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Sahlgrenska akademin
Sahlgrenska akademin är den största fakulteten vid Göteborgs  
universitet. Cirka 4500 studenter och 1750 anställda är verksamma 
vid Sahlgrenska akademin. Akademin bedriver huvudsakligen verk-
samhet vid tre olika platser; Hälsovetarbacken/Medicinareberget/
Sahlgrenska sjukhuset, Östra sjukhuset och Mölndals sjukhus.

Sahlgrenska akademin har sedan 1960-talet bedrivit verksamhet 
på Östra sjukhuset. Fem av akademins sex institutioner bedriver 
forskning och utbildning på Östra sjukhuset. Verksamheten är nära 
den kliniska miljön och det finns ett kliniskt fokus i både forskning 
och utbildning. Forskargruppernas tillväxt på Östra sjukhuset och de 
växande studentkullarna har gjort att tillfälliga lösningar har krävts 
för att hantera verksamheten. Målet är nu att skapa en fysisk miljö 
som möjliggör för Sahlgrenska akademin att öka och stärka verksam-
heten vid Östra sjukhuset. 

Sedan november 2017 arbetar Sahlgrenska akademin tillsammans 
med universitetets funktion för Strategisk fastighetsutveckling (SFU) 
med att identifiera och analysera verksamheten i syfte att få en sam-
lad bild avseende fakultetens lokalförsörjning på kort och lång sikt. 

En utredning rörande utbildningslokaler och en kring utveckling 
av experimentell biomedicin (EBM) har genomförts. En förstudie 
angående fakultetens experimentella forskningsmiljöer och dess 
lokalbehov pågår. 

Östra sjukhuset

Östra sjukhuset är ett av tre sjukhusområden som tillhör Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset. Sahlgrenska Universitetssjukhus är i sin tur 
en del av Västra Götalandsregionen. Sjukhuset började byggas 1965. 
Tanken var från början att bygga ett sjukhus där samarbete skedde 
över de olika verksamhetsområdena. På grund av rådande ekonomi 
blev så inte fallet. Istället byggdes separata höghus till respektive 
klinik. 

På Östra sjukhuset finns centralklinik (CK), infektionsklinik (IK), 
kvinnoklinik (KK), barnklinik (BK, Drottnings Silvias Barn- och 
ungdomssjukhus), barn- och ungdomspsykiatri (BUP) samt 
vuxenpsykiatri (PK). Utöver det finns även servicehus (SHB) med 
mötesrum, simulatorcentrum och restauranger samt försörjnings-
central och parkeringshus (se bild sid 5). Sahlrenska Universitets-
sjukhus var tidigare organiserat kring klinikerna. Numera har det 
ersatts av verksamhetsområden. När klinikerna benämns i rapporten 
gäller det därför byggnaderna och inte organisationen.

Östra sjukhuset står nu inför en stor utveckling. Det finns planer på 
en fördubbling av lokalarean inom 20 år. Till viss del har utvecklingen 
redan startat med en tillbyggnad av barnsjukhuset, som förväntas vara 
klart 2021. Efter det följer utveckling av så gott som alla verksamheter. 
De projekt som ligger närmast i tiden är utveckling av servicehusen, 
ny- och ombyggnation av Kvinnokliniken. 

Längre fram i tiden finns planer på en nybyggnation av BUP, utveck-
ling av CK och ytterligare expansion av BK.

Förutom utvecklingen på Östra sjukhuset så pågår och planeras det 
för flera stora ny- och ombyggnadsprojekt på både Mölndals sjukhus 
och Sahlgrenska sjukhuset.

Underlag
Arbetet med att ta fram ett lokalprogram för Sahlgrenska akademien 
på SU Östra sjukhuset grundas i de tidigare arbeten som gjorts. Dels 
för Sahlgrenska akademin kring utbildnings- och forskningslokaler 
och dels genom aktuella förstudier för nu- och ombyggnationer på 
Östra sjukhuset.

Ett antal intervjuer har genomförts med representanter från 
avdelningar inom Sahlgrenska akademin som har verksamhet 
på Östra sjukhuset, samt representanter inom Sahlgrenska 
Universitetssjukhus. Intervjuerna har genomförts för att förstå hur 
verksamhetens bedrivs idag och dess framtida behov. En lista över 
samtliga intervjuade finns längst bak i denna rapport.

Syfte 
Syftet med lokalprogrammet är att ge en samlad bild av behovet 
av forsknings och utbildningslokaler för Sahlgrenska akademin på 
Östra sjukhuset. Lokalprogrammet ska ge stöd åt representanter från 
akademien i pågående och framtida lokalutvecklingsprojekt.

Lokalprogrammet beskriver Sahlgrenska akademins framtida behov 
av utbildnings- och forskningslokaler. Det har dock konstaterats att 
det i dagsläget finns en brist på lokaler som akademin kan använda. 
Under framtida om- och nybyggnationer riskerar bristen att bli ännu 
större. Det är därför av högsta prioritet att behovet tillgodoses under 
byggtiden.   

Inledning
Östra sjukhuset står inför en omfattande utveckling där lokalarean ska fördubblas under de 
kommande decennierna. I och med denna utveckling finns det möjlighet att ta ett strategiskt 
grepp om hur Sahlgrenska akademins närvaro och lokalförsörjning kan utvecklas.  

1
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Östra sjukhuset, vy från söder. (CK - centralkliniken, BK - barnkliniken, KK - kvinnokliniken, IK - infektionskliniken, PK - psykiatrikli-

niken, SHB - Servicehus, MC, försörjningscentral, TVX - Växthuset)

Visionsbild Östra sjukhuset 2040 (CK-väster och CK-öster - tillbyggnad av CK, SHN och SHS - tillbyggnad av servicehuset, FoN - För-

lossning och neonatal, BUP - barn och ungdomspsykiatri)
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Utbildning
Nedan beskrivs de av Sahlgrenska akademins utbildningsprogram som 
har teoretisk undervisning eller stora delar av den verksamhetsförlagda 
utbildningen (VFU) på Östra sjukhuset.

De flesta utbildningsprogram som bedrivs inom Sahlgrenska akade-
min har versksamhetsförlagd utbildning på Östra sjukhuset. Under 
den verksamhetsförlagda utbildningen är dock studenterna utplace-
rade runt om i hela regionen. På några program samlas exempelvis 
studentgrupper för seminarium under vissa dagar, men för de flesta 
bedrivs ingen samlad undervisning under dessa perioder. Behov 
av studentutrymmen; så som platser för lunch, fika och rast, samt 
studieplatser behövs dock för studenterna under den verksamhets-
förlagda utbildningen.

Utöver utbildning i akademins regi sker även vidareutbildning för 
exempelvis läkare i Sahlgrenska Universitetssjukhus regi samt fort-
bildning för både akademins och sjukvårdens personal. Sahlgrenska 
Univseritetssjukhuset har därför också behov av utbildningsloka-
ler.  Detta lokalprogram fokuserar främst på de utbildningslokaler 
Sahlgrenska akademin behöver för att framgångsrikt kunna bedriva 
sin verksamhet i framtiden. Samnyttjande av utbildningslokaler 
med Sahlgrenska Universitetsshukhus är dock en förutsättning för 
resurseffektivitet i de fall det är möjligt. Det gemensamma lokalbe-
hovet behöver därför utredas vidare, vilket kan påverka lokalernas 
dimensionering. 

Nedan följer en redovisning av de olika utbildningsprogrammen, 
deras respektive verksamhet och lokalbehov. 

Barnmorskeprogrammet 
Studenter: 30 studenter HT17, 11 studenter VT18, samt 14 masterstu-
denter

Barnmorskeprogrammet är en utbildning på avancerad nivå som 
leder till legitimation som barnmorska och en magisterexamen i 
reproduktiv och perinatal hälsa. För att bli antagen krävs en svensk 
sjuksköterskeexamen. Antagning sker två gånger per år, vilket 
innebär att varje kurs på programmet ges på både på höst- och 
vårterminen. Sedan 2015 ges även ett masterprogram med 14 platser 
där studenterna utöver barnmorskeutbildningen läser en fördjupande 
termin inom reproduktiv och perinatal hälsa. 

Den teoretiska delen av utbildningen bedrivs på Hälsovetarbacken 
och Medicinareberget medan den verksamhetsförlagda utbildningen 
sker på Östra sjukhuset. Detta görs till stor del för att det fattas 
utbildningslokaler på Östra sjukhuset. Cirka hälften av barnmor-
skeprogrammet består av verksamhetsförlagd utbildning. Under 
den verksamhetsförlagda utbildningen är en stor del av studenterna 
placerade på Östra sjukhuset. 

Barnmorskeprogrammet önskar ha en starkare klinisk närvaro och 
skulle därför vilja förlägga en del av den teoretiska utbildningen på 
Östra sjukhuset. Det saknas även seminarierum för att kunna bedriva 
utbildning under studenternas verksamhetsförlagda utbildning, samt 
studentutrymmen, exempelvis platser där studenterna kan mötas, 
studera eller äta medhavd mat.

Läkarprogrammet 
Studenter: 159 studenter HT17, 168 studenter VT18

Läkarprogrammet är Sahlgrenska akademins största och längsta 
utbildningsprogram. Antagning sker under både höst- och vårtermin, 
vilket innebär att varje kurs på programmet ges på både höst och 
våren. Läkarprogrammet är indelat i en pre-klinisk och en klinisk 
del, där flera av de kliniska terminerna är delvis förlagda vid Östra 
sjukhuset. 

Läkarstudenternas studier i medicin, kirurgi, infektion, psykiatri, 
gynekologi och obstetrik samt pediatrik är förlagda till Östra 
sjukhuset. Kurserna börjar ofta med ett par veckors kursintroduktion. 
Under introduktionsveckorna bedrivs utbildningen till stor del i 
stora föreläsningsgrupper, i hel eller halvklass. Eftersom flera kursers 
introduktionsperioder är förlagda till samma veckor råder det stor 
brist på utbildningslokaler på alla sjukhusområden under denna tid. 
Resterande del av kurserna består främst av verksamhetsförlagd 
utbildning varvade med seminarier i mindre grupper. Seminarierna 
bedrivs med en studentstorlek på 10-15 personer per grupp. 
Vissa kurser har en specifik dag med seminarieverksamhet 
då alla studenter samlas på Östra sjukhuset, medan andra har 
seminarieundervisning löpande under hela veckan. Seminarierna för 
hela kursen bedrivs ofta parallellt med varandra, vilket innebär ett 
relativt stort behov av seminarierum. 

