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Programrapport: Sahlgrenska Life

Translation och translationell forskning
Translation betyder enkelt uttryckt ”översättning” eller
”överföring”. Begreppet används här i betydelsen överföring av kunskaper och metoder mellan olika skeden,
discipliner och sektorer.
En translationell miljö knyter samman experimentell forskning med klinisk forskning nära patienterna.
Den bygger på ett nära och ömsesidigt utbyte med den
kliniska vården av patienter och syftar till att skapa
förbättrade eller nya terapier och behandlingar. Den
translationella forskningen är central inom precisionsmedicin och en bärande del av medicinsk forskning och
utveckling. Det innebär att forskningen knyts närmare
patienterna.

Verksamhetsutveckling och nybyggnation
Sahlgrenska Life är ett samverkans- och verksamhets
utvecklingsprojekt som syftar till att etablera en ledande translationell miljö för forskning, utbildning, vård
och innovation. Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet är tongivande aktörer, men det bereds
även plats för andra aktörer från näringsliv, offentlig
sektor och civilsamhälle.
Runt och över Per Dubbsgatan pågår planering för nya
möjliga byggnader. Hus 1 är den byggnad som plan
eras för Sahlgrenska-tomten, Hus 3 är tänkt att stå på
Medicinarebergssidan. Hus 2 är en byggnad som förbinder Hus 1 och Hus 3, över Per Dubbsgatan. Program
rapporten omfattar även del av den existerande bygg
naden Odontologen.

Universitetssjukvård och universitetstandvård
Universitetssjukvård/-tandvård är den del av vården
som utformas med särskild hänsyn tagen till forskningens och utbildningens behov.
Universitetssjukvård/-tandvård är en gemensam angelägenhet för regionen och universitetet. Dess kärnverksamheter ska, jämte hälso-, sjuk- och tandvård, vara
klinisk forskning och utbildning liksom kunskapstillämpning och kunskapsspridning för vårdens utveckling. Regionen är huvudman för hälso-, 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 vårdutveckling och
forskning i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen.
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1.
Sammanfattning:
Sahlgrenska Life
Sahlgrenska Life är en investering för framtidens forskning och vård.
Genom att utveckla verksamheter och byggnader skapar Västra
Götalandsregionen och Göteborgs universitet konkurrenskraftiga
miljöer för ledande forskning, utbildning, vård och innovation. Syftet
är att omsätta nya upptäckter och innovationer till konkret nytta för
fler patienter. Satsningen har potential att bli en av de största mötesoch arbetsplatserna för life science-forskning i Norden.
Det finns en lång tradition av nära och framgångsrikt
samarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset inom Västra Götalandsregionen och Sahlgrenska
akademin, den medicinska fakulteten vid Göteborgs
universitet. Ett styrkeområde är den translationella forskningen, där utvecklingen gått framåt under
mer än 30 år. Det innebär att patienter får snabbare
tillgång till nya behandlingar – och forskarna bättre
möjligheter att lösa problem.
Idag står hälso-, sjuk- och tandvården inför stora utmaningar, med en växande och åldrande befolkning.
Samtidigt erbjuder den snabba medicinska utvecklingen helt nya möjligheter. Stark universitetssjukvård/-tandvård, i nära samarbete med näringslivet,
kan få stor betydelse för att möta utmaningarna.
För att samtidigt utnyttja möjligheterna på bästa sätt,
har Västra Götalandsregionen (VGR) och Göteborgs
universitet (GU) bland annat arbetat fram samverkansprojektet Sahlgrenska Life. Målet är att
växla upp samarbetet ytterligare för att skapa ännu
mer internationellt konkurrenskraftiga miljöer.
Syftet med den här gemensamma programrapporten
är att ge en heltäckande bild av Sahlgrenska Life och
hur projektets vision och mål kan uppnås.
Framgångsrik translationell forskning kräver god kommunikation och samverkan kring ofta mycket komplexa
frågeställningar. Då måste forskare och verksamma
inom vårdprofessionerna kunna mötas i vardagen och
arbeta tillsammans på djupet kring konkreta problem.
Kärnan i Sahlgrenska Life är miljöer där forskning och
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utbildning arbetar i ett nära och ömsesidigt utbyte mellan sjuk- och tandvård och näringslivet.
När Göteborgs universitet etablerade de medicinska
institutionerna på Medicinareberget på 1950-talet
gjordes det medvetet, och i enlighet med rådande planeringsideal, i närheten av, men åtskilt från
sjukhuset. Denna ordning möter inte dagens behov
av vårdnära forskning och utbildning. Utvecklingen
mot precisionsmedicin kräver täta samband mellan
forskningslaboratorier och patientverksamhet på ett
helt annat sätt än vad som erbjuds i den traditionella
uppdelningen mellan teori och klinik.
Nybyggnationen är ett avgörande instrument för att
förverkliga den verksamhetsvision som satsningen
omfattar. Området har unika förutsättningar som gör
det möjligt att skapa synergier för verksamheter som
tidigare varit utspridda. Möjligheten att bygga ihop
universitetssjukhuset, universitetet och universitets
tandvården finns inte på andra platser.
Svensk life science är på frammarsch med en tydlig
nationell strategi. Sahlgrenska Universitetssjukhuset
och Sahlgrenska akademin är redan idag starka inom
området. Med Sahlgrenska Life är målet att skapa
förutsättningar för att växla upp det translationella
arbetet och skapa en nationell och internationellt
konkurrenskraftig miljö som stärker regionens konkurrenskraft. Om satsningen inte genomförs riskerar
näringslivets och statens satsningar att i ökad utsträckning rikta sig mot andra regioner. Utan Sahlgrenska Life kan västsveriges relativa position inom
life science försämras under lång tid framöver.
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SAHLGRENSKA LIFE I SIFFROR
Om förändringarna genomförs kring
Sahlgrenska sjukhuset/Medicinareberget genomförs till år 2028 bedöms drygt
21 500 personer på daglig basis arbeta
eller studera i området. De nya byggnader som skall inrymma Sahlgrenska Life
kan i framtiden innehålla:
12-23
11

