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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.

Translation och Translationell forskning

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 kunskaps-
spridning för vårdens utveckling. Regionen 

är huvudman för hälso-, sjuk- och 
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.

UNIVERSITETSSJUKVÅRD och universitetstandvård

sahlgrenska life och hus 1, 2, 3 och 4

Sahlgrenska Life är ett samverkans- och 
verksamhetsutvecklingsprojekt som syftar 
till att etablera en världsledande translation-
ell 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 den na 
fördjupade förstudie benämns byggnaderna 
som Hus 1, 2, 3 och 4. Hus 1 är den byggnad 
som planeras för Sahlgrenska-tomten, Hus 
3 är tänkt att stå på Medicinarebergssidan. 
Hus 2 är en byggnad som förbinder Hus 
1 och Hus 3. Hus 4 är en möjlig framtida 
expansion framför Odontologen.
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UNIVERSITETSSJUKVÅRD och universitetstandvård

Fördjupad förstudie

Denna fördjupade förstudie bygger vidare på 
den förstudie inklusive lokalprogram som 
presenterade i november 2017, och för mer 
detaljer hänvisas densamma. Syftet med den 
fördjupade förstudien är att nominera vilka 
verksamheter som bör beredas plats i Hus 2 
och 3 för att nå visionen med verskamhets
utvecklingsprojektet Sahlgrenska Life.

Utgångspunkten är att skapa förutsättningar för 
fortsatt arbete med projektering och produktion av 
nya eller ombyggda hus som samlar translationella 
miljöer och genom detta stärker både Sahlgrenskas och 
Medicinarebergets, men även hela regionens, förmåga 
och attraktionskraft inom life science. Fördjupningen 
har gjorts gemensamt av Västra Götalandsregionen 
och Göteborgs universitet.

Vision och mål för Sahlgrenska Life
Visionen 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. 

För att nå visionen har fem mål satts upp:

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.

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.

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

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.

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

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, forsknings-
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resurser och rankningar.  På samma vis konkurrerar 
även näringsliv och organisationer om kompetens 
och kapital. Sahlgrenska Life ska bidra till att stärka 
regionens förmåga att attrahera och hålla kvar 
spetskompetens  och tillgodose försörjning av nya 
kompetenser.

För att nå målen ska nio strategier användas (se nästa 
uppslag), vilka varit vägledande när nedanstående 
övervägande gjorts.

Hus 1, 2, 3 och verksamhetskärnan
Sedan förstudien presenterades har arbetet 
fortgått. Laboratoriemedicin, Gothia forum 
och Sahlgrenska biobank med tillhörande 
translationella kluster är de verskamheter som i 
nuläget bereds plats i Hus 1. Hus 1 avpassats därför i 
storlek för denna situation och är i dag 35 000 kvm 
BTA (drygt 25 000 kvm LOA)

I de volymskisser som finns framtagna så rymmer 
Hus 2-3 cirka 40 000 kvm LOA (ca 57 000 kvm 
BTA) om vi förutsätter att verksamheten som tar 
plats i byggnaden är en blandning mellan kontor, 
laboratorier, utbildnings miljöer osv. Denna storlek 
bedöms som någorlunda maximal, dvs. det går inte att 
tillskapa ytterligare kvadratmeter på platsen. 

För att nå vision och mål för Sahlgrenska Life behöver  
rätt verksamheter inom universitetssjukvård och 
-tandvård 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. I förstudien kallades denna 
ansamling av verksamheter för projektets kärna.

I förstudien från november 2017 utgjordes kärnan av 
cirka 65 000 kvm LOA.  Av denna har närmare 23 
000 kvm LOA nominerats i Hus 1 enligt ovanstående 
resonemang. Kvarvarande 42 000 kvm LOA bedöms 
kunna rymmas i Hus 2-3 om så är önskvärt.

I Sahlgrenska Life-förstudien var inte universitets-
tandvården representerad. Därefter har frågan 
kring Odontologen-huset och Folktand vårdens  och 
Institu t ionen för Odontologis framtida placering 
fördjupats. Ett utredningsscenario har varit att flytta 
hela verksamheten som idag finns i Odontologen till 

Hus 2 och 3. Om visionen med Sahlgrenska Life att 
skapa ett centrum för världsledande translation ska 
kunna uppfyllas så är det inte möjligt. Den samlade 
translationella miljön blir inte tillräckligt stark utan 
kommer att domineras av tandvårdsverksamhet.

Parallellt har överlappet mellan de translationella 
klustrena och laboratoriemedicin studerats. Då 
merparten av den verksamhet som är tänkt att 
utgöra ett av de tre klustrena (”inlamationsklustret”) 
ingår i laboratoriemedicin så har de programskrivna 
translationella medicinska klustren kunnat minskas 
utan att det ge en funktionell påverkan. Härigenom kan 
ett nytt translationellt kluster inom Odontologi 
införas utan att programytan ökar. Det blir också en 
nyckel till att lösa upp hur Odontologenbyggnaden kan 
utvecklas. Förslagsvis bör bygganden Odontologen 
ses som en del av Sahlgrenska Life, och i fortsatt 
bearbetning av programinnehåll ingå som en möjlig 
pusselbit.