Läkarprogrammet har ökat antalet studentplatser under de senaste 
åren. Det finns dock en begränsning i möjligheter till verksamhets-

Verksamhetsbeskrivning
I följande kapitel finns en beskrivning och analys av dagens forsknings- och utbildningsverk-
samhet på Östra sjukhuset samt en utblick kring framtida förändringar. 

2

Verksamhetsbeskrivning
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förlagd utbildning och därför tror läkarprogrammets programansvariga 
att ökningen kommer att mattas av.  Dimensionering av lokaler bör 
dock ske med hänsyn till att studentkullarna kan komma att öka i 
framtiden. I vissa fall behövs det även fler platser i en föreläsningssal 
än antal studenter på kursen, exempelvis vid patientdemonstrationer. 

Läkarutbildningen håller på nationell nivå att göras om till en 6-årig 
utbildning. I tillägg kommer den allmänna tjänstgöringen (AT) 
för läkarna att försvinna och en ny tjänstgöring, bastjänstgöring 
(BT), tillkommer. Bastjänstgöringen kommer vara obligatorisk 
för både nyexaminerade och legitimerade lärare från andra länder. 
Tjänstgöringen är mellan 6 och 12 månader och kommer vara till 
största del kliniskt fokuserad. År 2021 ska de första studenterna antas 
till det nya 6-åriga läkarprogrammet. Det extra halvåret kommer 
främst att innebära mer studier inom öppenvård och akutsjukvård. 
Det möjliggör också för införande av valbara kurser. De kurser 
som i dagsläget hålls på Östra sjukhuset kommer troligtvis inte 
att förändras så mycket avseende längd och innehåll. Däremot ser 
programledningen över om det går att ha flera kurser parallellt för 
att öka tillgängligheten på platser till verksamhetsförlagd utbildning 
genom att ha en jämnare fördelning av platserna under året. Om 
teori-veckorna fortsatt kommer ges som helklassundervisning, eller 
om klasserna delas upp i mindre grupper är ännu inte bestämt. 
Det har dock stor betydelse för hur utbildningslokalerna bör 
dimensioneras och frågan behöver bevakas i framtiden. 

En del av läkarprogrammets verksamhetsförlagda utbildning är att 
vara med på natt-jour. Tidigare har det gjorts tillsammans med hand-
ledare som haft s.k "vaken-jour", men det kommer nu förändras. Vid 
de tider handledaren vilar/sover behöver studenterna ha någonstans 
att själva kunna vila/sova. Studenterna har vid dessa tillfällen ingen 
möjlighet att använda sig av personalens vilrum. 

Sjuksköterskeprogrammet 
Studenter: 136 studenter HT17, 113 studenter VT18

Sjuksköterskeprogrammet är ett grundutbildningsprogram och 
antagning sker två gånger per läsår. Sjuksköterskeprogrammet är ett 
av Sahlgrenska akademins största utbildningsprogram med stora 
studentkullar.  

Den teoretiska delen av undervisningen ges i huvudsak på 
Hälsovetarbacken eller Medicinareberget. Sjuksköterskeprogrammet 
har tillgång till föreläsningssalar, seminarierum och grupprum på 
Hälsovetarbacken och Medicinareberget och vid behov använder 
de föreläsningssalar på Sahlgrenska sjukhuset. Att ha mer förlagd 
utbildning på Östra sjukhuset skulle kunna leda till att studenterna 
kommer närmare den kliniska miljön samt göra det enklare för 
kliniskt verksamma lärare att undervisa på programmet. 

Sjuksköterskeprogrammet går allt mer ifrån den klassiska kate-
dralundervisningen och använder sig flitigt av de nybyggda active 
learning clasroom (ALC-salar) som byggts på Hälsovetarbacken och 
i Biomedicinska biblioteket (se bild ovan). ALC-salarna möjliggör 
en annan pedagogisk undervisning som bygger på ett studentaktivt 
lärande. Undervisningen bygger på studentarbeten i grupper om 
6-8 personer. Gruppernas resultat jämförs sedan genom att visas på 
av-skärmar eller whiteboards. 

En hel del av undervisningen på sjuksköterskeprogrammet sker i 
seminarieform där studenterna tar med reflektioner från de kliniska 
studierna på den verksamhetsförlagda utbildningen och diskuterar 
i smågrupper. I dagsläget sker seminarieverksamheten på Hälsove-
tarbacken då det saknas tillgång till seminarierum på platserna där 
studenterna har sin verksamhetsförlagda utbildning. En tillgång till 

Active learning classroom (ALC-sal) på Hälsovetarbacken
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seminarierum på Östra sjukhuset hade gjort att dessa seminarium 
kunnat ligga parallellt med den verksamhetsförlagda utbildningen  
och bättre integreras i de kliniska studierna. 

Cirka en fjärdedel av sjuksköterskeprogrammet är 
verksamhetsförlagd utbildning. Denna sker på många platser 
runt om i hela regionen. Ett skifte har skett inom sjukvården där 
sjuksköterskor arbetar allt mer med avancerad vård i hemmet. 
Komplexiteten för den verksamhetsförlagda utbildningen blir därför 
än större, då studenterna måste tränas inför detta.  

Sjuksköterskestudenterna har långa perioder av verksamhetsförlagd 
utbildning och följer en eller två handledares arbete under flera 
veckor i rad. Den största delen av veckorna läggs på att följa med i 
kliniskt arbete. Utöver det lägger studenterna tid på förberedelser 
inför kliniska moment, samt reflektion efteråt. Under den tiden 
behöver studenterna någonstans att sitta med tillgång till 
arbetsplatser med datorer från vilka de kan komma åt sjukhusets 
datorsystem. För en del av studenterna är den verksamhetsförlagda 
utbildningen förlagd på Östra sjukhuset. Liksom studenterna på 
barnmorskeprogrammet, saknar sjuksköterskestudenterna tillgång 
till studentutrymmen. 

På Östra sjukhuset finns ett simulatorcentrum där studenter 
från sjuksköterske- och läkarprogrammet träffas för att träna 
interprofessionellt. Interprofessionellt lärande gör att studenterna 
lär sig av varandra och tränar på samarbete med andra discipliner. 
Lokalhyran för simulatorcentrum finansieras med hjälp av 
läkarprogrammets ALF-medel. 

Finansieringen av utbildningslokaler måste lösas för att alla 
utbildningsprogram ska få tillgång till alla undervisningslokaler 
på Östra sjukhuset. I dagsläget betalas Sahlgrenska akademins 
lokalkostnader med ALF-medel och därigenom är det bara 
läkarprogrammet som har tillgång till det.  

Specialistsjuksköterskeprogrammet 
Studenter: 143 studenter HT17, 39 studenter VT18

Specialistsjuksköterskeprogrammet är en ettårig utbildning på 
avancerad nivå som leder till en specialistsjuksköterskeexamen och 
en master i omvårdnad. På Sahlgrenska akademin finns 11 olika in-
riktningar på programmet. Antalet studenter varierar mellan de olika 
inriktningarna med allt mellan 20-50 platser per program. 

Även för specialistsjuksköterskeprogrammet sker merparten av den 
teoretiska undervisningen på Hälsovetarbacken och Medicinareberget. 
För specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktningarna barn, 
operation, IVA, anestesi, narkos önskas dock tillgång till seminarierum 
och undervisningslokaler för teoretisk undervisning på Östra sjukhuset.

Institutioner

Nedan beskrivs de institutioner som har verksamhet på Östra 
sjukhuset och personalens behov av lokaler för forskning och 
utveckling. Majoriteten av personalen arbetar både inom Sahlgrenska 
akademin och sjukhusets verksamhet, men är anställda hos antingen 
akademin eller sjukhuset.

Institutionen för biomedicin 
5 avdelningar, 
Avdelningar på Östra sjukhuset: Infektionssjukdomar

På Institutionen för biomedicin finns fem avdelningar. En av dem är 
avdelningen för infektionssjukdomar, vilken är belägen på Östra. 

Forskare vid avdelningen för infektionssjukdomar saknar tillgång till 
egna labb i den omfattning de önskar. Det innebär att de samverkar 
mycket med andra avdelningar inom institutionen för den forskning 
där labb krävs. De andra avdelningarna under Institutionen 
för biomedicin finns på Medicinareberget eller Guldhedsgatan 
vilket innebär många resor mellan sjukhusområdena för 
personalen. Akademins personal skulle därför föredra att flytta till 
Medicinareberget för att få närmare tillgång till andra avdelningar, 
primärt avdelningen för mikrobiologi och immunologi.

På Östra så finns en mindre klinisk prövningsenhet. Den är dock för 
liten för att möta de behov verksamheten har idag och den skulle be-
höva kompletteras med ytterligare funktioner, som frysmöjlighet och 
expedition. Forskarna ser även en möjlighet i att expandera forskar-
gruppen vid större tillgång till labb. Utöver en utökad prövningsenhet 
skulle det då kräva tillgång till våtlabb i anslutning till kliniken. 

Institutionen för kliniska vetenskaper 
15 avdelningar 
Avdelningar på Östra sjukhuset: Kirurgi, Obstetrik och gynekologi, 
Pediatrik

Tre av institutionens 15 avdelningar har verksamhet på Östra sjukhuset: 
avdelningen för kirurgi, avdelningen för obstetrik och gynekologi 
samt avdelningen för pediatrik. 

Personalen vid avdelningen för kirurgi är i dagsläget lokaliserade i 
paviljonger i utkanten av sjukhusområdet. Det finns dock planer på 
att tillskapa forsknings- och utbildningslokaler i en om- och nybygg-
nad av servicehuset (SHN), se bild sid. 5. Avdelningen är nöjd med 
hur dessa planer ser ut. I de nya lokalerna har personalen tillgång till 
labb, vilket möjliggör den önskade ökningen av laborativ verksamhet 
inom avdelningen. De skulle dock gärna samlokalisera med övriga 
forskargrupper på centralkliniken. 

Verksamhetsbeskrivning

1
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I dagsläget bedrivs en stor del av forskningen på avdelningen för 
kirurgi genom patientmöten eller registerforskning. I forskningsverk-
samheten sker ett ganska omfattande insamlande av biobanksprover. 
Avdelningen behöver därför tillgång till både mötesrum med provtag-
ningsmöjlighet samt frys för omedelbar förvaring av prover.