•

1 200 forskare och 2 000 studenter
från Göteborgs universitet

•

750 anställda i företag och organisationer

•

1 250 anställda inom vårdorganisationerna

•

300 anställda inom olika stödverksamheter

•

ca 160 000 kvm BTA/91 000 kvm LOA
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Sahlgrenska Life Hus 1-3 och Odontologen, framtida läge och koppling till omgivande byggnader och infrastruktur
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2.
Varför behövs
Sahlgrenska Life?
Hälso-, sjuk- och tandvård står inför stora utmaningar, exempelvis
innebär en växande och åldrande befolkning och snabb medicinsk
utveckling att förväntningar och behov ökar och förändras. Samtidigt behöver Göteborg och Västra Götalandsregionen stärka sin
konkurrenskraft. Bland annat krävs allt mer kvalificerat infrastrukturstöd till forskningen och stärkt samverkan med näringslivet för att öka
innovationstakten.
Den internationella utvecklingen inom det medicin
ska området går idag mycket fort. Det ställer stora
krav på såväl vård som forskning att arbeta med
en hög grad av proaktiv omställningsförmåga. Det
handlar exempelvis om att uppdatera infrastrukturer, att löpande justera forskningsinriktningar, implementera nya insikter, öppna för nya professioner och
att etablera fördjupade former av samverkan mellan
vård, akademi, näringsliv och patienter.
I Sahlgrenska Lifes förstudie, med tillhörande omvärldsanalys (november 2017), drogs några centrala
slutsatser om förändringstrender som påverkar framtidens forskning, vård, utbildning och innovation:
1. Patienterna är i växande grad nyckeln till
forskningen för både akademi och företag.
Utvecklingen av nya läkemedel orienteras alltmer
kring specifika patientgrupper som delar grund
läggande gemensamma sjukdomsmekanismer.
Medicinutvecklingen behöver tillgång till patienter bland annat av det skälet att det i växande
utsträckning är en fråga om att arbeta direkt med
mänskliga proteiner – som måste prövas direkt
på människor. Detsamma gäller för medicinteknik och odontologi.
Biologiska läkemedel, det vill säga preparat
vars aktiva substans producerats ur material
av biologiskt ursprung, såsom levande celler
eller vävnad, är på mycket snabb frammarsch.
Framställningen av nya cell- och genterapier
ställer höga krav på kontrollerade produktionsprocesser, och en ökad fysisk närhet från vården
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till godkända labb och produktionsanläggningar
blir viktigare.
En individanpassad precisionsmedicin är en
praktisk verklighet. Den ställer höga krav på infrastruktur, organisation och samverkansformer.
Både vård och forskning består av komplexa
kedjor med beroenden mellan olika discipliner
och organisationer. Därför är det angeläget att
utveckla gränssnitten där det är möjligt att gruppera aktörer inom vård, forskning och innovation
runt specifika patientgrupper.
2. Att få en fungerande translation är avgörande för nyttiggörande. Vården och
forskningen måste enklare överföra kunskaper
mellan discipliner och professioner för att nya
behandlingar och metoder skall nå patienterna
snabbare. De vetenskapliga och tekniska framstegen förskjuter gränserna mellan traditionella
discipliner. Områden som bioinformatik, statistik
och healthtech växer kraftigt, medicinteknik och
läkemedel går ihop, olika forskningsområden går
in i varandra. Forskningen blir av nödvändighet
alltmer tvärdisciplinär till sin natur.
En kraftfull utveckling av nya diagnostiska
metoder och hjälpmedel såsom digital patologi,
automatiserad bildanalys och kostnadseffektiv
gensekvensering medför att patienter kan få mer
ändamålsenlig och individanpassad sjuk- och
tandvård. Alltfler biomarkörer identifieras, och
alltfler ovanliga sjukdomar kan kartläggas och
behandlas. Behoven av ett tätt utbyte mellan
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Schematisk modell över ett life science-kluster, med (en delmängd av) dess essentiella komponenter.
För att överföring av kunskaper ska kunna äga rum måste ett helt system av komponenter runt den
translationella processen finnas på plats och i olika skeden kunna aktiveras och användas. Denna väv av funktioner kan sägas utgöra ett translationellt system. Komponenterna i detta system är
av olika slag: organisationer, infrastrukturer, interstrukturer (mötesplatser), regelverk, funktioner och
resurser. De kan i praktiken vara utspridda över ett större geografiskt område – eller väldigt väl geografiskt samlade. Det viktiga är att de, på ett eller annat sätt, är lättåtkomliga i vardagen. Ju mer lätt
åtkomliga de är desto bättre fungerar translationen.
I inre cirkeln innehåller de entiteter och aktörer som behöver finnas representerade i klustret. Graden
av integration, närhet och åtkomlighet mellan delarna påverkar starkt dess translationella förmåga. I
den yttre cirkeln illustreras understödjande funktioner, resurser och förutsättningar av varierande slag
I systemet finns en punkt av särskilt stor betydelse - de samlade translationella miljöerna. Detta är
sammanhang som bringar samman systemkomponenter från olika delar av systemet. De är inriktade
på att möjliggöra just translation - en översättning av insikter och resultat - mellan aktörer, sektorer,
skeden, discipliner och kulturer som opererar utifrån olika drivkrafter, målsättningar och värdesystem.
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klinisk verksamhet, laboratoriemedicin och