Andra förändringar i kärnan jämfört med förstudien 
från november 2017:

1. Mer näringsliv: Sahlgrenska Science Parks del 
av verksamheten har reducerats och ytan utgör 
nu den som behövs för den egna organisationens 
verksamhet. Yta för företag som är del av 
företagsparken har i stället förts till Lokaler för 
näringsliv i Hus 2-3. Företag kan även beredas 
plats i andra lokaler i andra byggnader, däribland 
de som idag upplåts för ändamålet. Knappt 20% 
av programarean i Hus 2-3 är att ses som area för 
ett (idagsläget) okänt näringsliv.

2. Mindre bibliotek: den programskrivna ytan 
har minskats då andra ytor (trapphus och 
kommunikationszoner) ska ges den funktion 
som till del var beskrivna som biblioteksyta. Det 
rör främst studieplatser, enskilt och i grupp, och 
utbildningsmiljöer.

3. Ledningsfunktioner för SU, SA och FTV: - 
Bedömdes som en option i förstudien. Att samla 
dessa funktioner till förslagsvis Hus 2 kommer ge 
stora synergivinster för hela projektet.

Med ovanstående som bakgrund nomineras verk-
samheten på vidstående sida till Hus 2 och 3.
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Kärnan i Sahlgrenska Life, hus 1-3

Verksamhetsinnehåll i kärnan LOA Hus 2-3 LOA, Hus 1 Translationella stödfunktioner
Translationella moduler, medicin 8 000 0 Färdighetscentrum 5 300
Translationella moduler, odontologi 4 000 0 Gemensamt bibliotek 2 100 a)
Utbildningslokaler 2 600 0 Gothia forum 3 040 b)
Translationella stödfunktioner 10 960 3 840 Registercentrum 1 600 c)
Svensk Nationell Datatjänst 550 0 Biobank 800 d)
Ledningsfunktioner SA, SU, FTV 2 000 0 HTA-centrum* 560
Näringsliv och innovationsstöd 950 0 Hälsometri 300
Laboratoriemedicin 0 18 985 Utbildningsenheten (FOUU) 1 100
Summa: 29 060 22 825 Summa: 16 900

Externt innehåll i kärnan LOA Hus 2-3 LOA, Hus 1 Näringsliv och innovationsstöd
Näringsliv, kontor och labb 7 500 0 Sahlgrenska Science Park 200 e)
Restaurang, café, butik, gym 3 700 0 Innovationsplattformen* 750
Konferens 1 600 0 Summa: 950
Summa: 12 800 0

Totalt LOA Hus 2-3 LOA, Hus 1
Totalt 41 860 22 825
Summa: 41 860 22 825
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Sahlgrenska Life i korthet

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 fråge ställ ningar. 
Mål sättningen 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 framtids flexibilitet 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 ger förutsättningar för bättre vård och hälsa genom stärkt kunskapsöverföring 
inom hela life sciencesektorn. Genom Sahlgrenska Life skapas en av de största mötes och 
arbetsplatserna för life scienceforskning i Norden.

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 kan i framtiden innehålla:

•	 1 200 forskare

•	 2 000 studenter

•	 750 anställda i företag och organisationer

•	 1 250 anställda inom vårdorganisationerna

•	 300 anställda inom olika stödverksamheter
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Sahlgrenska Life 

Bidra till nyttogörande 
för regional och
nationell utveckling
och tillväxt

Öka tvärdisciplinär 
och tvärsektoriell 
samverkan för 
ny kunskap och 
innovation

Attrahera kompetens, 
investeringar och 
spetsprojekt för ökad 
konkurrenskraft.

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

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

Strukturer för kortare 
av stånd och starkare 
kopp lingar

Avstånden kortas både fysiskt 
och mentalt. 

Vision1

mål5

9

Snabbare föra nya 
kunskaper till vården för 
ökad patientnytta

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

1

3 4

Flexibla och 
framtidssäkra 
miljöer: 
De hus vi bygger idag 
kommer att stå i 100 år och 
ska klara minst 10 större 
ombyggnationer. 

Dynamisk täthet: 
Morgondagens idéer föds 
i täta, samman länkade 
miljöer där infallsvinklar 
kolliderar.

Öppenhet och 
mångfald: 
En miljö som är öppen, 
tillgänglig och innehåller 
mångfald av verksamheter.

Mötesplatsen för 
samverkan inom life 
science: 
Sahlgrenska Life blir navet i 
Västsveriges life science-kluster

Samla translationella 
funktioner: 
För samman de funktioner 
som stöttar translationella 
processer 

Dela och samnyttja: 
Ju mer en kvadratmeter eller 
en apparat används, desto 
mer resurser blir det över till 
annat. 

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

Plats för näringsliv:  
Uppråtta en en ny omedelbar 
närhet mellan vård, forskning, 
utbildning och näringsliv.

1

5
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2 3

4 5 6

7 8 9

 ett centrum för världsledande 
translationell forskning, 

utbildning vård och 
innovation.
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Sahlgrenska Life är en samlad transla-

tionell miljö som bringar samman en stor 

mängd systemkomponenter i det translatio-

nella systemet.

Kärnan i miljön utgörs inledningsvis av 

translationella klusterbildningar 

där forskning, innovation, undervisning och 

vård struktureras kring utvalda patient-

grupper, både från det medicin och odonto-

logi.

Fokus kan dock förändras över tid och 

sådana skiften möjliggörs av att de trans-

lationella klustren är fysiskt lokaliserade 

i translationella moduler, generiska 

och modulära byggstenar som ger en stor 

omställningsbarhet (läs mer i förstudie 

Sahlgrenska Life från november 2017).