Avdelningen för obstetrik och gynekologi, och avdelningen för pediatrik 
tillhör sektionen för kvinnors och barns hälsa. Det finns i dagsläget 
planer på att lägga näst intill all verksamhet inom sektionen till 
Östra sjukhuset. Detta ses som en positiv utveckling hos sektionens 
anställda, då de i dagsläget tvingas resa mellan Östra sjukhuset och 
Sahlgrensa sjukhuset/Medicinareberget/Hälsovetarbacken. Undantaget 
är området gyn-onkologi, där det både skulle vara positivt att samloka-
liseras med resterande del av kvinnosjukvården (på Östra sjukhuset) 
eller med onkologin (på Sahlgrenska sjukhuset). 

Avdelningarna Obstetrik och gynekologi, och Pediatrik behöver till-
gång till labb. De djurexperimentella studier som bedrivs är förlagda 
till EBM på Medicinareberget. Ytterligare en stor del av forskningen 
rör provtagning på patienter. I dagsläget finns perinatallabb på 
kvinnokliniken men utan möjlighet till analys. Den analysutrustning 
som finns, exempelvis ultracentrifugering, är lokaliserad till Medici-
nareberget. Det finns önskemål att ha ett mindre labb på respektive 
klinik samt en gemensam analysdel på Östra sjukhuset. 

Utöver den kliniska forskningen bedriver även avdelningarna en 
del registerforskning. Till registerforskningen behövs statistiker och 
bioinformatiker. Idag används främst konsulter för att arbeta med 
statistik, biometri och biobanker. Det behövs även en hög data-ka-
pacitet och möjlighet till säker förvaring av forskningsdata på säkra 
nätverk och större kluster. 

Institutionen för medicin 
5 avdelningar 
Avdelning på Östra sjukhuset: Molekylär och klinisk medicin

En av avdelningarna vid Institutionen för medicin - avdelningen för 
molekylär och klinisk medicin - är delvis belägen på Östra sjukhuset. 
Avdelningens verksamhet på Östra sjukhuset bedriver relativt lite 
forskning i laboratorium. Istället bedrivs den kliniska forskningen 
nära patientflödet och genom registerforskning. Den kliniska 
forskningen går till stor del ut på att mäta effekter av åtgärder, som 
prov av läkemedel eller ändrad livsstil genom exempelvis kost 
eller motion. För de kliniska studierna utgör mottagningsrummet 
forskarnas "labb-miljö". Registerforskningen behöver i sin tur 
projektrum där forskare, sekreterare och statistiker tillfälligt kan 
sätta sig för att arbeta tillsammans. Institutionen har några egna 
statistiker, andra hyrs in som konsulter. 

Registerforskningen hanterar allt större datamängder, s.k big data, 

vilket kräver en annan statistisk kompetens än tidigare. Forskare på 
Östra ser att det finns en styrka i att utveckla och stärka ett register-
center. Till det krävs en ökad kompetens kring statistik och design 
av forskningsstudier bland forskare men även ett större samarbete 
kring hanteringen av big data. En möjlig utveckling är ett starkare 
samarbete med Chalmers. 

Utöver den personal som arbetar stadigvarande på Östra sjukhuset 
kommer forskare dit för tillfälliga studier. Det gäller forskare som har 
sin huvudsakliga hemvist på Medicinareberget/Hälsovetarbacken, 
andra universitet eller andra organisationer. I dagsläget saknar dessa 
personer arbetsplatser. 

Den medicinska forskningen har länge varit fokuserad på 
livsförlängande medicin. Det pågår dock ett skifte inom sjukvården, 
där det blir ett större fokus på att öka patienternas livskvalité och 
mindre fokus på livsförlängande metoder.  Detta innebär att även 
forskningen ändrat fokus, och läkarna börjar forska på det som 
traditionellt tillhört sjuksköterskornas verksamhet. Vilket kommer 
leda till ett mer tvärvetenskapligt arbetssätt med ett ökat samarbete 
mellan institutioner och avdelningar. 

Inom Institutionen för medicin bedrivs flera studier som innefattar 
kontrollgrupper. Av både integritetsskäl, men även praktiska skäl 
(som att inte behöva journalföra besöket), bör undersökningar av 
kontrollgrupper ske utanför sjukhusets avdelningar.

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
5 sektioner  
Sektioner på Östra: Sektionen för psykiatri och neurokemi

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi har verksamhet 
på Östra sjukhuset inom både vuxenpsykiatri och barn- och 
ungdomspsykiatri (BUP). I dagsläget finns få lokaler avsedda för 
forskning och utbildning i anslutning till både vuxenpsykiatri och 
barn- och ungdomspsykiatrin. Vilket gör att institutionen bedriver 
relativt lite forskningsverksamhet på Östra sjukhuset idag. Det finns 
diskussioner kring att samla hela psykiatrin till Östra sjukhuset. 
Något personalen som arbetar inom psykiatrin ser positivt på. 

Institutionen har vuxit mycket de senaste åren och ser ut att 
fortsätta växa även framöver. Demens och åldrande är ett av 
forskningsområdena som vuxit fram under de senaste åren. Det blir 
även allt vanligare med psykisk ohälsa bland unga vilket gör att även 
barn- och ungdomspsykiatrins verksamhet växer. 

Den forskning som bedrivs behöver främst lokaler till mottagnings-
rum, men även tillgång till lokaler som möjliggör tilläggsundersök-
ningar. Dessa sker i dagsläget främst på Sahlgrenska sjukhuset. 
Även här görs flera studier med kontrollgrupper varvid det till följd 
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av sekretess och integritetsskäl behövs tillgång till mottagningsrum 
utanför ordinarie klinisk verksamhet på avdelningar.

Stora delar av verksamheten inom institutionen arbetar i en tvärve-
tenskaplig miljö där psykologer, läkare, dietister och arbetsterapeuter 
arbetar nära varandra.

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
3 sektioner

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa bedriver forskning inom 
vårvetenskap och utbildning i huvudområderna omvårdnad, vårdpe-
dagogik, radiografi och reproduktiv och perinatal hälsa. 

En del av institutionens personal har kombinationstjänster där 20% 
av arbetstiden är förlagd inom den kliniska verksamheten. Av dessa 
tjänster finns i nuläget 10 förlagda på Östra sjukhuset såsom kvinno-
sjukvård, barnsjukvård, medicin, kirurgi, akutmottagning, psykiatri, 
anestesi och operation.  Detta skapar ett behov av tillfälliga arbets-
platser. 

Forskningen är organiserad i sju forskargrupper: barnafödande, 
vårdmiljöer, palliativ vård, vård i samband med akuta och kritiska 
tillstånd, personcentrerad vård vid långvariga tillstånd, övergångar 
inom hälso- och sjukvård samt vårdpedagogik och vårdledarskap. 
Centrum för personcentrerad vård, GPCC finns placerad vid 
institutionen. 

En vanlig forskningmetod vid institutionen är kvalitativ med 
intervjuer som datainsamlingsmetod. Det finns därför ett behov av 
mötesrum för att genomföra dessa intervjuer. Liksom på institutionen 
för medicin finns även här ett behov av tillfälliga arbetsplatser för 
personer som arbetar med temporära forskningsprojekt.

Institutionens forskargrupper har flera samarbeten med andra 
institutioner och professioner och önskar därmed en ökad närhet till 
dessa. 

Kontorsmiljö
Forskarna och lärarna som är verksamma vid Östra sjukhuset 
är antingen anställda på Göteborgs universitet eller Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset. Den största delen av personalen arbetar 
dock både med forskning och utbildning för akademin och klinisk 
verksamhet för sjukhuset. För personalen innebär det att arbetet 
i vissa fall kräver dubbla arbetsplatser. Det innebär också att 
personalen behöver ha tillgång till två datorer för att komma åt 
akademins respektive sjukhusets datasystem. Ett gemensamt system 
skulle därför underlätta möjligheten att arbeta mer flexibelt.

För forskande och undervisande personal behövs arbetsplatser. 
Tidigare hade varje professor ett stort rum med bokhyllor och 
mötesavdelning. Trots att mycket litteratur har digitaliserats finns 
det fortfarande fördelar med nära tillgång till tryckta medier. Under 
perioder då mycket litteratur ska läsas eller publikationer skrivas ser 
flera av medarbetarna det som nödvändigt att kunna arbeta med 
stängd dörr för att minska distraktionen. Enskilda kontor har därför 
fortfarande en betydelse, men deras storlek kan minska. Möjligheten 
till att ta emot besök och hålla mindre möten på varje arbetsrum 
kan exempelvis lokaliseras till gemensamma mötesrum. Till följd av 
lokalbrist nyttjas även kontor av andra än de som har sin arbetsplats 
där som tillfälliga arbetsplatser. 

All personal behöver dock inte ett eget kontor och det blir mer och 
mer vanligt med delade kontor eller öppna kontorslandskap bland 
personalen. 

Centrumbildningar 
I dagsläget finns tre centrumbildningar med sitt centrum på Östra 
sjukhuset: 

• Centrum för personcentrerad vård, (GPCC) 
Centrum för personcentrerad vård forskar kring personens upple-
velse av vården där individens förutsättningar, resurser och hinder 
studeras. 

• Centrum för perinatalmedicin och hälsa (PROMISE) 
Institutionerna kliniska vetenskaper, neurovetenskap och fysiologi 
samt vårdvetenskap och hälsa i samarbete med sjukvården. 

• Centrum för pediatrisk tillväxtforskning (GPGRC) 
På drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus bedrivs tvärveten-
skaplig och långsiktig forskning inom barns tillväxt som ett mått 
på hälsa, utveckling och mognad. Tillväxtforskning bedrivs inom 
exempelvis spädbarnsåret och barnaåren, pubertet, diabetes och 
fetma hos barn. Här finns ett akademiskt laboratorium som base-
rat på validerade referenser servar landet med ultrasensitiva ana-
lysmetoder för små barn, parallellt med translationell forskning. 

Centrumbildningar är tillfälliga och kan variera över tid. Det är därför 
omöjligt att förutspå vilka som kommer finnas i framtiden. Ett sätt att 
hantera denna osäkerhet i arbetet med lokalprogrammet är att utgå 
från att centrumbildningar kommer att finnas även i framtiden och 
att lokalerna dimensioneras därefter, med möjlighet till anpassning 
utifrån variationer över tid. 

Administration

De flesta medarbetarna inom Sahlgrenska akademin som arbetar 

Verksamhetsbeskrivning
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med administrativa funktioner arbetar på Medicinareberget/Hälsove-
tarbacken. Till varje avdelning på Östra sjukhuset finns 1-2 adminis-
trativa medarbetare som arbetar på Östra sjukhuset. Inom sektionen 
för kvinnor och barn finns en delvis gemensam administration på 
Östra, vilket upplevs positivt bland den forskande och undervisande 
personalen. Det finns ett intresse bland personalen att kunna samla 
administratörerna i gemensamma delar. Dels för att administrationen 
enklare ska kunna samarbeta med varandra och dels för att de kan 
skapa en central mötesplats för akademins verksamhet på Östra sjuk-
huset. En nackdel är att den dagliga närheten till administrationen 
minskar. 