experimentell forskning ökar.
Överföring av kunskap kräver ett system av komponenter runt den translationella processen, som
kan användas i olika skeden. Komponenterna
är av olika slag: organisationer, infrastrukturer,
mötesplatser, regelverk, funktioner och resurser.
Det är viktigt att dessa komponenter är lätt
åtkomliga i den translationella processen – i
vardagen. Ju mer lättåtkomliga de är desto bättre
fungerar translationen.
Sahlgrenska Life ger de strukturella förutsättning
arna för en förbättrad och utvecklad translation.
3. Klustring är nyckeln till att vara attraktiv. Betydelsen av att tillhöra attraktiva kluster
ökar. Trenden är särskilt stark inom life science-
sektorn där såväl små som stora företag söker
sig till kluster där de kan ha ett nära samarbete
med forskning och vård. Särskilt stark attraktionskraft har klustermiljöer som innehåller
välrenommerade universitetssjukhus och starka
akademiska miljöer.
4. Forskning och innovation är ett lag- och
stafettarbete. Translationell forskning än mer
så, på grund av frågeställningarnas komplexitet
och svarens gränsöverskridande karaktär. Och
då inte bara mellan individer, utan även mellan
sektorer och organisationer.
I praktiken består vård, forskning och inno
vation av komplexa språng mellan helt olika typer
av fält, med kopplingar och beroenden som gör
utvecklingen till ett avancerat ”stafettlopp”. Ingen
enskild aktör i sektorn har förmågan att på egen
hand genomföra grundforskning, utveckling och
testning av produkter, kommersialisering samt
vårdutveckling.
Det gäller därför att rigga strukturerna för att
ge det komplexa nätverket de bästa möjliga
förutsättningarna.
5. Life science-sektorn – ett strategiskt område för nationell positionering. Svensk life
science är på frammarsch med en tydlig nationell strategi. Sahlgrenska Universitetssjukhuset
och Sahlgrenska akademin är redan idag starka
inom forskning och life science. Med Sahlgrenska Life är målet att skapa förutsättningar för att
växla upp det translationella arbetet och skapa
en nationell och internationellt konkurrenskraf-
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tig miljö. Om inte Sahlgrenska Life genomförs
kommer näringslivets och statens satsningar att
i ökad utsträckning rikta sig mot andra regioner.
Utan Sahlgrenska Life försämras möjligheterna
att stärka västra Sveriges relativa position drastiskt i ett 10-15 års perspektiv
6. Utvecklingen befinner sig idag i en exponentiell fas. Det behövs en proaktiv omställningsförmåga och flexibilitet för att möta en
oförutsägbar framtid. Sahlgrenska Life ger Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs
universitet kapacitet att möta förändringar både
proaktivt och responsivt inom life science. Det
handlar om att dra nytta av de möjligheter som
teknik- och kunskapsutvecklingen ger för alltmer
träffsäkra diagnoser.
Utveckling av avancerade djupa neurala nätverk
(AI:s) gör det möjligt att med förbättrad precision identifiera mönster i stora mängder data,
presentera komplex information överskådligt
och forska på tidigare svårbeforskade informationsmängder. För att dra nytta av den tekniska
utvecklingen krävs närmare samarbeten mellan
diagnostiska labb och behandlande kliniker, kliniska prövningsenheter, experimentell forskning
samt medicin- och bioteknikföretag. Det krävs
flexibla och anpassningsbara miljöer, något som
möjliggörs av translationella moduler: generiska
och modulära byggstenar. Utbildningar behöver
förändras i takt med skiften och studenterna
göras redo för ett föränderligt arbetsliv.
7. Ökade och förändrade behov av kompetensförsörjning, fortbildning och utbildning. Det blir allt svårare för blivande läkare,
sjuksköterskor, barnmorskor, tandläkare och
annan vårdpersonal att få praktisk träning. I den
pågående omställningen av vården flyttas delar
av behandlingar och diagnostik ut från sjukhusen
till patienternas när- eller hemmiljö. Samtidigt
blir våra tänder allt friskare, och patientunderlaget för utbildningsändamål sviktar. Samtidigt
fortsätter utbildningen av sjuksköterskor och annan vårdpersonal att ökas med fler platser, för att
klara av kompetensförsörjningen framöver. Ökningen sker så snabbt att praktikplatserna redan
nu håller på att ta slut. Samma svårighet gäller
när vårdpersonal ska fort- och vidareutbildas.
Ett kliniskt färdighetscentrum - modernt utrustade och anpassade miljöer för simulering
och träning av olika vårdinsatser - blir därför
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Forskarna om
Sahlgrenska Life:
För mig som arbetar med translationell forskning i betydelsen att
frågeställningar besvaras genom kopplad patientnära forskning och
laboratorieforskning innebär Sahlgrenska Life en miljö med stora fördelar. Dels kommer båda typer av forskning kunna genomföras i fysiskt
närhet, dels kommer närheten till andra forskargrupper inom område
inflammation innebära att forskningen utvecklas bättre.
Anna Rudin,
Professor/överläkare, Sahlgrenska akademin/
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Anna Rudin bidrar till ledningsarbete på både akademin och universitetssjukhuset.
Som proprefekt på Institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin arbetar hon
för att stärka det kliniska perspektivet. På Sahlgrenska Universitetssjukhusets är hon
medlem i ledningsgruppen och aktiv som överläkare.

