från experimentell forskning och teoretiska modeller till nya
läkemedel, behandlingsmetoder och medicinteknik som ger förbättrad hälsa och sjukvård.

Därtill begränsas en tätare vardaglig integration och
samverkan mellan vård, utbildning och forskning av två
strukturella barriärer: den täta trafiken på Per Dubbsgatan
och de höjdskillnader som separerar den kliniska praktiken
på Sahlgrenska sjukhuset från den experimentella forsk
ningen och utbildningen på Medicinareberget.
Dessa rumsliga begränsningar har under många år
diskuterats som betydande hinder för en tätare integration.
Men kanske kan de vändas till en stor, internationellt
sett, närapå unik möjlighet? De senaste åren har en djärv
tanke prövats i allt mer konkreta former: skulle barriärerna
kunna överkommas med en väl tilltagen byggnadskoppling
”mellan dal och berg”? En sådan byggnad skulle samtidigt
kunna lösa angelägna behov av moderna laboratorieoch forskningsmiljöer och bli en stark mötesplats och en
dynamisk vibrerande miljö mitt i områdets centrum. En
plats där det bultande hjärtat blir synligt.

•

...omsätta insikter som uppnås i forskning till
tillämpningar i form av nya terapier, metoder och
behandlingar som kan införas i vården.

•

...samarbeta kring gemensamma frågeställningar
mellan olika kunskapsdiscipliner för att lösa uppgifter
som bara kan lösas i skärningspunkten mellan olika
fält.

•

...bedriva patientnära försök av medicinska prototyper
och vetenskapliga hypoteser.

En fungerande translation förutsätter i sin tur en mycket
god kommunikation och samverkan. Då måste man kunna
mötas i vardagen och man måste kunna jobba ihop på
djupet kring gemensamma problem. För att nå dit krävs det
nya typer av samverkansmiljöer som både bringar samman
kritiska resurser och funktioner från det translationella
systemet, samt ger människor optimala förutsättningar för
att mötas i vardagen och arbeta ihop kring gemensamma
samverkansobjekt.

Behovet av translation

...låta erfarenheter från vården påverka inriktningen på
den akademiska och kommersiellt drivna forskningen.

...få till samverkan mellan sektorer för att utveckla
tillämpningar som bara är möjliga att uppnå genom
samarbete.

Att översätta kunskaper för att öka nyttan och förbättra
patientutfallet - detta är den stora utmaningen för vård och
för forskning i hela världen. Därför talas det om translation.

Det talas om translation - och det är viktigt. Begreppet
betyder enkelt uttryckt ”översättning” och i grund och
botten handlar det om precis det: att åstadkomma en
fungerande ”översättning” av kunskaper och insikter mellan
olika domäner och olika skeden. Det kan handla om att:
•

•

Sådana platser är det ont om, men möjligheten att brygga
över Per Dubbsgatan och knyta samman berg med
dal öppnar samtidigt upp möjlighet att få till en stark
translationell miljö i hjärtat av området, en konkret fysisk
brygga och stark mötesplats för life science.
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2006

En indikation på den
snabba teknikutvecklingen

Jämförelsekostnad för
sekvensiering av ett genom

2007

2008

10 000 000 USD

2009

1 000 000 USD

2010

2011

50 000 USD

Övergripande strategier och målsättningar
nationellt

SciLifeLab inrättas som
nationellt centrum för
molekylär biovetenskap

Västra götalanD

Utvecklingsplaner och planinitativ Sahlgrenskaområdet och
Medicinareberget

MedTechWest
etableras

“Kunskapsstaden Sahlgrenska”, Västfastigheter
och Akademiska Hus
vision 2006

Sahlgrenska sjukhusets
byggnadsplan 2008

”Life Science i Västra Götala
- möjligheter och utmanin
Ingvar Carlsson Rapport 201

Utvecklingsplan Medicinar
Sahlgrenska sjukhuset 201
Västfastigheter, Akademiska

SBK: Program för detaljplanearbete:
Sahlgrenska och Medicinareberget Kunskapsstaden Sahlgrenska
(bordlagt efter samråd)

Utredningar och initiativ kring
Per Dubbshusen och Sahlgrenska Life

Bakgrund och uppdrag
När blir egentligen ett projekt ett projekt? När startar
det och när är det slut? Vems är initiativet och hur
föddes idén? Drivs det av verksamhetens behov, eller
är det fastighetsutvecklingsdrivet?

densamma att prövas i samverkan med fastighetsägarna
Västfastigheter, Akademiska Hus och SveaNor/Vitartes.
Utvecklingsplanen utgjorde på ett sätt också starten
för Göteborgs universitets arbete ”Vision 2020
Medicinareberget”. Detta kom att klargöra att universitetets
kraftsamling inom life science-forskning och -utbildning
ska ske på Medicinareberget, i nära samverkan med Västra
Götalandsregionen. Visionen kom senare att vara grunden i
den campusplan för Medicinareberget som 2016 togs fram
gemensamt av universitetet och Akademiska Hus.

Ett flertal utvecklingsplaner, initiativ och strategier har lett
fram till föreliggande förstudie för Sahlgrenska Life. En
resa genom vilken medvetenheten om det stora behovet
av förbättrade kopplingar och integration inom life
scienceklustret Sahlgrenska-Medicinareberget, successivt
har skärpts. De finns angivna i kronologisk ordning i figuren
ovan.

Samtidigt som utvecklingsplanen presenterade Ingvar
Carlsson (år 2011) utredningen ”Life science i Västra
Götaland”. Denna har utgjort grunden för Västra
Götalandsregionens handlingsprogram för life science och
har i sin tur lett till flertalet satsningar och initiativ.

Tidigare och angränsande arbeten

Ett
viktigt
steg på vägen har varit den fysiska
utvecklingsplanen för Medicinareberget och Sahlgrenska
sjukhuset, som genomfördes gemensamt av verksamheterna
inom Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen
och fastighetsägarna 2010-2011. I planen föreslogs att en
länkbyggnad över Per Dubbsgatan skulle sammanlänka
området både fysiskt och verksamhetsmässigt. Idén med
länkbyggnaden kom sedan att utvecklas och nya lägen för

Ovanstående utgjorde, tillsammans med en utredning
om samordnad laboratoriemedicinsk verksamhet inom
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, basen i den projekttävling
som genomfördes under 2016 av fastighetsägarna (Vitartes

16
förstudie sahlgrenska life

2012

2013

10 000 USD

2014

2015

5 000 USD

Västra Götalandsregionens
handlingsprogram för life
science 2013-2015 VGR

2017

1 000 USD

”Ett konkurrenskraftigt
ekosystem för Life Science”
Susanne Ås Sivborg

and
ngar”
11:2

2016

Nationell
samordnare
för life science
utses

BoIC
invigs

500 USD ?

Regeringens proposition
Kunskap i samverkan – för
samhällets utmaningar och
stärkt konkurrenskraft

Västra Götalandsregionens
program för life science
2017-2020

WCMTM
etableras

2018

Nationell testbädd för
biologiska läkemedel
öppnar i Uppsala

Kraftsamling
Life Science

Göteborgs universitet
Hösten 2016
Strategisk lokalförsörjningsplan Förstudie Nybyggnad
2016-2040 Beslutad 7 juni 2016 Naturvetenskap Life

reberget och
11
a Hus, GU, SU

Göteborgs universitet Vision 2020-Medicinareberget

Beslut att samlokalisera life science till
Medicinareberget (GU) 7 juni 2016

Campusplan Medicinareberget
2016-2040 Antagen April 2016

Planprogram Medicinareberget Sahlgrenska
SBK

Beslut att inleda planarbete för ny entré-och sammanbindningbyggnad på Sahlgrenska och Medicinareberget

”Flöden”
Vinnande förslag
i arkitekttävling

Programidé för ett translationellt
Moleklärmedicinskt forskningscentrum och laboratoriemedicinskt centrum. SU Område 4 och
SvenaNor.
Intentionsavtal
Göteborgs stad
och SveaNor

Intenionsavtal SU och
SveaNor

Intenionsavtal GU och
SveaNor

Förstudie Sahlgrenska Life
Västra Götalandsregionen,
Göteborgs Universitet, SA, SU

Samordnad
laboratoriemedicinsk
verksamhet i
Projekttävling Per Dubb Sahlgrenska Life 2016
SU Område 4
Tävlingsprogram 2015
GU, SU, VästFastigheter

translationella systemet i Göteborg och life sciencesektorn
i Sverige i stort. Hur kan Sahlgrenska Life bli en strategisk
knutpunkt i detta sammanhang? Vilket är innehållet? Kort
sagt vad är Sahlgrenska Life och varför behövs det ur ett
verksamhetsperspektiv?

AB och Västfastigheter). Tävlingen syftade till att belysa
möjligheter att uppföra nya byggnader vid och över Per
Dubbsgatan. Resultatet av tävlingen presenterades våren
2016. I tävlingsprogrammet var utgångspunkten att
tämligen omfattande delar av den experimentella forskning
som idag finns på Medicinareberget skulle flytta till den nya
byggnaden. En sådan flytt är inte längre aktuell.

Förstudiens uppdrag

Efter projekttävlingen har konceptet utvecklats med
ytterligare verksamheter från sjukhuset och lokaler för
Folktandvården. Akademiska Hus har anslutit sig till
fastighetsägarkonsortiet. Göteborgs universitet och Västra
Götalandsregionen har fördjupat sitt samarbete kring
konceptet Sahlgrenska Life och inrättat en gemensam
styrgrupp, till vilken denna förstudie är knuten.

Syftet med förstudien har varit att fördjupat pröva
förutsättningarna för att realisera Sahlgrenska Life, att
identifiera och formulera verksamhetens gemensamma idé
om verksamhetsinnehåll och att identifiera och beskriva de
främsta vinsterna med projektet. Detta ska därefter sättas
samman till verksamheternas gemensamma lokalprogram.
Lokalprogrammet ska utgöra grund för fortsatt arbete
med projektering och produktion av en ny byggnad som
samlar translationella miljöer, där både Sahlgrenskas
och Medicinarebergets, men även stadens och regionens
förmåga och attraktionskraft inom life science kan stärkas.

De genomförda utredningarna ger ett mycket gediget
och genomarbetat underlag att stå på för att gå vidare
med en fortsatt kraftsamling. Mycket har dock varit med
den fysiska utvecklingen och byggnation i förgrunden.
Nu återstår att knyta samman idéerna om vad som kan
hända kring Per Dubbsgatan med perspektivet av hela det

En viktig utgångspunkt har varit att förstudien behandlar
hyresgästernas gemensamma behov i Hus 12-34, det vill
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2
säga de planerade nya byggnaderna över och kring Per
Dubbsgatan. Med gemensamma avses i denna förstudie
sådan verksamhet som är relevant för ingående parter i
Sahlgrenska Life och inte endast berör en av parterna.

Styrgrupp

•
•
•
•

Förstudien har fokuserat på fyra olika gemensamma
områden:

Göran Matejka, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Peter Lönnroth/Claes Jönsson, Västra Götalandsrgionen
Anders Carlberg, Västra Götalandsregionen
Silvana Naredi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs uni
versitet
Staffan Edén, Göteborgs universitet
Mårten Tiselius, Göteborgs universitet

1.

Universitetssjukvård

•
•

2.

Universitetstandvård

Adjungerade till styrgruppen:

3.

Stöd och service

4.

Näringsliv och innovation

•
•
•
•
•

Målet med förstudien har varit att:
•

Utreda Västra Götalandsregionens och Göteborgs
universitets gemensamma behov och utifrån detta
föreslå vilka gemensamma funktioner som kan eller
bör ingå i Sahlgrenska Life.

•

Beskriva vilka lokaler/areor detta kräver och ange
specifika krav på dessa areor. Detta sammanställs i en
lokalförteckning, se bilaga 1.

•

Göra en sammanställning av det totala areabehovet
för Hus 12-34. I sammanställningen inkluderas vid
sidan av hyresgästernas gemensamma behov även
hyresgästernas enskilda behov samt areor för externa
aktörer.

•

Ge en fördjupad beskrivning av förväntade nyttor med
Sahlgrenska Life.

•

Identifiera och beskriva aktiviteter (organisatoriska,
verksamhetsmässiga) som behöver genomföras
för att möjliggöra och stärka Sahlgrenska Life
projektet – det vill säga sådant som ligger utanför
lokalprogramsarbetet, men som behöver tas om hand
för att Sahlgrenska Life skall nå framgång.

Projektledning

•
•

Andreas Eklöf, projektledare
Erik Berg, bitr. projektledare

Delprojektledare

•
•
•
•

Universitetssjukvård, Lars Grip och Erik Hanse
Universitetstandvård Gunnar Eriksson och Annika
Ekestubbe
Stöd och service, Andreas Eklöf
Näringsliv och innovation, tf Anders Carlberg

Tidplan och genomförande

Förstudien har genomförts under första halvåret 2017, med
slutredovisning och överlämning av resultat till projektets
styrgrupp vid möte den 1 november 2017. Projektets
styrgrupp har träffats vid tio tillfällen. Projektplanen
fastslogs vid det tredje styrgruppsmötet, den 6 mars 2017.
I arbetet har representanter för samtliga berörda verksam
heter varit involverade. Arbetet har drivits genom intervju
er, workshops, presentationer, studieresor med mera. Ett
kraftsamlingsmöte för life science i Västsverige har hållits
med deltagare från akademi, offentlig sektor och näringsliv.

Uppdraget har med andra ord både omfattat Sahlgrenska
Life, som verksamhetsområde och som samverkansstruktur
och fysisk byggnadsstruktur, vilken kan etablera en ny
rumslig och organisatorisk koppling och integration mellan
Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Medicinareberget i
Göteborg.

I arbetet har även inkorporerats sedan tidigare pågående
utredningar/förstudier, bland annat. förstudier för
Folktandvården och Sahlgrenska sjukhuset.
Mer specifika arbeten för att få fram underlag till denna
slutrapport har bland annat berört:
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisation

Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen har
gemensamt varit uppdragsgivare till förstudien.
Projektägare

•
•

Lars Grip, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Erik Hanse, Sahlgrenska akademin
Gunnar Eriksson, Folktandvården
Annika Ekestubbe, Institutionen för Odontologi
Dan Holmstén, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Pam Fredman/Eva Wiberg, rektor Göteborgs universitet
Ann-Sofi Lodin, regiondirektör Västra Götalandsr
egionen

Omvärldsanalys Sahlgrenska Life (bilaga 2)
Utredning translationella kluster (bilaga 3)
Förstudie för gemensamt Färdighetscentrum (bilaga 4)
Lokalprogram Bibliotek
Workshop Stöd och service
Fördjupning Universitetstandvård
Kommunikationsplattform
Studiebesök till Oslo Cancer Cluster, Stockholm KI och
NKS samt Köpenhamn bl.a. KAU och Maersk Tornet.
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Bilder från workshops och studiebesök i Oslo, Stockholm och Köpenhamn inom ramen för förstudien
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3
Omvärld och närvärld
Utmaningar och möjligheter i förändring
Internationell utveckling: disruptioner i exponentialen
celler eller vävnad, är på mycket snabb frammarsch.
Idag är 7 av de 10 främsta storsäljande läkemedlen
biologiska. Framställningen av nya cell- och genterapier
ställer höga krav på kontrollerade produktionsproceser
och en ökad fysisk närhet från vården till godkända
labb och produktionsanläggningar blir viktigare. I
Sverige fångas detta för stunden upp i StockholmUppsala, där en ny nationell testbädd för produktion
av biologiska läkemedel byggs upp i samarbete med GE
Healthcare. Även i Storbritannien sker en uppbyggnad
av nationell infrastruktur för biologiska läkemedel i
form av en storskalig GMP-anläggning utanför London.
Denna ska möjliggöra att cell- och genterapier som
utvecklas i forskningslaboratorier snabbare ska kunna
vidareutvecklas hela vägen till marknadslansering.
Tidigare i år köpte amerikanska läkemedelsjätten
Gilead Sciences cellterapiföretaget Kite Pharma, för
hissnande 11,8 miljarder dollar och i september 2017 gav
amerikanska läkedemelsmyndigheten FDA klartecken
för den första kliniska användningen av en cellterapi
som bygger på genetisk modifierng av patienters egna
T-celler.

Den internationella utvecklingen inom det
biomedicinska
området
går
idag
mycket
fort. Det ställer stora krav på såväl vård som
forskning att arbeta med en hög grad av proaktiv
omställningsförmåga, uppdatera infrastrukturer
som tappat sin relevans, löpande justera
forskningsinriktningar,
implementera
nya
insikter, fylla på med nya professioner och etablera
fördjupade former av samverkan mellan vård,
akademi, näringsliv och patienter.
När utvecklingen går fort och oförutsebara disruptiva
innovationer kan förväntas inom många olika medicinska
delområden, då är prognosbaserade planeringsmetoder
inte längre lika användbara. Planeringen måste därmed
ställas om till att vara ständigt öppen för omplanering och
inriktad på att upprätthålla framtida handlingsutrymme,
anpassningsbarhet och omställningsförmåga. Vad som
kan förutses är att det kommer att ske förändringar och att
somliga av dem kommer vara till sin natur disruptiva. Det
går också att prognosticera rimligt väl inom vilka områden
sådana förändringar är på väg - och även mer specifika
teknologier, skiften och forskningsområden som är särskilt
viktiga att hålla ett öga på. Det som inte går att förutse är
när pågående forskning och utveckling bär frukt eller vilka
effekter och konsekvenser det kommer att få.

•

”För att ”skörda frukterna” av den
tekniska utvecklingen krävs närmare
samarbeten mellan diagnostiska lab
och behandlande kliniker, kliniska
prövningsenheter samt medicin- och
bioteknikföretag.”

I detta kapitel ges en översikt över övergripande förändringar
och trender inom life science och de utmaningar som detta
innebär för vård och forskning i allmänhet, samt mer
specifikt för life sciencesektorn i Västra Götaland och för
SU/SA.
•

Förbättrad diagnostik. En kraftfull utveckling
av nya diagnostiska metoder och hjälpmedel

Nya medicinska paradigm. Biologiska läkemedel,
det vill säga preparat vars aktiva substans producerats
ur material av biologiskt ursprung, såsom levande
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Referensprojekt som finns beskrivna i projektets omvärldsanalys (Omvärldsanalys - Miljöer för vård, life science
och translationell forskning, inobi, JUNI 2017). o = VÅRD OCH UTBILDNINGSMILJÖER, o = TRANSLATIONELLA MILJÖER, o =
SPETSMILJÖER OCH o = LIFE SCIENCE-KLUSTER. Referenserna bidrar med att ge en bakgrund till internationella tendenser,
utmaningar och strategier inom områdena vård och life science.

innebär sammantagna att en individanpassad
precisionsmedicin håller på att bli en praktisk
verklighet. Det handlar om att dra nytta av de
möjligheter som teknik- och kunskapsutvecklingen
ger att åstadkomma alltmer träffsäkra diagnoser
för exempelvis cancer, kardiovaskulära och ärftliga
sjukdomar med mera Detta i kombination med de
ökade möjligheterna att skräddarsy behandlingar och
låginvasiva medicinska interventioner, utifrån den
enskilda patientens specifika molekylärbiologiska
profil. För att ”skörda frukterna” av den tekniska
utvecklingen krävs närmare samarbeten mellan
diagnostiska lab och behandlande kliniker, kliniska
prövningsenheter samt medicin- och bioteknikföretag.

såsom digital patologi, automatiserad bildanalys
och kostnadseffektiv gensekventiering medför att
patienter kan få mer ändamålsenlig och personaliserad
vård. Alltfler biomarkörer identifieras och alltfler
ovanliga sjukdomar kan kartläggas och behandlas.
Behoven av ett tätt utbyte mellan klinisk medicin,
laboratoriemedicin och experimentell forskning ökar. I
Sverige bygger programmet Genomic Medicine Sweden,
som nyligen fått finansering från Vetenskapsrådet, upp
en decentraliserad nationell infrastruktur som inom
något år ska möjliggöra helgenomsekvensiering som
standard i klinisk rutin.
•

•

Utveckling av alltmer avancerade djupa neurala
nätverk (AI:s) gör det möjligt att med snabbt
förbättrad precision identifiera mönster i stora mängder
data, presentera komplex information överskådligt och
beforska tidigare svårbeforskade informationsmängder
(exempelvis bilddatabaser) genom statistiska metoder
som deep learning. Det stora genombrottet för AI
i klinisk tillämpning brukar dateras till 2012 och
sedan dess har datorerna gått om människor inom
alltfler delområden, såsom patologi, epidemologi och
diagnostik. Idag används IBM:s AI-maskin Watson på
de ledande cancerklinikerna i USA.
De

nyss

nämnda

tre

tekniska

•

framstegen

I takt med utvecklingen av bioinformatik, diagnostik,
genetik och olika former av ICT och telehälsa, växer
möjligheterna för vården att arbeta preventivt och
ingripa / påverka i tidiga sjukdomsstadier eller redan
innan en åkomma utvecklats. Informationsteknologier
möjligör nya typer av patientrelationer där det framtida
”kontraktet” mellan medborgare och vård kan inbegripa
att människor delar med sig av sin dagliga hälsodata i
utbyte mot vårdens övervakning av hälsotillståndet
och påkallande av preventiva åtgärder. Aggregationer
av sådan data och utvecklingen av sådana
patientgränssnitt ger också nya forskningsmöjligheter
- och nya möjligheter för forskningen att direkt påverka

21
ETT CENTRUM FÖR VÄRLDSLEDANDE TRANSLATIONELL FORSKNING, VÅRD, UTBILDNING OCH INNOVATION

3

b eh
an
d
l

NISKA STUDI
KL I
ER

g

o

sm

PR

kd

m

OV

ER

s ju

industri

gt
idi
ses
öm
e
nd
oe
ber

g
in

er
yp
ot
en

öm
se
sid
be
ig
ro
t
en
de

sjukvård

ek

ani

sm e r

N
VÄV

AD

S

ömsesidigt

Akademi

beroende

PATIENTEN I CENTRUm. DEt är inte bara inom vården som ”patienten i centrum” har fått en ökad betydelse under de
senaste åren. Även forskning inom akademi och näringsliv är i stigande utsträckning fokuserat kring - och beroende
av - patientgrupper. att få kontakt med patienter för provtagning, insamling av diagnostiska data, kliniska studier och
terapiutveckling orienterat runt kända sjukdomsmekanismer etc är nödvändigt för den medicinska forskningen idag. Ett
starkt gränssnitt mellan patienter och forskande aktörer är därför av allt större betydelse, Vården - och i synnerhet
specialistvården - blir den strategiska länken.

koncept till samarbeten kring stora sjukdomsgrupper.

vårdprocedurer och -resultat.
•

Förändrade forskningsgränser. De vetenskapliga
och tekniska framstegen förskjuter gränserna mellan
traditionella discipliner. Områden som bioinformatik,
statistik och healthtech växer kraftigt, medicinteknik
och läkemedel går ihop, olika forskningsområden går
in i varandra. Forskningen blir av nödvändighet alltmer
tvärdisciplinär till sin natur.

•

Utvecklingen av nya läkemedel orienteras
alltmer kring specifika patientgrupper som delar
grundläggande gemensamma sjukdomsmekanismer.
Medicinutvecklingen behöver direkt tillgång till
patienter bland annat av det skälet att det i växande
utsträckning är en fråga om att arbeta direkt med
mänskliga proteiner - som måste prövas direkt på
människor. Detsamma gäller för medicinteknik.
Patienterna är alltså ”flaskhalsen” och därmed blir
både läkemedelsbolag och akademi beroende av en
tät samverkan med vården. Medicinsk utveckling kan
i praktiken inte ske utan att sektorerna samverkar
och läkemedelsindustrins intresse för att samverka
med akademin har också ökat under de senaste åren,
samtidigt som fokus har förskjuits från specifika

•

Generellt stärks idag ett kraftigt ömsesidigt
beroende mellan vård och forskning. Forskningen
är både direkt beroende av tillgång till patienter, men
även av att det vårdsystem den arbetar gentemot tar
till sig och implementerar nya innovativa terapier och
teknologier. Vården är i sin tur beroende av forskningen
på flera plan: för att få tillgång till nya framsteg, förbättra
sina behandlingar och processer, men också för att
ge medarbetare möjligheten att delta i stimulerande
forskningsprojekt. Vården och forskningen är ”två sidor
av samma mynt” och direkt beroende av varandra. Det
innebär också att både akademisk och kommersiell
forskning som har samverkan med klinisk verksamhet
drabbas direkt när vården har svårt att få tid, resurser
och personal att räcka till - då blir även forskningen
lidande.

•

Betydelse av att tillhöra attraktiva kluster
ökar. I den internationella konkurrensen inom
kunskapsintensiva och högförädlade sektorer är kluster
med tillräcklig kritisk massa och tillräcklig täthet alltmer
avgörande för att attrahera kompetens, investeringar
och för att upprätthålla en dynamisk innovationsmiljö.
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”Inte minst betydelsefullt är det att ha tillgång till en tillräcklig
pool av kompetens från olika discipliner, och detta har särskilt
stärkt de stadsintegrerade klustren, där olika discipliner och
sektorer finns i varandras närhet.”

Inte minst betydelsefullt är det att ha tillgång till en
tillräcklig pool av kompetens från olika discipliner.
Detta har särskilt stärkt de stadsintegrerade klustren,
där olika discipliner och sektorer finns i varandras
närhet. Samtidigt har politik och investeringar tenderat
att gynna och förstärka de redan starka klustren,
medan regioner med begränsat sektorsinnehåll eller
en dålig integration mellan de ingående delarna snabbt
tappar i konkurrens- och attraktionskraft (se kapitel
7 i Sahlgrenska Life - Omvärldsanalys: ”Förtätade
ekosystem för framgångsrik translation” - Inobi 2017).

utmaningarna: att bemästra
komplexitet och klara översättning

Den snabba internationella utvecklingen öppnar
naturligtvis stora möjligheter för vård och forskning, men
den innebär också stora utmaningar.
I brist på ständiga, små och emellanåt mer genomgripande
stora organisatoriska och tekniska justeringar till de
föränderliga förutsättningarna, riskerar klyftorna att öka
mellan vilken vård som kan erbjudas patienter i olika
delar av vårdsystemet. Avståndet växer mellan vad som
är kliniskt möjligt, tillåtet och vad som är tillgängligt i
praktiken för alla patienter. Implementeras inte nya system,
nya terapier och nya behandlingar i vården, då kommer
forskningens möjligheter att göra skillnad i ”frontlinjen”
att krympa. Samtidigt minskar Sveriges attraktivitet som
forskningsnation.

Klusterkoncentrationen går igen inom många sektorer,
men trenden är särskilt stark inom life sciencessektorn,
där såväl små som stora företag söker sig till de kluster
där de kan ha ett nära utbyte med forskning och vård.
Särskilt stark attraktionskraft har klustermiljöer som
innehåller välrenomerade universitetssjukhus och en
närhet till regulatoriska myndigheter. Dessa kluster blir
attraktiva centra för den kliniska forskningen.
•

Med precisionsmedicinens stora potential följer också
en växande komplexitet som ställer höga krav på
infrastrukturer, organisation och samverkansformer.
Enbart den diagnostiska sidan innebär en lång kedja
av steg inbegripande bland annat provtagning,
leverans till ackrediterade laboratorier, hantering och
arkivering av känsliga biologiska prover, genomförande
av gensekvensiering, matchning av data mot kända
biomarkörer, stordataanalys med AI-stöd och presentation
av resultatet i begripliga och tillgängliga former. Och därefter
en klinisk tolkning i team med bioinformatiker, diagnostiker
och behandlande läkare, samt en kommunikation med
patienten och beslut om lämpliga åtgärder. Alla dessa steg
är mycket kunskapsintensiva och måste utföras i processer
med hög kvalitet och exakthet.