Övrigt

Synlighet
Göteborgs universitets synlighet på Östra sjukhuset kan förbättras 
avsevärt. Bredvid huvudentréns ingångar finns  Sahlgrenska aka-
demins logotyp tryckt på glasväggarna. Därutöver finns inget annat 
som visuellt upplyser besökare om att Sahlgrenska akademin är 
verksamma på Östra sjukhuset. 

Inte heller inne på klinikerna är akademins närvaro synliggjord. På 
sina ställen finns skyltning för till exempel föreläsningssalar, men 
utöver det är det svårt att hitta till undervisningsmiljöer, studentcen-
trum och personalarbetsplatser och personalutrymmen som tillhör 
Sahlgrenska akademin.

Kommunikation
I dagsläget pendlar många forskare och lärare mellan Östra sjuk-
huset och Medicinareberget/Hälsovetarbacken för föreläsningar, 
forskning i laboratorier och särskild klinisk miljö eller möten. Mellan 
Sahlgrenska sjukhuset, Östra sjukhuset och Mölndals sjukhus går en 

interntransport i form av en buss men transporten är inte tillräckligt 
flexibel för att personal enkelt ska ta sig mellan de olika sjukhusom-
rådena.

Personalen önskar därför en smidigare förbindelse mellan Sahlgren-
ska och Östra sjukhuset för att göra det lättare för lärare att undervisa 
på det sjukhusområde som inte är deras huvudsakliga arbetsplats, 
samt att mer labb och annan forskningsinfrastruktur skulle kunna 
samnyttjas mellan olika avdelningar inom Sahlgrenska akademin. 

Kultur
Sahlgrenska akademins anställda beskriver att det finns en bra kultur 
på Östra sjukhuset, med närhet mellan klinikerna och stor vilja att 
samarbeta mellan de olika avdelningarna. Samtidigt finns skillnader 
mellan personal som arbetar heltid på området och personal med 
exempelvis kombinationstjänster.

För utbildningsprogrammen finns en kultur av att de lokaler och 
studentplatser som finns tillhör läkarprogrammet. Att det blivit så 
har flera olika anledningar. Dels skiljer sig läkarstudenternas verk-
samhetsförlagda utbildning från de andra studentgruppernas, där de an-
dra programmen följer en handledare under en längre tid och därmed 
spenderar lunch och raster med handledaren på kliniken. Dels är 
läkarprogrammet det program som också har mer omfattande teore-
tisk utbildning på Östra sjukhuset, vilket gör att studenterna behöver 
någonstans att tillbringa tiden mellan föreläsningar. Alla studenter 
som är på verksamhetsförlagd utbildning, anordnad av Sahlgrenska 
akademin, bör gemensamt kunnna använda akademins lokaler. 

1

Sahlgrenska akademins logotyp, Östra sjukhusets huvudentré

Senare tillkommen byggnadsnumrering skymmer Sahlgrenska 

akademins logotyp tryckt på glaset.

Skylt till föreläsningssal
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Utbildningsmiljöer
Nedan beskrivs dagens utbud av utbildningsmiljöer för undervis-
ning, men även de studiemiljöer för självstudier som finns på Östra 
sjukhuset. En del av hörsalarna och lärosalarna delas med sjukhusets 
verksamhet (se tabell nedan). Andra lokaler är verksamhetsspecifika, 
vilket gör det svårt att få en heltäckande lista över alla lokaler.

Hörsalar
På Östra sjukhuset finns i dagsläget tre hörsalar för mellan 82 och 136 
personer. Östra aulan i CK, Järneken i KK och Tallen i BK. Dessa 
hörsalar är utformade med så kallad gradängsittning. Då läkarpro-
grammet har över 140 studenter per termin räcker inte platserna 
till för de tillfällen då samtliga studenter i en årskurs är närvarande. 
I dagsläget är studenterna hänvisade till att sitta i de trappor som 
finns längs väggarna eller stå längst bak i hörsalen. 

Som beskrivits tidigare har vissa av läkarprogrammets terminer 
intensiva teori-veckor vid kursstart, medan andra terminer varvar 
teori-dagar med verksamhetsförlagd utbildning under hela kursen. 
Det teori-intensiva kurserna gör att hörsalarna är fullbokade av 
akademin i samband med kursstart. Sett till hela terminstiden, visar 
beläggningsuträkningar1 att Sahlgrenska akademin bokat Järneken 
och Tallen cirka 50% av den tillgängliga tiden. Det finns dock en viss 
osäkerhet avseende akademins del av det totala nyttjandet, då det 
finns risk för felkällor i både system och kunduppgifter. 

Hörsalarna används även vid andra tillfällen än föreläsningar 
för utbildningsprogrammen, exempelvis för personalmöten. Vid 
beläggningsmätningar omfattande både akademins och sjukhusets 
bokningar för de tre senaste åren har Järneken varit bokad 80% och 
Tallen 74%. Östra aulan har varit bokad 64% under de tre senaste 
åren, varav akademin endast nyttjat lokalen för motsvarande 4% av 
den tillgängliga tiden.  

Lärosalar
I nuläget finns tre större lärosalar som akademin delar med sjukhu-
sets verksamhet (i CK, PK och SHB). Utöver dessa finns en mindre 
sal för cirka 40 personer på Infektionskliniken och en multisal för 60 
personer i Tillväxthuset (TVX). Beläggningsmätningar av de delade 
lärosalarnas nyttjande visar att salarna används relativt lite av akade-
min. Förklaringen till detta är, enligt både personalen vid akademin 
och bokningsansvarig för lokalerna, att salarna är för små för att 
rymma dagens studentgrupper.  Flera av salarna används dock flitigt 
av sjukhuset för exempelvis utbildning av ST-läkare.

1 *Beläggningsuträkning: 100% = 7 timmar/dag, 20 dag/mån, 11 mån/år

Lärosalen i TVX har lös inredning vilket gör att den kan möbleras 
om för att fungera för seminarier eller mer traditionell föreläsningssal. 
Tack vare att stolar och bord står "lagrade" längs salens väggar kan 
rummet med relativt liten insats ställas i ordning för att passa den ena 
eller andra situationen. Något som gör salen mycket populär.

Utöver ovanstående större lärosalar finns även två mindre sjukhusge-
mensamma lärosalar, för 32 respektive 24 personer, som används för 
undervisning och seminarieverksamhet i mindre grupper. 

Datorsalar
I BK, CK och KK finns datorsalar vilka används för att utbilda studen-
terna i journalsystem, men även för att studenterna ska ha möjlighet 
att journalföra i samband med verksamhetsförlagd utbildning. Så 
länge det inte finns IT-lösningar som möjliggör för studenterna att 
använda sina egna datorer behövs tillgång till datorer med universi-
tetssjukhusets system. I framtiden kommer det dock fortsatt krävas 

Befintliga lokaler
I detta kapitel  beskrivs de befintliga lokalerna för forskning och utbildning på Östra 
sjukhuset. Kapitlet avslutas med att kortfattat beskriva vilka ny- och ombyggnationer som 
planeras och vad detta kan innebära för Sahlgrenska akademin.  

3

Undervisningslokaler på 
Östra sjukhuset idag

Hörsalar

• Järneken, KK, 136 personer (sjukhusgemensam)

• Östra aulan,  CK, 100 personer (sjukhusgemensam)

• Tallen, BK, 82 personer (sjukhusgemensam) 

Lärosalar

• Humlen, SHB B, 64 personer (sjukhusgemensam)

• Flädern, CK, 40 personer (sjukhusgemensam)

• Nyponet, PK, 40 personer (sjukhusgemensam)

• Multisal, TVX, 50 personer 

• Lärosal, IK, 40 personer

• Idegranen, BK, 32 personer (sjukhusgemensam)

• Enen, BK, 24 personer (sjukhusgemensam)

Mötesrum/seminarierum

• Ljungen, SHB, 20 pers (sjukhusgemensam)

• Misteln, CK, 10 pers (sjukhusgemensam)

• Verksamhetens "egna" mötesrum/seminarierum 
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Övriga studentutrymmen
I BK och KK finns ett mindre studentkök utrustat med mikrovåg-
sugnar, diskho och bord att äta vid. På Centralkliniken finns ett 
studentcentrum med grupprum och tillgång till kök och matplatser. 
På respektive klinik finns omklädningsrum för studenter. Även 
dessa är underdimensionerade, vilket skapar trängsel och brist på 
skåp där studenterna kan förvara väskor och kläder.

Forskningsmiljöer
Att få överblick över dagens forskningsmiljöer är svårare än för 
utbildningsmiljöerna. Det finns ingen central funktion som har över-
blick över alla de lokaler som den forskande verksamheten nyttjar 
i dagsläget. Istället har information om lokalnyttjande inhämtats 
från personalen, vilket kan innebära att lokaler som bör ingå i denna 
redovisning kan ha uteblivit. 

Provtagning och mottagningsrum
Som beskrivet i föregående kapitel bedrivs stor del av forskningen på 
Östra sjukhuset som kliniska studier genom patientmöten, studier av 
vårdflöden samt genom registerforskning. Forskningen kräver därför 
tillgång till provtagning och mottagningsrum. 

I CK finns mottagningsrum på "forskningsenheten", en korridor där 
flertalet forskargrupper inom institutionen för medicin har sina kon-
tor. På IK finns en mindre prövningsenhet. På psykiatrikliniken finns 
ett mottagningsrum som är dedikerat för forskning. 

Vid flera av klinikerna delar Sahlgrenska akademin på mottagningsrum 
med den kliniska verksamheten. Detta har lett till att forskningen fått 
minskad tillgång till dessa rum i takt med att sjukvårdens verksamhet 
ökat i omfattning. Utöver detta behöver forskningen ha tillgång till 
särskild utrustning som inte finns i de vanliga mottagningsrummen. 

tillgång till någon from av sal för att utbilda studentgrupper i jour-
nalsystemen. Då sjukhuset också har behov av att utbilda medarbeta-
re i nya system kan en sådan sal med fördel nyttjas av både akademin 
och sjukvården. 