Vår metod för att behandla melanom i armar och ben minskar det kirurg
iska ingreppet och därmed traumat för patienten. Den skulle kunnabli
tillgänglig för fler om vi får ytterligare kopplingar med akademi och
näringsliv. Problemet är fortfarande mötesplatserna, de måste komma
till för att så frön till nya samarbeten.
Roger Olofsson Bagge
Docent, överläkare Sahlgrenska akademin/
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Roger Olofsson Bagge står för en av spetskompetenserna i Sahlgrenska Universitets
sjukhusets cancervård. Hans team inom bröstcancerkirurgi och malignt melanom har
fått internationell uppmärksamhet. De har vidareutvecklat och förfinat en klassisk metod för att behandla melanom i armar och ben.

Sahlgrenska Life är en fantastisk möjlighet för vår medicinska fakultet
men också viktigt för hela Göteborgs universitet.
Som forskare inom medicin kan vi göra utveckling till viss gräns, till
exempel vad gäller läkemedel eller diagnostikmetoder, sedan är vi bero
ende av ett nära samarbete med näringslivet och sjukvården för att ta
nästa steg. Ju närmare företagen är den processen, desto bättre kommer
det att gå, både från deras perspektiv och vårt.
Göran Landberg,
professor/överläkare, Sahlgrenska akademin/
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vicerektor, Göteborgs universitet
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en viktig funktion i Sahlgrenska Life. Liksom de
kliniska och simulerade utbildningsmiljöer för
odontologi. Här ges olika yrkesgrupper, under utbildning eller professionellt aktiva, chans att träna tillsammans. Något liknande finns ännu inte
på annat håll i Sverige. Indirekt skulle en sådan
anläggning också innebära en stärkt position för
universitetet och regionen både som utbildningsalternativ och i forskarvärlden.

Utmaningen: att bemästra komplexitet
och klara översättning
Den snabba utvecklingen öppnar naturligtvis stora
möjligheter för vård och forskning, men den innebär
också stora utmaningar.
Klyftorna mellan vilken vård som kan erbjudas patient
er i olika delar av vårdsystemet riskerar att öka. Avståndet växer mellan vad som är kliniskt möjligt och
tillåtet, och vad som är tillgängligt i praktiken för alla
patienter. Med Sahlgrenska Life ökar förutsättningarna
för jämlik vård, bland annat genom att ge tillgång till
precisionsmedicin inom hela Västra Götalandsregionen.
Med precisionsmedicinens stora potential följer också
en växande komplexitet som ställer höga krav på infrastrukturer, organisation och samverkansformer.
Vård- och forskningsorganisationer i hela världen
står därför idag inför samma utmaning: att hantera
den tilltagande komplexiteten och trots svårigheter
och barriärer lyckas accelerera translationen, översättningen, av resultat från forskningen till förbättringar av vården. I praktiken är detta en uppgift som
måste överkomma hinder och betydande svårigheter.
Detta ställer stora krav på individer och organisa
tioner. Det finns många punkter där den trans
lationella kedjan kan brytas.
Sahlgrenska Life ger de strukturella förutsättningarna att bemästra komplexitet och ge förutsättningar