Samtidigt har de globala värdekedjorna inom
life sciencesektorn börjat påverkas av samma
trend som under några decennier blåst genom
IT-sektorn; en outsourcing av allt större delar av
produktionen och växande delar av forskningen
till låglöneländer. Om detta är en utveckling som
kommer att kunna drivas lika långt för life science
återstår att se - kompetenskluster tenderar att vara
mer trögrörliga än kapital och ett område med en stor
nyckelkompetenspool kommer alltid att ha en stark
attraktionskraft för life scienceinvesteringar, oavsett
lönenivåer. Framväxten av biologiska läkemedel pekar
också, i jämförelse med kemiska läkemedel, tillbaka
mot ett behov av en ökad geografisk närhet mellan
vården och läkemedelsproduktionen.
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Schematisk illustration över ett life sciencekluster / translationellt system. inre cirkeln innehåller de entiteter och
aktörer som behöver finnas representerade i klustret. Graden av integration, närhet och åtkomlighet mellan delarna
påverkar starkt dess translationella förmåga..I den yttre cirkeln illustreras understödjande funktioner, resurser och
förutsättningar av varierande slag..

utveckling och testning av produkter, kommersialisering
samt vårdutveckling.

I de många fall som diagnostiken inte ger träff på några
kända variationer som kan förklara patientens tillstånd,
behöver den experimentella forskningen ges möjlighet att
arbeta vidare med datan för att öka förståelsen.

Vård- och forskningsorganisationer i hela världen står därför
idag inför samma utmaning: att hantera den tilltagande
komplexiteten och trots svårigheter och barriärer lyckas
accelerera translationen - översättningen - av resultat
från forskningen till förbättringar av vården. I praktiken
är detta en uppgift som måste överkomma hinder och
betydande svårigheter. Enbart uppgiften att framgångsrikt
lyckas lyfta forskningsresultat från ett akademiskt
forskningssammanhang till produktion av fungerande
prototyper, som kan prövas i godkända kliniska tester,
inbegriper en övergång mellan distinkt olika typer av
aktiviteter och kunskapsdomäner, som dessutom präglas

För att hantera kraven behöver robusta och samtidigt agila
former av samverkan utvecklas mellan alla de steg som är
direkt eller indirekt involverade i kedjan.
I praktiken består både vård och forskning av flertalet
kedjor liknande den som nyss beskrevs för diagnostik; med
beroenden och komplexa språng mellan helt olika typer av
fält, samt kopplingar och beroenden som gör forskningen
till ett avancerat ”stafettlopp”. Ingen enskild aktör i sektorn
har förmågan att på egen hand genomföra grundforskning,
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av olika kulturer. Detta ställer stora krav på individer
och organisationer. Det finns många punkter där den
translationella kedjan kan brytas och translation utebli,
alternativt där translationen blir onödigt fördröjd.
Det medför att forskningsresultat inte i tillräcklig grad och
inte tillräckligt fort omsätts i förbättrade terapier och att
iaktagelser som görs i vården inte heller i tillräcklig grad
influerar och påverkar forskningens fokus.

Translationella system
För att överföring av kunskaper ska kunna äga rum måste
ett helt system av komponenter runt den translationella
processen finnas på plats och i olika skeden kunna aktiveras
- användas. Denna väv av funktioner kan sägas utgöra ett
translationellt system. Komponenterna i detta system är av
olika slag: organisationer, infrastrukturer, interstrukturer
(mötesplatser), regelverk, funktioner och resurser. De kan i
praktiken vara utspridda över ett större geografiskt område
- eller väldigt väl geografiskt samlade. Det viktiga är att de,
på ett eller annat sätt, är lättåtkomliga i den translationella
processen - i vardagen. Ju mer lättåtkomliga de är desto
bättre fungerar translationen.
I händelse av att viktiga komponenter i systemet saknas
- exempelvis åtkomst till patientdata - begränsas hela
systemets translationella förmåga.
En modell över ett translationellt system, med (en
delmängd av) dess essentiella komponenter illustreras på
detta uppslag.
I systemet finns en punkt av särskilt stor betydelse - de
samlade translationella miljöerna. Detta är sammanhang
som bringar samman systemkomponenter från olika
delar av systemet. De är inriktade på att möjliggöra just
translation - en översättning av insikter och resultat mellan aktörer, sektorer, skeden, discipliner och kulturer
som opererar utifrån olika drivkrafter , målsättningar och
värdesystem.
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OMVÄRLD OCH NÄRVÄRLD

Life science i Sverige: ett prioriterat forskningsområde
Life science är en strategisk svensk framtidssektor
och ett av regeringens prioriterade forsknings
områden. I dag närmar sig exportvärdet från sektorn
100 miljarder. Av det står läkemedel för ungefär 70 %
och medicinteknik för 30 %.

kraftsamlingarna är nog utan jämförelse Nationellt centrum
för livsvetenskaplig forskning (SciLifeLab) i Stockholm och
Uppsala och synkrotronljuskällan Max IV i Lund.
SciLifeLab är visserligen placerat i Stockholm, men
avsikten är att det ska fungera som en nationell infrastruktur
för biovetenskapliga projekt inom alla svenska lärosäten
och forskargrupper - samt svenska life scienceföretag. På
SciLifeLab finns, bland mycket annat, idag världens enda
proteinatlas och en plattform för läkemedelsutveckling
(drug discovery development), som står öppen för aktörer
från alla sektorer att använda sig av.

Under de senaste 20 åren har direktinvesteringarna från
utlandet i sektorn ökat från cirka 1 miljard per år till 10
miljarder per år.
Idag finns 60 % av Sveriges företag inom bioteknikområdet i
Stockholmsregionen, som är starkt dominerande i systemet.
I övrigt är den svenska life scienceindustrin primärt
koncentrerad till fyra regioner, Mälardalen (StockholmUppsala), Köpenhamn-Malmö-Lund, Göteborg samt
Umeå, med mindre kluster även i Linköping och Örebro.
Den gemensamma nämnaren i dessa områden är starka
universitetsmiljöer och universitetssjukhus, där forskning
och industri under längre tid har vuxit upp i närheten av
vården.

En distribuerad nationell infrastruktur för bioinformatik,
NBIS, har byggts upp under senare år, med noder i Lund,
Göteborg, Linköping, Stockholm, Uppsala och Umeå.
NBIS stöttas av vetenskapsrådet och samtliga svenska
universitet och ingår som en del i SciLifeLab.
Kliniska studier är ett annat område som håller på att stärkas
upp strategiskt. I samarbetet mellan Vetenskapsrådet
och Sveriges sjukvårdsregioner bildades för tre år sedan
enheten för Kliniska Studier, med säte i Göteborg och sex
regionala noder. Genom enheten byggs det upp en nationell
infrastruktur för att underlätta kliniska studier av hög
kvalitet.

NATIONELLA
forskningsinfrastrukturer och
strategiska styrkor

I början på 2000-talet talades det om att den
kliniska forskningen var i kris. Under de senaste två
regeringsperioderna har ett stort skifte påbörjats och en
vändning har skett. Biomedicin har utsetts till ett strategiskt
forskningsområde och staten driver aktivt på för att öka
universitetens och universitetssjukhusens samverkan - och
få stopp på en hämmande ”provinskonkurrens” - samt att få
aktörerna att sluta gemensamma avtal för att bygga upp fler
gemensamma infrastrukturer till ömsesidig nytta.

Det konkreta genomförandet av kliniska studier
stöttas också av Vetenskapsrådets kommitté för
klinisk behandlingsforskning – som ger stöd till stora
kliniska studier av “hög vetenskaplig kvalitet”. Klinisk
behandlingsforskning handlar om att optimera befintliga
behandlingsrutiner, läkemedel och medicinsk teknik eller
att utveckla och utvärdera nya sådana. Det vill säga både
“konsumtion” och “produktion” av forskning.

Statens direktinsatser genom riktade satsningar har också
ökats dramatiskt och flera nya kraftfulla och påkostade
nationella infrastrukturer för forskning har byggts
upp. Dessa innebär att Sverige idag är jämförelsevis väl
positionerat vad avser avancerade teknologiplattformar.
Mest uppmärksammade och profilerade bland de nationella

En gemensam nationell biobank kommer att byggas upp
för hela Sverige. De sju sjukvårdsregionerna har beslutat
att gå samman och bilda en gemensam biobank som ska
vara öppen för vård, akademi och industri på lika villkor.
Den vägen ska det vara möjligt att gå in och få ut genotyp,
exempelvis för alla diabetespatienter som varit i kontakt
med vården i hela landet.

26
förstudie Sahlgrenska life

på den svenska life sciencekartan finns DET I PRINCIP bara SEX orter av någon större betydelse, i samtliga fall med
centrum runt ett universitetssjukhus - motorn i systemet. men inget av klustren har på egen hand tillräcklig kraft, eller
tillräckligt stora patientgrupper, det är bara som helhet som systemet kan konkurrera internationellt.

samverkan med sjukvården enligt en translationell modell.
Västra Götalandsregionen tillför från sina medel under 10
år omkring 150 miljoner kronor i medfinansiering och totalt
har regionen tillsammans med Knut och Alice Wallenbergs
Stiftelse, Göteborgs universitet och AstraZeneca anslagit
620 miljoner under en 10 års-period för rekryteringen
av unga och lovande forskare till molekylärmedicinsk
forskning vid Göteborg universitet.

life science - ETT NATIONELLT SYSTEM

De stora statliga ansträngningarna under senare år vilar på
insikten att Sverige bara har kapacitet att vara internationellt
konkurrenskraftigt inom life science om landet kan fungera
som ett sammanhängande translationellt system, genom
”nationell samordning för internationell konkurrenskraft”.
Bakom orienteringen mot life science som ett nationellt
system ligger en längre tids fotarbete av offentliga
utredningar och uppdrag som har dragit i samma riktning.

Även det statliga riskkapitalet har gjorts om för att
kunna möta sektorns behov på ett bättre sätt. Sveriges
innovationsmyndighet Vinnova har uppdraget att
driva ett antal program (bland annat de strategiska
innovationsprogrammen SWElife och Medtech4health)
med målet att bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft
inom life science.

Idag leds statens övergripande involvering och pådrivning
av sektorn av en nationell life sciencesamordnare.
Men även andra aktörer har varit pådrivande. I synnerhet
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Sveriges största privata
forskningsfinansiär, som stödjer excellent grundforskning
inom medicin, teknik och naturvetenskap med, under de
senaste åren, 1,7 miljarder kronor årligen. I kraft av storleken
på medel men också uthålligheten i satsningarna utövar
Wallenbergstiftelsen mycket stort inflytande över den
naturvetenskapliga forskningens inriktning.

Samordning en av forskningsinfrastrukturer till nationella
arenor, inte minst inom life science, har varit en stark
trend i några år. Innebär det att infrastrukturbyggandet
i och med detta är färdigt? Inget tyder på det. Sverige
har en lång tradition av att utveckla sin internationella
konkurrensförmåga
genom uthålliga investeringar i
teknik- och kunskapsutveckling i de sektorer som ses som
nationellt betydelsefulla. Detta är en strategi som historiskt
sett har lönat sig väl.

2014 inleddes satsningen Wallenberg Centrum för Molekylär
Medicin som en nationell satsning för att stärka svensk
forskning inom life science. Göteborg är en av fyra noder
där forskargrupper har rekryterats och etablerats i nära
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”Målsättningen med de strategiska innovationsområdena är att utveckla
internationellt konkurrenskraftiga innovationsmiljöer genom samverkan mellan
branscher och sektorer, forskningsinstitut, näringsliv, universitet och högskolor,
offentlig sektor i övrigt, civilsamhälle och andra aktörer.”

Dock kan infrastrukturer även innebära andra ting än
tekniktunga
spetslaboratorier. För Sveriges främsta
strategiska styrkor som forskningsnation är inte främst
de tekniktunga infrastrukturerna, utan något betydligt
mer torrt: en anrik och välfungerande byråkrati. De 106
nationella kvalitetsregistren är ett gammalt flaggskepp för
ordning och reda. Registren är genom sin långa historia (det
första medicinska registret, som fortfarande är verksamt,
skapades 1753) och genom sin goda täckning, en viktig
nationell resurs. Till bilden hör även personnummersystemet
som gör att patienter i Sverige går att spåra på ett helt
annat sätt än i andra länder som konkurrerar om att vara
forskningsnationer för kliniska studier. Samtidigt ligger
stora ansträngningar framför oss när det gäller att göra
patientregistren mer tillgängliga.

Utmaningar för det svenska life
sciencesystemet

Vilka är då framtidsutsikterna och utmaningarna för
life sciencesektorn i Sverige med de senaste årens stora
satsningar i ryggen och med den forskningspolitiska
inriktningen under fötterna?
Stora satsningar på forskningsinfrastrukturer är bara
ena sidan av myntet. För att uppnå framgångsrika
forskningsresultat behövs det extraordinär kompetens och
idogt stafettarbete. Det behövs forskning med både bredd
och spets. Det råder en hård internationell konkurrens om
etablerade ledande forskare och lovande juniora dito. Här
finns betydande utmaningar både i att lyckas attrahera och
att behålla nyckelkompetens. Sverige har emellertid några
komparativa fördelar och starka rekryteringsfaktorer,
exempelvis lärarundataget.

Idag är Vårdguiden 1177 en annan gemensam
informationsinfrastruktur av stort värde som når ut till en
mycket stor andel av patienterna. Men det är också en möjlig
forskningsresurs och ett verktyg för att rekrytera patienter
till forskningsstudier.

Överlag behöver forskningssystemet blir bättre på att
leverera patientnytta i snabbare takt. Idag tar det i genomsnitt
12 år från att en bättre behandlingsmetod är evidensbaserad
tills den har nått 80% av svenskarnas sjukvård - det innebär
att patienter ges väldigt olika förutsättningar att få tillgång
till bästa möjliga behandling. Överföringen av kunskaper
och behov från vård och klinik till forskning och tillbaka
till tillämpning (translation) behöver accelereras och
underlättas.

Forskningspolitisk inriktning

Regeringens forskningsinriktning uttrycks i den
forskningspolitiska propositionen Kunskap i samverkan
– för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft
(2016/17:50). Regeringens mål är att stärka tvärvetenskaplig
och tvärsektoriell forskning och innovation och öka
samverkan.

Vården behöver snabbare ta till sig och implementera
innovativa mediciner och nya behandlingar, oavsett var
dessa kommer ifrån. Under några decennier har samhällets
fokus legat på att hålla nere läkemedelskostnader - det
måste emellertid även finnas utrymme för att satsa på
nya innovativa läkemedel. Annars kommer Sverige snabbt
tappa relevans som nation för klinisk forskning.

Life science ingår som ett av de utpekade strategiska
nationella innovationsområdena och omfattas av ett
nyinrättat samverkansprogram. Målsättningen med
de strategiska innovationsområdena är att utveckla
internationellt konkurrenskraftiga innovationsmiljöer
genom samverkan mellan branscher och sektorer,
forskningsinstitut, näringsliv, universitet och högskolor,
offentlig sektor i övrigt, civilsamhälle och andra aktörer.

För att åstadkomma en snabbare överföring av kunskaper
behöver dedicerade translationella miljöer utvecklas och
stärkas. SciLifeLab är som nationell infrastruktur ett
exempel på en sådan miljö där kritiska systemkomponenter
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Forskning kring nya vacciner vid Sahlgrenska akademin.

Nationella
kvalitetsregister,
databaser,
journaler,
verksamhetsstyrning
och
informationshantering
behöver samlas till fungerande och kommunicerande
helhet. Systemintegration är ett område som under en
längre tid blivit eftersatt. En förbättrad integration av
vårdens informationssystem och förbättrade digitala
patientjournalsystem är en förutsättning för en tillgänglig
och effektiv hälso- och sjukvård och translationell forskning.

bringas samman i en samlad struktur. Motsvarande
translationella miljöer - starka mötesplatser för systemets
delar - behöver utvecklas på fler håll än StockholmUppsala för att upprätthålla livskraftiga och växande life
sciencekluster och klinisk forskning i fler delar av landet, till
nytta för näringslivsutveckling och en jämlik vård.
I USA har ett 60-tal motsvarande translationella hubbar/
miljöer byggts upp med finansiellt stöd från det nationella
programmet Clinical and Translational Science Awards.
Många av satsningarna har också omsatts i nya byggnader
- fysiska miljöer utformade för att stimulera och underlätta
translation och den tvärdisciplinära samverkan som utgör
translationens praktiska förutsättning.

Patienters erfarenheter och drivkrafter behöver i ökande
grad användas som en motor för vård och forskning. Såväl
den enskilda patienten som patientorganisationer behöver
involveras mer i inriktning och genomförande av vård och
forskning.
Se till att nya miljöer för forskning har en tillräcklig
robusthet, generalitet och flexibilitet för att fungera också
på sikt i mycket förändrade förutsättningar.

Kompetensförsörjningen innebär betydande utmaningar
framförallt inom bristyrken där behoven växer betydligt
snabbare än arbetskraften, såsom bioinformatiker och
medicinskt utbildade statistiker, samt i områden där
vårdsektorn konkurrerar med andra sektorer om kompetens,
som programmerare, administratörer och kommunikatörer.
Detta är en flaskhals och ett område där det finns behov av
att arbeta mer proaktivt. Identifiera vilka nya yrkesgrupper
som behövs och skapa utbildningar för att få fram dessa.
Genom att så frön av intresse hos ungdomar idag läggs
grunden för framgångar om tio år.
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OMVÄRLD OCH NÄRVÄRLD

Life science i Västra Götaland: kluster med potential
Hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen
sysselsätter omkring 48 000 personer och omsätter
under 2017 cirka 44 miljarder kronor.
Den privata life sciencesektorn i Västra Götalandsregionen
sysselsätter i sin tur drygt 7000 personer fördelade på
cirka 300 företag och drygt 540 arbetsställen. Den största
enskilda privata arbetsgivaren inom sektorn är AstraZeneca
med drygt 2000 anställda i Mölndal. Sysselsättningen är till
övervägande del (90%) koncentrerad till regionens kärna,
kommunerna Göteborg, Mölndal och Härryda.

•

Kraftfulla innovationsstödjande system. Som
dessutom har byggts ut ordentligt de senaste åren,
med utvecklingen av Sahlgrenska Science Park,
Innovationsplattformen, Gothia Forum, MedTechWest,
inkubatorn BioVentureHub hos AstraZeneca, WCMTM
med flera.

•

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en av norra
Europas största samlade vårdenheter med ett stort
patientunderlag och en lång tradition av samverkan
med samhället, med Göteborgs universitet och
med Chalmers kring både forskning och utbildning.
SU kombinerar länsjukhusets bredd med en
högspecialiserad vård inom 25 olika områden, varav sju
rikssjukvårdsuppdrag.

•

Den kliniska forskningen inom Sahlgrenska
akademin och Sahlgrenska Universitetsjukhuset
är ledande i Sverige. Internationellt starka
forsknings- och behandlingsområden inkluderar
oral kirurgi, mödravård, urologi, hepatologi, geriatrik,
transplantation och regenerativ medicin.

•

Goda möjligheter till kliniska prövningar med en
tydlig ingång genom Gothia Forum.

•

Sahlgrenska är ett centralt lokaliserat samt
lättillgängligt storsjukhus med mycket goda
kommunikationer till den övriga staden. Restiden
till life scienceklustret i Mölndal är 15 minuter med
kollektivtrafik, till Chalmers Johanneberg är det inte
mer än 5 minuter och till Brunnsparken cirka 12 minuter.

•

Ett av världens ledande life scienceföretag
satsar på Göteborg. AstraZeneca har på senare
år koncentrerat sin verksamhet till tre strategiska
forskningssiter i Cambridge, Gaithersburg samt
Mölndal, där ca 2000 personer är sysselsatta i
kvalificerad forskning. Över ett 30-års perspektiv är
anläggningen i Mölndal en av de mest produktiva
forskningssiterna i världen.

•

I Mölndal finns planer på vidareutveckling av området
i anslutning till AstraZeneca, med upp till 100 000

Strukturellt består sektorn till 80% av småföretag (1-9
anställda), samtidigt som sysselsättningen till 75% sker
inom de stora och medelstora företagen (50+ anställda).
Hur väl fungerar life sciencesektorn i Västra Götalandsregionen idag? Utgör life science i praktiken ett kluster? Finns
det fullgoda kopplingar mellan aktörerna som ger förutsättningar för värdeskapande synergier? En överflygning pekar
på att här finns både styrkor, möjligheter och utmaningar.

Västsveriges styrkor och
MÖJLIGHETER
•

•

Gott samarbetsklimat och högt förtroende
mellan institutioner och aktörer. Historiskt har det
funnits en nära koppling mellan akademi, sjukvård och
företag som har haft stor betydelse för utvecklingen i
regionen. Ett exempel på detta är den mångåriga
samverkan - på personbasis - mellan Sahlgrenska
akademin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och
Astras forskningsbolag Hässle som 1988 resulterade
i marknadsintroduktionen av det revolutionerande
läkemedlet Losec, en av världens genom tiderna mest
framgångsrika mediciner, som aldrig hade kunnat se
dagens ljus utan den nära kopplingen till både kliniskoch experimentell grundforskning vid Sahlgrenska.
Regionen har en lång innovationstradition och
en stark historia av att omvandla lovande forskning till
nya lösningar och produkter som lagt grunden till ett
flertal framgångsrika internationella storföretag och
marknadsframgångar.
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Kunskapsstaden Göteborg är hjärtat i Life sciencesektorn
31i Västra götalandsregionen. I mölndalsklustret finns cirka
3500 anställda inom life science. på sahlgrenskaområdet arbetar och studerar om kring 20 000 personer. De tre siterna
SU/SA, Mölndal och Chalmers bildar tillsammans en triangel inom vilken huvuddelen av regionens life science bedrivs.

Cochlear
Oriola

3

Innovation och företagstillväxt, infrastruktur för FoI inom
hälso- och sjukvården och FoU i samverkan.

kvadratmeter lokalarea för forskning inom life science.
•

•

•

I regionen i stort är MedTech-sektorn än starkare än
läkemedel, med ett större antal små och mellanstora
företag, medan läkemedel mer tydligt domineras
av ett stort bola. Inom MedTech finns även ett
stort antal lovande samarbeten mellan industri och
akademi. Under det senaste decenniet har regionens
specialiseringsgrad inom medicinsk utrustning och
instrument ökat.

År 2011 anlitades förre statsminstern Ingvar Carlsson för
att genomföra en genomlysning av den västsvenska life
sciencesektorn. Utredningen identifierade brister i systemet
och lämnade förslag till åtgärder och nya strukturer
för att stärka samverkan mellan akademi, näringsliv
och sjukvård. Sedan dess har regionen och aktörerna
genomfört stora investeringar för att stärka utvecklingsoch innovationskraften. Ett stort antal nya enheter har
tillkommit, däribland MedTechWest, Sahlgrenska Science
Park, Innovationsplattformen, Wallenberg Center for
Molecular and Translational Medicine, BioVentureHub,
Bild- och Interventionscentrum med mera.

Stöd av starka angränsande sektorer. Västsverige
har sedan gammalt ett starkt ingenjörskunnande inte
minst inom sektorerna fordon och IT. Den geografiska
närheten mellan medicinutbildningarna på Göteborgs
universitet (Medicinareberget) och inriktningen på
livsvetenskap och teknik vid Chalmers Tekniska
Högskola, är en stor potential. Även forskningen inom
signalteknik och fordonsteknik på Chalmers och inom
industrin är viktig för kompetensförflyttning.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
navet i Västsveriges life science

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är både länssjukhus
och specialistsjukhus med spetskompetens inom 25
olika specialiteter. Sjukhuset är centrumpunkten i ett
sjukvårdssystem med ett underlag på 1,7 miljoner invånare.

Hög utbildningsnivå. Två tredjedelar av de
sysselsatta inom sektorn har högskoleutbildning och
hela 14 % har en forskarutbildning.

För att klara kompetensförsörjning och kvalitet inom
den högspecialiserade vården har riksdagen beslutat att
denna skall centraliseras till ett begränsat antal landsting,
som därmed får en möjlighet att fokusera sin kunskap
och specialiseringsgrad kring dessa områden. Verktyget
för att styra centraliseringen är rikssjukvårdsuppdragen,
som i skrivande stund är 15 stycken till antalet. Att ha ett
Rikssjukvårdsuppdrag innebär att sjukhuset har i uppdrag
av Socialstyrelsen att på egen hand, eller i samarbete med
andra sjukhus, bedriva nationell vård inom uppdragets
område

Västra götalandsregionens arbete
med life science

En central aktör för den regionala utvecklingen inom life
science är VGR, Västra Götalandsregionen, som vid sidan
av att driva hälso- och sjukvården, också är pådrivande och
samordnande inom satsningar på forskning och innovation.
I Västra Götalandsregionens näringslivsstrategi är life
science ett prioriterat styrkeområde. De konkreta insatserna
vilar på två ben: dels satsningar drivna av regionens
egna verksamheter inom hälso- och sjukvård, och dels
projektfinansiering som ges till externa aktörer.

Sahlgrenska
Universitetssjukhuset
har
flest
rikssjukvårdsuppdrag i Sverige, totalt sju stycken,
inkluderande bland annat transplantation av hjärta, lunga
och lever, samt hjärtkirurgi på barn och vuxna.

Vägledande för prioriteringar och inriktning är Västra
Götalandsregionens program för life science 20172020. Programmets mål är att bidra till en attraktiv
och internationellt konkurrenskraftig region med hög
sysselsättning, stark forskning och en innovativ hälsooch sjukvårdsorganisation till nytta för patienter och
medborgare. Fokus ligger på de tre insatsområdena

Inom FoUUI-området (Forskning, Utbildning, Utveckling,
Innovation) är Sahlgrenska Universitetssjukhuset fullt ut
inriktat på samverkan utgående från visionen att ”vara det
naturliga valet som samarbetspartner för industri och andra
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Life scienceklustret i västra götalandregionen är i dagsläget väl utbyggt med en bredd av funktioner. Den samlade
translationella miljön saknas dock - där kan Sahlgrenska life innebära en stor skillnad.

externa institutioner för utveckling av medicinska och
tekniska behandlingsmetoder”. Men innovationsarbetet
drivs också med utgångspunkt från vårdens medarbetare
och patientinnovationer som fångas upp genom VGR:s
innovationsplattform.

samhället, har universitetet engagerat sig i genomförandet
av Sahlgrenska Life. Genom Sahlgrenska Life tillförs
kraftfulla translationella miljöer där forskning, klinik,
utbildning och näringsliv kan samverka i gemensamma och
parallella projekt i varandras direkta närhet.

Sjukhusets ambition är att gå från en roll som ”passiv
testbädd och konsument” av nya innovationer och terapier
till att mer aktivt definiera och synliggöra behov, väcka idéer
och därmed driva innovationsarbetet.

Göteborgs universitet har under de senaste åren arbetat
hårt med att tydliggöra och synliggöra de gemensamma
forskningsinfrastrukturer som finns att tillgå både för
forskare inom universitet, men även för industri och andra
akademiska aktörer.

Göteborgs universitet: den livsvetenskapliga forskningen samlas

De gemensamma forskningsinfrastrukturerna ligger
samlade under paraplyet Core Facilities, som erbjuder
avancerad teknisk utrustning och högkvalitativ service med
den senaste teknologin, samt hjälp med experimentell design
och analys. GU har sju Core Facilities på Medicinareberget
och en (NanoSims) placerad i BioVentureHub hos
AstraZeneca i Mölndal.

Göteborgs universitet har beslutat att samla all verksamhet
inom life science, inkluderande den naturvetenskapliga
fakulteten, till Medicinarberget. En samlokalisering av
medicinare och naturvetare ger förbättrade möjligheter
för forskning och utbildning att dra nytta av närheten
till varandra och till sjukhuset, dela infrastrukturer och
samverka tvärdisciplinärt kring gemensamma projekt
inom och mellan medicin, biomedicin, odontologi och
naturvetenskap.

Universitet bedriver även tillämpad forskning i samarbete
med näringsliv och offentlig sektor. Detta bidrar till
utvecklingen av nya företag i regionen. Sådan samverkan
kan stärkas och bli fysiskt tydlig i miljön genom Sahlgrenska
Life.