Seminarierum
Utöver föreläsningssalar finns ett antal seminarierum som främst 
används under den verksamhetsförlagda utbildningen. På en kurs 
äger vanligen seminarier rum samtidigt, vilket kräver ett relativt 
stort antal tillgängliga seminarierum. För utbildningsprogrammen 
används även seminarierum för exempelvis handledning av 
studentarbeten eller kursutvärderingsmöten. 

Ökningen i studentantal påverkar även seminarierummen, då flera av 
rummen som finns idag är för små givet de allt större grupperna. 
Seminarierummen är populära bland såväl utbildningsprogrammen 
som övriga delar av akademin, men även  från sjukvårdens sida är 
trycket på lokalerna relativt högt. Detta gör att det kan vara svårt att 
få tag på tillräckligt många rum under seminarieintensiva perioder 
inom utbildningen.  

På Östra sjukhuset finns det ett par sjukhusgemensamma seminarierum 
ett i servicehus B och ett i Centralkliniken. Utöver dessa har verksam-
heterna även egna seminarierum. Ett exakt antal för hur många semi-
narierum som finns på Östra sjukhuset är därför svårt att ta fram. 

Studieplatser
Studenterna anser att det finns för få studieplatser för enskilda stu-
dier mellan föreläsningar och seminarier samt under den verksam-
hetsförlagda utbildningen. Tidigare har det funnits s.k. kandidatrum 
med studieplatser på respektive klinik. Dessa har försvunnit i takt 
med att sjukvårdens behov av lokaler ökat. 

Multirum i Tillväxthuset. Här finns möjlighet för både seminarium, konferens och föreläsning. Längs rummets sidor lagras bord och stolar för snabb ommöblering. 
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Det saknas idag oftast möjlighet för forskningssjuksköterskor att 
arbeta i anslutning till mottagningsrummen.

Våtlaboratorium 
Vid sidan om miljöerna beskrivna ovan behöver flera forskargrupper 
tillgång till våtlabb, en bristvara på Östra sjukhuset i dagsläget. På de 
flesta kliniker finns tillgång till labb, men oftast i en mindre omfatt-
ning än vad verksamheten önskar. De flesta forskare ser ett ökat be-
hov av tillgång till labb för att kunna växa sin forskningsverksamhet.

För forskning med prover behövs labb som är utrustade med möj-
lighet till pipettering, för snabb hantering av proverna, och tillgång 
till frys för lagring av prover i direkt anslutning till provtagningsrum-
men. Ett större våtlabb utrustat för analys av prover skulle kunna 
utvecklas som en gemensam resurs på Östra sjukhuset.  

Kontorsmiljöer
De flesta institutioner har vid sidan om utbildnings- och forsknings-
miljöer också någon form av kluster av arbetsplatser där de flesta 
läkare och forskare kan sitta samlade. I vissa fall, som för avdel-
ningen  för kirurgi, har dock dessa miljöer placerats i perifera lägen 
i paviljonger, vilket gör att de inte används fullt ut. För personal vid 
institutionen för medicin sitter ett antal av forskarna på CK, medan 
doktorander och ST-läkare är placerade i paviljonger bredvid klini-
ken. Personalen upplever att det fysiska avståndet till forskargrup-
perna inom avdelningen minskar antalet möten och möjligheter till 
samarbeten med- och mellan – forskarna. 

De flesta arbetsplatskluster är organiserade  som cellkontor. På vissa 
institutioner uppskattar personalen att forskarna tillbringar så lite 
som 10-50% av arbetstiden på sina kontor. Detta förklaras av att de 
under stora delar av dagen arbetar kliniskt. På andra ställen används 
kontoret för både forskning och kliniskt arbete.

Institutionen för kliniska vetenskaper

Avdelningen för pediatrik
• Labb 180 kvm
• Apparatrum 25 kvm

• Mottagningsrum 12 kvm

Avdelningen för obstetrik och gynekologi
• Labb 46 kvm
• Mottagningsrum 48 kvm
• Testrum 30 kvm

Avdelningen för kirurgi
• Labb 100 kvm 

• Apparatrum 10 kvm

Institutionen för biomedicin
Avdelningen för infektionssjukdomar
• Labb 40 kvm
• Prövningsenhet 15 kvm

Institutionen för neurovetenskap och 
fysiologi
Sektionen för psykiatri och neurosjukdomar

• Mottagningsrum 12 kvm

Institutionen för medicin
Avdelningen för molekylär och klinisk medicin
• Labb 20 kvm

• Mottagning 100 kvm 

Tillväxthusets forskningsmiljöer är välutrustat, på bilden ses en 

laminärflödesbänk

Våtlabbsmiljö 

Apparatrum med möjlighet till centrifugering av prover

Forskningsmiljöer på Östra 
sjukhuset idag1

1 Sammanställningen är gjord genom insamlande av res-
pektive avdelnings egna uppskattningar. På avdelningarna  finns även 
administration och kontorsytor.
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TVX är ett av de senaste tillskotten i byggnadsväg på sjukhusområ-
det, här återfinns merparten av arbetsplatserna i ett öppet kontors-
landskap. Kontorslandskapet är format så forskarna sitter i kluster 
tillsammans med de kollegor som de arbetar mest med. I ett av dessa 
kluster finns delade arbetsplatser för doktorander och forskningssjuk-
sköterskor. 

De som arbetar i TVX upplever att det blir en stökig miljö när så många 
sitter i samma öppna kontorslandskap, och skulle vilja ha någon form 
av avskärmning mellan klustren. 

Bibliotek
Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett mindre bibliotek på CK. I 
anslutning till biblioteket finns ett tyst utrymme med skriv- och da-
torarbetsplatser samt ett mötesrum.  I dagsläget har personal på Öst-
ra sjukhuset tillgång till dessa arbetsplatser. Personal vid Sahlgrenska 
akademin behöver däremot särskild access för tillträde. Platserna är 
populära och skulle kunna vara ett sätt att skapa arbetsplatser för 
kombinationsanställda eller för forskare inom kortare tidsavgränsade 
projekt. 

Framtida förutsättningar
På Östra sjukhuset är tillbyggnaden av BK i full gång och förväntas 
vara klar inom ett par år. När denna står klar väntas flera andra ny- 
och ombyggnationer. Några av dessa projekt är i princip färdigpro-
jekterade, som nya huset för förlossning och neonatal samt ombygg-
nation av Servicehuset i norr. Möjligheten att utifrån detta lokalprogram 
påverka innehållet i dessa projekt är därmed relativt låg, åtminstone på 
en övergripande innehållsmässig nivå. 

Tidsaxeln på denna sida visar de projekt som är planerade på Östra 
sjukhuset framöver. Tidsaxeln är satt utifrån i vilken ordning VGR 

och Västfastigheter i dagsläget gör bedömningen att projekt kommer 
att genomföras. 

Förändringar av denna bedömning kommer med ganska stor säker-
het att ske, exempelvis är nybyggnation av ny barn- och ungdoms-
psykiatri ett av de mest prioriterade projekten och kommer därför 
troligen ges "förtur". 

Det finns en stor oro kring att behovet av framför allt utbildningslokaler 
inte kommer tillgodoses under hela byggtiden. Oron rör dels att några 
av de befintliga lärosalarna kommer rivas före andra alternativ är 
byggda, och dels att de lärosalar som finns kvar inte kommer kunna 
användas på grund av buller.  Det är av yttersta vikt att behovet av 
lokaler tillgodoses under tiden för om- och nybyggnationer.  

Givet de planerade projekten redovisade ovan finns ett antal viktiga 
punkter att ta hänsyn till:

• Förlossning och neonatal innehåller ett perinatallabb.

• Förlossning och neonatal har både kontorslandskap för forskare 
och lärare samt skrivarplatser för tillfälliga behov.

• Försörjningskvarterets om- och tillbyggnad innehåller labb och 
kontor till avdelningen för kirurgi.

• Försörjningskvarterets om- och tillbyggnad innehåller simulator-
centrum.

• Järneken på KK och Aulan på CK kommer finnas tillgängliga fram 
till dess andra alternativ har skapats.

Östra sjukhuset
Från idag till imorgon 

Tillbyggnad Drottning 
Silvias Barn- och ung-

domssjukhus (TBS) 

Evakueringsbyggnad  

2021

2021
Förlossning och 

Neonatal 
höghus

2025
Centralkliniken  

tillbyggnad öster

20xx
Försörjningskvarter,  

ny- och om- 
byggnation

20xx
Centralkliniken  

tillbyggnad väster  
ombyggnad befintligt

20xx

20xx

20xx

20xx

20xx

20xx
Tillbyggnad  

centralkliniken,ny iva och  
tryckluftskammare

BUP nybyggnation

Barnkliniken, 
nybygge och 
ombyggnad

Kvinnokliniken  
ombyggnation

Psykiatrikliniken, 
möjlig  

nybyggnation
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R-huset i Mölndal är ett exempel på en samtida byggnad nyligen upp-
förd i syfte att, bland annat, fungera som en akademisk hubb. Denna 
kommer därför ofta upp som ett referensexempel i diskussioner kring 
utveckling av Sahlgrenska akademins lokaler på Östra sjukhuset. 

R-huset innehåller en blandning av föreläsningssalar, kontorslandskap, 
labb, simulatorcentrum och café (se bilder sid 17). Undervisningslo-
kalerna är varierade avseende storlek på rum och salar. Här finns allt 
från Aulan, en stor ovalformad gradängsal för 152 personer, till små 
seminarierum. Blandningen av olika rumstyper gör att utbildnings-
programmen kan samla hela dagens undervisning i ett och samma 
hus, där de varvar föreläsningar och seminarier med tid för självstu-
dier. Detta har gjort att studenterna tillbringar mycket tid i huset, som 
upplevs som en levande miljö.

Utanför Aulan finns en mingelyta där studenter kan hänga i pauser. 
Vid event används ytan för servering av mingelmat. Mingelytan 
är även viktig för att lösa flödet av människor inför och efter före-
läsningar. En sådan yta saknas vid de andra större undervisningssa-
larna i huset, exempelvis vid den större lärosal som är placerad precis 
vid entrén och receptionen, vilket gör att studenter eller mötes-
deltagare blockerar såväl entrén och tillgången till receptionen inför 
och efter föreläsningar/möten.

På entréplan i huset finns café och studentkök. Studentköket upplevs 
dock för litet för att alla ska ha möjlighet att värma sin mat under 
lunchrasten. I anslutning till dessa finns sittplatser som används 
både för lunch och fika och egna studier. Sittplatserna är för få för att 
både caféets gäster och de som äter medhavd lunch ska få plats under 
lunchtid. Att caféets sittplatser kan nyttjas till studieplatser gör att 
det ofta är människor på entréplan vilket bidrar till mer liv och rörelse 
i huset. Studenterna upplever att möbleringen inte är ergonomiskt 
utformad för att fungera för studier över en längre tid. 