för en fungerande och bättre utvecklad translation.

Konsekvenser om Sahlgrenska Life och
Hus 1-3 uteblir
I Sahlgrenska Lifes förstudie fastslogs att nya
byggnader i sig aldrig kan vara en vision, men de
utgör ett avgörande instrument för att förverkliga
verksamhetsv isionen. Om Hus 1-3 inte byggs så
faller även Sahlgrenska Life som verksamhetsutvecklingsprojekt, samtidigt betyder byggnation inte att
projektmålen uppfylls per automatik. Sahlgrenska
Life ger förutsättningar att vidareutveckla forskning
och innovationstakt inom universitetssjukvård och
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-tandvård. Utan Sahlgrenska Life försämras dessa
framtida möjligheter.
Sahlgrenska sjukhuset och Sahlgrenska akademin
har idag ett starkt och uppmärksammat arbete inom
translationell forskning. Utan Sahlgrenska Life riskerar utvecklingen att inte gå framåt med den kraft och
hastighet som är önskvärd om man vill stå sig väl i den
nationella och internationella konkurrensen.
I förstudien fanns nio strategier som använts i
programarbetet för att tillse att projektets mål och
därigenom dess vision kan uppnås (se figur på sidan
13). Den viktigaste av strategierna handlar om att
skapa strukturer för kortare avstånd och starkare
kopplingar. Avstånden behöver kortas både fysiskt
och mentalt. En överbyggnad över Per Dubbsgatan
är den viktigaste aktiviteten inom strategin, utan den
är det svårt att se hur närhet och verksamhetsinte
gration kan åstadkommas på det sätt som behövs
för vidareutvecklad translation, men likväl för andra
samarbeten mellan “berg och dal”.
Som beskrivet ovan är life sciende-kluster attraktiva i
sig, och synliggörandet av detsamma nödvändiga för
att vara attraktiva på en nationell och internationell
arena. Om inte Sahlgrenska Life genomförs kommer
näringslivets och statens satsningar att i ökad utsträckning att rikta sig mot andra regioner. Det satsas
stort på life science i till exempel Stockholm/Uppsala,
Köpenhamn/Skåne, Osloregionen och Helsingfors
regionen. Nya infrastrukturer och utvecklingsprojekt
konkurrerar om ändliga resurser. Utan Sahlgrenska
Life tappar hela life science-klustret i Västra Götaland i attraktivitet.
Men den största förloraren om Sahlgrenska Life
uteblir är självfallet patienterna. De regionala
laboratoriemedicinska satsningarna bromsas upp, det
finns ett skriande lokalbehov anpassat till den snabba
teknikutveckling som sker. Hela diagnostiserings
kedjan i Västra Götalandsregionen påverkas om inte
Hus 1-3 kan byggas. Samma gäller för specialist
tandvården som har stora behov av att koncentrera
sin verksamhet i Storgöteborg och att utvecklas i
ändamålsanpassade lokaler i nära samverkan med
Institutionen för odontologi.
Både Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen står inför stora behov att uppdatera infrastruktur i form av byggnader, genom renovering och/
eller nybyggnad. Utan ett samlat grepp finns stor risk
för omfattande kostnader, men uteblivna vinster och
utan de effektiviseringsmöjligheter som finns i det
samlade projektet Sahlgrenska Life.