För att uppnå största möjliga nytta av universitetets
samling av livsvetenskaperna till en plats i staden och
stärka ambitionen att öka samverkan med det omgivande
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Vid Chalmers finns även institutionen för Biologi och
Bioteknik som inkluderar Jens Nielsesns uppmärksammade
forskargrupp inom Systembiologi, med ett antal laboratorier.
Systembiologi är ett mycket multidisciplinärt forskningsfält
som involverar kemister, matematiker, biologer och
ingenjörer kring experimentella frågeställningar som syftar
till att dechiffrera funktionen hos levande celler, och ur detta
utveckla nya läkemedel eller effektiva cellfabriker.

Chalmers: life science engineering

Samverkan mellan SU, GU och Chalmers Tekniska Högskola
går lång tillbaka i tiden och har genom åren burit många
frukter. Idag är life science engineering (Livsvetenskap
och Teknik) ett av Chalmers utpekade styrkeområden och
högskolan är internationellt välpositionerad inom forskning
och utveckling av bioteknik och medicinteknik.
Medicinteknik i frontlinjen blir idag allt mer beräkningstung
och algoritmberoende. På Chalmers kombineras
kompetenser inom dessa och andra kunskapsfält som
materialvetenskap och nanovetenskap, på ett sätt som har
visat sig kunna generera kraftfulla innovationssynergier till
gagn för ny medicinteknik.

En annan relevant entitet vid Chalmers är Centrum för
Vårdens Arkitektur (CVA), som samlar några av världens
ledande experter inom utformning av läkande vårdmiljöer.
Vårdarkitekturen bör ses som en del av behandlingen och
rätt utformade byggnader kan stödja såväl effektivitet som
vårdresultat och patientens upplevelse av vårdens kvaliteter.

Vid institutionen för Elektroteknik finns ett flertal
forskargrupper
inriktade
på
signalbehandling
i
medicintekniska tillämpningar, som resulterat i lovande
metoder och system för diagnostik av sjukdomstillstånd
som stroke, bröstcancer, lokalisering av epileptisk
hjärnaktivitet och mikrovågsbehandling av tumörer. Ur
den tvärdisciplinära forskningssamverkan har sprungit
produkter som Strokefinder och företag som Medfield
Diagnostics.

Gothenburg life science triangle

Ett geografiskt område som ungefärligt kan definieras
utifrån de tre noderna Sahlgrenska - Chalmers - AstraZeneca,
utgör mittpunkten i life sciencesektorn i Västra Götaland,
med en betydande andel av det samlade antal sysselsatta,
kompetenser, resurser och arbetsställen.
Ett sätt att beskriva området på är att triangeln innehåller
Inom triangeln finns en av de största koncentrationerna
av avancerad vård och life science-relaterad verksamhet
i Norden. Norra Europas största universitetsjukhus. Ett
universitet med en medicinsk akademi som bedriver
internationellt ledande forskning inom ett flertal områden.
En av Nordens tre ledande tekniska högskolor, med
framgångsrik FoU inom medicinteknik och bioteknik. Ett
av världens ledande läkemedelsbolag som här driver en av
världens mest produktiva forskningssiter. Väletablerade
innovationsstödjande
infrastrukturer.
Två
science
parks. Ett statligt forskningsinstitut. Ett translationellt
molekylärbiologiskt centrum (WCMTM). Ett välrenommerat
medicinskt bibliotek, med mera.

Ett annat exempel på framgångsrik samverkan mellan
Chalmers, SU och privat näringsliv under senare år
är utvecklingen av tankestyrda osseointegrerade benförankrade - armproteser. Detta är en revolutionerande
teknik som bygger på sammanförandet av flera avancerade
specialistkunskaper från det regionala kunskapsklustret.
På SU har Rickard Brånemark vidareutvecklat och förfinat
den teknik för förankring av proteser i skelettet, som
hans far Per-Ingvar Brånemark upptäckte på 1950-talet.
På Chalmers har forskaren Max Ortiz Catalan utvecklat
elektronik och avkodningsalgoritmer av nervsignaler som
ger brukare möjligheter att styra sin protes med tankekraft.
2013 genomfördes den första operationen i världen då en
armprotes med neuromuskulära elektroder implanterades
i kroppen.

Detta är sålunda en triangel med stor potential som
kapacitetsförtätning i det regionala klustret. Genom att
synliggöra triangelns existens och genom strategiska
satsningar på att förstärka dess noder, stärka kopplingarna
och genom att tillföra gemensamma samlande mötesplatser,
kan triangeln utvecklas till en betydande resurs för Göteborg.

Inom de tvärdisciplinära masterprogrammen Biomedical
Engineering och Biotechnology kombineras kunskapsfält
som inkluderar designprocesser, ingenjörsvetenskap
medicin, kemi och biologiska vetenskaper. Kärnan i
programmen handlar om att applicera ingenjörsvetenskap
för att förstå och påverka biologiska system och skapa nya
lösningar som berör ett brett spektrum av livsvetenskaper
och hälsovård.
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OMVÄRLD OCH NÄRVÄRLD

Sahlgrenskaområdet och Medicinareberget idag
Sjukhusområdet
och
Medicinareberget
har
en
monofunktionell karaktär: de är huvudsakligen inriktade
på en typ av verksamhet, rumsligt separerad från andra
stadsfunktioner. Den primära kopplingen till övriga
staden ombesörjs via två trafikleder; Per Dubbsgatan Guldhedsgatan som löper till Linnéstaden västerut och
Guldheden / Chalmers österut, samt Ehrenströmsgatan
söderut, mot Mölndal. Trafiklederna innehåller både
biltrafik, kollektivtrafik och snabbcykelväg. Dock inbjuder
den glesa stadsbilden, präglad av trafikbrus, höjdskillnader
och avstånd mellan målpunkter, inte till omfattande rörelser
till fots längs dessa vägar.

I denna del av förstudiens omvärlds- och
närvärldsanalys beskrivs de förutsättningar
och
begränsningar
samt
utmaningar
och
möjligheter som påverkar Sahlgrenskaområdet
och Medicinareberget. Fokus är dels den fysiska
miljön, dels serviceutbud och lokaliseringen av
verksamheter och forskargrupper idag.

LÄGE I STADEN OCH KOMMUNIKATIONER

Sahlgrenskaområdet och Medicinareberget ligger strax
söder om centrala Göteborg, där den sammanhållna
kvartersstaden löses upp i en mer uppluckrad
bebyggelsestruktur. Samtidigt övergår de jämförelsevis
jämna och flacka stigningarna från älvdalen i norr i en
varierad topografi med bergsplatåer genomskurna av raviner
och dalgångar som löper i riktning från nordväst till sydöst.
Sammantaget ett landskap med stora höjdskillnader, där
topografin i sin tur har skiktat stadsstrukturen i delområden,
sinsemellan åtskilda och markerade av branternas
naturliga gränser. Denna del av Göteborg karaktäriseras
av en för sin tid vanlig ABC-planering (uppdelning i
Arbete-Bostad-Centrum) som ytterligare har accentuerat
den bebyggelsezonering som följer av landskapets
mönster. Österut ligger bostadsområdena Norra och
Södra Guldheden, med varsitt mindre affärscentrum och
friliggande flerbostadshus omgivna av naturmark. Västerut
en mer småskalig bostadsbebyggelse i Änggården. Som
helhet har stadsbilden i närområdet en stark och tidstypisk
karaktär, men med en svag stadsmässighet.

Överlag, och vid en jämförelse med andra internationella
storsjukhus, är områdets placering i den större
stadsregionen förhållandevis central och lättillgänglig.
I jämförelse med övriga svenska universitetssjukhus
utmärker sig Sahlgrenskaområdet emellertid som det
minst stadsintegrerade och med den stadsbildsmässigt
mest avskilda placeringen. Tack vare att Per Dubbsgatan
utgör en av Göteborgs främsta öst-västliga förbindelser,
upplevs området trots detta inte som helt isolerat. Genom
de goda kollektivrafikkopplingarna tar en resa till centrum
(Brunnsparken eller Järntorget) ca 10 minuter. Nästan 70%
av de motorburna resorna till och från området görs med
antingen spårvagn eller buss.
Avståndet (mätt i meter) till Chalmers respektive
Linnéplatsen från Sahlgrenska Huvudentré är ungefär lika
långt och motsvarar avståndet mellan ytterpunkterna inom
området Sahlgrenska-Medicinareberget.

Sahlgrenska Sjukhusområdet är placerat i en av
områdets dalsänkor, medan Universitetets campus på
Medicinareberget håller till på en av Göteborgs högsta
punkter. Mellan dal och berg är höjdskillnaden ungefär
30 meter, vilket till stor del tas upp i en brant stigning
norr om Per Dubbsgatan. I kombination med Änggårdens
naturområde som gränsar till Sahlgrenska Sjukhusområdet
i söder har detta satt villkoren för platsens bebyggelse,
användning och dess till dags datum begränsade urbana
integration.

Medicinareberget har ett privilegierat, ljust och avskilt
läge som 1948 var kongenialt för en medicinsk högskola.
Idag strävar universitetet efter att öka sin samverkan med
samhället och sin synlighet i staden. Utifrån dessa ambitioner
innebär läget på berget en viss begränsning. Samtidigt
är berget en kvalitet som möjliggör ett sammanhållet
livsvetenskapligt campus, Göteborgs universitets enda
större samlade campusområde.
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Området mot nordost. Sahlgrenska Sjukhusområdet är placerat i en av områdets dalsänkor, medan Universitetets campus
på Medicinareberget håller till på en av Göteborgs högsta punkter. Bilden från 2008.

Sjukhusets bebyggelse i dalen är storskalig och tung
med genomgående tegelfasader, i huvudsak slutna
bottenvåningar, indragna och överlag anonyma entréer och
med fönster utskurna i vägg. Hushöjder från 5 våningar upp
till det lamellformade Centralkomplexets 18 våningar över
mark. Centralkomplexet innebar, när det uppfördes 1959, en
ordentlig expansion av sjukhusets kapacitet och än idag är
detta den byggnadsvolym som dominerar området. Inte så
mycket i kraft av sin höjd som genom sin långa fasadskiva
som förvisso ger inneliggande patienter och arbetande
i byggnaden en storslagen utsikt över Änggårdsbergen i
söder.

Gestaltning och struktur

Totalt innefattar området Sahlgrenska-Medicinareberget
en yta som motsvarar ungefär 70% av Göteborg inom
vallgraven. Avståndet mellan de norra och södra
ytterändarna motsvarar Avenyns längd från Götaplatsen
till Kungsportsplatsen. Tillskillnad från i de två senare
fallen saknar området emellertid ett välintegrerat nätverk
av många parallella rörelsevägar och det finns inte heller
en mångfald av öppna och lättillgängliga målpunkter som
det gör längs Avenyn. Entréerna är indragna från gator/
stråk och sammanbyggda massiva byggnadskomplex skär
av och begränsar rörelsemöjligheterna. Det medför dels att
avstånden inom området upplevs som mycket större och
dels att området - paradoxalt - kan upplevas på samma
gång som kompakt och glest.

Ett fåtal äldre byggnader inom sjukhusområdet har vissa
arkitektoniska värden, men dessa byggnader lämpar
sig samtidigt dåligt för att bedriva modern sjukvård i.
De senaste större byggnadstillskotten kom 1996, med
uppförandet av akutvårdhuset och 2016 med Bild och
Interventionscentrum, som uppfördes för att rymma
tung och avancerad medicinteknik som inte var möjlig att
integrera i befintliga lokaler med begränsade takhöjder och
bjälklagsbärigheter. Idag är BoiC en av norra Europas mest
teknikintensiva byggnader.

De offentliga rummen i området har, med några få undantag,
begränsade kvalitéer. Något annat är egentligen inte heller
möjligt att åstadkomma så länge som genomgående stråk
saknas och rummens kanter förblir antingen otydliga och
odefinierade eller utformade som passiva fasader och
slutna ytor. Det är värt att betona att det är detta - och
inte trafikflödet på Per Dubbsgatan - som är de offentliga
rummens och utemiljöns stora problem.

Bebyggelsen på Medicinareberget är jämförelsevis lättare
till sin karaktär och har integrerats i landskapet med

Bebyggelsemässigt har området överlag karaktären
av monofunktionell institutionsmiljö, orienterad kring
sjukhusets och universitetets verksamheter, vända inåt.
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OMrådet präglas av en varierad topografi med bergsplatåer genomskurna av raviner och dalgångar som löper i riktning från
nordväst till sydöst. Landskaepts stora höjdskillnader har i sin tur skiktat stadsstrukturen i delområden separerade med
naturliga gränser. Söder om sjukhusområdet utgör Änggårdsbergen en stor kvalitet.

Det främsta hindret för att åstadkomma en
sammanhängande helhet utgörs idag av den slutna
bebyggelsestrukturen runt Per Dubbsgatan. Den bristfälliga
gestaltningen av gaturummet, de slutna fasaderna, de
otydliga entréerna, den dåliga skyltningen och de få
tvärförbindelserna gör gaturummet otrivsamt, inbjuder
inte till längre vistelse och medför att det som kunde varit
den möjliga kopplingszonen mellan verksamheterna istället
upplevs som en dubbel barriär.

en större omsorg. Den äldsta bebyggelsen på berget är
Änggårdshemmet och Hälsovetarbacken, från tidigt 1900tal, men den stora bebyggelsekroppen utgörs av Klas
Anshelms långsträckta Medicinarelängan som balanserar
längst upp på höjden. Samtidigt har bebyggelsen här
på tidstypiskt sätt dragits in längre från gatorna vilket
accentuerar upplevelsen av en inåtvänd institution.
I båda delområdena har bebyggelsen kompletterats
efterhand och under årens lopp, för att tillgodose nya
verksamhetsbehov. Dessa organiska och successiva tillägg
har skett utan att vägledas av en samlad tanke om området
som helhet och utan att styras av en stark plan. Tillägg har
gjorts där och när det har varit möjligt och resultatet är
att rörelsemöjligheter har skurits av, möjliga målpunkter
har hamnat i perifera lägen och de potentiella kvaliteerna
som kan uppstå i en sammanhängande helhet aldrig har
utvecklats. Sjukhuset i dalen och akademin på berget är än
idag två öar med dåliga kopplingar sinsemellan.

Såväl sjukhus som akademi är beroende av Per Dubbsgatan
som sitt främsta möjliga gränssnitt och ”skyltfönster” mot
staden och mot allmänheten. Det är här som institutionerna
har en möjlighet att vara synliga, aktivt närvarande, öppna,
tillgängliga, inbjudande och tydliga. Idag är detta är en
möjlighet som till stora delar går förlorad - bebyggelsen
vänder istället genomgående ”ryggen” mot gatan.
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Huvudgångvägen upp till medicinareberget från
Sahlgrenska huvudentré - inte höjden av tydlighet eller
tillgänglighet.

Gaturummet runt per dubbsgatan präglas av byggnader
som vänder ryggen mot gatan. de slutna fasaderna, de
otydliga entréerna, den dåliga skyltningen och de få
tvärförbindelserna gör idag gaturummet otrivsamt.

med rötterna i 1900-talet, men till skillnad från många
dylika områden inom andra sektorer finns här även
en stor ”nattbefolkning” genom sjukhusets dygnetruntverksamhet.

STRÅK OCH ORIENTERING

Rörelsemässigt är områdena svårorienterade. De alternativa
rörelsemöjligheterna är begränsade samtidigt som de
avsedda rörelsevägarna är otydliga. Rummen mellan husen
präglas av återvändsgator och baksidor. Stråken har inga
tydliga utmärkande hierarkier, löper i flera fall inte fram till
några uppenbara målpunkter och följer inga genomgående
axlar, gestaltningsgrepp som traditionellt kan skapa
orienterbarhet och logik i en stadsmiljö.

Servicen ligger utspridd i områdets delar och är, med
undantag för Pressbyrån som ligger placerad i närheten av
spårvagnshållplatsen (dock anonymt utformad), inte synlig
mot några publika och genomkorsande stråk (se snedbild
på nästa sida). Det medför att matställena i hög utsträckning
är interna för verksamheterna och närmast har karaktären
av personalmatsalar med ett kundunderlag bestående av
de arbetande inom respektive verksamhet. Det begränsar
den ekonomiska bärkraften i verksamheterna, deras
utvecklingsbarhet, öppettider och förutsättningarna för
gränsöverskridande möten. I princip är det endast Lunchen.
nu som i någon mån fungerar som en gränsöverskridande
mötesplats mellan grupper inom området.

Gångtiderna är till följd av bebyggelsestrukturen onödigt
långa.
På Medicinareberget löper många gator parallellt, ibland i
så mycket som tre led, vilket ger ett ineffektivt nyttjande av
marken. De flesta tider på dygnet finns det ett överskott av
tomma parkeringsplatser, i synnerhet kvällstid. Utöver vissa
större markparkeringar finns även många mindre ytor som
skulle kunna ges en bättre användning än parkering.

Under senare år har god kost kommit att värderas allt
högre i samhället i stort. Närhet till kvalitativa matställen
för lunch och middag har blivit allt starkare attraktorer
som också bidrar till att locka ut arbetande från de olika
arbetsplatserna till delade och offentliga utrymmen. Den
stora verksametsinterna personalmatsalen som modell har
idag ersatts av publika restauranger och informella lounger
placerade i lägen där många stråk möts. Ännu saknas dock
omställningen mot ett sådant matutbud i SahlgrenskaMedicinarebergetområdet.

Kommersiell SERVICE OCH MATSTÄLLEN

Även om 20 000 personer rör sig dagligen i SahlgrenskaMedicinarebergetområdet, är utbudet av kommersiell
service begränsat. Totalt finns i området 5 restauranger,
4 caféer, blomsteraffär, bageri, frisör, apotek, skoaffär,
pressbyrå och två bankomater. Ett långt sämre kommersiellt
utbud än i en stad av jämförbar storlek. Det begränsade
kommersiella utbudet är typiskt för verksamhetsområden
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Överlag behöver såväl kommersiell som annan offentlig
service kompletteras för att öka områdets attraktivitet.
Avgörande för att så ska kunna ske är att service kan placeras
i publika och väl synliga lägen koncentrerat i områdets
kärna och runt huvudstråket Per Dubb, där underlaget av
kunder och besökare är maximalt.

Interstrukturer och mötesplatser

Utbudet av gränsöverskridande mötesplatser inom området
är begränsat. Gränsöverskridande kan här ses i flera olika
skalperspektiv, innefattande dels olika avdelningar, olika
verksamheter, olika sektorer samt gränsöverskridande
mötesplatser som även inkluderar det omgivande
samhället. Det råder brist på samtliga dessa typer av
gränsöverskridande mötesplatser.
Generellt sett en brist på logiska och tydliga mötesplatser,
samt på målpunkter som genererar rörelser mellan
områdets delar. Särskilt tydlig är denna brist kring områdets
centrum, vid huvudentrén och hållplatsen.

Tidigare planer och begränsningar

Från tid till annan uppstår trängande behov av att bygga
ut Sahlgrenska Sjukhusområdet och Medicinareberget. För
att hantera behovet har tidigare planer utarbetats både på
sjukhussidan och för Campus på medicinareberget.
Tidigare planarbeten har påverkats av idén om ett system av
tunnlar under staden. Idag är detta inte längre överväganden
som behöver vara styrande för områdets planering. Däremot
är en mindre tunneldragning från Dag Hammarsköldsleden
med anslutning från Medicinaregatan ett möjligt scenario
inte minst för att minska effekterna av genomfartstrafik
utanför sjukhuset (24.000 fordon per dag) eller för att leda
om trafik i samband med uppförandet av Hus 12-34.
Staden har inlett ett antal förtätningsprojekt i anslutning
till campus Medicinareberget och utreder möjligheterna
att fylla i luckorna i bebyggelsen för att skapa en tätare och
mer sammanhängande stadsstruktur. Detta skulle också
ha positiva effekter för campus och sjukhusområdet, som
då skulle bli mer integrerat i staden med ett kortare upplevt
avstånd från centrum.
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Mikrobiologen

Vid sidan av sjukhuset och Folktandvården som genererar
besök i form av patienter och anhöriga, saknas större
publika målpunkter inom området.

I
några
avseenden
har
platsens
begränsade
utbyggnadsmöjligheter varit av godo för sjukhusområdets
utveckling. Nybyggnader har utförts som tillbyggnader
och förtätningar istället för att bidra till att expandera
sjukhusområdet. Det har medfört att Sahlgrenskaområdet
idag, med undantag för Mikrobiologen och några
parkeringsdäck, är ett väl samlat storsjukhusområde som
i jämförelse med andra svenska universitetssjukhus tar en
liten markareal i anspråk, per patient.

Genom Sahlgrenska Science Park finns en näringslivsnärvaro
som dock är koncentrerad till en del av området.
I dagsläget är verksamheterna i hög grad rumsligt uppdelade
i olika delar åtskilda av tydliga barriärer.

Behovet AV UTVECKLINGSÅTGÄRDER

VERKSAMHETER OCH INNEHÅLL

Området Sahlgrenska och Medicinareberget behöver
ha möjligheter att utvecklas för att vara en långsiktigt
attraktivt plats för forskning- och utbildning och för
vårdprofessionella. Expansionsmöjligheterna är emellertid
begränsade och utveckling handlar därför snarare om att
inom ramen för områdets nuvarande yttre gränser förtäta
och förbättra genom att byta ut föråldrade byggnader.

De dominerande verksamheterna inom området är
Sahlgrenska Universitetsjukhuset, Sahlgrenska akademin
och Folktandvården, samt till dessa verksamheter
anslutande stödverksamheter.
SGS har ett femvåningshus med studentbostäder på
Medicinareberget i det gamla Sköterskehemmet. I övrigt
finns inga bostäder inom området och kontakten med
närliggande bostadsområden är begränsad.

Dagens brister måste arbetas bort. Den mononfuktionella
karaktären behöver luckras upp och verksamheterna
behöver komma närmare varandra.
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3
Kopplingarna
mellan
områdets
delar
behöver
stärkas. Framförallt behöver Medicinareberget och
Sahlgrenskaområdet kopplas till varandra med genare,
tydligare och mer lättillgängliga stråk.
För att uppnå ökat nyttiggörande av forskningen och stärka
Life Sciencesektorn i regionen måste det ges möjlighet
för fler aktörer att etablera sig och bedriva verksamhet i
området, nära universitetssjukhuset.
Lokalerna behöver uppdateras för att passa med dagens
vårdteknik och vårdformer.
Genom fokus på kortare avstånd, bättre kopplingar och en
ökad täthet kan dynamiken och vitaliteten i områdets kärna
stärkas. Det skapar förutsättningar för fler möten och en
ökad interaktion mellan människor, sektorer och grupper.
Serviceutbudet och områdets attraktivitet som mötesplats
kan också öka genom koncentreration och utveckling av
kommersiell service runt Per Dubbsgatan.
Attraktiviteten i gaturummet vid Per Dubbsgatan
behöver stärkas för att tydliggöra områdets identitet och
attraktionskraft.
Områdets identitet behöver tydliggöras.
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Avstånd och gångtider mellan målpunkter
inom området Sahlgrenska - Medicinareberget idag

3

2

2

3

Rutt

Start och
målpunkter

Avstånd och
tid Fågelvägen

Avstånd och tid I realiteten

Avstånd mellan
motsvarande funktioner Med HUS 12-34

1

Från Sahlgrenska
Huvudentré till
Academicum

• 200 meter
• 2-3 minuter

• 400 meter, höjdskillnad, passage
av huvudled, svårorienterad väg,
utomhus
• 6-8 minuter

• 150-280 meter, snabbhissar,
lättorienterad väg, väderskyddat.
• 2-3 minuter

2

Från Mikrobiologen till
Lunchen.nu

• 400 meter
• 4-5 minuter

• 470 meter, höjdskillnad, passage av
huvudled och två gator, utomhus
• 7-9 minuter

• 100 meter, inom samma
byggnad.
• 1-2 minuter

3

Från Sahlgrenska
Huvudentré till
Konferenscentrum Wallenberg

• 500 meter
• 5-7 minuter

• 750 meter, passage av huvudled,
rörelse utanför området.
• 8-11 minuter

• 100 meter, inom samma
byggnad.
• 1-2 minuter

4

Sahlgrenska hållplatsen till mitten
på medicinarelängan

• 200 meter
• 2-3 minuter

• 400 meter höjdskillnad
• 5-6 minuter

• 320 meter, hissar / rulltrappor
• 4-5 minuter
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4
Vision och mål
Vad ska Sahlgrenska Life bli?

I föregående kapitel beskrevs omvärldstrender
och förutsättningar nationellt, regionalt och
lokalt. Den övergripande trenden blåser mot täta
och integrerade miljöer där olika kompetenser
och organisationer samverkar patientnära kring
valda frågeställningar. Detta är av goda skäl, genom
att sammanföra forskning, utbildning, vård,
näringsliv och andra samhällsaktörer i kraftfulla
translationella system, kan bättre resultat uppnås
snabbare, för ökad patientnytta.

”Sahlgrenska Life - ett centrum för
världsledande translationell forskning,
utbildning, vård och innovation”
Vision

Den utarbetade visionen lyder: Sahlgrenska Life – ett
centrum för världsledande translationell forskning,
utbildning, vård och innovation.

Nationellt finns en position att ta kring det som hör till
SU:s historiska styrkor: patientnära klinisk forskning
och utveckling. Regionalt och lokalt finns de flesta av
de systemkomponenter som tillsammans bygger upp
ett translationellt system på plats. Många nya centrala
funktioner har även tillförts under de senaste åren. Men det
samlande ”epicentret”, den gemensamma mötesplatsen för
hela life science-sektorn, saknas. Här finns en funktion att
fylla.

Sahlgrenska Life är ett samverkansprojekt mellan Västra
Götalandsregionen och Göteborgs universitet kring en
gemensam, strategisk och verksamhetsmässig satsning på
translationell forskning, utbildning, vård och innovation.
Genom Sahlgrenska Life skapas möjligheter för
experimentell forskning och klinisk verksamhet att
verka tillsammans under samma hatt, med stödjande
komponenter i omedelbar närhet. Verksamheter från
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska akademin
vid Göteborgs universitet och Folktandvården samverkar
för att tillsammans utveckla sig själva och varandra.
Sahlgrenska Life blir unikt i Norden i att låta forskare,
studenter och vårdpersonal mötas och arbeta tillsammans
i en delad miljö, där även näringsliv, innovationsstödjande
strukturer och patientorganisationer kommer att kunna ta
plats.

I detta och i nästa kapitel beskrivs projektets framarbetade
Vision, Mål och Strategier. Tre begrepp som kan behöva en
kort introduktion:
•

Visionen beskriver ett önskat framtida tillstånd.
Visionen behöver inte kunna mätas eller vara helt
realistisk, men skall sammanfatta den samlade
målbilden för Sahlgrenska Life.

•

Visionen byggs i sin tur upp av mätbara och specifika
mål. När målen uppnås kan visionen sägas vara
uppfylld.

•

Slutligen beskrivs strategier som är vägen till att
uppfylla målen (kapitel 5).
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1. Visionen
Den samlade idén om vad Salgrenska Life ska
vara och uppnå - yttre ram och inriktning.

2. Målen
Fem mål som beskriver vad som behöver uppnås för att
uppnå visionen om en världsledande translationell miljö

3. Strategier
Beskriver vad som behöver göras för att uppnå
målen

Mål 3: Öka tvärdisciplinär och tvärsekto-

MÅL

riell samverkan för ny kunskap och innova-

Fem målsättningar har formulerats för Sahlgrenska Life.
Målsättningarna bryts i nästa kapitel ner till strategier med
konkreta aktiviteter som skall leda till att målen uppnås.

tion
Kommentar: Genom närheten och tätheten mellan sektorer,
verksamheter och forskningsfält i en attraktiv och dynamisk
miljö, där hundratals experter och forskare möts dagligen,
kan nya idéer och samarbeten födas.

Kommentarerna under respektive mål visar de idéer som
framkommit och ligger till grund för målformuleringen.
Kommentarerna skall inte ses som en del av
målformuleringen utan som ett stöd för läsningen.

Mål 4: Bidra till nyttogörande för regional
Mål 1: Snabbare föra nya kunskaper till

och nationell utveckling och tillväxt

vården för ökad patientnytta

Kommentar: Sahlgrenska Life ska öka regionens
attraktivitet och konkurrenskraft. Ur Sahlgrenska Life ska
nya arbetstillfällen skapas när nya företag växer fram och
befintliga företag söker sig till Västsverige.