För den som vill studera i lugn och ro är dock platsen lite för expo-
nerad mot andra mer högljudda funktioner och miljöer. För de som 
studera i en lugnare miljö finns ett studietorg anpassat med varierad 
sittning för studier under längre tid.

Caféet skulle däremot kunna exponeras mer. Dess placering gör att 
besökare utanför huset inte ser caféet och en mer publik exponering 
skulle kunna bidra till att fler förbipasserande hittar in till huset.

På entréplan finns även ett bibliotek. Studenterna anser att det är posi-
tivt att ha nära tillgång till biblioteket för att snabbt ha tillgång till litte-

ratur och bibliotekets andra tjänster, men framförallt för att bibliotek 
ofta förknippas med tysta ytor vilket skapar en lugn studieplats.

På husets övre våningsplan finns kontorsmiljöer, labb och ett 
simulatorcentrum. Kontorsmiljöerna är uppbyggda med cellkontor 
med 1-4 platser placerade längs båda ytterväggarna. Innanför 
cellkontoren går en smal korridor och i ytan mellan korridorerna 
finns gemensamma funktioner som toalett, lunchrum och mötesrum 
inplacerade. 

Denna rumskonfiguration gör att alla har direkt tillgång till de 
gemensamma funktionerna. Personalen berättar att många dras till 
dessa ytor och att detta faktiskt leder till spontana möten i vardagen. 
En annan fördel med detta upplägg är att det minskar spring och 
störande moment i korridorerna när det är nära mellan arbetsrum 
och gemensamma funktioner. 

Utöver cellkontoren finns även ett antal lite större rum med 6-8 
arbetsplatser, som kan användas under kortare perioder, exempelvis 
av doktorander, personal som tillbringar enskilda dagar på Mölndals 
sjukhus, eller för grupper som arbetar med temporära forskningsprojekt. 

Labben i huset används för både klinisk verksamhet och forsknings-
studier, där i princip all klinisk verksamhet på något sätt ingår i 
någon forskningsstudie. R-husets labb innehåller specialutrustning 
som inte finns på andra ställen inom organisationen. Detta är en 
viktig faktor för att R-huset blivit en mötespunkt där den kliniska 
verksamheten och forskningen möts naturligt. 

Huset innehåller många mötesrum, både bokningsbara och 
sådana som ej kan bokas på förhand. Personalen upplever detta som 
något positivt, då blandningen gör att det är lätt att få tillgång till ett 
mötesrum när det behövs. 

Huset är öppet och luftigt. På flera ställen finns små ytor för spontana 
korta möten. Personalen som arbetar i huset upplever dock att 
mötesplatserna i vissa fall är felplacerade, då de inte är placerade i 
anslutning till några naturliga knutpunkter. Merparten av husets 
brukare verkar hellre sätta sig i ett obokningsbart mötesrum än att 
använda de ståbord eller sittbänkar som finns utplacerade i huset.  

Sammantaget upplever de som arbetar i R-huset att byggnaden 
verkligen blivit den knutpunkt de önskade, där akademi och klinisk 
verksamhet möts. Knutpunkten har dock främst blivit en plats för 
studenterna och de personer som arbetar i huset. Andra nyttjar 
huset främst i samband med att de deltar vid möten förlagda dit. 

R-huset, Mölndal
På Mölndals sjukhus har ett hus byggts för att skapa en ny knytpunkt Sahlgrenska akademin. 
I detta kapitel beskrivs vilka funktioner som finns i det så kallade R-huset – och en redogörelse 
av hur verksamheten upplever att lokalen stödjer deras behov.  

4

R-huset, Mölndal
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Aulan – en stor föreläsningssal med plats för 152 personer. Utanför finns en öppen mingelyta.

R-huset, Mölndal

Entré till R-huset där du möts av en reception 

Entrévåningen i R-huset. Här finns café, studentkök, studieplatser 

och "matsal", och ett bibliotek. 

Öppna ytor möjliggör att få syn på andra som rör sig i huset. Möble-

ringen underlättar spontana möten.
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Akademisk närvaro
Som tidigare framförts i verksamhetsbeskrivningen kan Sahlgrenska 
akademins synlighet på Östra sjukhuset förbättras avsevärt. En ökad 
synlighet är viktigt av olika aspekter, både för anställda och studenter 
i akademin och mot omvärlden. För akademin kommer förhoppnings-
vis en ökad synlighet möjliggöra samverkan mellan ämnesområden, 
men också mellan studenter och anställda. Det är viktigt att studen-
terna som kommer till Östra Sjukhuset känner sig välkomna och att 
det finns plats för dem att skapa goda studieresultat. Anställda på Östra 
Sjukhuset är får inte glömma att Östra sjukhuset är en del av ett univer-
sitetssjukhus, där akademin måste få utrymme att bedriva forskning 
och utbildning. Sahlgrenska akademin bör därför synliggöras där 
verksamheten finns. 

För att beskriva var akademin ska vara verksam på Östra sjukhuset, 
och därmed också ha utbildning eller forskningslokaler, används 
nedanstående begrepp som beskriver tre nivåer av närvaro:

• Vårdavdelning: innefattar verksamheter som behöver finnas på 
eller i direkt anslutning till vårdavdelning. 

• Kliniknära: miljöer som behöver finnas i anslutning till klinikerna, 
men ej direkt på avdelningen.

• Centralt: funktioner som finns på området och som gemensamt 
kan nyttjas av såväl akademin som sjukvården.  

Den övergripande principen för Sahlgrenska akademins närvara på 
sjukhusområdet bygger på att skapa en stark akademisk hubb. Den 
akademiska hubben möjliggör samnyttjande av lokalerna och skapar 
nya ytor för både tvärdiciplinär samverkan inom akademin och 
samverkan mellan utbildning och forskning. 

Alla akademins lokaler ska dock inte ligga i hubben, då det är viktigt 
att vissa lokaler finns i direkt närhet till den kliniska verkamheten. 
Sambandsschemat i kapitel 6 visar ett förslag till hur lokaler bör 
organiseras utifrån ovan nämnda princip. 

Utbildningsmiljöer
Utbildningsmiljöerna på Östra sjukhuset bör utformas i enighet med 
det lokalprogram för utbildningslokaler som har tagits fram för 
Sahlgrenska akademin (Lokalprogram utbildningslokaler – Ut-
bildning i förändring, Juni 2018). Nedan beskrivs dessa principer i 
korthet:

Undervisningslokaler

• Multisalar: Både mindre, platta föreläsningssalar och klassiska 
gradäng-hörsalar kan formas som multisalar. Multisalarna är 
flexibla lärosalar som möjliggör växlingar mellan olika läran-
desituationer utan att studenterna behöver byta rum. Exempelvis 
ger multisalen möjlighet för läraren att varva introduktioner eller 
korta föreläsningar för alla studenter i salen med arbete i mindre 
grupper.

• ALC-salar (Active learning Classroom): ALC-salar underlättar ett 
aktivt lärande genom specifik möblering och teknik. Konceptet 
bygger på ett kollaborativt lärande där studenter samarbetar i 
grupper om 6-8 studenter per bord. Gruppernas resultat redovisas 
sedan på storbildskärmar eller whiteboards för övriga grupper.

• Learning commons: Learning commons blir allt vanligare som 
ett sätt att integrera studiemiljöer och bibliotek. Miljön innehåller 
både studieplatser för enskilt arbete eller arbete i grupp samt 
verktyg för informationssökning i både fysiskt och digitalt mate-
rial.

Vägledande principer
Detta kapitel beskriver den övergripande inriktningen som bör gälla för Sahlgrenska akademins 
fysiska miljöer och närvaro på Östra sjukhuset. Principerna fungerar som ett komplement till 
lokaförteckning och sambandsschema i efterföljande kapitel.

5

Vägledande principer
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Multisal - Nybyggd multisal på KI Huddinge, möjliggör växling mellan föreläsning och studentarbete genom flexibel möblering.

Learning commons - Chalmers har skapat en kombinerad studie- och biblioteksmiljö i kuggen på campus Lindholmen
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Exempelillustration av hur en Akademisk hubb på Östra Sjukhuset kan se ut. 

Digitalt deltagande
Under den verksamhetsförlagda utbildningen är studenterna på 
utbildningsprogrammen utplacerade i hela regionen. Idag samlas alla 
studenter på ett sjukhusområde för att delta i seminarieverksamhet 
och teoretisk utbildning. Ett ökat digitalt deltagande möjliggör en mer 
flexibel schemaläggning då studenterna kan delta i både föreläsning-
ar och seminarier oavsett placering under den verksamhetsförlagda 
utbildningen. Digitalt deltagare underlättar även för personal då 
distansmöten leder till en minskning av resor. Det räcker dock inte att 
lokaler och teknik finns, verksamheten måste också anpassa sig för 
en omställning till ett mer digitalt arbetssätt. 

Studieplatser
Studieplatser går att forma på smarta sätt för att få så många platser 
som möjligt. Exempelvis kan sittplatser som behövs för lunch eller 
fika utformas så det går att studera vid dessa platser under övrig tid 
på dygnet. Det är viktigt att även dessa sittplatser är ergonomiskt 
utformade så att studenterna får en bra arbetsmiljö. 

Studieplatser för grupparbeten kan dels skapas genom grupprum, 
och dels i öppna ytor. Det sistnämnda skapar fler studieplatser på 
mindre yta. Möblering och placering är viktigt för att gruppstudie-
platserna ska vara tillräckligt ostörda för att grupparbete ska kunna 
bedrivas. 

Förändringar i utbildningsutbud
Ansvariga för de olika utbildningsprogrammen inom Sahlgrenska 
akademin tror att utbildningsprogrammen fortsatt kommer att ha 
samma storlek som i dagsläget. Det finns dock förändringar som 
kan komma att påverka storleken på undervisningsgrupperna. Den 
största förändringen som behöver följas upp rör läkarprogrammets 

omformning till 6-årigt program.

Forskningsmiljöer

Parallellt med lokalprogramsarbetet för Sahlgrenska akademin på SU 
Östra sjukhuset pågår ett arbete att ta fram ett lokalprogram för 
Sahlgrenska akademins forskningslokaler. Principerna i lokalpro-
grammet för forskningslokaler bör gälla även på Östra sjukhuset. 