Programrapport: Sahlgrenska Life

Näringslivet om
Sahlgrenska Life:
För att translationell forskning verkligen skall fungera behövs samarbete
mellan näringsliv, akademi och vård. För oss i industrin är utbytet
mellan olika intressenter en förutsättning. Vi behöver enkla vägar för att
mötas och utbyta erfarenheter. Det är i samspelet mellan olika aktörer
som nya innovativa idéer skapas.

Johan Hyllner
Chef för cell- och genterapi inom kardiovaskulära, njur- och
metabola sjukdomar på AstraZeneca
Vi välkomnar Sahlgrenska Life-initiativet. Denna typ av mötesplats
och interaktionsyta för alla viktiga aktörer och kompetenser inom life
science i regionen kommer att medföra ökade möjligheter för oss att
knyta kontakter och hitta samarbetspartners. Detta är av stor betydelse
i vårt arbete med att ta fram och utveckla läkemedel som skall komma
Parkinson-patienter till nytta.

Peder Svensson
Dir Computational Chemistry & Biology, CIO, IRLAB Therapeutics
Vi utvecklar läkemedel och vacciner som gör stor skillnad i människors
liv, ibland livsavgörande. Det kräver en nära dialog med akademi, sjukvård, politiker och patienter för att dra nytta av varandras unika kompetenser.
De framgångsrika life science-områdena i världen är uppbyggda som
kluster, exempelvis Boston, San Francisco och Cambridge. Göteborg har
redan komponenterna men om man vill skapa ett mervärde mellan sjukhus, akademi och näringsliv behövs möjligheter och ytor för att mötas.

Jacob Tellgren
Vice President och ansvarig för MSD i Norden och Baltikum
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3.
Från förstudie till program
I november 2017 presenterades verksamhetsförstudien för Sahlgrenska Life, ”Ett centrum för världsledande translationell forskning, utbildning, vård och innovation”. Efter en fördjupning av
förstudie i juni 2018 har innehållet prövats i ett programarbete.
Denna rapport är en sammanställning av det samlade programarbetet för Sahlgrenska Life
Forskning och vård genomgår idag snabba förändringar.
Samtidigt ökar kraven på att accelerera överföringen av
nya kunskaper och innovationer, för förbättrade patient
utfall 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 ytterligare förbättra translationen - det vill säga
överföring eller översättning - av kunskaper och metoder mellan olika skeden, discipliner och sektorer. Till
vården för ökad patientnytta, från vården för starkare
forskning, utbildning, näringsliv och innovation.