Kommentar: En av de stora vinsterna med Sahlgrenska Life
är att snabbare än i dag kunna föra kunskap sprungna ur
experimentell forskning, både inom och utom akademien, till
vården för att öka patientnyttan. Kunskap kan även överföras
genom utbildning som ger relevant, aktuell och praktisk nytta.

Mål 5: Attrahera kompetens, investeringar
och spetsprojekt för ökad konkurrenskraft.

Mål 2: Dra nytta av erfarenheter, behov och

Kommentar: Universiteten konkurrerar idag på en
internationell arena om humankapital, forskningsresurser
och rankningar med mera. På samma vis konkurrerar även
näringsliv och organisationer om kompetens och kapital. Inom
kunskapsintensiva branscher är de anställdas kompetens
en central konkurrensfaktor och därmed också en viktig
drivkraft bakom företags lokaliseringsbeslut. Sahlgrenska
Life ska bidra till att stärka regionens förmåga att attrahera
och hålla kvar spetskompetens och tillgodose försörjning av
nya kompetenser.

frågeställningar från vården för en starkare
forskning, utbildning och innovation
Kommentar: Vården kan bidra till forskningen genom
att iakttagelser eller problem i vården ger upphov till nya
forsknings- och innovationsidéer. På samma sätt kan
behov i vården omsättas i ett förändrat innehåll i befintliga
utbildningar eller tillskapandet av nya. I Sahlgrenska Life ska
samarbetet ske så nära att vårdens frågeställningar direkt
influerar forskning, utbildning och innovation.
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5
Strategier

Hur behöver Sahlgrenska Life fungera och
utformas för att det i praktiken ska kunna vara den
världsledande translationella miljö som visionen
eftersträvar?

resurser, samt en vilja till att samarbeta människor emellan.
Finns inte sådant socialt kapital på plats så begränsas
möjligheterna till alla former av utveckling.
Socialt kapital är inget som kan ackumuleras för att sedan
läggas på hög och finnas kvar. Det måste ständigt förnyas
genom ständigt nya möten. Därför är mötesplatserna så
viktiga. För möten mellan människor - i synnerhet mellan
människor som befinner sig i olika sektorer eller i olika delar
av en sektor - äger inte rum av en slump. De är i högsta grad
beroende av medvetet utformade och bra mötesplatser. Bra
möten sker när omständigheterna har riggats för dem.

Förstudien har, genom intervjuer med aktörer, studiebesök,
workshops, omvärldsanalys och utredningar i delprojekten,
urskiljt nio strategier som bör genomsyra och vägleda det
fortsatta samverkans- och programarbetet. Detta för att
resultera i en framgångsrik miljö som kan uppnå visionens
målsättningar. De nio strategierna är:
1.

Strukturer för kortare avstånd och starkare kopplingar

2.

Flexibla och framtidssäkra miljöer

3.

Dynamisk täthet

4.

Öppenhet och mångfald

5.

Mötesplatsen för samverkan inom life science

6.

Samla translationella funktioner

7.

Dela och samutnyttja

8.

Integrerade miljöer för utbildning

9.

Plats för näringsliv

Att bygga för möten är ett strategiskt arbete som tar
sin utgångspunkt i vilka specifika värden och mål som
eftersträvas. För utformningen av mötesplatser inom
Sahlgrenska Life är de fem projektmålen en lämplig
utgångspunkt.
Ta MÅL 1 som exempel. Målet handlar om att Snabbare
föra nya kunskaper till vården för ökad patientnytta. När
målet bryts ner i något mindre delar framgår att detta i
praktiken förutsätter flera led av nödvändiga möten, vilka
i sin tur lokalprogramsmässigt kan översättas till behov av
olika mötesplatser med specifika ändamål:

I det här kapitlet ges en introduktion och sammanfattning
till var och en av de nio strategierna. Som avslutning i
kapitlet samlas även ett antal referensexempel för var och
en av strategierna.

•

Mötesplatser för att stärka den formella kontakten
mellan verksamheterna forskning, vård och patienter.

•

Mötesplatser för att utveckla informella personliga
kontakter och sociala relationer mellan forskare och
kliniker inom samma ämnesområde eller inom olika
verksamheter.

•

Mötesplatser som aktivt accelererar överföringen av
kunskaper, dvs för samman de olika komponenter och
aktörer som har en roll att spela i translationen.

Att bygga för möten

Av största betydelse i samtliga strategier har de kritiska
värden som endast kan genereras genom olika former av
möten. Det är genom möten mellan aktörer på alla nivåer som
sociala relationer grundläggs och förnyas. Endast genom
möten utvecklas tillit, kännedom om varandras behov och
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Mål
Mål 1

Mål 2

Mål 3

Mål 4

Mål 5

Snabbare föra
nya kunskaper till
vården för ökad
patientnytta.

Dra nytta av erfarenheter,
behov och frågeställningar
från vården för forskning,
utbildning och innovation.

Öka tvärdisciplinär och
tvärsektoriell samverkan
för ny kunskap och
innovation.

Bidra till nyttogörande
för regional och
nationell utveckling
och tillväxt.

Attrahera kompetens,
investeringar och
spetsprojekt för ökad
konkurrenskraft.

1. Strukturer för kortare avstånd
och starkare kopplingar

X

X

X

X

X

2. Dynamisk täthet

X

X

X

X

X

Strategier

3. Flexibla och framtidssäkra
miljöer

X

X

4. Öppenhet och mångfald

X

X

X

X

X

5. Mötesplats för samverkan
inom life science

X

X

X

X

X

6. Samla translationella
funktioner

X

X

X

X

X

X

X

7. Dela och samutnyttja

8. Integrera utbildningsmiljöer

X

X

X

9. Plats för näringsliv

X

X

X

X

X

X

MÅLBILDSMATRIS. I matrisfiguren ovan mappas de NIO strategiernas bäring mot projektets FEM målsättningar MED AVSEENDE PÅ
STRATEGINS RELEVANS FÖR RESPEKTIVE MÅLSÄTTNING.

erfarenheter. Hur attraheras besökare till mötesplatser?
Hur kan nödvändiga, valbara respektive sociala aktiviteter
användas som strategiska verktyg? Hur genereras
interaktion effektivt? Vilka olika former av interaktion
är betydelsefulla för att uppnå eftersträvade värden och
effekter? Vilka andra typer av mötesplatser (temporala,
korporativa, virtuella) behöver beaktas vid sidan av de rent
fysiska miljöerna? Detta är frågor som behöver behandlas
och omsättas i konkreta lösningar vid genomförandet av de
nio strategierna, för att fånga upp de osynliga men essentiella
kvalitéer som skiljer en framgångsrik forskningsmiljö från
en medioker dito.

Det förhåller sig likadant med övriga fyra projektmål. De
förutsätter både en medvetet utformad infrastruktur tekniska och försörjningsmässiga stödfunktioner - och
en lika medvetet formgiven interstruktur - ett nätverk av
sammankopplade mötesplatser.
Den strategiska insikten i mötesplatsbyggande idag går dock
ett steg längre. För att uppnå en framgångsrik miljö kommer
det inte vara tillräckligt att identifiera vilka mötesplatser
som måste finnas och att därefter i planeringsdokument
utpeka delar av programmet som ”gränsöverskridande
mötesplatser”. Djävulen lurar i detaljerna. Själva
mötesplatserna måste utformas medvetet och med
utgångspunkt i empirisk erfarenhet, för att i verkligheten
förmå locka och hålla kvar de eftersträvade grupperna och
för att effektivt generera rätt sorts möten på plats.

Genom Sahlgrenska Life har regionen, staden, universitetet
och industrin en möjlighet att skapa internationellt sett
unikt goda förutsättningar för värdeskapande vardagliga
möten inom life sciencesektorn - den saknade pusselbiten
för ett kluster av världsklass i Göteborg. I utformningen
måste möjligheten att få till önskade möten stå över viss
rationalitet som bygger på uppdelning och avgränsning.

För att arbeta med mötesplatser på ett medvetet sätt är
det värdefullt att använda en konsekvent terminologi
och att plantera fötterna i beprövade och ackumulerade
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5

STRATEGI 1

Strukturer för kortare avstånd och starkare kopplingar
translationell miljö där aktörerna kan utveckla vård,
forskning och forskningens nyttogörande i tillämpning.
Närhet och integration utgör skillnaden mellan fungerande
respektive excellent.

Strategin I Korthet
1.

2.

Skapa kortare avstånd och bättre kopplingar mellan sjukvård, akademi, näringsliv och
samhälle, såväl fysiskt och geografiskt som
verksamhetsmässigt och mentalt.

Kortare avstånd efterfrågas

De intervjuer som genomförts med forskare inom
förstudiens delprojekt kring translationella kluster visar
att närhet och naturliga mötesplatser är två nyckelord för
samverkan. Det är påtagligt många som hänvisar till att
nya samarbeten ofta fötts ur möten som skett på oväntade
platser. Forskarna vill också att fler möten ska kunna ske
över professionsgränserna både informellt och formellt.

En fysisk byggnadskoppling över Per
Dubbsgatan är en åtgärd med mycket stor
potential för att åstadkomma kortare avstånd och starkare kopplingar.

Förutsättningarna för samverkan och vardagliga
möten
inom
Sahlgrenskaområdet
och
Medicinareberget begränsas i nuläget av rumsliga
faktorer såsom fysiska avstånd, barriärer, dålig
orienterbarhet, gleshet, slutna och inflexibla
byggnader. Därtill finns en sektoriell och
huvudmannamässig uppdelning av verksamheter på
olika geografiska områden. Detta är begränsningar
som finns inbyggda i den fysiska strukturen (se
kapitel 3).

Men hur kan kortare avstånd åstadkommas när
byggnaderna i området ligger där de ligger? Strategin kan i
praktiken innebära att både skapa genare stråkförbindelser
genom att etablera nya kopplingar på strategiska platser
inom området och att skapa nya centralt placerade lokalytor
som möjliggör för verksamheter att flytta närmare varandra.
Aktörerna har under en längre tid i gemensamma visioner
och utredningar betonat vikten av att få till en bättre koppling
över Per Dubbsgatan. År 2010 föreslogs en gemensam
märkesbyggnad kallad Magneten som skulle stå med ena
benet på berget och andra benet på Sahlgrenskasidan. År
2016 lät Fastighetsägarna genomföra en projekttävling som
gav en tydligare formidé åt en byggnad över Per Dubbsgatan.
En sådan byggnad innebär en möjlighet att få till dramatiskt
bättre kopplingar (mätt i gångtider) och kortade avstånd
mellan Sahlgrenska och Medicinareberget. Samtidigt
innebär de nya lokalytorna som kan skapas i ett sådant
hus en möjlighet att samlokalisera verksamheter som har
beröringspunkter men idag sitter utspridda till olika delar
av området (se kartor i kapitel 3)

Vid sidan av den fysiska strukturen finns också andra typer
av avstånd och bristande kopplingar mellan vård, forskning,
utbildning och näringsliv, som försvårar samverkan och
translationell forskning: kulturella, mentala, organisatoriska,
infrastrukturella, kunskapsmässiga med flera.
Inom modern forskning, innovation och vård är närhet
och tid faktorer av yttersta betydelse för framgång. För ett
universitetssjukhus är det mycket viktigt att befinna sig nära
akademin. På samma vis är det för små och stora företag
inom life sciencesektorn mycket intressant att befinna sig i
en direkt geografisk närhet till den akademiska forskningen.

Skulle då en motsvarande förkortning av avstånden mellan
Sahlgrenska och Medicinareberget kunna uppnås utan
nya byggnader över Per Dubbsgatan? Det finns redan idag
en spång som löper från Academicum via Biomedicinska

Kortare avstånd och starkare kopplingar möjliggör också
genomförandet av andra strategier. Därför är denna strategi
av största betydelse för att åstadkomma en världsledande
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sammankopplingar ligger utanför räckvidden för denna
förstudie. Vi vill dock understryka betydelsen av att
Sahlgrenska Life behöver inkludera ett starkt fokus på
systemmässig integration och organisatoriska strukturer
för att i praktiken bli ett fungerande translationellt system
och förmå sammankoppla kompetenser och resurser
med behov. De huvudsakliga behoven av kortare avstånd
och starkare kopplingar kan inte lösas genom enbart
fastighetsutveckling.

biblioteket till Jubileumskliniken och vidare in i sjukhusets
interna förbindelsegångar. Denna har inneburit en
möjlighet att röra sig torrskodd från Sahlgrenska akademin
till Sahlgrenska Sjukhuset, men stråkmässigt har den
begränsningar - det är en rörelseväg som har en intern
karaktär och kräver en kännedom om området.
Att enbart mäta avståndet i tid och meter i ett fysiskt rum
ger inte hela bilden av hur långt avståndet upplevs vara.
En och samma sträcka upplevs väldigt olika avhängigt
faktorer såsom buller, trafik, regn, kyla, blåst, mörker, dörrar,
höjdskillnader och upplevelser längs vägen. Det är tveksamt
om fler gångbroar skulle bidra till att minska de upplevda
avstånden särskilt mycket.
Vid sidan av de effekter som beskrivits eftersträvas även
kortare avstånd och starkare kopplingar för andra aspekter,
genom Sahlgrenska Life och fastighetsutvecklingen över Per
Dubbsgatan:
•

Kortare avstånd och bättre koppling för besökare,
allmänhet och patienter från hållplatsen in till sjukhuset
respektive upp till medicinareberget.

•

Kortare avstånd och bättre koppling för alla till
möteslokaler av hög kvalitet.

•

Kortare avstånd och bättre koppling mellan olika
specialiteter.

•

Kortare avstånd och bättre koppling mellan preklinisk
och klinisk forskning.

•

Kortare avstånd från behov och problemställningar till
innovationer och lösningar.

•

Kortare
avstånd
och
bättre
koppling
helikopterambulans in till akut och operationssal.

FÖRDJUPA OCH UTVECKLA
I FORTSATT PROGRAMARBETE
1.

Etablera ett byggnadskluster som bryggar över Per Dubbsgatan och förbinder
Sahlgrenskaområdet med Medicinareberget, samt möjliggör för verksamheter att
omlokaliseras till en ny miljö med korta
avstånd och starka kopplingar.

2.

Säkerställ tydlighet och kvalitet i de interiöra rörelsemöjligheterna genom området. För att undvika att inomhusstråk blir
interna till sin karaktär behöver de vara
gena, logiska, tydliga och väl tilltagna i
bredd och rumshöjd.

för

Starkare kopplingar är inte bara en fråga om lösningar
i den fysiska miljön. Behovet finns inom alla delar av
vårdkedjan och FoU, såsom interoperabilitet mellan ITsystem, patientjournaler och möjligheter att korsköra
och komma åt kvalitetsregister. Sådana systemmässiga
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STRATEGI 2

Flexibla och framtidssäkra miljöer
av nya storskaliga infrastrukturer, framväxten av nya
(tvär)discipliner, förändrade vårdformer, nya didaktiska
metoder, sammansättningar av studentgrupper, utvecklade
finansiella infrastrukturer och samverkansformer och skiften
i affärsstrategin från de forskande läkemedelsbolagen, med
mera. Lärdomen från de senaste decenniernas förändringar
- och i synnerhet de senaste fem åren - är att framtiden
inte går att förutsäga och därmed inte i detalj planeras därför måste istället en tillräcklig omställningsbarhet och
generalitet byggas in i strukturen från början.

Strategin I korthet
1.

Utgångspunkten är att förutsättningar och
behov kommer förändras grundligt ett 10-tal
gånger under byggnadernas livstid.

2.

Fokus i forskning och i verksamheten i
stort måste även i ett kortare tidsperspektiv
kunna svänga utifrån framgångar, motgångar och disruptioner. En stor grundflexibilitet
tillåter forskargrupper och verksamhetsområden att fluktuera i storlek och byta plats.

3.

Translationella moduler är den generella
byggstenen som möjliggör både föränderlighet, koncentration, närhet och möjligheten till en stor mångfald inom ramen för den
gemensamma miljön.

4.

Miljön måste möjliggöra att härbärgera
externa impulser och nya initiativ.

5.

Överväg att samlokalisera ledningsfunktioner för Sahlgrenska akademin, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset och Folktandvården
till Sahlgrenska Life för att stärka den gemensamma handlingsförmågan gentemot
framtida förändringar.

När det gäller de fysiska miljöerna innebär detta en
balansgång mot de ökade investeringskostnader som en
fullständig omställningsbarhet innebär. En medelväg i
sammanhanget kan vara att eftersträva en stor flexibilitet
endast i valda delar medan övriga delar utformas med
fokus på generalitet, robusthet och modularisering. Detta
innebär att de fysiska miljöerna redan i sitt grundutförande
är månganvändbara och så långt som möjligt baserade på
öppna teknikplattformar.

En miljö som möjliggör nya initiativ

Det bör finnas en kapacitet i strukturen för att kunna
härbärgera nya initiativ och impulser. Det fordras en hög
agilitet för att kunna ”fånga tillfället” när det kommer externa
impulser, såsom skedde vid etableringen av Wallenberg
Centre for Molecular and Translational Medicine. Det kan
förväntas att det från statligt håll kommer fler initiativ för
att ytterligare stimulera samverkan och uppbyggnad av
stora forskningsinfrastrukturer inom life science-sektorn.
Exempel på områden där infrastrukturer fortfarande är
under uppbyggnad är genomik, storskalig bioinformatik,
proteinproduktion, biologiska läkemedel, innovativa
mediciner, preventiv vård och framtidens kliniska studier.

Att utforma miljöer för forskning, utbildning
och vård idag innebär att bygga för det okända.
Om Moores lag1 fortsätter att vara tillämpbar för
utvecklingen av teknik inom life scienceområdet,
är det en bra grundutgångspunkt att anta att den
teknik och utrustning som är aktuell när en ny
forskningsmiljö börjar utvecklas, kommer att
vara föråldrad ungefär lagom till att projektet är
färdigställt.

Det kan också handla om nya tvärdiciplinära
centrumbildningar i samarbete mellan Göteborgs universitet
och Chalmers eller samarbeten mellan andra aktörer som
bör kunna hitta hemvister i strukturen i Sahlgrenska Life.

Förutsättningarna ändras fort i takt med utvecklingen av
nya instrument och kommunikationsteknologier, etablering
1 Ungefär dubblerad kapacitet var 18-24 månad. Förutspåelsen har stämt med
utvecklingstakten för digital teknik sedan den först formulerades av Charles
Moore 1965.
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”Flexibilitet har varit ett ledord i utformningen: labben kan enkelt
ställas om till nya konfigurationer av användarna själva när behov,
bemanning och forskning ändrar inriktning. Ett centraliserat
mediaförsörjningssystem är placerat i mycket väl tilltagna
installationsutrymmen mellan varje våningsplan.”
Francis crick institute, London, ur omvärldsanalys sahlgrenska life.

•

Generella Translationella moduler
för flexibilitet och mångfald
Grundkonceptet för att uppnå en flexibel struktur inom den
del av programmet som ingår i de translationella klustren är
byggstenen translationella moduler, som programmässigt
beskrivs utförligare i kapitel 6.

Mycket talar för att det i framtiden kommer att ske en ökning
av torra laboratorier i förhållande till de våta laboratorierna
(mer laborationer in silico). Att omdisponera ett torrt
laboratorium till ett vått är förenat med höga kostnader,
men skifte från våta laboratorier till torra laboratorier kan
genomföras mot en lägre kostnad. Därför kan det vara
lämpligt att planera för byggnation av våta laboratorier
utifrån dagens behov, med tanken att de i framtiden lätt kan
omdisponeras till torra laboratorier/skrivytor.

I programmet (kapitel 6) föreslås att 12 translationella
moduler ska ingå i Sahlgrenska Life. Varje modul
beräknas ha en storlek på mellan 800-1200 kvadratmeter
för att inrymma 10-12 forskargrupper med totalt 80-100
personer per modul. De translationella modulerna ges
inledningsvis en generell uppbyggnad med en våtlabbmiljö
och ”torrlabb” inne i varje modul. Denna utformning kan
förändras över tid. Modulerna är knutna till gemensamma
patientmottagningar och en gemensam patientreception.

Mötesplats för strateger

Framtidssäkring och flexibilitet handlar inte enbart om
den fysiska miljön. Det handlar även om att använda agila
planeringsmetoder och upprätthålla en organisatorisk
omställningsförmåga.

Den generella och modulariserade uppbyggnaden skapar
flera betydande möjligheter:
•

Inom ramen för en modul kan kliniska och
experimentella forskargrupper, behandlande läkare
och andra offentliga och privata aktörer, som arbetar
med olika frågeställningar kring samma patientgrupp,
sitta tillsammans i en gemensam miljö, i enlighet med
det övergripande konceptet om translationella kluster
(se kapitel 2 och 6).

•

Alternativt kan forskare från olika discipliner och
med olika inriktningar sitta blandat i en labbmiljö där
man driver sina egna projekt men drar nytta av delade
infrastrukturer samt resurser och utbytet med andra.

•

Verksamheten i en modul kan bedrivas helt oberoende
av verksamheten i modulen bredvid, eller kopplas
samman till en större sammanhängande miljö om man
istället önskar det.

•

•

Idag, när förutsättningar och mål förändras så fort av
disruptioner, är långtidsplanering ett föråldrat verktyg.
Istället behövs starka mötesplatser, rundabordsmiljöer
och samverkansorgan - i synnerhet på ledningsnivå
- där förtroende kan utvecklas mellan aktörer och där
gemensamma mål och strategier kan justeras löpande.
I linje med detta är optionen (se kapitel 6) att skapa ytor
för att samlokalisera ledningsfunktionerna för Sahlgrenska
Universitetssjukhuset,
Sahlgrenska
akademin
och
Folktandvården till Sahlgrenska Life, ett förslag som bör tas
under allvarligt övervägande.
FÖRDJUPA OCH UTVECKLA
I FORTSATT PROGRAMARBETE

Ett uttalat syfte med modulerna är att möjliggöra för
företag och andra institutioner att ha möjligheten att
helt eller delvis bedriva forskning i Sahlgrenska Life,
men samtidigt, när så önskas, kunna upprätthålla
önskad grad av autonomi och avskildhet.
Det ska finnas utrymme för gästforskare och grupper
från andra institutioner och andra delar av Göteborgs
universitet att använda miljön för projekt under kortare
tid.

Genom förflyttningar av forskargrupper mellan
modulerna kan en större sammanhängande yta med
relativ enkelhet tömmas för att ge plats för nya initiativ
och forskningsinriktningar.

1.

Vilka ytor behöver ges total generalitet
och flexibilitet?

2.

Hur kan miljöer göras tillgängliga så att
andra kommer åt dessa?

3.

Hur kan vi skapa tillfälliga arbetsplatser
för att ständigt få in influenser utifrån?
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STRATEGI 3

Dynamisk täthet
patienter och besökare att stanna kvar längre; som säger:
”här är spännande att vara”. De stumma husen måste börja
tala. Sahlgrenska Life ska vara en plats dit människor söker
sig även utanför arbetstid - en plats med stark identitet och
höga upplevelsekvaliteter.

Strategin I korthet
1.

2.

Morgondagens nya idéer, innovationer och
forskningsrön föds i täta, sammanlänkade
miljöer där samverkan, vardagliga möten
och gemensamma angelägenheter står i
centrum.

Målet är, återigen, möten. Men för att möten skall kunna ske
måste man se varandra och för att kunna se varandra måste
man ha anledning att använda samma platser, funktioner,
service osv. Olika gruppers rörelsemönster måste korsa
varandra i vardagen.

Koncentrera och blanda forskare, studenter
och anställda inom både vård och näringsliv istället för att sprida ut och dela upp dem
i olika byggnader i områdets olika delar.

3.

Koncentrera flöden till starka huvudstråk.
Använd vardagens aktiviteter som utgångpunkt för att genera förtätningar av rörelser
och aktiviteter (äta, åka till jobbet, träna, fika
osv.).

4.

Genom att fler är verksamma på samma begränsade yta och har anledning att passera
samma platser, skapas underlag för den
utvecklade service som efterfrågas.

5.

Urbana värden i centrum

Strategin innebär därför att strategiskt och aktivt skapa
förtätningar inom det stora området, där rörelser funktioner
och aktiviteter, koncentreras, på samma vis som vattnet
samlas ihop till virvlar i en flod som passerar genom en
klyfta. Det behöver särskilt bli en mer levande centrummiljö
runt Per Dubbsgatan, som utgör områdets geografiska
mittpunkt. Verksamheter som genererar liv och rörelse
behöver tillföras för att platsen skall upplevas som tryggare
och mer inbjudande och attraktiv att vistas på - under
hela dygnet. Genom en sådan koncentration i områdets
absoluta mitt, etableras en annan omedelbar upplevelse av
Sahlgrenska och Medicinareberget: ett aktivt, dynamiskt
och levande centrum, en ”täthetens dynamik”.

Flera av de problem som idag upplevs på Sahlgrenska
och Medicinareberget (se kapitel 3 - analys av
området) hänger samman med att området är för
glest befolkat. Interaktionen är låg mellan olika
grupper och området som helhet upplevs som tyst
och öde på kvällar och helger.

Att koncentrera stöd och service till en central och väl synlig
plats kan både generera fler rörelser och fler vardagliga
möten, samt en tillräcklig koncentration av människor för
att fler verksamheter ska kunna bära sig ekonomiskt.
Att generera aktiviteter kan ske genom att tillföra miljöer
som stöder ett blandat socialt liv och tillgodoser studenters,
forskares och anställdas intressen, även utanför arbetstid
(ex. idrott, kultur, konferenser, service och upplevelser).
I Sahlgrenska Life-miljön kan aktiviter och rörelser även
skapas kring tyngre och exklusiv spetsutrustning som
kan finnas i en gemensam maskinpark. För att i praktiken
åstadkomma dynamik krävs att funktionerna lokaliseras
på ett sådant sätt att de genererar rörelser och kontaktytor
mellan de olika verksamheterna.

Att det förhåller sig såhär har historiska förklaringar. I
äldre tiders planeringsideal, placerades sjukvårds- och
universitetsverksamhet på ett sådant sätt att de funktionellt
avskiljdes från resten av staden. I synnerhet gällde detta för
sjukhus, med den gamla paviljongplanens fokus på ett fritt
och avskilt läge.
Men det håller inte längre. Inte i en miljö som skall
upplevas som en stimulerande och kreativt vibrerande
kunskapsmiljö; som lockar studenter, forskare, anställda,
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”Olika typer av närhet som nämnts är
sådan mellan forskargrupper/forskare
och
forskningsområden,
mellan
juniora och seniora forskare, mellan
patienter på kliniska mottagningar och
forskare, mellan kliniskt och prekliniskt
orienterade forskare och mellan
studenter och forskarsamhället.”

Målsättningen med strategin är att åstadkomma dynamiska
miljöer där samarbetsidéer och innovationer finner form
genom väl upparbetade kontakter i mötet mellan akademi,
samhälle och näringsliv. Ur näringslivets perspektiv är
kopplingen mycket enkel. Ju tätare och närmare det
går att få befinna sig vård och akademi, desto större är
attraktionskraften.
Begreppet täthet kan brytas ner i tre delar som kan nyttjas
som strategier i sig: kritisk massa, koncentration och starka
stråk.

KRITISK MASSA

från intervjuundersökning om innehållsidén till
translationella kluster i sahlgrenska life

I förstudien används begreppet kritisk massa (se kapitel 6).
Detta är ett begrepp som sätter fingret på att de eftersträvade
värdena och den ”dynamiska miljön” i praktiken bara kan
uppnås om tillräckligt mycket programarea tillförs i nya
byggnader. Att få till en tillräcklig mängd människor och
funktioner inom området är nödvändigt.

KONCENTRATION

FÖRDJUPA OCH UTVECKLA

En kompletterande och nödvändig strategi är att koncentrera
vissa funktioner till särskilda platser för att skapa ytterligare
förtätningar och förutsättningar för dynamik. Exempel
på koncentrationer är samling av restauranger till en
central food court, och koncentration av gästarbetsplatser,
grupprum och föreläsningssalar till ett studieområde.
Koncentration kan också uppnås genom att entréer (även
invändigt) aktivt orienteras mot gemensamma entrérum.