Flexibla labbmiljöer
Det finns en trend inom forskningen där behovet av våtlabb minskar 
och behovet av apparatrum och skrivplatser ökar. Behovet av specifik 
labbutrustning och apparatur ändras också över tid. Det är därför 
viktigt att labbmiljöerna är flexibla för att möjliggöra förändringar.

IT-lösningar och sekretess
Mötesrum behöver utformas och utrustas för att möjliggöra digitalt 
deltagande. Dels för ökad tillgänglighet och dels för att minska 
behovet av resor. Då möten kan innehålla känsliga uppgifter om 
exempelvis patientdata måste digitalt deltagande kunna ske med 
säkra uppkopplingar. En datalänk mellan Sahlgrenska sjukhuset, 
Östra sjukhuset och Mölndals sjukhus skulle möjliggöra att exempel-
vis öppna fakultetsmöten kan följas från samtliga områden.

I dagsläget behöver den forskande personalen två datorer för att ha 
tillgång till både akademins och sjukvårdens datorsystem. En IT lösning 
där anställda kan använda samma dator för båda systemen skulle 
underlätta både personalens arbete och utformningen av kontor. För 
att tillgodose den sekretess som krävs behöver forskarna ha tillgång 
till låsbara skåp när de skiftar mellan forskning och klinisk verksam-
het.

Vägledande principer
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Akademisk hubb
Genom att skapa en akademisk hubb centralt på Östra sjukhuset får verksam-
heten en starkare närvaro och ett naturligt ställe att mötas kring forskning och 
utbildning. Både den akademiska hubben och akademins övriga verksamhet bör 
synliggöras för att visa att Östra sjukhuset är ett universitetssjukhus.

Moderna undervisningsmiljöer
Framtidens undervisningsmiljöer inom Sahlgrenska akademin ska möjliggöra 
användandet av en modernare pedagogik. Det ska vara inspirerande och 
attraktivt att studera på Östra sjukhuset.

Flexibla forskningsmiljöer
Forskningens behov ändras ständigt. För att möjliggöra forskning inom aktuella 
områden bör forskningsmiljöerna vara flexibla och kunna ställas om mellan labb, 
apparatrum eller skrivplatser i händelse av framtida förändringar.  

Studentnärvaro
Studenterna ska ha en naturlig samlingspunkt på Östra sjukhuset. Där ska det 
finnas möjlighet att både arbeta i grupp och individuellt. Här ska också finnas en 
variation av mötesplatser för socialt umgänge med studenter från såväl det egna 
programmet som från andra utbildningar.

Digital närvaro
Att möjliggöra digital närvaro på seminarium och möten minskar  
distansen mellan Östra och andra sjukhusområden. Digitalt deltagande kan ske dels 
för studenter vid föreläsning och seminarium och dels i möten mellan forskare.

Samverkan 
Den kliniknära forskningen är en styrka på Östra sjukhuset som bör utvecklas 
vidare. För att möjliggöra detta behöver det finnas en stark samverkan  
mellan akademi och sjukhus, vilket exempelvis kan göras genom att tillskapa fler 
miljöer där akademi och forskning kan mötas. 

Vägledande
principer

Vägledande principer
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Kontorsmiljöer

Trots att en stor del av personalen inte tillbringar särskilt stor del av 
sin tid vid skrivbordet behöver de flesta inom akademin ha en egen 
arbetsplats. Alla har däremot inte behov av ett eget arbetsrum. För att 
illustrera hur ett kontorskluster kan se ut finns ovan en bild över olika 
typer av rum och storlekar som kan ingå. Exakt dimensionering be-
höver ses över för varje om- och nybyggnation, en vägledande princip 
på fördelning mellan olika typer av rum finns nedan:

• 2 st arbetsrum för 1 person

• 1 st arbetsrum för 6-8 personer

• 1-2 st mötesrum för 6 personer alternativt 12 personer 

Samlokaliserad ledning
På Kvinnokliniken har ledningen för Sahlgrenska akademins avdel-
ning för obstetrik och gynekologi samt ledningen för sjukvårdens 
verksamhet samlats på ett framgångsrikt sätt. Detta har gjorts genom 
att kontoren organiserats så att ledningspersonal sitter nära varan-
dra. Resultatet har blivit att akademin och sjukvården har fått en 
tätare kontakt inom kvinnosjukvården, vilket skapat större förståelse 
för verksamheternas respektive behov. Denna princip bör gälla även 
för resterande kliniker på Östra sjukhuset. 

 

Exempelillustration av olika rumstyper och -storlekar som kan ingå i ett kontorskluster. 
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Social arbetsyta

öppen för studenter

60 kvm

Arbetsplatser

8 personer

40 kvm ex korridor

Mötesrum

12 personer

20 kvm ex korridor

Mötesrum

8 personer

10 kvm ex korridor

Arbets-/mötesrum

1-2 personer

5 kvm ex korridor

Arbetsrum

1 person

10 kvm ex korridor

mötesrum

6 personer

10 kvm ex korridor

Kontor

1 person

20 kvm ex korridor

Övergripande samordning 
För de om- och nybyggnadsprojekt som skett på Östra sjukhuset har 
Sahlgrenska akademin haft en representant i styrgruppen. Det har 
dock varit svårt för representanten att veta vad akademin vill när det 
kommer till övergripande frågor. Akademirepresentanten har därmed 
bara kunnat ge sin egna bild över vad som behövs på respektive 
avdelning eller klinik. Den stora risken med att inte ha en samlad bild 
är att funktioner som skulle kunna vara gemensamma och nyttjas av 
fler byggs upp på flera ställen till onödigt stor kostnad. 

För att få en övergripande styrning i dessa frågor bör en grupp för 
övergripande samordning av lokaler i anslutning till om- och ny-
byggnationer skapas, exempelvis i form av ett lokalråd. Denna grupp 
behöver ha överblick över hela akademins behov och tillgångar på 
tomten. 

Ett första steg för arbetsgruppen bör vara att få en helteckande bild 
över vilken ordning de tänkta ny- och ombyggnationerna är tänkta 
att genomföras. Detta för att säkerställa att tillgången av undervis-
ningslokaler täcker det behov som finns under hela byggtiden. 

Vägledande principer
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pediatrik

obstetrikmedicin

kirurgi

anestesi

barnklinik

barn och ungdomspsykiatri

centralkliniken
kvinnokliniken

infektionskliniken

Kliniker

psykiatri

psykiatrikliniken

infektion

gynekologi

En ny akademisk hubb på  
Östra sjukhuset

På Östra sjukhuset bedrivs ett nära samarbete 
inom både sjukvården, forskning och utbildning. 
Patientnära forskning och undervisning är cirkulär 
och det finns en tradition av korta vägar och nära 
samarbeten. Den centrala akademiska hubben 
ökar förutsättningarna för sådan forskning och 
undervisning och utgör en tydlig, stark, identitets-
skapande mötesplats. Studenter kan möta varandra, 
forskare, kliniker och kursledning. Kurser och 
utbildningar hållas, och gästforskare har tillgång 
till både labb och skrivplatser. 

Östra sjukhuset

mottagning
Provtagning

Skrivplatser
kontorsplatser

Bibliotek

café

Studentkök

Studieplatser

Mötesrum
Seminarierum

omklädningsrum

multisalar

våtlabb

apparatrum

HUBB
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Som beskrivet ovan är lokalförteckningen en första uppskattning av 
dimensionering av det framtida lokalbehovet. Att ta fram en exakt 
dimensionering av Sahlgrenska akademins behov är svårt eftersom 
det inte är helt enkelt att sära på akademins och sjukvårdens 
behov. 

För utbildningslokalerna har både en första uppskattning över 
akademins behov, samt en uppskattning av akademins och sjukvår-
dens samlade behov tagits fram. Denna uppskattning behöver dels 
diskuteras vidare med sjukhuset och dels omprövas vid förändringar 
i utbildningarna. Förändringar kan också komma att ske ifall de 
befintliga undervisningsmiljöerna förändras.

För forsknings- och kontorsmiljöer har en uppskattning gjorts över 
den centrala akademiska hubbens dimensionering utgående från 
akademins estimerade behov. Kliniknära lokaler och lokaler på vård-
avdelning behöver dimensioneras genom en enskild bedömning inför 
varje ombyggnation. Om sjukvården önskar nyttja kontor och labb 
behöver lokalarean utökas ytterligare för att även möta detta behov.

Utöver tidigare nämna förändringar som påverkar verksamheten, 
exempelvis förändringar i utbildningsutbud, finns ytterligare utred-
ningar och samordningsdiskussioner som måste följas upp. 

• Bibliotek - Det pågår en utredning kring samordning av biblioteks-
resurser mellan universitetsbiblioteket och Sahlgrenska Universi-
tetssjukhusets bibliotek på Hälso-sam. I lokalförteckningen finns 
någon form utav biblioteksfunktion med i det studentcentrum 
som bör finnas i den akademiska hubben. Hur detta bibliotek ska 
utformata kommer påverkas av utredningen på Hälso-sam.  

• Simulatorcentrum - På Östra Sjukhuset kommer det troligtvis behövas 

Lokalförteckning
I detta kapitel visas en förkortad version av den lokalförteckning som tagits fram inom 
ramarna för arbetet med Lokalprogram för Sahlgrenska akademin på SU Östra sjukhuset (se 
bilaga för fullständig lokalförteckning). Lokalförteckningen är ett första steg i att precisera 
lokalbehoven för Sahlgrenska akademin på Östra sjukhuset. Underlaget skall läsas som 
en första uppskattning av lokalbehovet på Östra sjukhuset i framtiden. 

6

Lokalförteckning

ytterligare KTC relaterad verksamhet. En utredning behöver dock 
göras kring hur KTC verksamheten ska dimensioneras på Sahl-
grenska sjukhuset, Östra sjukhuset och Mölndals sjukhus.

• Kliniknära undervisningslokaler - I lokalförteckningen finns en 
uppskattning gällande dimensionering av undervisningslokaler 
i den akademiska hubben. Denna dimensionering förutsätter att 
det även finns kliniknära multisalar och seminarierum. Dimensione-
ringen för kliniknära undervisningslokaler behöver utredas för 
respektive klinik.  

Nedan följer en beskrivning av lokalförteckningens ingående delar:

• Beskrivning - syftar till att beskriva ett rums funktion och användning

• Yta m2 - En bedömning av den yta en funktion behöver utgående 
från antalet användare. Den totalsiffra som redovisas är alltså 
det som kallas LOA-V (lokalarea för Verksamhet). För att få total 
bedömd LOA (total lokalarea, dvs inklusive kommunikationsytor 
mm) multipliceras LOA-V med en "svällfaktor". Svällfaktorn 
brukar anges som 1,25 för kontor och utbildningslokaler och 1,4 för 
labb.