Sahlgrenska Life är också att byggprojekt
För att möjliggöra Sahlgrenska Life krävs utvecklade,
och bitvis högt specialiserade, lokaler och miljöer.
Därför pågår planeringen för nybyggnation, med tre
huskroppar som kopplar samman och binder ihop
akademi och sjukvård/tandvård, kring och över Per
Dubbsgatan. De nya byggnaderna benämns Hus 1-3,
och projekt Sahlgrenska Life inkorporerar även delar
av existerande byggnaden Odontologen. Nybyggnationen är ett avgörande instrument för att förverkliga
den verksamhetsv ision som satsningen omfattar.
Platsen för Hus 1-3 är vald med stor omsorg. Den
ger möjlighet att fysiskt knyta samman universitets
sjukhuset, akademin och universitetstandvården,
och därtill lokaler för möten, service och näringsliv.
I förstudien benämndes denna möjlighet som unik;
att åstadkomma en förtätad miljö i den geografiska
mittpunkten av området, som en både verksamhetsmässig och fysisk brygga mellan verksamheterna.
De nya byggnaderna gör ett arbete och för verksam
heter närmre varandra, verksamheter som idag är
geografiskt närliggande men som av topografiska skäl
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och andra barriäreffekter upplevs som strikt åtskilda.
Fysiska, mentala och upplevelsemässiga hinder kan
överbryggas, och synergier åstadkommas mellan verksamheter som tidigare varit utspridda.

Programarbetet
I ett programarbete prövas lokalbehov och rumsliga
krav för ingående verksamheter i en eller flera bygg
nader. Det här programarbetet bygger vidare på förstudien för Sahlgrenska Life (november 2017) och dess
fördjupning (juni 2018), samt genomförda förstudier
för Hus 1-3. För mer detaljer hänvisas till dessa tidig
are arbeten.
Utgångspunkten för programinnehållet har varit de
verksamheter som fanns beskrivna i den fördjup
ade förstudien. Vissa verksamheter har försvunnit,
andra tillkommit och lokalbehoven har klarnat och
tydliggjorts under arbetets gång. Programarbetet
har genomförts för respektive byggprojekt, Hus 1,
Hus 2-3 respektive Odontologen, med egna projekt
organisationer. De tre programarbeten finns i
detalj beskrivna i varsin programhandling
som är bilagda denna programrapport (Bilaga
1-3).
En samplaneringsgrupp med deltagare från respektive huvudmän har haft till uppgift att hålla samman
helheten i Sahlgrenska Life. På uppdrag av samplan
eringsgruppen har en koordinationsgrupp bestående
av representanter för respektive programarbetes projektledningar koordinerat programarbetets framdrift.
Syftet med den här gemensamma programrapporten är
att ge en heltäckande bild av Sahlgrenska Life och hur
projektets vision och mål kan uppnås. För att värdera
behovet av nybyggnation är det avgörande att förstå den
samhällsnytta Sahlgrenska Life kan bidra med.

Programrapport: Sahlgrenska Life

Utgångspunkt för programarbetet:
Sahlgrenska Lifes förstudie

5 mål:

”Sahlgrenska Life är en samlad translationell
miljö där kärnan utgörs av translationella
klusterbildningar där forskning, innovation,
undervisning och vård struktureras kring
utvalda patientgrupper (till att börja med inom
områdena inflammation, cancer och metabolism).” [november 2017]

3.

Öka tvärdisciplinär och
tvärsektoriell samverkan
för ny kunskap och innovation.

9 strategier:

1. Strukturer för kortare
avstånd och starkare kopp
lingar.

1 vision:

Utgångspunkt:
förstudien 2017
SAHLGRENSKA LIFE
Ett centrum för världsledande
translationell forskning, utbildning, vård och innovation.

1.

2.

4.

5.

Snabbare föra nya kunskaper till vården för ökad
patientnytta.

Bidra till nyttogörande för
regional och nationell utveckling och tillväxt.

2. Flexibla och framtids–
säkra miljöer.

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

Attrahera kompetens,
investeringar och spetsprojekt för ökad konkurrens
kraft.

3. Dynamisk täthet.
Morgondagens idéer föds i täta,
sammanlänkade miljöer där
olika infallsvinklar berikar.

Avstånden kortas både fysiskt
och mentalt.

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

4. Öppenhet och mångfald.

5. Mötesplatsen för samverkan inom life science.

6. Samla translationella
funktioner.

Sahlgrenska Life blir navet i
Västsveriges life science-kluster.

För samman de funktioner som
stöttar translationella processer.

8. Integrerade utbildnings
miljöer.

9. Plats för näringsliv.

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

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

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

Upprätta en ny, omedelbar
närhet mellan vård, forskning,
utbildning och näringsliv.
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Programrapport: Sahlgrenska Life

Programinnehåll

Vision och mål för Sahlgrenska Life

Kärnan i Sahlgrenska Life är miljöer där forskning
och utbildning arbetar i ett nära och ömsesidigt utbyte
mellan sjuk- och tandvård, patienter, i samverkan med
näringslivet. Kärnan stöds av olika funktioner och
verksamheter för att stärka samarbetet och utbytet.