I FORTSATT PROGRAMARBETE
1.

Lokalisera målpunkter och aktiviteter för
att generera och koncentrera rörelser till
utpekade huvudstråk.

2.

Bygg mötesplatser kring vardagliga och
nödvändiga aktiviteteter som att äta,
komma och gå, vänta på bussen mm.

3.

Gör gemensamma ytor särskilt attraktiva
för att locka ut personalen från sina olika
arbetsplatser till de delade utrymmena.

4.

Ägna stråken - både interiöra och ext
eriöra - särskilt stor omsorg och planera
byggnader utgående från dessa.

FOKUS KRING STRÅK

Såväl nytillkommande interiöra och exteriöra stråk är
av största betydelse att använda som instrument för att
maximera interaktionspotentialen i Sahlgrenska Life.
Stråken utgör ryggraden i rörelserna och bör ägnas stor
omsorg och eftertanke i utformningen av byggnader, på
samma vis som stråk och gator i en stad får bilda ryggrad för
en medveten planering. Först stråken, sedan funktionerna.
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STRATEGI 4

Öppenhet och mångfald
som kan hanteras mycket framgångsrikt, så länge det finns
en vilja och en förståelse för de mervärden som öppenhet
och mångfald kan generera.

Strategin I korthet
1.

En mångfald av aktörer, grupper och olika
verksamheter från olika sektorer och bakgrunder skall verka inom ramen för Sahlgrenska Life. Av särskild vikt är att inkludera näringsliv och utbildningsmiljöer.

2.

Miljön ska upplevas som öppen, tillgänglig
och trygg under hela dygnet.

3.

Arbetssättet i Sahlgrenska Life ska präglas
av ett tillåtande, nyfiket och inbjudande
klimat, där informationsdelning, tolerans
och samverkan är vägledande. Olika delar
av verksamheten synliggörs för andra delar
genom placering vid gemensamma stråk
och avgränsningar av transparent karaktär.

4.

Nytillkommande byggnader ska stimulera
och förenkla rörelser mellan verksamhetsdelarna. Det ska vara möjligt att röra sig via
publika inomhusstråk utan att behöva reflektera över om man passerar mellan olika
fastighetsägare eller verksamheter.

5.

Bottenvåningar utgör en ”urban bas” och
måste utformas för att generera stadsmässig attraktivitet.

Mångfald av sektorer och aktörer

Mångfald i en miljö för forskning och utveckling skapar
förutsättningar för nya kopplingar och för de oväntade
lösningar som bara kan växa fram i mötet mellan olika
kunskapsfält och sektorer.
En miljö med en mångfald av aktörer och sektorer förutsätter
att Sahlgrenska Life vid sidan av akademi och offentliga
vårdgivare även upplåter plats för externa och kommersiella
hyresgäster. Detta kan inte göras på marginalen och ”i ett
hus vid sidan av” utan måste ske på ett sådant sätt att
även externa och privata aktörer kan vara delaktiga och
synliga i-, samt bidra till och dra nytta av, den dynamiska
gemensamma forskningsmiljön. Detta bör även inkludera
verksamheter som inte nödvändigtvis är verksamma inom
medicinområdet. En aktör som själv ser värdet av att befinna
sig i en miljö med närhet till vård och akademisk forskning,
bör här kunna hitta en väg in.

Öppenhet, tillgänglighet, trygghet

Sahlgrenska Life får inte vara en utestängande miljö - då
missar det sitt mål. Tvärtom behöver miljön aktivt och tydligt
signalera att den forskning och de innovationsprocesser
som äger rum här är av intresse för alla. I detta ligger både
ett demokratiskt värde och ett egenvärde: forskningen
motiverar sin nytta och rekryterar nya generationer av
forskare genom att synas.

I
det
postindustriella
samhället
har
kunskapsintensiva miljöer fått en annan roll
och annan karaktär än vad de haft historiskt. De
allenarådande institutionernas tid är förbi. Såväl
forskning och utveckling, som undervisning bedrivs
idag i allt högre grad i öppnare, mindre formellt
styrda strukturer, med en mångfald av aktörer från
olika sektorer.

Miljön ska upplevas som öppen, tillgänglig och trygg under
hela dygnet.
Öppenheten åstadkoms genom goda visuella samband,
genomgående stråk och genom att de mest publika
miljöerna placeras för att generera många besökare och
mycket rörelse. Men även genom tydlighet om vart man
har rätt att vara/röra sig och vart man inte kan gå in. Den
typen av tydliga och skarpa gränser möjliggör i sin tur

För att nå framgång måste Sahlgrenska Life vägledas av
värdeorden öppenhet och mångfald. Samtidigt är detta en
vårdmiljö och en forskningsmiljö. Det ställer krav på att
öppenheten kombineras med skalskydd och tydliga gränser
och att mångfalden sker på villkor som passar alla parter.
Erfarenheter från andra miljöer visar att detta är balansgång
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”Gångvägar med informella små mötesplatser och arbetsplatser löper
runt och genom det stora atriumet och kopplar ihop grannskapen.
En mångfald av formella och informella platser och zoner med olika
aktivitetsgrad har placerats ut med eftertanke för att tillsammans med
transparensen maximera förutsättningarna både för planerade och
spontanta möten.”
Francis crick institute, London, ur omvärldsanalys Sahlgrenska life.
		
Dessa måste utformas med stort fokus på att åstadkomma
aktiva och inbjudande fasader och målpunkter. Samtidigt
behöver kommersiell service med egna entréer i markplanet
kombineras med att huvudentréerna till SU/SA framhävs
för att göra det tydligt var ingången/ingångarna till ”den
stora insidan” finns.

korta avstånd mellan det som är offentligt och det som av
nödvändighet behöver vara privat - miljön som helhet kan
upplevas som öppen samtidigt som skalskyddsbehov och
integritetskrav hanteras.
Tillgänglighet handlar om grundläggande fysisk
tillgänglighet - men även om skyltning och belysning och
de formella öppettiderna som måste göra det möjligt för
delar av verksamheten att vara tillgängliga medan andra
delar är stängda för dagen. Alla delar behöver inte vara lika
tillgängliga hela tiden, men de publika delarna och stråken
bör alltid vara det. En viktig aspekt av detta är att det måste
gå att röra sig genom byggnaderna utan att hindras av eller överhuvudtaget vara medveten om - att det är olika
fastigheter, huvudmän och verksamheter. .

Sahlgrenska

LIFE

NEJ. Endast en entré mot offentliga rummet, i övrigt huvudsakligen
passiva och slutna fasader.
Sahlgrenska

Trygghet skapas främst genom att applicera strategin
om dynamisk täthet kombinerat med öppenhet och
mångfald. Dvs. trygghet skapas genom liv, rörelse och
närhet till andra människor. Utifrån det perspektivet
är det ett angeläget mervärde att lärmiljöer (dvs. både
studie- och undervisningsmiljöer) finns integrerade inom
hela programmet. Studenter är aktiva under merparten
av dygnets alla timmar och bidrar med en ökad synlighet,
mångfald och användning av miljön.

hotell

NEJ. Många entréer mot offentliga rummet, men utan tydlig hiearki
som särskiljer ingångarna till det stora programmet.

Sahlgrenska

LIFE

hotell

JA. Många självständiga verksamheter med egna entréer mot
offentliga rummet. Samtidigt framhävs ingångarna till SU,
Medicinareberget och ev. andra särskilt betydelsefulla målpunkter,
för att skapa orienterbarhet.

Urban bas OCH ENTRéer

Bottenvåningarna i föreslagna nya byggnader ska behandlas
som strategiska resurser för att uppnå upplevelsen av
öppenhet och mångfald och skapa en urban attraktivitet,
liv och rörelser i området. Bottenvåningarna är en del av
staden och måste därför ges aktiva fasader, med korta
avstånd mellan entréer och med många olika självständiga
verksamheter som vänder sig mot utsidan. Detta är husens
”urbana bas”, och en direkt förutsättning för att även rummen
mellan husen skall upplevas som trygga och inbjudande. I
händelse av att bottenvåningarna slarvas bort och fasader
utformas passiva / slutna kommer den eftersträvade urbana
effekten att utebli och platsens problem kommer att bestå,
oavsett hur många kvadrameter programarea som tillförs
inne i husen.

FÖRDJUPA OCH UTVECKLA
I FORTSATT PROGRAMARBETE

Av särskild betydelse är de fasader som vänder sig mot
huvudstråken, Per Dubbsgatan och Medicinaregatan.

1.

Detaljutformning och innehåll i den urbana basen för att uppnå urban attraktivitet.

2.

Entrégestaltning för att underlätta orientering och läsning av miljön

3.

Avgränsningar mellan delar för att å ena
sidan möjliggöra öppenhet och samtidigt
skalskydd och integritet.

4.

Gränssnitt för mångfald som passar alla
aktörer
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STRATEGI 5

Mötesplats för samverkan inom life science
vara den synliga och dynamiska knutpunkten. En plats där
det ständigt pågår fortbildning och kompetensutveckling,
där det ”alltid händer något intressant”, där det hålls öppna
symposier, där man stämmer träff för ett lunchmöte och
där det finns tillgängliga konferensrum i alla storlekar.
En plats
där gränsöverskridande samverkansorgan
har sitt säte, där allt ifrån forskarkonferenser och
möten i patientorganisationer till tvärdisciplinära
centrumbildningar och samarbeten kring patientgrupper,
kan ha en naturlig hemvist.

Strategin I korthet
1.

Tätare samverkan mellan näringslivet inom
life science och vård och akademi är avgörande för att stärka upp sektorn och västsveriges internationella konkurrenskraft.

2.

Sahlgrenska Life ska vara den öppna och
självklara mötesplatsen för hela sektorn.

3.

Translationella kluster - tvärdisciplinära och
tvärsektoriella mötesplatser kring starka
samverkansobjekt.

4.

Profilering av Sahlgrenska Life som en gemensam identitet gentemot omvärlden, ”en
flagga att samlas bakom”.

5.

Ett konferenscenter i Sahlgrenska Life kan
vara motor för möten i olika skalor.

Den breda attraktionskraften åstadkoms genom inkludering
av ett flertal funktioner som utifrån sitt innehåll fungerar
som magneter för olika grupper. Tillsammans uppnår
de att en mångfald av grupper har självklara ärenden till
Sahlgrenska Life. Därigenom skapas förutsättningar för
den dynamik och vitalitet som kan uppstå i förtätade och
blandade miljöer. Det finns aldrig bara ett skäl att åka till
Sahlgrenska Life, ”allt” finns på samma ställe.
En kvalitet i projektet är dess gränsöverskridande karaktär.
Det är i grunden ett samverkansprojekt med flera involverade
parter. Mellan parterna finns en samsyn kring öppenhet
och en tillåtande mångfald. Detta ger goda förutsättningar
för Sahlgrenska Life att fungera som en gemensam neutral
arena.

Life science är en sektor där det finns stora inslag av
synergier mellan aktörerna på lokal, regional och
nationell nivå. Konkurrensen är internationell och
det finns därför ett sammanfallande ömsesidigt
behov av att arbeta med att kontinuerligt stärka det
lokala och regionala ekosystemet av kompetenser,
funktioner och infrastrukturer.

En tydligt igenkännbar gemensam identitet, branding om
man så vill, har en dokumenterat stor betydelse1 för att
generera både uppmärksamhet och fokusering. Sahlgrenska
Life ger en möjlighet att samla life scienceaktörerna i
regionen runt en ”gemensam flagga”, på samma vis som
platser som Kendall Square i Boston eller Cambridge i UK.

Förutsättningen för sådan samverkan är starka nätverk
inom sektorn - vilket förutsätter starka mötesplatser.
Sahlgrenska Life är en möjlighet att tillföra en i dagsläget
saknad samlande mötesplats för hela sektorn. Mötesplatsen
med stort M, som i kraft av sitt läge, innehåll och identitet
utgör en självklar knutpunkt mellan aktörerna, där alla
känner sig hemma, oavsett var man har kontor och oavsett
om man jobbar inom näringslivet, akademin eller i vården,
är student eller tillhör en patientgrupp.

1 Några exempel är: Oslo Cancer Cluster, Stockholm Life, Biopolis i Singapore,
BioMed City i Adelaide, Medicon Valley i Skåne-Köpenhamn, BioRegion Catalonia.

Utgående från den övergripande projektvisionen om
Sahlgrenska Life som en mötesplats bör Sahlgrenska Life
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samling. Sahlgrenska life kan bli den samlande mötesplatsen för tvärsektoriell samverkan inom life science. Därtill pågår
inom varje sektor en mängd specifika processer som är beroende av mötesplatser och infrastrukturer.

samverkan kring patientgrupper genom
translationella kluster

Konferensmöjligheter

I programmet finns idag ett mindre program för konferens
och möten inkluderat som en kärnfunktion. I kapitel 6 förs en
diskussion om möjligheterna att utveckla konferenscentret
till en större verksamhet, med möjlighet att ta emot stora
konferenser, med upp till 1000 deltagare. Detta skulle bidra
till att öka Sahlgrenska Lifes potential som välkänd och
samlande mötesplats.

Samverkan är ett begrepp som på goda grunder ligger
starkt i tiden. Men hur ska det ske i praktiken? Och än
viktigare: VAD är det samverkan sker kring och varför?
När honnörsorden har klingat av, är samverkan i slutändan
beroende av vilka drivkrafter olika aktörer har. Samverkan
kan drivas av ett gemensamt intresse för en frågeställning,
eller en gemensam målsättning.
Men det är inte nödvändigt att samverkande parter vill åt
precis samma håll eller samverkar av samma skäl. Samverkan
kan också drivas utifrån olika intressen som sammanfaller
kring ett gemensamt samverkansobjekt. Ett enkelt exempel
på detta är en vägförening där medlemmarna deltar utifrån
ett egenintresse: att ha en fungerande väg till sitt hus, vilket
förutsätter att delta i samverkan kring gemensamt underhåll
av vägen. Vägföreningens medlemmar deltar på möten för
att bevaka sina intressen - inte av kärlek till varandra.

FÖRDJUPA OCH UTVECKLA
I FORTSATT PROGRAMARBETE

I Sahlgrenska Life finns ett starkt samverkansobjekt genom
konceptet translationella kluster (se kapitel 2 och 6), där
urskiljda patientgrupper står i fokus och utgör en mötesplats
för olika aktörer, som kan söka sig till klustret utifrån olika
skäl. Vill man komma åt den aktuella patientgruppen, då
är det translationella klustret ingången som man skall
ansluta sig till. Detta fungerar som en stark attraktor och det
finns mycket goda förutsättningar för att de translationella
klustren kan bli ”synergimotorer” som alstrar en effektiv
gruppöverbryggande samverkan.

1.

Styrningsansvaret för att säkerställa att
miljöerna genererar möten och att miljön
i stort blir en fungerande mötesplats, hur
och av vem tas detta om hand?

2.

Utveckla samverkansgränssnitten och
konceptet translationella kluster.

3.

Skapa möjligheter för de som inte har sin
vardagiga arbetsplats förlagd till de translationella klustren att också verka i miljön
genom tillfälliga projektarbetsplatser,
konferens- och mötesmiljöer osv.
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STRATEGI 6

Samla translationella funktioner
För att så långt som möjligt underlätta åtkomsten och
undanröja onödiga hinder för translationen, är en viktig
förutsättning att funktioner, som idag befinner sig
geografiskt utspridda, kan samlas geografiskt.

Strategin I korthet
1.

Identifiera och samla alla viktiga translationella stödfunktioner och komponenter
till Hus 12-34, så långt som praktiskt är
möjligt.

2.

Identifiera brister och försök vid behov
skapa nya kompletterande funktioner om
sådana saknas. Upprätthåll en beredskap
för att det kan komma nya funktioner som
kan vilja (och behöva) ta plats.

3.

Skapa närhet till funktioner som av olika
skäl inte kan flytta till den gemensamma
translationella miljön inom Sahlgrenska
Life genom att kommunikationsmässigt
knyta dem till klustren.

Translationella stödstrukturer och funktioner som
bibliotek,
patientregister,
biobanker,
databaser,
kliniska
prövningsenheter,
företagsinkubatorer,
innovationsacceleratorer, riskkapitalförsörjning, rådgivning,
produktionsanläggningar, core facilities, spetsinstrument,
gränsöverskridande mötesplatser, med mera, behöver
komma närmare varandra rent fysiskt för att på så sätt vara
tillgängliga för de translationella processerna i vardagen.
Ett av de grundläggande motiven för formerandet av
Sahlgrenska Life som en samlad translationell miljö handlar
just om att få ihop de translationella funktionerna rent
fysiskt. I förstudien har ett antal existerande translationella
systemkomponenter identifierats och dessa föreslås ta plats
i omedelbar närhet av varandra.

”Det translationella systemet” är ett abstrakt
begrepp, men det handlar om någonting mycket
konkret. Translation är en process som inbegriper
översättning och överföring av insikter, kunskaper
och information mellan skeden, mellan sektorer
och mellan aktörer, för att i slutändan uppnå ökad
patientnytta.

Olika systemkomponenter är olika attraktiva och relevanta
för olika grupper. De komponenter som har störst nytta av
varandra och tydligast koppling bör placeras i omedelbar
närhet av varandra.
Även öppna fysiska samarbetsmiljöer är viktiga funktioner i
det translationella systemet för att främja samarbete mellan
vården och hela forskningskedjan från preklinisk forskning
till klinisk forskning samt näringsliv. Genom Sahlgrenska
Life och de translationella klustren upprättas en arena
för samarbeten och samverkan kring gemensamma
forskningsprojekt mellan olika aktörer.

Det kan handla om att upptäckter gjorda genom
experimentell forskning ska kunna prövas och efterhand
översättas i tillämpningar i form av nya behandlingar.
Översättningen måste dock på vägen passera en mängd
skeden och delsteg som kan inbegripa hypotesförändringar,
kliniska studier, deltagarrekrytering, juridiska och finansiella
prövomål, kommunikation och produktutveckling med
mera.

Utöver de translationella funktioner som kan identifieras
idag är det nödvändigt att upprätthålla en beredskap för
att kunna inkludera andra funktioner och att skapa goda
förutsättningar för kontakt med de systemkomponenter
som av olika skäl inte kan ta fysisk plats inom Sahlgrenska
Life.

För att kunna genomföras framgångsrikt behöver denna
och andra sorters translationella processer ha enkel
åtkomst till ett helt system med en mängd olika funktioner,
kompetenser och resurser (se kapitel 3) som behöver kunna
aktiveras i olika skeden.
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Det är problem om avståndet upplevs för långt mentalt eller fysiskt till
stödfunktionerna eftersom det kan innebära att forskarna antingen ”gör
själva” eller anställer egen personal
från intervjuundersökning om innehållsidén till translationella kluster i sahlgrenska life

Det är därefter nödvändigt att på ledningsnivå kontinuerligt
bevaka det translationella systemets funktionsförmåga för
att identifiera nytillkommande och kvardröjande hinder
och begränsningar för framgångsrik translation, och för att
identifiera nycklarna i särskilt framgångsrika processer.

FÖRDJUPA OCH UTVECKLA
I FORTSATT PROGRAMARBETE

59

1.

Vilka stödfunktioner behöver ligga centralt och synligt? Vilka beroenden styr
placeringar?

2.

Hur upprätthålls i praktiken beredskap för
att få plats med att tillföra nya funktioner?

5

STRATEGI 7

Dela och samutnyttja
Ytorna i Sahlgrenska Life ska bli bättre än dagens
motsvarande ytor för möten, undervisning
och laborationer. Men blir ytorna bättre - och
modernare, med bättre belysning, nya ytskikt,
handikapptillgänglighet, ny teknik med mera måste de också bli mindre om inte lokalerna ska
kosta mer per person, totalt sett.

Strategin I korthet

Att krympa den genomsnittliga lokalarean per person
behöver dock inte innebära att tillgången till olika typer
av ytor per person minskar. Om fler delar av programmet
samtidigt görs om till delade och samunyttjade funktioner,
då kan den enskildes utrymme istället öka.

1.

Genom att skapa förutsättningar för att i
högre grad dela och samutnyttja fast utrustning, infrastrukturer, produktionsplattformar, patientmottagningar och kvadratmeter,
ökar resurseffektiviteten och mer blir kvar
till annat. Samtidigt kan de enskilda medarbetarna i realiteten ha tillträde till fler
funktioner och ytor än i dag.

2.

Att dela och samutnyttja vardagliga funktioner såsom kaffeautomater, pausutrymmen,
lunchrum, toaletter, skrivplatser med mera,
är ett sätt skapa förutsättningar för möten
och interaktion i vardagen som annars kanske inte skulle kommit tillstånd. Delande har
sålunda ett egenvärde.

3.

De rumsliga förutsättningarna för delande
och samutnyttjande i praktiken är närhet
och öppenhet, vilket skapar tillgänglighet.
Detta är två principer som bör genomsyra
programmet.

4.

Utöver rumsliga förutsättningar för delande
och samutnyttjande är organisatoriska
förutsättningar avgörande - tillit och kommunikation är de principer som möjliggör
delande av resurser mellan organisatoriska
delar.

Lunchrummet som exempel

Det klassiska lunchrummet kan tjäna som exempel på vad
delandets strategi innebär. Många verksamheter i lokaler
uppförda under andra halvan av 1900-talet håller sig med
lunchrum som används under 1-2 timmar per arbetsdag
och däremellan står mer eller mindre tomt. Ett sådant
lunchrum gör ingen glad. Det är en ineffektiv ytanvändning
som drabbar både miljön och verksamhetens plånbok. Inget
är så dyrt som en oanvänd kvadratmeter.
Lunchrum bör alltid utformas så att de mellan måltiderna
kan användas för någonting annat - arbetsplatser, läsplatser,
café, föreläsningssal. Det är dock svårt att uppnå om
lunchrummen blir för interna och ligger inne i respektive
verksamhet. Därför är delade lunchrum som ligger i
anslutning till allmänna stråk och ytor - att föredra. De har
samtidigt fördelen av att kunna fungera som överbyggande
mötesplatser.

Att applicera en ”lunchrumsstrategi” är ett beprövat
grepp att få människor från olika delar av en byggnad
att träffas åtminstone en gång per dag. Samma gäller
placeringen av kaffemaskiner, kopieringsrum, mötesrum,
gensekventieringsmaskiner, core facilities osv. Delade och
samutnyttjade funktioner genererar möten och kan fungera
som katalysatorer för samtal.

I Francis Crick Institute i London påstår sig arkitekterna
medvetet ha ritat in ”en lite för liten” lunchmatsal på
bottenvåningen. Detta för att ”tvinga” personalen att sätta
sig vid bord där det redan sitter andra. Sant eller ej, det är ett
bra sätt att stimulera fram interaktion, även mellan forskare
som tillhör olika grupper i vardagen. Och ur sådana möten
föds faktiskt nya samarbeten som kan bli banbrytande
forskning.

Delade ytor ökar också tätheten och koncentrationen i
de gemensamma delarna av en verksamhet. Det främjar
upplevelsen av dynamik och intensitet på samma vis som
i en tät urban miljö, där delade ytor i det offentliga rummet
är just den verksamma princip som genererar det ”offentliga
livet”.
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Genom att dela saker så upprättar vi bryggor till andra, vi
vistas i samma rum, lär oss att samarbeta, utvecklar vårt
sociala kapital - och tränar också vårt tålamod.
Att dela är essensen av vad det innebär att bo i en stad och det är
också alla delade rum som gör staden spännande och attraktiv.
På samma vis förhåller det sig i en dynamisk kunskapsmiljö.

ske är Harvard Catalyst Profiles, ett verktyg som används
inom Harvard för att identifiera samarbetspartners bland de
24 000 anslutna till fakulteten. Programmet är i grunden en
stor persondatabas med forskare som presenterar sig själva
på egna profilsidor. Det är också delvis ett socialt nätverk
som kan visualisera sammanfallande forskningsintressen
och kopplingar mellan profiler inom Harvard och matchar
forskare mot varandra. Denna konnektorfunktion är helt
nödvändig i en stor forskningsmiljö för att synliggöra
kompetensresurser, på samma vis som rumsresurser
synliggörs i en kalenderbokning.

ICT och resursdelning

Idag - och än mer inom några år - ger informationsteknologin
nya möjligheter för att dela resurser inom en verksamhet
på ett effektivt och ”ickeinvasivt” sätt. Det är inte längre
nödvändigt att springa och boka ett konferensrum - eller ett
labb - genom att skriva upp sig på en tavla utanför dörren,
det kan göras direkt i mailen. Och systemen kan hjälpa till
att tipsa om ledig kapacitet. Mobiltelefonen guidar rätt till
en resurs, håller reda på när någonting är återlämnat och
så vidare. Därmed kan nyttjandegraden optimeras. Det är
därför rentav mycket dumt att planera in samma mängd
ytor per person i en verksamhet idag som igår.
En viktig princip i inom Sahlgrenska Life bör vara att
det som kan delas också ska delas. Det gäller allt från
lunchrum till laboratorieutrustning. Genom att skapa den
typen av närhet och integration ges förutsättningar för en
starkare, bättre och mer relevant verksamhet, samtidigt
som en mer effektiv resursanvändning kan uppnås genom
större samutnyttjande av gemensamma infrastrukturer,
som produktionsplattformar, utrustning, lokaler och
kompetenser

FÖRDJUPA OCH UTVECKLA
I FORTSATT PROGRAMARBETE
1.

Bevaka att de funktioner som teoretiskt
skulle kunna delas också i praktiken går
att dela.

2.

Ta fram en strategi för att uppnå maximal
delning av olika typer av resurser (rum,
tekniska infrastrukturer, förbrukningsartiklar, plattformar, osv)

3.

Undvik att bygga in strukturer som privatiserar och avgränsar resurser om så inte
är absolut nödvändigt.

4.

Kartlägg behov av systemstöd (ICT,
organisationsfrågor) som behövs för att
möjliggöra och underlätta delandet i drift.

KOMPETENSDELNING

Den andra delen av en strategi för delande handlar om
komptensinfrastrukturen. I ett effektivt ekosystem finns
det mekanismer för att ständigt frigöra resurser tillbaka
till systemet och undvika en revirmässig ”instängsling” av
kritiska resurser. Genom nedbrytning frigörs näringsämnen
och spårämen och kan återgå i kretsloppet. På samma vis
måste ett kunskapsekosystem bygga på att kunskaper är
delade processer - och inte monopoliserat material. Databaser
och register bör vara allmänna nyttigheter och kompetenser
som finns i en del av verksamheten måste göras synliga för
andra delar av verksamheten. Ett exempel på hur det kan
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STRATEGI 8

Integrerade utbildningsmiljöer
Behoven av ett tätt utbyte mellan utbildning,
forskning och klinisk praktik ökar i takt med att
praktiken förändras allt fortare. Ska utbildningarna
vara relevanta i en föränderlig tid måste de därför
befinna sig nära de verksamheter de utbildar för.
Samtidigt berikas även verksamheterna av mötet
med blivande forskare och vårdprofessionella - och
av att i ett föränderligt landskap i sin tur lära av dessa.

strategin I korthet

Den ständigt pågående interprofessionella överföringen av
kunskap och engagemang från ett led till nästa är en genuint
translationell verksamhet och hör till universitetssjukhusets
och tandvårdens kärnuppgifter.
Utbildningsverksamhet ingår som en del av det dagliga
arbetet vid de flesta enheterna vid Sahlgrenska sjukhuset.
och Folktandvården. Sahlgrenska akademin ansvarar för
grundutbildning och utbildning på avancerad nivå inom det
medicinska och odontologiska området, samt för utbildning
på forskarnivå. En stor del av den kliniska utbildningen
är förlagd till Sahlgrenska Universitetssjukhuset och
Folktandvården - något som underlättas av den geografiska
närheten.
Inom ramen för Sahlgrenska Life är det en framgångsfaktor
att utbildningsmiljöer integreras inom alla relevanta
delar av verksamheten. Att få in studenter både genom
verkamhetsförlagd utbildning (VFU), hörsalsföreläsningar,
genom ett centralt placerat Färdighetscentrum och som
användare av de gemensamma miljöerna, bidrar till att
miljön blir en kreativ mötesplats präglad av dynamik,
nyfikenhet, mångfald och öppenhet. Studenterna är en
viktig resurs för hela miljön.