• Antal - hur många av den föreskrivna rumstypen som behövs för 
akademins behov på Östra sjukhuset

• Personer - Det antal användare som ett rum är tänkt att maximalt 
rymma i en vardaglig utbildningssituation. 

• Ljus/Mörk - Beskriver rummets önskade ljusförhållanden. 

• Kommentar - Särskilda krav, såsom teknisk utrustning, eller an-
nan relevant information för utformning av lokaler.
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Tabellen nedan beskriver vilken sorts lokaler som behöver finnas på respektive vårdavdelning, dimensioneringen behöver utredas för respektive klinik.

Utrymme, benämning 
På vårdavdelning

Antal per-
soner per 
rum

Antal 
rum

Kvm/rum Ljus/
mörk

Kommentar

Studierum/Grupprum L Tillgång till datorer, för ex journalföring

Mottagningsrum L Samtalsrum eller möjlighet för provtagning

Labb L I samband med provhantering

Tabellen nedan beskriver vilken sorts lokaler som behöver finnas gemensamt, dimensioneringen är preliminär och behöver prövas mot andra projekt.

Utrymme, benämning 
Akademisk Hubb

Antal per-
soner per 
rum

Antal rum Kvm/
rum

Ljus/
mörk

Kommentar

Multisal (gradäng) 200 1 300 L

Multisal (platt/gradäng) 100 1-2 200 L 3-4 på tomten

Multisal (Platt) 50 1-2 100 L 3-4 på tomten

ALC 48 1 100 M

Seminarierum 20 4 40 L ytterligare 2-4 per klinik

Grupprum 6 10 15 L

Studentcentrum 600 L/M Inkl. stud.kök, blibliotek, 100 kvm omkl.rum

Mötesrum 12 pers 12 1 20 L

Mötesrum 6 pers 6 1 10 L

Administration

Arbetsplats enskild 1 2 10 L

Arbetsplats 6-8  pers 8 1 40 L

Forskare/lärare

Arbetsplats enskild 1 4 10 L

Arbetsplats 6-8 pers 8 2 40 L

Klinisk prövningsenhet

Mottagningsrum 3 10 L Samtalsrum, möjlighet till provtagning

Väntrum 1 10 L

Våtlabb 1 40 L Funktionslabb, delat nyttjande

Apparatrum 1 40 M

Frys 1 10 M "närfrys"

Totalt Hubb 1 890

Totalt Hubb inkl svälltal 2 376 1,25 för utb och kontor, 1,4 för labb

 
Centralt övrigt

Simulatorcentrum M Ev KTC

Frys M För långsiktig lagring

Arkiv M För långsiktig lagring

Tabellen nedan beskriver vilken sorts lokaler som behöver finnas kliniknära för respektive klinik, dimensioneringen behöver utredas för respektive klinik.

Utrymme, benämning 
Kliniknära

Antal per-
soner per 
rum

Antal 
rum

Kvm/rum Ljus/
mörk

Kommentar

Datorsal 12 30 L/M Akademin behöver ingen "egen" datorsal

Seminarierum 20 30 L Specifika behov per klinik

Multisal 100 200 L Specifika behov per klinik

Vilrum studenter 1 10 M Specifika behov per klinik

Arbetsplats enskild 1 10 L

Arbetsplats 6-8 pers 8 40 L Kan fungera som projektrum

Mötesrum 12 20 L Kan även fungera som seminarierum

Frys M specifika behov i varje hus
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Det övergripande sambandsschema som visar hur centralt lokalerna 
bör placeras (se sid 27) tar inte hänsyn till hur stora lokalerna är 
och inte heller vilka lokaler som bör finnas i anslutning till varandra. 
Fördelningen är gjord på tre olika nivåer (nivåerna finns mer utförligt 
beskrivna i föregående kapitel): 

• Vårdavdelning - exempelvis mottagningsrum för forskningsstu-
dier.

• Kliniknära - exempelvis kontorsmiljöer.

• Centralt - exempelvis lagring för prover eller arkiv, eller ett stu-
dentcentrum. 

Nedan följer de principer som ligger till grund för sambandsschemat:

Kliniknära
På Östra sjukhuset finns idag en stark klinisk koppling. För att behålla 

denna bör forskare, lärare och studenter bedriva verksamhet nära 
den kliniska verksamheten. För studenter betyder det att studenterna 
behöver ha förutsättningar för att bedriva studier kopplat till sin 
verksamhetsförlagda utbildning på vårdavdelningar och underlätta 
samtal och bedömning mellan student och lärare/handledare. För 
forskande och undervisande personal innebär det att de verksamheter 
som behöver omedelbar tillgång till patientflödet för forskning behö-
ver ha tillgång till mötesrum och provtagningsrum i direkt anslutning 
till sjukvårdsverksamheten. 

Kontorskluster
Kontorsmiljöer bör ligga kliniknära men inte direkt på vårdavdelningar. 
Istället samlas flera forskargrupper i kontorskluster som ökar närheten 
mellan de olika forskargrupperna. Dessa miljöer bör utformas 
så att juniora forskare, som doktorander, har nära tillgång till mer 
seniora forskare. 

Sambandsschema
I detta kapitel visas de önskade rumssamband som identifierats i arbetet med lokalprogrammet. 
Ett sambandsschema visar hur rum och funktioner relaterar till varandra. För Östra sjukhuset 
har två sambandsscheman utarbetats. Ett övergripande som illustrerar hur nära verksamheten de 
olika  funktionerna bör finnas och ett som illustrerar den akademiska hubb som planeras centralt 
på sjukhusområdet. 

7

Sambandsschema
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Kliniknära  Centralt Vårdavdelning  

Studierum/Grupprum Seminarierum  
(med möjlighet till videokonferens)

Grupprum/mötesrum

Mottagningsrum  
(specifika behov per avdelning) kontor

 Provtagning  
(specifika behov per avdelning)

Tillgång till Lunchrum

Multisalar av olika storlekar

Seminarierum

Studentcentrum,  
inkl studentkök, studieplatser,  
bibliotek och omklädningsrum

ALC-sal

Vilrum studenter

Vilrum

prövningsenhet med  mottagning  
och provtagningsrum

Utbildningsadministration

Kontor för tillfälliga  
forskningsprojekt

Våtlabb

Våtlabb  
(specifika behov per avdelning) Frysar 

Frysar

Funktion/användning
Undervisning

Personal-/studentutrymmen

Forskning

Administration

Mötesrum/grupprum

Projektrum

Arkiv

Forskningsadministration

Simulatorcentrum

Apparatrum

Mötesrum

Sambandsschema
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Akademisk hubb
För att studenter och forskare ska mötas över program och avdelningar 
skapas en central akademisk hubb. För att skapa liv i den akademiska 
hubben behövs funktioner som skapar ett naturligt flöde till platsen. 
Där spelar exempelvis utbildningsmiljöer, gemensam administration 
och ett centrallabb för analys stor roll. Andra funktioner som kan 
användas gemensamt av alla verksamheter på Östra sjukhuset bör 
också samlas centralt, men behöver nödvändigtvis inte ligga i den 
akademiska hubben. Exempel på detta är arkiv. 

För den centrala akademiska hubben har det skapats ett eget sam-
bandsschema (se sid 28). Detta sambandsschema visar även hur de 
olika rummen relaterar till varandra. Rummen sammanlänkas med 
enkla eller dubbla linjer beroende på hur nära samband de har till 
varandra. Mellan rum med enkla linjer finns ett samband och mellan 
rum med dubbla linjer finns ett starkt samband. Rum placerade i 
närheten av varandra är endast ett förslag till en önskad placering. 

Rummens storlek illustreras ungefärligt av storleken på de färgade 
textrutorna. Sambandsschemat visar endast de lokaler som Sahlgren-
ska akademin har behov av. Dessa kan med fördel delas med Sahl-
grenska Universitetssjukhuset, men då kommer dimensioneringen av 
dessa att behöva ändras, både total area för hubben och dimensione-
ring av enskilda funktioner.
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Studentcentrum  
inkl studieplatser (för individuellt och  

grupparbete), omklädningsrum 
studentkök, bibliotek, tysta läsplatser 

Pu
b

lik
t str

å
k

Multisal (200 pers)

Seminarierum (20 
pers)

4 stycken

Våtlabb

Provtagning

Mottagning

Administration 

(Utbildning och forskning)

Kafé

Lagring av prover

Mötesrum/grupprum (6Pers)

10 styck

Funktion/användning
Undervisning

Personal-/studentutrymmen

Forskning

Administration

Mötesrum/grupprum

Multisal (80 pers)

Multisal (40 pers)
ALC-sal (48 pers)

Apparatrum

Kontorsmiljö
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Organisation

Styrgrupp
Eric Hanse Sahlgrenska akademin, Vice dekan för infrastruktur 
Henrik Hagberg Sahlgrenska akademin, Prodekan 
Mårten Tiselius Göteborgs universitet, Fastighetsstrateg

Arbetsgrupp
Mikael Dellborg Professor/överläkare, avd för molekylär och klinisk medicin 
Jovanna Dahlgren Professor/överläkare, avd för pediatrik 
Ingela Lundgren Professor/barnmorska, inst. för vårdvetenskap och hälsa  
Olov Ekwall Professor/överläkare, avd för pediatrik 
Ylva Carlsson  Med.doc/överläkare, avd för obstetrik och gynekologi 
Eva Angenete Professor/överläkare, avd för kirurgi 
Andreas Eklöf Inobi, projektledare 
Veronika Aspvall Inobi, biträdande projektledare

Produktion
Inobi AB 
Illustrationer och foto: Inobi AB

Intervjuer 
Studentrepresentanter: Olivia Hössjer Oestreicher, Julia Kempa (ordf läkarutbildningsrådet)  
Utbildningsmiljöer: Agneta Ekman, Inger Jansson, Lena Oxelmark 
Institutionen för kliniska vetenskaper: Henrik Hagberg, Jovanna Dahlgren, Olof Ekwall, Ylva Carls-
son, Eva Angenete, Kristina Bry 
Institutionen för medicin: Mikael Dellborg, Erik Thunström 
Institutionen för vårdvetenskap: Ingela Lundgren, Axel Wolf 
Institutionen för bio: Johan Westin 
Institutionen för neuro: Silke Kern, Svante Östling, Lena Wallin 
Institutionen för ortopedi: Jon Karlsson 
SU: Magnus Palmqvist, Reino Moberg, Helena Olsson, Annelie Falk