1.

Integrera utbildningsmiljöer i alla relevanta
delar av verksamheten.

2.

Placera studieplatser i gemensamma utrymmen, använd studenterna som resurs för att
åstadkomma en levande och kreativ miljö.

3.

Ta hänsyn till behov av utrymmen för studenter och forskning vid utformning av nya
operationslokaler

4.

Nytt färdighetscentrum i centralt läge blir
en specialiserad undervisningsmiljö och
målpunkt

5.

Ett sammanslaget biomedicinskt bibliotek i
ett framskjutet läge är en resurs och mötesplats för studenter, forskare och kliniker.

6.

Överväg möjligheten att inkludera undervisningslaboratorium för grundskolan och en
gymnasieskola med vårdinriktning.

Dessa funktioner skall inte koncentreras till en egen del
av programmet, utan integreras med övriga delar av
verksamheterna och då placeras i lättåtkomliga, synliga
och attraktiva lägen där de inbjuder till användning. Caféer
och lounger måste ges en tillräcklig storlek för att kunna
inrymma studenter som använder dessa som studieplatser.
En annan konsekvens av att studenter integreras i
programmets olika delar är att skalskyddet måste hanteras
på ett sådant sätt att de möjliggör fria rörelser i utrymmena
mellan de mer avgränsade funktionerna.

Konkreta behov som följer av strategin att integrera
utbildningsmiljöer är att nya byggnader behöver inrymma
grupparbetsplatser i form av mindre mötesrum, större
föreläsningssalar (över 100 platser), anpassade lokalytor
för ett samlat Färdighetscentrum, samt ett tillräckligt utbud
av studieplatser och informella mötesplatser som med
fördel kan förläggas i passager och delade utrymmen där
studiero kan åstadkommas genom mjukare avgränsningar.

Även de nya operationslokaler som tillskapas för SU:s behov
behöver utformas med tanke på att innehålla utrymmen för
studenter och utrymmen för klinisk forskning, vid sidan av
den sjukvård som är verksamhetens fokus.
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och samtidigt råder tuff konkurrens om ungdomars
uppmärksamhet
mellan
olika
samhällssektorer.
Rekryteringen av framtida vårdprofessionella och blivande
forskare behöver börja tidigt. Genom att Sahlgrenska Life
utformas som en öppen, attraktiv och spännande mötesplats
för olika grupper, kan ungdomars intresse väckas. Men först
måste ungdomar ges ett skäl att alls besöka platsen.

Färdighetscentrum

Ett nytt Färdighetscentrum ska ingå i Sahlgrenska Life,
som en utvecklad klinisk utbildningsmiljö samt en
mötesplats mellan Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska
Universitetssjukhuset. Färdighetscentrum skapar även nya
förutsättningar för samverkan enligt Triple Helix-modellen
mellan akademi, sjukvård och tandvård samt näringsliv och
även för olika nationella och internationella samarbeten och
utbyten.

Inslag som har diskuterats och kan beaktas som
möjliga optioner är undervisningslaboratorier riktade
till grundskolan, ett inslag som ingår i ett flertal av
omvärldsanalysens referensexempel. Även möjligheten att
få till en integrering av en gymnasieskola med vårdinriktning,
liknande den modell som använts i Oslo Cancer Cluster.

Miljön ska tillgodose samtliga Sahlgrenska akademins
utbildningsprograms olika behov, samt tillhandahålla
färdighetsträning för hälso-/sjuk-/tandvårdspersonalens
behov,
På färdighetscentrum bedrivs basal klinisk
träning, avancerad teknisk färdighetsträning, teamträning,
kommunikationsträning och HLR-träning. I verksamheten
ska även ingå studentmottagning och specialmiljöer för
träning av särskilda moment, samt utrymme för innovation
och testbädd.

biblioteken

Biblioteken är en viktig och uppskattad translationell
informations- och kunskapsresurs som är tillgänglig för
såväl kliniker, forskare och studenter. Biblioteken är även en
tillgänglig studiemiljö och en mötesplats mellan grupper.

Färdighetscentrum är en specialiserad undervisningsmiljö
och ska därför inte vara en plats där studenter och
sjukvårdspersonal uppehåller sig annat än i samband
med träning. Det är dock angeläget att miljön placeras vid
ett starkt stråk som ger en direkt närhet till gemensam
infrastruktur, service och stödfunktioner som arbetsplatser,
lär- och studiemiljöer, matmöjligheter med mera.

Genom Sahlgrenska Life kan SU:s kliniska bibliotek och
Universitetsbiblioteket på Medicinareberget sammanföras
i ett samlat grepp som ytterligare förstärker bibliotekens
centrala roll som mötesplats och knutpunkt för SU:s/SA:s
informationsförsörjning. Det nya samlade biblioteket bör
lokaliseras i ett framskjutet och lättillgängligt läge.

Funktionen beskrivs utförligare i kapitel 6 samt i
Lokalprogram Färdighetscentrum.

FÖRDJUPA OCH UTVECKLA
I FORTSATT PROGRAMARBETE

Utbildningsmiljöer för ungdomar i
grund- och gymnasieskola

Sahlgrenska Universitetsjukhuset har ett nära och
välutvecklat samarbete med både gymnasieskolor och
yrkeshögskolor. Genom avtal med GR erbjuder sjukhuset
Arbetsplatsförlagt Lärande (APL) för gymnasiets
omvårdnadsprogram, ungdoms- och vuxenutbildningar och
i förekommande fall för utbildningar vid yrkeshögskolor.

1.
1.

Kartlägg
hur
kan
vara
en resurs
Bevaka att
destudenter
funktioner
som
teoretiskt
i hela miljön
ges
tillträde
till och möjskulle
kunnaoch
delas
också
i praktiken
går
lighet
att arbeta i dess olika delar.
att
dela.

2.
2.

Utveckla
destrategi
integrerade
Ta fram en
för attundervisningsuppnå maximal
miljöerna
delning av olika typer av resurser (rum,

3.

Vårdens kompetens- och rekryteringsbehov är stort
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3.

tekniska infrastrukturer, förbrukningsartiklar,
osv)
Utredplattformar,
behov och intresse
från studenter

inom andra delar av universitetet och
Chalmers
undvik
att bygga in strukturer som priva-

tiserar och avgränsar resurser om så inte

är absolut
nödvändigt.
ETT CENTRUM FÖR VÄRLDSLEDANDE TRANSLATIONELL FORSKNING, VÅRD,
UTBILDNING
OCH INNOVATION
4.

Kartlägg behov av systemstöd (ICT,

5

STRATEGI 9

Plats för näringsliv
Att befinna sig nära stark akademisk experimentell
och klinisk forskning är av ett flertal skäl strategiskt
viktigt för såväl små som stora företag inom life
scienceindustrin idag.

strategin I korthet

Life science är forskningsintensivt och beroende av goda
kontakter med akademiska institutioner för att hålla
sig ajour med spetsen i forskningen, för att rekrytera ny
kompetens från forskarutbildningarna och för att kunna
medverka i samarbetsprojekt kring delade frågeställningar
och forskningsområden. I gengäld bidrar näringslivet med
sitt kunnande inom sina ämnen samt mer sektorsspecifika
kunskaper
om
företagande,
innovationskedjor,
produktutveckling och produktion.

1.

En god tillgång till gemensamma arenor
samt lokaler för kommersiella hyresgäster är en central byggsten i Sahlgrenska
Life. Tillgången till kvalitativa patient- och
vårdnära miljöer är en global bristvara och
närheten till vården i Sahlgrenska Life kan
locka globalt verksamma företag inom
läkemedelsutveckling och medicinteknik till
Göteborg.

2.

Life sciencesektorns möjligheter att genom
de translationella klustren ingå i samarbeten med kliniska och akademiska forskare
kring specifika patientgrupper, kan bli ett
viktigt dragplåster och en språngbräda för
näringsliv som har behov av att befinna sig
nära vårdmiljöerna.

3.

Genom Sahlgrenska Life bör de translationella stödfunktionerna bli tillgängliga för
näringslivet på samma vis som för forskare,
studenter och kliniker.

4.

Utbyte av erfarenher och impulser mellan
näringsliv, sjukvård, akademi och forskningsinstitut är drivkrafter för innovationer
och utveckling som genom Sahlgrenska
Life. Utbytet kan understödjas genom en
öppen miljö som präglas av mångfald och
täthet.

Vårdens och akademins samverkan med life scienceföretag
har betydelse för samhällsutvecklingen i många avseenden.
•

•

•

Det leder till patientnytta genom utbyte av erfarenhet
och impulser mellan näringsliv, sjukvård, akademi och
institut. En övervägande andel av de företag som idag
är verksamma inom life sciencesektorn i regionen hade
inte existerat om de inte en gång hade kunnat ta sin
början som samarbeten mellan forskare och kliniker.
Och en stor andel av de innovationer som resulterat i
bättre vård och nya terapier, hade inte sett dagens ljus
utan samverkan och interaktion mellan forskare och
näringsliv.
Tillgången till konkurrenskraftiga life scienceföretag i
regionen leder till ett utbyte av personal mellan privata
och offentliga arbetsgivare. Personal som rekryteras
till företagen kan fortsätta sin karriär inom sjukvården
och vice versa - mångfalden av karriärvägar stärker
kompetensåterväxten.

•

Life science företagen spelar central roll i att etablera
Västra Götaland som en region som präglas av
kunskapsbaserad tillväxt och utveckling. Det leder till
att universitet och högre lärosäten bir mer attraktiva
för studenter, från både närområdet, Sverige i övrigt
och internationellt.

Utbildningsnivån är hög inom både läkemedels
industrin och det medicintekniska näringslivet,
vilket påverkar forskningsresultat inom akademi och
instituten på ett positivt sätt. Närvaron av välutbildad
personal inom life sciencesektorn har en betydande
effekt på övrigt näringsliv och samhällsekonomin i
stort.

Med andra ord är det en förutsättning både för framgångsrik
translation och för en konkurrenskraftig life sciencesektor
att näringslivet har goda möjligheter att lokalisera FoU-
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personal och -verksamheter i direkt anslutning till
universitetssjukvård, akademisk forskning och utbildning
i Sahlgrenska Life.

lokaler för kommersiella
hyresgäster
Vid sidan av möjligheten att ingå i de translationella
klustren, måste näringslivet inom ramen för Sahlgrenska
Life ges möjligheter att utvecklas i riktningar som inte
kan förutses idag. Detta kan tillgodoses genom tillgång till
flexibla lokaler i lättillgängliga lägen, som kan innehålla
laboratorier och kontor.

Idag finns inom Sahlgrenska/Medicinareberget ett 1000tal anställda i företag och organisationer vid sidan av
Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionens
verksamhet. Med Sahlgrenska Life ska antalet anställda i
näringsliv och organisationer inom området fördubblas
samtidigt som dessa samlas och förtätas. Ska detta lyckas
behöver Sahlgrenska Science Park spela en viktig roll.
Rent fysiskt krävs också stärkta kopplingar till existerande
byggnader och organisationer såsom Biotech-huset.

Testbäddar
Inom Sahlgrenska Life finns möjlighet att skapa samverkan
kring testbäddar och ”open arenas” dvs. miljöer och
resurser som samlar aktörer från olika organisationer
att kraftsamala sig kring olika teman. De translationella
klustren och modulerna kan ses som en sådan miljö, men
det kan även finnas andra resurser och inriktningar att
samlas kring. Här kan Sahlgrenska Science Park spela en
särskild roll att identifiera behov och facilitera dessa.

Samverkan mellan offentligfinansierad vård och akademi å
ena sidan och kommersiellt drivet näringsliv å andra sidan,
förutsätter att gränssnitten och mötesplatserna utformas så
att villkoren passar alla parter. Erfarenheterna från tidigare
osunda relationer mellan industri och offentliganställda
finns här med som en varning om hur samverkan inte ska
gå till. Tidigare erfarenheter får samtidigt inte utgöra ett
hinder för den konstruktiva samverkan som alla parter är
beroende av att få till, för att kunna utveckla såväl vård som
sysselsättning och ekonomi.

FÖRDJUPA OCH UTVECKLA
I FORTSATT PROGRAMARBETE

Translationella kluster för
samverkan
Möjligheten att lokalisera företagens FoU-personal som
del av de translationella klustren (se kapitel 6), där både
kliniska och experimentella forskare är verksamma, är
både ett viktigt dragplåster för näringsliv som har behov av
att befinna sig nära vårdmiljöerna och för forskare som vill
ha en tät samverkan med näringslivet.
Rätt utformade har klustren potential att locka såväl
små aktörer som globalt verksamma företag inom
läkemedelsutveckling och medicinteknik till Göteborg
och generera ökad tillväxt inom sektorn genom stärkta
förutsättningar för utbyte och samverkan mellan aktörerna.

1.
1.

Kartlägg
näringslivets
efterfrågan
och
Bevaka att
de funktioner
som teoretiskt
behov kunna
utgående
från
den här
framskrivna
skulle
delas
också
i praktiken
går
helhetsbilden
för innehållet i Sahlgrenska
att dela.
Life.

2.
2.

Ta fram en strategi för att uppnå maximal
Utforma
”näringslivserbjudandet”
i samadelning av
olika typer av resurser (rum,
bete
medinfrastrukturer,
Sahlgrenska Science
Park och
tekniska
förbrukningsaretablerade
näringslivsaktörer.
tiklar,
plattformar,
osv)

3.
3.

Förtydliga
hur de in
gemensamma
ytorna
i
undvik att bygga
strukturer som
privamiljön
att fungera
som
tiserar kan
och utformas
avgränsarför
resurser
om så
inte
mötesplats
mellan sektorer.
är absolut nödvändigt.

4.

Kartlägg behov av systemstöd (ICT,
organisatiionsfrågor) som behövs för att
möjliggöra och underlätta delandet i drift.
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5
NULÄGE

Sektorsuppdelat och glest i centrum
SCHEMATISK ILLUSTRATION!

SITUATION
•
•
•
•
•

sjukvård
folktandvård
Akademi utbildning / forskning
näringsliv
translationella stödfunktioner
kommersiell service
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Sektorerna i hög grad uppdelade på olika delar.
Translationella stödfunktioner utspridda i olika
delar av området.
Tomt runt områdets centrum
Forskargrupper och utbildning insprängda på
sjukhussidan.
Begränsat utbud av restauranger, caféer och
kommersiell service, placerade avskilt inne i
verksamheter och delområden.

FRAMTId

Integrerat och koncentrerat mot centrum
SCHEMATISK ILLUSTRATION!

FÖRÄNDRINGAR
•
•
•
•
•
•
•

Området samlas ihop
Kortare avstånd och starkare kopplingar
Translationella funktioner samlas i en miljö
Dynamisk täthet i kärnan
Plats för näringsliv
Centrum präglas av mångfald och blandning av
sektorer.
Koncentration av ny kommersiell service,
matställen och öppna mötesplatser till kärnan.

Forskargrupper och utbildning finns
fortfarande kvar insprängda på
sjukhussidan.
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6
Programinnehåll
Verksamhetsområden

I denna del beskrivs det program- och verksamhets
innehåll som genom förstudien har identifierats som
möjligt och önskvärt att inkludera i Sahlgrenska Life.

•

Att det är strukturellt och praktiskt realistiskt att
inkludera verksamheten i Sahlgrenska Life.

Vidare beaktas verksamheternas funktion inom, och
betydelse för, det translationella systemet. Prioriterade
verksamheter från akademin är de som har stora behov av
att verka nära klinisk verksamhet.

De olika program- och verksamhetsdelarna har
identifierats genom projektets delutredningar, workshops,
möten, intervjuer med verksamhetsföreträdare och
ledningsfunktioner.
Syftet med att kartlägga och beskriva vilka verksamheter
som ska, respektive kan, ingå i Sahlgrenska Life är flerfaldigt:

Verksamhetsdelarna har i sammanställningen grupperats
tematiskt i sex huvudområden utifrån sitt huvudsakliga
innehåll enligt följande:

•

Klarlägga vilka verksamhetsdelar som skulle beröras
direkt av projektet.

1.

Universitetssjukvård

2.

Universitetstandvård

•

Klarlägga storleksordningar i antal personer och
kvadratmeter som omfattas.

3.

Stöd och infrastrukturer

•

Klarlägga vilka typer av programinnehåll som behöver
inrymmas i en eller flera möjliga byggnader för
Sahlgrenska Life.

4.

Näringsliv och innovation

5.

Service och interstrukturer

6.

Andra optioner

•

Klarlägga hur olika verksamhetsinnehåll relaterar och
kopplar till varandra vad avser behov av infrastrukturer,
stödfunktioner, närhet till patienter, labb, andra
verksamheter m.m.

Kärna, kritisk massa och optioner

Det finns i alla utvecklingsprojekt en frestelse att inkludera
för mycket. Resultatet kan bli en önskelista som det i
slutändan inte finns täckning för eller fysisk möjlighet att
inrymma. Samtidigt finns det även en omvänd risk i att inte
inkludera ”tillräckligt”. Det kan resultera i att ett försök att
åstadkomma en dynamisk förtätning kring en knutpunkt,
inte räcker till för att generera de effekter som eftersträvas.
Ansträngningarna når bara halvvägs till något som gör
skulle kunna göra verklig skillnad.

Utgångspunkterna för urvalet av verksamheter har varit:
•

Att det är lämpligt och önskvärt att inkludera
verksamheten i projektet, ur perspektivet av de
formulerade övergripande målsättningarna och
visionen för Sahlgrenska Life.

•

Att det är lämpligt och önskvärt att ingå i det
sammanhang som Sahlgrenska Life erbjuder och
möjliggör, ur verksamhetens eget perspektiv.

Här är begreppen kärna, kritisk massa och optioner
användbara.
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kärnan i sahlgrenska life
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Den gemensamma kärnan i Sahlgrenska Life utgörs av universitetssjukvård samt de stöd- och och
infrastrukturer som behöver finnas på plats för att tillsammans bygga upp en stark samlad translationell
miljö för forskning, vård, utbildning och innovation.

6
KÄRNA: Programmässigt finns det i projektet en kärna
som innehåller de funktioner och verksamheter som
behöver ingå för att Sahlgrenska Life överhuvudtaget ska
vara en samlad translationell miljö. Detta är innehållet i
block 1 och 2 på motstående sida. I kärnan inkluderas bland
annat de translationella modulerna, som är den rumsliga
organisationen för de translationella klustren (se fördjupad
beskrivning på sid XXX), samt infrastrukturer och
stödfunktioner till den translationella forskningen, lokaler
för näringsliv och innovationsstöd, utbildningslokaler
och lokaler för framtidens laboratoriemedicin. Kärnan
inkluderar även en del externt innehåll som är starkt
önskvärt att möjliggöra och tillskapa, bland annat
restauranger, konferensmöjligheter och lokaler för
kommersiella hyresgäster.

•

•

Forskningsmiljöerna
behöver
vara
tillräckligt
omfattande, tillgängliga och väl sammankopplade för
att göra lokalisering till platsen till ett mycket attraktivt
alternativ för externa forskningsaktörer, institut och
företag.

Det behöver finnas ett tillräckligt utbud av service,
studieplatser, grupprum, mötesrum och laboratorier
i området för att studenter och forskare ska vilja
spendera mycket tid på platsen, fylla gemensamma
utrymmen och använda den kommersiella servicen - i
sin tur en förutsättning för att sådan service kan bära
sig.

Eget verksamhetsinnehåll och
externt innehåll

Inom ramen för denna förstudie beskrivs de programdelar
som Västra Götalandsregionen och Göteborgs Universitet
själva kan påverka och direkt styra över, detta inkluderar
lokaler för vård, akademisk och klinisk forskning och
utbildning.

Programmet behöver ha en urban bottenvåning (se
strategi 4) med en kommersiell service som vänder sig
ut mot det offentliga rummet, för att förmå aktivera
Per Dubbsgatan och Medicinareberget, ge platsen
liv, göra byggnaderna inbjudande och öppna och öka
tryggheten i utemiljön.
Det behöver finnas ett tillräckligt utbud av matställen
och caféer med attraktivt innehåll för att locka ut
personal från sina respektive arbetsställen till de
gemensamma utrymmen, där spontana möten och
vardaglig interaktion och inspiration kan ske.

•

OPTIONER: Under förstudiens gång har vissa verksamheter
och funktioner kunnat klarläggas som givna i Sahlgrenska
Life, medan andra kvarstår som möjligheter. Dessa utgör
optioner - möjligt innehåll som antingen inte har någon
tydlig huvudman eller där inriktningsbeslut saknas.

Det behöver finnas en tillräcklig mängd av olika typer
av verksamheter och mötesplatser som attraherar
olika användargrupper av olika skäl, under olika tider
på dygnet, för att generera en mångfald av parallella
aktiviteter, rörelser och besökare i området.

•

Det behöver finnas en variation av olika typer av
flexibla lokaler för olika verksamhetsbehov för att
möjliggöra för oförutsedda och framtida initiativ att
hitta en plats inom programmet (se strategi 2: flexibla
och framtidssäkra miljöer)

Kritisk massa uppnås någonstans mellan block 3 och
valda delar av block 4 och 5 i diagrammet på motstånde
sida. Block 3 inrymmer sådant verksamhetsinnehåll
som utgör närbesläktade funktioner och som inkluderas
i byggprojektet runt Per Dubbsgatan, men sett till sitt
verksamhetsinnehåll inte har en sådan karaktär att det kan
räknas in i den translationella kärnan.

KRITISK MASSA: Kärnan i sig själv räcker inte för
att nå hela vägen fram till visionen om ett centrum för
världsledande translationell forskning, utbildning, vård och
innovation. För att nå dit måste en tillräcklig kritisk massa av
verksamheter tillföras (se strategi 6: Dynamisk täthet). Exakt
var gränsen går för när kritisk massa uppnås är naturligtvis
omöjligt att svara på (detta är trots allt inte naturvetenskap),
men följande tankar kan tjäna som vägledning:
•

•

För att Sahlgrenska Life ska bli den dynamiska mötesplats
som eftersträvas i vision och mål (kapitel 4) och beskrivs i
strategierna (kapitel 5), är det, som beskrevs i föregående
stycke, av största vikt att det även tillföras externt innehåll
av olika slag, däribland restauranger, caféer, moderna
konferensmiljöer samt kontor och laboratorier för
kommersiella hyresgäster.
Detta är programdelar som förutsätter ett kommersiellt
risktagande. Det innebär att inta en roll som inte kan bäras
av Västra Götalandsregionen eller Göteborgs Universitet.
Inom förstudien beskrivs det externa innehåll som är
angeläget att tillföra uppdelat i kategorierna ”externt
innehåll i kärnan” respektive ”externa optioner”.
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Kärna och optioner, verksamheternas innehåll och externt innehåll
angivna kvadratmeter avser lokalarea (LOA)

Ju mer ”kritisk massa”, desto fler strategier kan uppfyllas.

128 325 m2

5

externa optioner
300 m

3000
2000

m2
m2

12 000 m2
3000
108 025 m2

4

Gymnasieskola

VERKSAMHETSOPTIONER
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2
2
2
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3
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1
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2
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Strukturer för
kortare avstånd och
starkare kopplingar

4. verksamhetsoptioner

5. externa optioner
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tillföra - bollen ligger hos fastighetsägarna och huvudmännen.
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1. Universitetssjukvård
Universitetssjukvårdens kärnverksamheter består,
jämte hälso- och sjukvård, av klinisk forskning
och utbildning samt kunskapstillämpning och
kunskapsspridning för hälso- och sjukvårdens
utveckling.

stor omställningsbarhet och skapar förutsättningar för en
mångsidig innehållssammansättning i miljön.

Translationella kluster

Under 2017 har ett 70-tal företrädare för forskargrupper
inom SU och SA intervjuats. Utgående från de behov och
önskemål som uttryckts har konceptet translationella
kluster utarbetats.1

Universitetssjukvården inom Sahlgrenska Life består av:
•

Translationella kluster

•

Laboratoriemedicin

•

Utbildningsmiljöer GU

Konceptet har förankrats i ledningsgrupperna för
Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska
akademin. De translationella klustren föreslås utgöra ett av
stödjebenen för universitetssjukvården inom Sahlgrenska
Life.

I den totala areasammanställningen (se kapitel 7)
inkluderas även arean för Operation och Akut. som
också definitionsmässigt är universitetssjukvård. Dessa
verksamheter ingår dock inte i den gemensamma
verksamhetskärnan i Sahlgrenska Life och räknas därför inte
som en del av av universitetssjukvården inom Sahlgrenska
Life.

De translationella klustren syftar till att stimulera och
strukturera möten och samband mellan sjukvård, akademi
och näringsliv i förtätade miljöer för en kraftfull trippel
helixsamverkan och för interaktion i vardagen kring
gemensamma mål. Syftet är vidare att knyta samman den
translationella kedjan och få till goda kopplingar från patient
till labbänk och åter till vården och att förena preklinisk
forskning med vårdanknuten klinisk forskning.

Den translationella kärnan

En betydande del av universitetssjukvården inom
Sahlgrenska Life bedrivs med utgångspunkt från det
organisatoriska konceptet translationella kluster, som
innebär att forskning, innovation, undervisning och vård
grupperas kring utvalda patientgrupper. Konceptet beskrivs
utförligare under egen rubrik nedan.

Klustren kommer utgöra noder för samarbeten kring
forskning och utveckling med andra intressenter i landet
och även internationellt, med potential att även locka
globalt verksamma aktörer inom läkemedelsutveckling och
medicinteknik.

Runt klustren grupperas stödfunktioner som understödjer
samverkan, forskning och translation. För att ge bästa
möjliga förutsättningar åt dessa processer utformas
Sahlgrenska Life som en samlad translationell miljö,
där en stor mängd systemkomponenter i det translationella
systemet koncentreras och integreras i varandras närhet.

Inom klustren sker enskilt arbete, arbete i forskargrupper,
samt samverkan mellan olika aktörer kring konkreta
identifierade behov och definierade patientgrupper samt
vårdprocesserna runt patientgruppen.
Klusterbildningarna föreslås inledningsvis vara fokuserade
på de tre breda områdena cancer, inflammation och
metabolism - fokus kommer dock att kunna förändras över
tid, med starkt stöd av den fysiska miljön.

De translationella klustren är ett organisatoriskt koncept,
som förutsätter en understödjande, flexibel och väl
utformad fysisk miljö. En sådan miljö åstadkommes
genom det rumsliga konceptet translationella moduler.
Dessa är generiska och modulära byggstenar som ger en

1 Eva Karin Anderberg, Monica Hjalmar, Julia Grönros: SU 201701256. Rapport från en intervjuundersökning om innehållsidén till
translationella kluster i Sahlgrenska Life
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translationella kluster
Genom de translationella klustren skapas en mötesplats med en patientgrupp som gemensamt ”samverkansobjekt”. Forskningsmiljön kan knyta samman den translationella kedjan och bringa såväl olika discipliner som olika sektorer in i samma sammanhang. Klustren strukturerar möten och samband mellan
sjukvård, akademi och närnigsliv i förtätade miljöer för en kraftfull trippel helixsamverkan.
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I anslutning till, och integrerat med, de translationella
klustren bör det finnas tillgång till stödfunktioner och
infrastrukturer som möjliggör, stimulerar och accelererar
translationella processer i olika skeden.

miljö som möjliggör en korsbefruktning mellan flera olika
forskningsområden, har det föreslagits att grupper kan
placeras enligt teman eller symptom i modulerna. På det
viset skulle grupper från olika kluster kunna blandas.
Exempel på samlande begrepp kan vara lungforskning
(cancer och inflammation) eller mage-tarm (metabolism,
cancer och inflammation). En ytterligare möjlighet är att
”slumpmässigt” placera forskargrupper i modulerna, för
att uppnå maximal interaktion över ämnesgränser. Ett
mer traditionellt upplägg är att varje translationellt kluster
får tillgång till ett antal moduler, på sammanhängande
våningsplan eller spridda i huset.

Translationella moduler

Den fysiska miljön för de translationella klustren föreslås
vara uppbyggd i form av generiska och omställningsbara
moduler. I praktiken handlar det om 12 sinsemellan
avgränsningsbara moduler med plats för 8-12 forskargrupper,
per modul. En medelstor forskargrupp inom områdena
cancer, metabolism eller inflammation i Göteborg, har idag
i genomsnitt åtta gruppmedlemmar, Med utgångspunkt i
detta ska modulerna ge plats för 80-100 personer som delar
laboratoriutrymmen, stödytor och pausutrymmen.

Sammantaget innebär det föreslagna konceptet en flexibel
och månganvändbar infrastruktur för translationella
forskningsinitiativ som möjliggör att effektivt dela på
gemensamma infrastrukturer och resurser och uppnå
bättre resultat tillsammans, samtidigt som innehållet i de
olika modulerna kan förändras och utvecklas oberoende av
varandra.

Grundstrukturerna ska vara flexibla beträffande enskilda
komponenter, ytor och stödstrukturer. Ett gemensamt drag
är dock att varje modul bör innehålla dels delar med våtrum,
samt andra dels andra delar där det är möjligt att inrymma
kontor, patientmottagningar samt möteslokaler. Ytbehovet
per person bedöms till 10-15 kvm per person vilket innebär
omkring 800-1200 kvm lokalarea (LOA) per modul.

Cancercentrum

Sahlgrenska Cancer Center (SCC), är en befintlig
forskningsmiljö för translationell cancerforskning som
enligt förslaget skall ingå i de translationella klustren.

Som en generell fördelning av ytorna föreslås följande2:
•

10-20 % patientmottagningsyta per modul (placerad
centralt).

•

30-50 % våtlabbmiljö per modul.

•

30-60 % torrlabb, frys och apparatrum, kontor
och möteslokaler (inklusive plats för stöd- och
samarbetsfunktioner).

Centret etablerades under 2010 och 2011 som en del av den
nationella strategiska satsningen BioCARE (Biomarkers in
Cancer Medicine) och drivs i samverkan mellan Sahlgrenska
akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Den stora flexibiliteten är eftersträvansvärd för att möjliggöra
att gruppantal och gruppstorlek kan variera inom modulen.
Lokalerna ska kunna anpassas till nya verksamhetsinnehåll
och inriktningar under loppet av de hundra år som den
byggda miljön dimensioneras för, Den fysiska miljön kan
därmed bidra till skalbarhet och till en forskning med stor
förmåga till omställning och synergier.

När
SCC
initierades
betonade
konceptet
att
forskargrupperna ska interagera fysiskt, ha gemensam
utrustning samt regelbundna seminarieserier med rullande
ansvar. I dagsläget finns 18 forskargrupper på SCC och den
fysiska placeringen är på Medicinareberget

SCC arbtar för att nya vetenskapliga upptäckter och
innovationer ska komma vården och cancerpatienterna till
nytta i klinisk praxis.

Wallenberg Center för molekylär
och translationell medicin, samt
Wallenberglaboragoriet

I flexibilitet ligger att modulerna ska möjliggöra framtida
förändringar av relationen mellan våtlabb/torra ytor.
Flera moduler skulle kunna placeras på samma våningsplan,
med vissa gemensamma funktioner. För att skapa en

Wallenberglaboratoriet är en samlad forskningsmiljö inom
Sahlgrenska, grundad 1987. Laboratoriet föreslås ingå i de
translationella klustren.

2 Eva Karin Anderberg, Monica Hjalmar, Julia Grönros: Fördjupad
utredning kring struktur, funktion och storlek för translationella
moduler i Sahlgrenska Life, 25 september 2017

På Wallenberglaboratoriet bedrivs forskning med mål att
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translationella moduler
Rumsligt koncept för en flexibel och månganvändbar forsknings- och samverkansmiljö, möjliggör växlande initiativ och en delning av gemensamma infrastrukturer och resurser. Illustrationen visar ett exempel
med fyra forsknings- och en stödfunktionsmodul samt vissa gemensamma funktioner per våningsplan.
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8-12
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8-12
grupper

Modul

Modul
8-12
grupper

stödfunktioner
Modul

Modul
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Fika / MAT
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KONFERENS
Tematiskt sammansatt
modul med medlemmar
från flera discipliner

PATIENTMOTTAGNING
patientreception
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förstå orsakerna bakom ämnesomsättningsrelaterade
sjukdomar och hjärtkärlsjukdomar, samt att utveckla
nya behandlingar. Forskning bedrivs kring epidemiologi,
fysiologi samt molekylära och biokemiska mekanismer. Här
finns såväl kliniskt aktiva som experimentella forskare.

Utbildningsmiljöer

Vid sidan av vård och forskning ska universitetssjukvården
per definition även innefatta utbildning. Inom Sahlgrenska
Life inkorporeras flera translationella systemkompontenter
med tydligt utbildningsfokus, liksom enskilda behov från
Sahlgrenska akademin. Lokalisering av nya föreläsningssalar
och grupprum till Sahlgrenska life som tillgodoser
akademins behov, skapar samtidigt förutsättningar för
att effektivt samutnyttja dessa lokaler med andra aktörer,
sjukhus, näringsliv och samhälle.

All utrustning inom laboratoriet används gemensamt. Man
har också gemensamt serviceavtal på maskiner, plastförråd,
cellodling samt delar på en leasingbil. Som gemensam resurs
har centret anställt en scientific editor, som språkgranskar
allt av betydelse och ger kurser för forskarna, samt en ITspecialist.

Även inom de translationella modulerna skall miljöer
för interprofessionellt lärande integreras som en del
av forskningsmiljön. Också här kan mindre mötesrum
dubblera som grupprum och större mötesrum användas
som föreläsningssalar.

I dagsläget är ungefär 120 personer verksamma vid
laboratoriet, fördelade på femton forskargrupper. Den
fysiska lokaliseringen idag är på Sahlgrenskas södra del,
Bruna Stråket 16.

Laboratoriemedicin

Som det andra benet av Universitetssjukvården inom
Sahlgrenska Life, ingår Laboratoriemedicin.
Produktionsstrukturen och den fysiska miljön för
Sahlgrenska Universitetssjukhusets laboratoriemedicinska
verksamhet har stort behov av att förnyas och samordnas
till en plats. Därigenom kan det åstadskommas helt nya
förutsättningar för resursdelning och effektiv användning
av gemenamma plattformar i en matrisorganisation.
Delar av laboratoriemedicinen har stora inslag av forskning
och translationella processer. Vid laboratoriet för klinisk
kemi på Sahlgrenska universitetssjukhuset bedrivs
forskning och utvecklingsarbete för att förbättra diagnostisk
och behandling av patienter som utreds och behandlas
inom hela Västra Götalandsregionen. Laboratoriet bedriver
även undervisningsarbete inom grundutbildningen av
biomedicinska analytiker, naturvetare, ingenjörer och
läkare samt doktorander inom forskarutbildningen vid
Sahlgrenska akademin.
Den samlade laboratoriemedicinen ingår som del av
Sahlgrenska Universitetssjukhusets egna lokalprogram.

76
förstudie Sahlgrenska life

2. Universitetstandvård
Universitetstandvårdens kärnverksamheter ska,
jämte tandvården, vara klinisk forskning och
utbildning, liksom kunskapstillämpning och
kunskapsspridning för tandvårdens utveckling.

Folktandvården och Institutionen för odontologi kommer
att fortsätta en konstruktiv dialog om hur verksamheten
ska kunna utvecklas i en riktning så att TUA-avtalets
intentioner med begreppet universitetstandvård ska kunna
förverkligas. När en gemensam verksamhetsbeskrivning
finns på plats kan arbetet med de gemensamma lokalerna
påbörjas.

Arbetet med att identifiera vilka verksamheter inom
Folktandvården och Institutionen för Odontologi som skulle
kunna bli en del av Sahlgrenska Life har pågått intensivt
under slutfasen av förstudiearbetet.

Folktandvården avser att samla specialisttandvården i
göteborgsregionen, etablera allmäntandvård i en integrerad
grundutbildningsmiljö samt ett Centre of Excellence. Den
samlade verksamheten ingår i Folktandvårdens egna
lokalprogram.

Genom att Institutionen och Folktandvården inte är överens
i den avgörande frågan om verksamheter skall flyttas ut från
Odontologen eller inte, samt att det i nuläget inte går att
identifiera verksamheter som bedriver universitetstandvård,
har utredningsuppdraget beträffande lokalfrågan blivit
omöjligt att lösa. Något lokalbehov går således inte att
presentera i dagsläget.
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3. Stöd och infrastrukturer
I kapitel tre gavs en bild av vad ett translationellt system är och av de många olika understödjande
komponenter som krävs för att systemet skall fungera väl i praktiken. Flera av dessa komponenter finns
idag som organisatoriska enheter inom Göteborgs universitet och/eller Västra Götalandsregionen. Genom
Sahlgrenska Life samlas en stor mängd av stödfunktionerna till samma plats, där de blir tillgängliga och
lättåtkomliga för hela systemet som en samlad kraftfull infrastruktur.
Under den här rubriken beskrivs funktioner - från biblioteken till Gothia Forum - som tillsammans utgör de forsknings- och
innovationsstödjande infrastrukturerna.

Gemensamt bibliotek
Bibliotek fungerar i det translationella systemet som en
omistlig kunskaps- och en informationsresurs. Bibliotek
som stöd till studenternas grundutbildningsmiljö går inte
att betona starkt nog, vilket betyder att bibliotek är en
attrahent särskilt för målgruppen studenter. Biomedicinska
biblioteket har idag 1 500 besökare per dag till sina två
utbudspunkter. Stöd ges även till studenter med särskilda
behov.

Idag finns två biblioteksorganisationer inom området
Sahlgrenska sjukhuset/Medicinareberget.
Dels det Medicinska biblioteket, med Sahlgrenska
Universitetssjukhuset som huvudman, dels det
Biomedicinska biblioteket, med Universitetsbiblioteket
vid Göteborgs universitet som huvudman. Det Medicinska
biblioteket har bibliotek på Sahlgrenska, Östra och Mölndal
och ger service och bidrar till informationsförsörjning till
sjukhusens personal vad gäller kliniskt arbete, utbildning
och forskning. Det Biomedicinska biblioteket svarar för
litteraturförsörjningen, informationsresurser, undervisning
m.m. inom medicin, odontologi, vårdvetenskap och delar
av det naturvetenskapliga ämnesområdet. Biomedicinska
biblioteket har två utbudspunkter: Biomedicinska
biblioteket och Studietorget på Hälsovetarbacken.

Flera försök har gjorts tidigare för att samordna eller
sammanslå de två biblioteksorganisationerna, vilket inte
har gått av olika skäl. Nu finns flera goda exempel från andra
delar av Sverige (Örebro, Kalmar, Umeå och Linköping)
där kliniska bibliotek och universitetsbibliotek antingen
har gått samman eller där de delar på samma lokaler. Med
dessa som modell bör biblioteken fysiskt föras samman och
verksamheten samordnas inom ramen för Sahlgrenska Life.

Typ av translationell systemkomponent: Kunskapsbank, utbildningsstöd, informationsresurs.
Kopplingar:

Till andra lärmiljöer.

area (LOA): 4 100 kvm

Behov/typ av placering: Centralt och publikt, nära studenternas hemmiljöer

Antal anställda: 27 + 10
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Biobanken väst
Sahlgrenska Biobank kommer i framtiden att verka som den
enda biobanken inom Västra Götalandsregionen och därmed
utgöra en central stödfunktion för både vård, diagnostik
och behandling samt forskning. Provmaterialet inkluderar
allt biologiskt material som lyder under biobankslagen.
En utbyggd infrastruktur för transport av biologiskt
material behöver därmed etableras. Inom Sahlgrenska Life
kommer prov tagna inom Göteborgs närområde initialt att
hanteras av den centrala utrustningsplattformen för kemi/
immunokemi/serologi, där en standardiserad sortering och
preanalytisk hantering av vätskebaserat material utförs och
förvaras i fryshotellet.

Sahlgrenska Biobank är ett kompetenscentrum för
biobanksfrågor som hjälper till med insamling, hantering
och lagring av biobanksprover. Biobanken är ett samarbete
mellan Västra Götalandsregionen och Sahlgrenska
akademin vid Göteborgs universitet.
Biobanken ska främja framgångsrik forskning och
sjukvård genom praktiskt stöd vid hantering av prov,
samt ökad samordning av alla de biobanker som
idag finns registrerade under huvudmännen Västra
Götalandsregionen och Göteborgs universitet. Biobanken
har också i uppdrag att vara regionalt service- och
kompetenscentrum, samt ge stöd till regionens biobanker,
vårdgivare, forskare, läkemedelsföretag, provgivare,
allmänhet och press i frågor som rör biobankslagen.
Typ av translationell systemkomponent: Biobank.
Behov/typ av placering:
area (LOA): 770 kvm

Kopplingar:

Till forskare, till näringsliv, vård.

Nära translationella moduler, behov av in- och utlastning

(endast fryshotell)

Registercentrum
Centret ger stöd vid start av kvalitetsregister kring frågor om
hur man på bästa sätt organiserar ett kvalitetsregister, hur
IT-strukturen för registret ska anordnas och ger hjälp med
statistisk bearbetning av patientdata. Målet är att bidra till
bättre hälsa och längre liv för patienterna.

Registercentrum Väst är ett av flera registercentra i Sverige.
Registercentrum tillhör Västra Götalandsregionen, men
arbetar främst med nationella uppdrag.
Registercentrum Västra Götaland ger stöd till nationella
kvalitetsregister och har kompetens framför allt inom
områdena IT, statistik och utvecklingsledning.

Typ av translationell systemkomponent: Kvalitetsregister, statistik. Kopplingar:

Klinisk forskning.

Behov/typ av placering: Translationella klustren, övriga statistiska komponenter i Sahlgrenska Life.
area (LOA): 1600 kvm
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Färdighetscentrum
Inom ramen för Sahlgrenska Life är en central målsättning
att öka samarbetet över gränserna mellan sjukvård, akademi och näringsliv. Utbildningsverksamhet är ett område där
klara samarbetsfördelar finns mellan dessa tre aktörer. Här
finns en självklar arena för möten och utbyte av erfarenheter
mellan dessa intressenter.

För närvarande finns ett kliniskt träningscentrum
(KTC) för studerande vid SA. Detta KTC är beläget inom
universitetsområdet på Hälsovetarbacken. Ett ökande
antal studerande inom SA:s utbildningsprogram gör att
befintliga utrymmen inte räcker till. I dagsläget finns
inte heller möjlighet för sjukvårdspersonal att träna och
samverka i dessa lokaler, dels på grund av lokalernas
storlek men även det geografiska läget - KTC ligger inte i
nära anslutning till universitetssjukhuset.

Projektgruppen för Färdighetscentrum har föreslagit ett
centrum med en kärna av basal klinisk färdighetsträning i
simulerad miljö för samtliga studentkategorier och professioner. Till detta länkas specifika miljöer med olika träningsmöjligheter. Ambitionen har varit att skapa förutsättningar
för klinisk färdighetsträning och interprofessionellt lärande
(IPL).

SU har å sin sida ett välfungerande simulatorcentrum beläget på Östra Sjukhuset, ”Simulatorcentrum i Väst”. Hösten 2017 utökar man sin verksamhet i nya lokaler i R-huset
på Mölndals Sjukhus. Inriktningen här är huvudsakligen
simulering av teamarbete för såväl studerande från SA och
regionens övriga lärosäten, som för de egna medarbetarna
på SU.

Ett nytt färdighetscentrum i samverkan mellan region och
universitet skapar förutsättningar för modern grund-, specialist- och fortbildning i toppklass, för samtliga professioner inom hälso- och sjuk-/tandvården. Projektgruppen har
föreslagit att färdighetscentret bör drivas av VGR med en
gemensam ledningsgrupp från regionen och universitetet.
Denna satsning bidrar till att såväl regionen som universitetet blir attraktiva som arbetsgivare och lärosäte, vilket också
främjar forskning och utveckling.

Efterfrågan på denna verksamhet är stor och med utvecklade pedagogiska modeller, till exempel mer interprofessionellt lärande, är verksamheten och tillgängligheten på
simulatorcentrum begränsad. Simulatorcentrum väst är
under utbyggnad där verksamheten inom en inte alltför
lång framtid kommer att kompletteras med en hybridsal.

Institutionen för Odontologi önskar fortsättningsvis bedriva
sin simulering i en fristående miljö. Folktandvården förordar att den ingår som del i färdighetscentrumet. Uppdraget
givet av Hälso-SAM är ökad samverkan, varför arbetsgruppen föreslår att odontologi ingår i det gemensamma planerade färdighetscentret.

Folktandvården (FTV) har en omfattande Simuleringsenhet i anslutning till odontologisk studentklinik. Den har
regionen som huvudman och finansieras i sin helhet av
TUA-medel (Tandläkarutbildningsavtalet) och tandhygienistprogrammet och är i huvudsak avsedd för dessa båda
program, men även för viss vidareutbildning. Den täcker
idag behoven inom de båda programmen men ger ringa
utrymme för efterutbildning åt FTV:s medarbetare.

Huvudsakliga projektägare är Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin och Västra Götalandsregionen - Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Folktandvården.

Typ av translationell systemkomponent: Basal och avancerad färdighetsträning inom medicin, vård och hälsa

och odontologi för både GU och VGR.
Kopplingar: Andra lär- och studiemiljöer (studentklinik odontologi), bibliotek.
Behov/typ av placering: Centralt med närhet för både studenter och VGR-anställda. Entré till studentmottagning.

Enkel att hitta till för patienter.
area (LOA): 5200 kvm
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Klinisk forskning är patientnära forskning som behöver sjukvårdens resurser och som leder till att sjukvården
utvecklas. Klinisk forskning bidrar till att ta fram nya och förbättrade behandlingsmetoder

gOTHIA FORUM
Gothia Forum har ett nationellt uppdrag att verka
som regional nod för klinisk forskning inom västra
sjukvårdsregionen. Som regional nod ingår Gothia Forum
i Kliniska Studier Sverige som är ett samarbete mellan
Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.

Gothia Forum är en enhet inom Västra Götalandsregionen
med uppdraget att fungera som ingång till, och central
stödresurs för, klinisk forskning i Västra Götaland och
norra delen av Region Halland.
Gothia Forums vision är att göra Västra Götaland till den
mest attraktiva regionen för högkvalitativ klinisk forskning
i Europa. Enheten arbetar för att stötta och stärka klinisk
forskningen, både vad gäller kvalitet och kvantitet.
Genom en adivsory board har akademi och industri stora
möjligheter att positivt påverka enhetens inriktning och
verksamhet.

Gothia Forum består av fem enheter:
•
•
•
•
•

Gothia Forum är en viktig translationell resurs för forskare
såväl som för små och stora företag inom Life Sciencesektorn. Gothia Forum förenklar genomförandet av
kliniska forskningsprojekt och erbjuder en mängd olika
tjänster, allt från att stötta kring enstaka moment till
att projektleda en större klinisk studie. Enheten kan ge
vägledning i alla delar av den translationella processen..

Clinical Trial Center, CTC
Pediatric Clinical Research Center, PCRC
Primary care Trial Center, PTC
Research Support Office, RSO
Verksamhetsutveckling, administration och strategiskt
stöd, VASS

Organisatoriskt sorterar Gothia Forum under enheten för
forskning, utveckling, utbildning och innovation (FOUUI) på
Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den fysiska placeringen
är Gröna Stråket 12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Typ av translationell systemkomponent: Kliniska forskning
Behov/typ av placering:
area (LOA): 3 040 kvm

Kopplingar:

Till forskare, näringsliv,

Nära translationella kluster, nära näringsliv, nära entré.

(inklusive labb och kontor för biobanken)
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HTA-CENTRUM
HTA-centrum är en regional enhet placerad vid Sahlgrenska
Universitetssjukhuset. Enheten är en stödorganisation
för arbete med HTA - Health Technology Assessment – i
Västra Götalandsregionen. Centret utför en systematisk
granskning av den vetenskapliga dokumentationen för en
metod eller teknologi inom hälso- och sjukvården. HTA-

centrum svarar också för kvalitetssäkring av de HTA-projekt
som genomförs i Västra Götalandsregionens förvaltningar.
HTA-centrum är etablerat i samverkan mellan Sahlgrenska
Akademin och Västra Götalandsregionen för ökad
evidensbasering av vården.

Typ av translationell systemkomponent: Kvalitetssäkring.
Behov/typ av placering: Nära bibliotek 		

area (LOA):

Kopplingar:

560 kvm

Till bibliotek, forskare.

Anställda: 40

HÄLSOMETRI
utanför Sahlgrenska Akademin, samt erbjuder konsultation.
Forskarna på enheten är också verksamma i metodinriktad
och tillämpad forskning inom medicinsk statistik,
epidemiologi och hälsoekonomi.

Enheten för hälsometri samordnar utbildning i
hälsovetenskaplig statistik och hälsoekonomi både på
grundnivå och på forskarutbildningen vid Sahlgrenska
akademin. Hälsometri bidrar med statistisk och
hälsoekonomisk expertis i forskningsprojekt vid och

Typ av translationell systemkomponent: Statistisk kompetens Kopplingar:
Behov/typ av placering:
area (LOA): 300 kvm

Translationella klustren

Translationella klustren, övriga statistiska komponenter, register

Anställda: 12
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UTBILDNINGSENHETEN FoUU
Utbildningsenhet FoUU bildades 2015 och består av ATkansliet, ST-kansliet, Akademiska Vårdutbildningar,
Gymnasieoch
yrkeshögskoleutbildningar
samt
Simulatorcentrum i Väst. Enheten har behov av både
arbetsplatser för anställda och utbildningslokaler. De senare
kan med fördel delas med Göteborgs universitet.

Utbildningsenhet FoUU är den enhet inom Sahlgrenska
Universitetssjukhuset (SU) som har uppdraget att ansvara
för och utveckla verksamhetsövergripande utbildning
med hög kvalitet för studerande och medarbetare inom
hälso- och sjukvården.

Typ av translationell systemkomponent: Utbildningsstöd
Behov/typ av placering:

Kopplingar:

Till lärmiljöer

Kopplat till utbildningslokaler (kan delas med GU)

area (LOA): 1 100 kvm Anställda: 40
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4. Näringsliv och innovation

Sahlgrenska science park
Inkubatorn ska huvdsakligen stödja befintliga och blivande
entreprenörer och innovatörer genom att erbjuda affärsoch finansieringsrådgivning samt tillgång till kontors- och
laboratorielokaler. Inkubatorn ska även stödja hälso- och
sjukvårdens innovationsarbete med företagskontakter och
förhandling.

Sahlgrenska Science Park (SSP), grundades 1997 och ägs
idag gemensamt av Västra Götalandsregionen, Business
Region Göteborg, Göteborgs universitet och Chalmers.
SSP har sedan tillkomsten varit ett viktigt verktyg både
för att öka life science sektorns konkurrenskraft i stort
och för att främja Götborgs universitets, Chalmers, och
Sahlgrenska Universitetssjukhusets möjligheter att
etablera nära samverkan med näringsliv och andra aktörer
inom life science sektor.

Genom företagsparken erbjuder SSP attraktiva kontorskonferens och laboratorielokaler till aktörer inom life
sciencesektorn.
SSP ska genom egna åtgärder skapa samt verka för:

SSP erbjuder expertkunskap och erfarenhet på en
affärsmässig grund, tillsammans med andra life scienceaktörer och ett stort nätverk inom näringslivet.
Kärnverksamheten består i en mötesplatsfunktion (open
arena), en ikubator, samt en företagspark med uthyrning
av b la kontors och laboratorielokaler. Verksamheten
bedirvs både längs Per Dubbsgatan och i Biotech-huset.
Totalt finns 84 bolag i SSP.s företagspark.
Mötesplatsen ska erbjuda aktörerna inom klustret
aktiviteter såsom seminarier, utveckling och koordinering
av samverkansprojekt och kontakt med andra kluster,
nationellt och internationellt. I detta ingår även att erbjuda
en kommunikationsplattform.

•

Kommunikation och synliggörande av de resurser och
er
bju
d
anden som finns inom life science-sektorn i
Västsverige.

•

Framväxten av mötesplatser och samverkansplattformar av typen ”open arenas”, där företag,
akademi, hälso- och sjukvård, myndigheter, institut
med flera, kan mötas, utbyta idéer och inleda konkreta
samarbeten.

•

Fördjupad samverkan med andra kluster i Sverige och
internationellt.

•

Utvecklingen av ett mer effektivt innovationssystem
anpassat till en bransch i förändring och en hälso- och
sjukvård med ökade krav på innovationer.

Typ av translationell systemkomponent: Inkubator, accelerator, mötesplats (open arena), m.m.
Kopplingar:

Konferens, Gothia Forum, näringsliv m.m.

Behov/typ av placering:

Nära entré, centralt, synligt.

area (LOA):
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2 900 kvm

Medtech west
på och volymen av medicinsk forskningssamverkan i
Västsverige. MedTech West ska också verka för att ny
kunskap och teknik nyttiggörs i vården och samverka med
lokala innovationsaktörer och -system i syfte att främja
nyföretagande och kommersialisering.

MedTech West är ett samarbetsprojekt mellan
Chalmers, Göteborgs universitet, Borås högskola, Västra
Götalandsregionen och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
MedTech Wests uppgift är att få akademi, vård och
industri att arbeta närmare tillsammans inom området
medicinteknisk forskning. Målet är att öka kvaliteten

Typ av translationell systemkomponent: Mötesplats, resurskartor.
Kopplingar:

Konferens, näringsliv, translationella kluster m.m.

Behov/typ av placering:

Konferens, näringsliv m.m.

area (LOA):

850 kvm

Antal anställda:

10

INNOVATIONSPLATTFORMEN
att korta utvecklingstiderna, att snabbare implementera
innovationer i vården och stärka regional utveckling inom
Life Science-området i Västra Götaland.

Innovationsplattformen är en enhet inom Västra
Götalandsregionen som har uppdraget att främja
innovationer i hela Västra Götalandsregionen.
Innovationsplattformen VGR stimulerar, värderar och
hanterar innovativa idéer som utvecklar sjukvården och
bidrar till regional tillväxt inom life science.

Innovationsplattformen hjälper också medarbetare inom
hälso- och sjukvården att utveckla sina idéer om förbättring
från den egna vardagen. Genom ”idétransportörer”,
medarbetare inom hälso- och sjukvården, ges ett stöd
till andra medarbetare/kollegor när de behöver hjälp att
komma vidare med sin idé.

Innovationsplattformen är ingång för företag och forskare
som vill testa och utvärdera sina produkter och tjänster i
samverkan med hälso- och sjukvården. Målsättningen är

Typ av translationell systemkomponent: Accelerator, resurskartor.
Kopplingar:
area (LOA):

Vården.

750 kvm

Behov/typ av placering:
Antal anställda:

Nära entré, centralt, synligt.

12
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5. Service och interstrukturer
Service och interstrukturer omfattar alla de funktioner som binder samman, förenklar, möjliggör och
kryddar vardagen och livet mellan laboratorier, kontor och arbetsplatser.
En annan typ av service är lunch- och fikarum, där
en princip bör vara att dessa ska delas mellan olika
verksamheter och vara verksamma inom hela Hus 12-34.

interstrukturer

Det som fångas in av begreppet interstrukturer är olika
typer av sammankopplande mötesplatser. Mötesplatser är
inte begränsade till de formella och utpekade platserna där
samverkan och möten är tänkta att ske, utan de inkluderar
alla typer av miljöer där interaktion underlättas och
möjliggörs. Mellanrum. Passager. Entréer. Öppna ytor. Men
även restauranger, caféer och konferensmiljöer.

Den kommersiella servicen skulle även med fördel kunna
inkludera en mataffär, som både servar närboende,
men framförallt ger en möjlighet för anställda, studenter,
besökande osv. att köpa med sig mat på vägen hem.
Behovet av en gemensam samlad entrépunkt, med
gemensam information och reception för besökare till
hela området Sahlgrenska Medicinareberget, är också väl
identifierad och efterfrågad.

Interstrukturen får inte lämnas åt slumpen utan måste
utformas målmedvetet för att maximera förutsättningarna
för värdeskapande interaktion, genom att människor
kommer i varandras direkta närhet, genom att parallella
aktiviteter äger rum, genom att rörelsestråk korsar varandra.

Även behovet av lokaler för träning och idrott har lyfts i
många sammanhang. På ett symboliskt plan handlar det
om att fokus flyttas från sjukvård och sjukdom, till friskvård
och hälsa.

Service

Service inom Sahlgrenska Life kan indelas i kommersiell
service och i verksamheternas egna servicefunktioner.

Ytterligare en diskuterad fråga rör konferenscentret. Det
som nu inkluderats i kärnan är ett första utkast. I många
sammanhang har det föreslagits en stor konferenslokal
med plats för upp till 800-1000 sittande åhörare
diskuterats. Denna behöver utredas vidare. Idag måste
antalet samtidiga deltagare vid en samling eller konferens
inom området begränsas till 350 (Wallenbergsalen i
Konferenscentrum Wallenberg). Större samlingar av
personalen och andra arrangemang måste därför förläggas
till Svenska Mässan, Draken eller Chalmers, vilket kräver
extra tid för förflyttningar av personal - tid som tas från
verksamheten. Därtill medför det hyreskostnader. I nuläget
går även medicinska konferenser Sahlgrenska förbi. En stor
konferenslokal kan generera aktivitet och besöksrörelser och
stärka underlaget för såväl restaurangverksamheten som
för ett eventuellt hotell i området. Ett större konferenscenter
skulle kunna drivas av en kommersiell aktör eller av
verksamheterna själva. Behovet, fördelar och nackdelar
behöver dock utredas.

Fastighetsägarna har tagit fram ett första förslag på
vilken kommersiell service som skulle kunna betjäna
Sahlgrenska Life. Förslaget innehåller restaurang,
café, hotell med 80 rum och butiker som omfattar
6 000 kvm. Denna del av programmet kommer att behöva
vidareutvecklas. Principen är dock att servicen ska stå på
egna ben och kunna leva på egna marknadsmässiga meriter.
Service är viktig för att Sahlgrenska Life ska fungera
på ett bra sätt. Det är kring de nödvändiga, sociala och
valbara aktiviteterna som bra mötesplatser och en stark
interstruktur kan byggas. Betydelsen av olika typer av
matställen (allt ifrån food-court till bättre restauranger
med generösa öppettider) som lockar ut personal från de
enskilda arbetsplatserna till gemensamma ytor, kan inte
nog understrykas.
Lika viktigt är fikaplatserna och caféytorna, vilka kan
fungera som studie- eller ”snabbarbetsplatser”. Kaffe, snabb
uppkoppling, en skön sittplats och tillgång till digitala
resurser kan gör vilken plats som helst till en funktionell
arbetsplats för en stund.

I det vidare programarbetet behöver även frågor kring
resande och mobilitet, cykelrum och resecentrum tas om
hand och ett mobilitetscentrum diskuteras.
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6. Andra optioner
Under arbetet med förstudien har olika optioner, idéer och förslag dykt upp. Nedan redogörs kortfattat för
idéer som kan tas om hand om i ett fortsatt programarbete.

Kommersiellt Kontor och labb

Primärvårdsakut

Ledningsfunktioner SA, SU, FTV

Gymnasieskola

För att åstadkomma den näringslivsnärvaro som är
önskvärd för att skapa innovativa translationella kluster,
behövs kontor och labb som kan hyras ut kommersiellt.
Det är önskvärt att det kan åstadkommas i den fortsatta
utvecklingen av Sahlgrenska Life. Storleken 5 000-10 000
kvm har diskuterats för att kunna rymma 300-500 personer,
anställda i organisationer och näringsliv.

I kartläggningen av translationella kluster har konstaterats
att då klustren bygger kring de stora folksjukdomarna,
kommer patientströmmarna till betydande del att återfinnas
i primärvården. Denna bör därmed inkorporeras i någon
form i Sahlgrenska Life. Detta har i fortsatta diskussioner
givits form av en primärvårdsakut som skulle kunna vara
fysiskt kopplad till Sahlgrenska sjukhusets akutverksamhet.

Att samla ledningen för Sahlgrenska akademin, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset och Folktandvården nära varandra
och nära den translationella miljön, skulle kunna accelerera
samverkan parterna emellan.

I Oslo Cancer Cluster har en gymnasieskola inkorporerats
som del av företagsparken. Eleverna ges möjlighet att
använda vården och näringlivets kompetens och resurser
under utbildningen. En möjlighet är att etablera en
gymnasieskola med omvårdnads- och naturvetenskaplig
profil, för att stötta både akademin och vårdens
grundläggande kompetensförsörjningbehov.

Produktionsanläggning, GMP

Att ta steget från cell- och genterapier som utvecklas i
forskningslabb vidare hela vägen till marknadslansering, är
svårt, dyrt och har beskrivit som en ”translationell barriär”.
Genom en GMP-infrastruktur för produktion av biologiska
vektorer/läkemedel kan såväl små som medelstora och stora
företag och forskare i alla stadier av tillämpad forskning,
stöttas i utvecklingen av nya terapier.

Faculty club

En mötesplats för den akademiska personalen från många
olika discipliner kan ge den vardagliga gränsöverskridande
plats som många efterfrågat. Man ska inte glömma att
exklusivitet är en attrahent till en mötesplats.
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Slutsatser och fortsatt arbete
Lokalförteckning
I denna del av förstudien omsätts det framarbetade
försutiden i ett lokalbehov. Lokalbehovet för de
funktioner och verksamheter som har identifierats
och beskrivits i föregående kapitel, summeras för
att ge en samlad bild av vilken area som behövs
för den gemensamma verksamheten inom Västra
Götalandsregionen och Göteborgs universitet för att
åstadkomma Sahlgrenska Life.

000 kvm BTA stort (ca 100 000 LOA). Vilket betyder att hela
programmet inte kan inrymmas i Hus 12-34 med mindre än
att fler kvadrameter kan åstadkommas.
Utgående från ”hela” lokalprogrammet (inklusive alla
optioner) kan huvudman för respektive verksamhet idag
identifieras enligt följande fördelning:
Huvudman idag

kvm LOA

Underlaget för de ytor som anges i lokalprogrammet har
inhämtats genom projektets delutredningar och i vissa
fall genom antaganden och uttalade viljeinriktningar från
verksamhetsföreträdare.

VGR

78 950

Extern

18 300

GU

13 350

Gbg stad

12 300

Siffrorna förklaras utförligt i noterna i anslutning till
tabellen på motstående sida. I bilaga 1, Lokalförteckning
Sahlgrenska Life, finns därtill en detaljerad genomgång av
det lokalprogram som hör samman med denna förstudie.

VGR/GU mfl (SSP)

2 900

SU, GU, FTV

2 000

SU,SA mfl (MedTech)

525

Totalt

128 325

Parallellt med förstudien för Sahlgrenska Life har Sahlgrenska
universitetssjukhuset, Folktandvården och Göteborgs
universitet genomfört egna förstudier beträffande behov av
lokaler som i utgångspunkten inte är gemensamma. Delar
kan komma att ingå av Sahlgrenska Life och bli del i nya
byggnader. Likaså har fastighetsägarna påbörjat ett arbete
med att definiera ytbehov för kommersiell service m.m.

Fokuserar vi på den del som definieras som kärnan i
Sahlgrenska LIfe (illustrerat i figurer på sid 69 och 71), landar
vi på följande fördelning mellan huvudmän:

I tabellen på vidstående sida har ytor från dessa parallella
förstudier samlats in för att ge en bild av det sammanlagda
uppskattade areabehovet.
Tabellen summerar till 126 150 kvm LOA, vilket motsvarar
närmare 190 000 kvm BTA (svällningstal LOA/BTA = 1,5).
Det förslag till byggnad som finns skisserat är knappt 150

Sahlgrenska Lifes kärna

LOA

VGR

44 135

Extern

10 300

GU

7 650

VGR/GU mfl

2 900

SU,SA, Chalmers mfl

525

Totalt

65 510
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Totalsammanställning ytor
I nedanstående tabell sammanställs det lokalbehov som framkommit genom denna och andra förstudier, endast den del som
benämns ”Verksamhetskärnan” är hänförligt denna förstudie.

Translationella kluster
Translationella moduler
Summa:

12 000
12 000

Translationella stödfunktioner
Färdighetscentrum
Gemensamt bibliotek
Gothia forum
Registercentrum
Biobank
HTA-centrum*
Hälsometri
Utbildningsenheten (FOUU)
Summa:

5 300
4 200
3 040
1 600
800
560
300
1 100
16 900

Näringsliv och innovationsstöd
Sahlgrenska Science Park
MedTechWest*
Innovationsplattformen*
Summa:

2 900
525
750
4 175

Odontologi
Odontologi
Summa:

17 800 f)
17 800

Göteborgs universitet
Utbildningslokaler
2 600 a)
2 900
a) Flytt av kontor mm från Hälsovetarbacken*
b) SND
550
c) Summa:
6 050
d)
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Laboratorie nivå 1 (GMP, risklab)
1 450 g)
Laboratorie nivå 2-3 (våtlab)
9 975 g)
Laboratorie nivå 4-5 (torrlab, adm)
7 560 g)
Operation
9 500 g) h)
Akutmottagning
5 225 g)
e) Omklädning
1 800
Provmottagning, administration
720
Helikopter station
270
Summa:
36 500

Service kommersiellt
Konferens
Restaurang
Café
Hotell, 80 rum
Butiker
Summa:
Andra möjligheter, ej programkrav
Stort konferenscentrum
Utökat restaurang och café-utbud
Näringsliv, kontor och labb
Träningscenter/gym
Primärvårdsakut
Ledningsfunktioner SA, SU, FTV
Gymnasieskola
Produktionsanläggning, GMP
Faculty club
Mobilitetscentrum
Summa:

i)
1 600
300
100
3 000
1 000
6 000

3 000
800
5 000
1 500
2 000
2 000
12 000
2 000
300
300
28 900

j)
k)
l)

m)
n)
o)

* Osäkerhet föreligger i estimerad area. Behöver
vidareutredas i kommande programarbete.

Noter i tabellen
a) Sahlgrenska akademins totala framtida behov av utbildningslokaler, inklusive de största
lärosalarna på Sahlgrenska sjukhuset, bedöms
till 13 000 kvm. I detta inkluderas en ökning av
antalet utbildningsplatser med 28 % jämfört
med dagsläget. Den huvudsakliga ökningen
i area antas ske genom att ett antal större
salar tillförs och mängden grupprum ökar.
I SA:s planering ligger att den nuvarande utbildningsmiljön Hälsovetarbacken ska lämnas, vilket betyder att ett antal befintiga utbildningslokaler försvinner. Det finns med andra
ord ett behov av att tillföra nya ytor för utbildning. Den andel av SA:s totala utbildningsyta
som kan ingå i Sahlgrenska Life, har uppskattats till mellan 10-30%. Vi har utgått från medelvärdet 20%. Tre saker bör särskilt noteras:
1.

2.

3.

Ingen samverkan har ännu skett med
Naturvetenskapliga fakulteten för samordning kring utbildningslokaler.
En del av de studie- och undervisningsmiljöer som finns i bibliotekets program
behöver samordnas med Akademins behov i övrigt.
Akademin kommer fortsatt att bedriva
utbildning i de undervisningslokaler som
finns inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset i samma omfattning som idag.

b) Inkluderar administration 750 kvm samt
laboratorier och kontor även för Biobanken,
och för Clinical Trial Center (CTC) 1 920 kvm,
+ CTC lab 300 kvm.
c) Arean inkluderar även Regionalt Cancercentrum RCC.
d) Arean avser endast fryshotell då ytor för
laboratorier och kontor inkluderas i Gothia
forum.
e) Detta motsvarar den area som SSP har idag
för sin egen verksamhet samt för sina bolag
i företagsparken invid Per Dubbsgatan. Den
egna verksamheten förfogar över 150 kvm
egna kontor. Av angiven area utgör idag 577
kvm laboratorier.

addera till de ytor som angivits för konferens
ovan.
k) Att addera till ytor som angivits för restaurang och café ovan.
l) För att få en fungerande och tillräcklig samverkan med näringslivet krävs kommersiella
ytor för näringslivsändamål. Dessa är egentligen att se som del av den kritiska massan.
m) Gymnasieskola med omvårdnads- och
naturvetenskaplig inriktning för att stötta
verksamheternas grundläggande kompetensförsörjning.
n) GMP-facilitet för produktion av biologiska
vektorer/läkemedel.

f) Ytor +/- 10% är hämtade från Folktandvårdens förstudie, samt 2500 kvadratmeter estimerat behov för Institutionen för Odontologi.

o) En samlande plats för transporter till, från
och inom området. Bör kopplas till entré och
hållplats.

g) Laboratoriemedicin, operation och akutmottagning sorterar under begreppet universitetssjukvård.

Gemensam entré och gemensamma förbindelsegångar etc. är inte programskrivet, utan
förutsätts lösas inom ovanstående ytor under
kommande programarbete.

h) *20% op-salar, 60% rena övriga ytor, 20%
orena övriga ytor.
i) Fastighetsägarnas estimat.
j) Inkluderar hörsal för 800-1 000 personer, att
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Principiell organisation och sambandsschema
Att utveckla ett stort och komplext projekt
som Sahlgrenska Life kräver acceptans av att
olika aktiviteter sker med olika hastighet och
att hela arbetet inte går i takt. Delar av den
programinformation som samlas i denna förstudie
är hämtad från, och beroende av, andra pågående
förstudier.

bör vara mest synliga mot utsidan respektive insida? Vad
ska framhävas mot Per Dubbsgatan och Medicinaregatan?
Vilka delar ska vara synliga mot interiöra publika stråk?
Vilka funktioner ska vara sammankopplade med sekundära
stråk? Vilka kan med fördel placeras i avskilt läge?
I figuren på motstående sida illustreras ett koncept som kan
utgöra vägledande princip för en övergripande organisation
av lokalprogrammet i sin helhet.

Sahlgrenska Life är ett verksamhetsutvecklingsprojekt.
Samtidigt är uppdraget att ge underlag för fortsatt arbete
med program projektering och produktion av en ny byggnad
för att rymma den så kallade Verksamhetskärnan. Helheten
behöver täckas in för att den rumsliga organisationen av alla
de verksamheter som skulle kunna ingå i nya byggnader ska
stötta Sahlgrenska Lifes mål på bästa sätt.

Programmet organiseras utgående från två axlar; en som
beskriver synligheten, dvs. hur exponerad verksamheten
är mot offentliga och halvoffentliga rum, och en som
beskriver centralitet, dvs. hur nära ”mitten” en verksamhet
bör placeras. Insida/utsida illustreras i figuren, liksom
sekundärstråk som förbinder verksamhetsdelar annat
än det publika huvudstråk som behöver löpa genom en
betydande del av byggnadsprogrammet.

Principiell samband

Genast dyker några frågor upp. Hur ska verksamhetkärnan
förhålla sig till allt det övriga? Hur görs gränsdragningar,
samtidigt som det skapas en bra helhet? Vilka delar bör
vara mest centralt placerade? Vilka principer ska vägleda
placeringen? Av vilka skäl? Är det beroende av att synas
för att få kunder/besökare, för att underlätta orientering
eller för att bidra till helhetens attraktivitet? Vilka delar

Med dessa båda axlar har de olika verksamheterna lagts
ut. Storleken på respektive figur representerar deras
relativa programarea. Här behöver, i kommande arbete,
en genomlysning i allt större detalj göras. Samtliga
verksamheter är i sin tur uppbyggda av verksamhetsdelar
och lokaler som har olika stort behov av synlighet och
centralitet.

Translationella stödfunktioner

TRANSLATIONELLA KLUSTER

Färdighetscentrum

Translationella moduler

Näringsliv och
innovationsstöd

MedTechWest

Registercentrum

Innovationsplattformen

Hälsometri

Utbildningsenheten
Gemensamt bibliotek

HTAcentrum

Biobank
Sahlgrenska
Science Park

Gothia forum

ENTRÉ OCH PUBLIKA STRÅK

SAMBANDSSCHEMA. Det vi inom ramen för denna förstudie i detalj har studerat är ”verksamhetskärnan” i det som är
gemensamt i Sahlgrenska Life. Dessa verksamhetsdelars lokalbehov finns beskrivet i bilaga 1, och deras översiktliga behov av
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samband och kopplingar illustreras i ovanstående sambandsschema.
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Principiell organisation
Organisationsprinicp för verksamheter som ingår i nya byggnader, inkluderande ytor beskrivna på föregående uppslag.
Arean på cirklarna speglar verksamheternas respektive programskrivna area. Hög centralitet (nära ”mitten”) innebär att
programdelen ska placeras nära huvudentréer och huvudstråk och vara maximalt lättillgänglig. Hög grad av synlighet
innebär att programdelen placeras där den har hög exponering mot offentliga och halvoffentliga rum. såväl från andra
programdelar som för besökare.
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Fortsatt arbete
Förstudiens rekommendation är att om Sahlgrenska
Life ska drivas vidare bör det göras i form av ett
gemensamt utvecklingsprojekt i nära samverkan
med
byggherrarna/fastighets
ägarna.
Vidare
rekomm enderas att besluta om att Västra Göta
landsregionen och Göteborgs universitet går in i
nästa fas och påbörjar ett programskede. Projektet
ska drivas i enlighet med de båda parternas gällande
regelverk för lokalförsörjning.
För att kunna driva ett projekt krävs i huvudsak tre saker:
•

En projektplan som beskriver mål, mandat och
organisation

•

En tidplan

•

Resurser i from av budget, personer osv.

En av grundbultarna i den nu framskrivna visionen för
Sahlgrenska Life handlar om att se hur maximal nytta mot
uppställda projektmål kan nås genom att fysiskt organisera
verksamheten så att de bidrar till projektets strategier.
Detta går om intet om inte en samplanering med övriga
verskamheter och fastighetsägare sker.
Resonemang om tidplan och organisation bygger på att
genomförda förstudier, vid sidan av rubricerad, skapar
former för programarbeten med en gemensam målbild
utifrån visionen för Sahlgrenska Life.
Intentionsavtal om den gemensamma visionen bör
upprättas med tillkommande parter i Sahlgrenska Life

PROJEKTSKEDE

FÖRSKEDE

I förskedet - som kan pågå under många år - föds
den ursprungliga idén. Diskussioner påbörjas.
Efterhand leder diskussionerna fram till beslut från
olika berörda aktörer om att utreda förutsättningarna för ett projekt genom att genomföra förstudier.
En delmängd av tidigare arbete finns i kapitel 2.

RS
GU STYRELSE

ÄU

SU

GU REKTOR

SA

Förstudie

Programskede

6-12 månader

6-12 månader

I förstudieskedet genomförs analyser av behov och förutsättningar för
att klarlägga innehåll och inriktning i fortsatt programarbete och ge
underlag för beslut om en eventuell fortsättning. I detta skede kan flera
parallella förstudier genomföras inom ramen för de olika verksamheter
som skall samverka i projektet.

I förstudien har vissa programfrågor redan behandlats och förs vidare in
i programskedet. Grundläggande beslut om utformning och teknisk
standard fattas, olika konfigurationer och inplaceringar prövas. I detta
fall finns en förutgiven form från den projekttävling som genomfördes
2015.

Sahlgrenska Life Förstudie och lokalprogram
Förstudie Färdighetscentrum
Förstudie Biblioteket
Förstudie translationella kluster
SU

Förstudie Hus 1 / samordnad labmedicin

RS

ÄU

RS

TVN / VGR

Förstudie Folktandvården

GU

SA

Förstudie GU / Sahlgrenska Akademin

Programarbeten
Byggnaderna fylls med innehåll,
frågor om placering, grundläggande utformning och teknisk
standard behandlas.

Förstudie Undervisning
FN / VGR
RS
AH STYRELSE

AH REGION

VITARTES STYRELSE
RS

VF

VITARTES

RUTV

VRNU

Förstudie Forskning
Förstudie Djurhus
Förstudie Byggnad

E va k

Förstudie Näringsliv

ver
de tal jpl an e ar b e t e . e n l ig
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Beslut
Beslut om inriktning och förutsättningarlife
för arbetet.
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Beslut att inleda
systemhandlingsskede.
BESLUTSPUNKT

BESLU
PUN

programarbete påbörjas och utifrån detta program tas
också nya programskisser fram för att definiera storlek
och utformning av en ny byggnad. Samtidigt bör övriga
interssenter i Sahlgrenska life påbörja de programarbeten
som behövs för helheten. Under programskedet löper
Göteborgs stads arbete med detaljplan med möjligt
fastställande första kvartalet 2020. Först därefter kan
rivningar och byggnation inledas.

Tidplan, översiktligt

Nedan beskrivs schematiskt de olika skedena i ett
byggprojekt. Olika förutsättningar kan göra att flödet ser
ut på annat sett, men övergripande skall samtliga skeden
passeras oaktat storlek på projektet.
Viktigt är att komma ihåg att tidigt i projektet är
påverkansmöjligheterna stora och kostnaden för
förändringar små. Det motsatta gäller ju längre projektet
löpt.

Arbete med evakueringar och andra verksam
hetsomflyttningar måste pågå parallellt med planering för
byggnation. Likaså behöver frågor som inte är kopplade till
själva byggnationen och som berör verksamhetens innehåll,
ledning och organisation hanteras. Allt för att så mycket
som möjligt skall vara på plats den dag byggnaden står
färdig och skall tas i bruk.

Under Sahlgrenska Lifes nästa skede, programskedet,
kommer vad som beskrivits i förstudierna att prövas
och byggnaderna kommer bli allt mer definierad. Med
utgångspunkt från Verksamhetskärnan kommer ett

Systemskede

Bygghandlingsskede

Produktion

DRIFT

6 månader

6 månader

24-48 månader

100+ år

I systemskedet utreds tekniska system, material
med mera som utgör de bästa lösningarna för
projektet. Systemhandlingarna ger en bild av
den planerade byggnaden, dess konstruktiva
utformning och dess tekniska installationssystem, och ligger till grund för en kostnadskalkyl
för det kommande arbetet.

Med utgångspunkt i systemhandlingarna
arbetas bygghandlingar fram, vilka är de
utförandeanvisningar som entreprenörerna
använder för byggnationen

Byggnationen genomförs.

Byggnaden tas i drift

Etapp 1
36-48 månader

Systemhandlingsskede

Bygghandlingsskede

Byggnadens tekniska lösningar
och material bestäms. Ligger till
grund för konstruktiv utformning. En kostnadskalkyl kan
göras.

Handlingar för att genomoföra
produktionen tas fram

Färdig byggnad

DRIFT

Etapp 2
24-36 månader

u e r i n g o c h v e r k s a m h e t s o m f ly t t n i n g a r

r ksam h e ts - o ch org an i sat ion s f r åg or
t prognos 30 mån.

UTSNKT

Beslut att inleda
bygghandlingsskede.

Beslut att inleda
produktion.
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OrganisatioN Sahlgrenska Life

Projektledningen har också att bevaka att de
övergripande mål och strategier följs, inte minst ur ett
mötesplatsperspektiv - för det kommer krävas styrning och
detaljutformning för att det ska fungera i praktiken. Frågor
kring evakueringar och verksamhetsomflyttningar ligger på
respektive delorganisation. Samordning ska här ske med
projektledningen för Sahlgrenska Life.

På vidstående sida beskrivs översiktligt förslag till
organisation för kommande programarbete för verksamhetskärnan i Sahlgrenska Life. På vänster sida finns en
schematisk bild av fastighetsägarnas organisation, på
höger sida verksamheternas organisation för program och
innehållsfrågor.
Utöver fastighetsägarna finns andra intressentgrupper som
har intresse i Sahlgrenska Life däribland Göteborgs Stad,
Business Region Göteborg, Chalmers, life science-industrin.

Under projektledningen finns ett gränssnitt mot
verksamhets- och organisationsfrågor som inte är direkt
kopplade till programarbetet men som behöver adresseras
respektive organisation.

Huvudmän och styrgrupp

Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet är
huvudmän för det gemensamma projektet i enlighet med
gängse rutiner för lokalförsörjning. Samtidigt är det viktigt
att beslutsorganisationen tydliggörs. Ett programarbete
kommer därför få en organisation där Regionsstyrelsen
respektive Universitetsstyrelsen satts som översta nivå,
med regiondirektör och rektor som projektägare.

Programområden

Själva programarbetet drivs sedan som delprojekt sorterade
i programområden. Hur uppdelningen ska se ut behöver
redas ut i förarbetet innan programarbetet startar.
Varje programområde leds av en biträdande projektledare
som till sin hjälp har en eller flera verskamhetexpert. På så
vis tillgodoses både stor kunskap i projektledning och stor
verksamhetskunskap.

Därunder sorterar en styrgrupp, där förslagsvis Västra
Götalandsregionen (som kommer vara största hyresgäst i
Sahlgrenska Life) innehar ordförandeskapet. En styrgrupp
bör ha tydligt mandat och det skall vara klargjort vad som ska
styras. Styrgruppen bör inte heller vara för stor eller bygga på
representationsskap. Eftersom styrgruppen huvudsansvar
är Verksamhetskärnan bör den även samordnas med övriga
intressenter i helheten då det är lämpligt.

Kommunikation

Projektets kommunikation ska hanteras av respektive
parts utsedda kommunikationsansvariga och utifrån en
gemensam kommunikationsplan.
Tillsammans med övriga intressenter tas en gemensam
projektkommunikation fram när så anses nödvändigt.

Projektledning och programkontor

Under styrgruppen inrättas en projektledning och eventuellt
ett programkontor som har till uppgift att tillgodose
verksamhetsfrågorna i Sahlgrenska Life-projektet. Det
måste vara klargjort att verksamhetsfrågor hör hemma hos
verksamhetens huvudmän även om arbetet ska ske i en
nära samverkan med övriga intressenter.
Inom projektledningen sker vid behov samordning med
övriga intressenter, till exempel. de delar av programmet
som skall drivas på kommersiell grund.
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FÖRSLAG TILL ORGANISATION PROGRAMSKEDE

Fa s t i g h e t o c h b y g g n a d

verksamhet
ve rksam h e ts hu v udmän
Regionstyrelsen
Västra Götalandsregionen

fastighetsägare

Universitetsstyrelsen
Göteborgs universitet

PROJEKTÄGARE

Regiondirektör
Rektor

Sammanträder 4 ggr / år

STYRGRUPP PROGRAM
STYRGRUPP
Fastighetsägare

Sammansättning
VGR ordförande + 2 ledamöter
GU 3 ledamöter

GEMENSAM
STYRGRUPP

Sammanträder varje månad

Projektledare
Projektledning
Fastighetsägare

Projektledning/
samordning

samordning

Programkontor
Kommunikation

Verksamhets& organisationsfrågor

GEMENSAM
projektkommunikation

Fastighetsfrågor
delprojekt
PROGRAMOMRÅDE A
Biträdande projektledare
Verksamhetsexpert
Arkitekt, m.fl.

Detaljplan

PROGRAMOMRÅDE B
Biträdande projektledare
Verksamhetsexpert
Arkitekt, m.fl.

ProGram

...

PROGRAMOMRÅDE X
Biträdande projektledare
Verksamhetsexpert
Arkitekt, m.fl.
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Sahlgrenska
universitetssjukhuset
Sahlgrenska
akademin
Folktandvården
Sahlgrenska
Science Park
Göteborgs
universitet
Västra
Götalandsregionen

8
Bilagor
Bilaga 1: Lokalprogram Sahlgrenska Life, november 2017
Bilaga 2: Omvärldsanalys Sahlgrenska Life: Miljöer för vård, life science och
translationell forskning, september 2017
Bilaga 3: Rapport från en intervjuundersökning om innehållsidén till
translationella kluster i Sahlgrenska Life (diarienr. SU 2017-01256), maj 2017
Bilaga 4: Lokalprogram Färdighetscentrum, oktober 2017
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