Visionen för Sahlgrenska Life är att detta ska bli ett
centrum för världsledande translationell forskning, utbildning, vård och innovation.

Translation betyder enkelt uttryckt översättning eller
överföring av, och används här i betydelsen överföring
av kunskaper och metoder mellan olika skeden, discip
liner och sektorer. En fungerande translation förutsätter en mycket god kommunikation och samverkan
kring ofta komplexa frågeställningar. Då måste man
kunna mötas i vardagen och arbeta tillsammans på
djupet kring konkreta problem.
För att möjliggöra framgångsrik translation och
bästa möjlig patientnytta krävs en gynnsam miljö för
samverkan. Denna samverkan behöver också inkludera näringslivet, där akademi, sjuk- och tandvård
får tillgång till näringslivets teknik- och produktions
resurser. Näringslivet i sin tur får en nära koppling
till spetsforskning samt till vården och dess patienters
faktiska behov, och ges möjlighet att lokalisera verksamhet i direkt anslutning till universitetssjukvård,
universitetstandvård, akademisk forskning och ut
bildning.
I translationella kluster arbetar vårdanställda,
forskare, anställda i näringslivet och andra aktörer
sida vid sida runt specifika patientgrupper och övergripande gemensamma frågeställningar. Klusterbildningarna kommer inledningsvis vara fokuserade
på de tre breda områdena cancer, inflammation och
metabolism - fokus kommer dock att kunna förändras
över tid. Den fysiska miljön behöver ge en mycket stor
framtidsflexibilitet och förutsättningar för en forskningsmiljö präglad av kreativ mångfald.
Runt kärnan samlas kraftfulla stödfunktioner som
accelererar och understödjer forskning, informations
hantering, överföring av kunskaper, kliniska prövningar
och utveckling av nya terapier.
Genom att kraftsamla gemensamma resurser i translationella kluster, utbildnings- och vårdmiljöer, stödoch servicefunktioner samt lokaler för näringslivet
skapas en tät och dynamisk miljö som ger förutsättningar för att realisera visionen för Sahlgrenska Life.
Potentiella stöd- och servicefunktioner inkluderar
restauranger och konferenslokaler och service av olika
slag.
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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
effektivare 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 forskningsoch innovationsidéer. På samma sätt kan behov i vården
omsättas i ett förändrat innehåll i befintliga utbildningar eller tillskapandet av nya. Genom Sahlgrenska Life
ska samarbetet ske så nära att vårdens frågeställningar
effektivt 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. Samma translationella processer som
översätter kunskaper mellan experimentell/klinisk
verksamheter kan appliceras i gränssnittet mot näringslivet. 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 och forsknings
resurser. 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 tillgodo
se försörjning av nya kompetenser.

Programrapport: Sahlgrenska Life
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Innehåll som prövats i programarbetet:
Verksamhet i kärnan
LOA Hus 1 LOA Hus 2-3 LOA Odont.
Univ.tandvårdsenheter
0
6 180
0
Utbildningskliniker Odont.
0
2 730
1 650
Laboratoriemedicin
22 990
760
0
Translationellt kluster
690
5 800
0
Utbildningsmiljöer
0
1 680
0
Summa

Externt innehåll
Konferens
Näringsliv
Servicefunktioner
Summa

Totalt
Verksamheter
Gemensam lokalarea
Summa

23 680

17 150

1 650

LOA Hus 1 LOA Hus 2-3 LOA Odont.
0

560

0

0

4 810

0

0

2 160

0

0

7 530

0

LOA Hus 1 LOA Hus 2-3 LOA Odont.
24 190

45 020

Translationella stödfunktioner m.m.
Färdighetscentrum
Bibliotek
Gothia forum
Registercentrum
Regionalt cancercentrum
Innovationsplattformen
Biobank väst
Utbildningsenheten
Folktandvården
Inst. för Odontologi
Inst. för Neurovetenskap och fysiologi
Inst. för Vårdvetenskap och hälsa
Sahlgrenska Science Park
Summa

LOA Hus 1 LOA Hus 2-3 LOA Odont.
0

6 270

210

0

1 970

0

0

570

0

0

1 510

0

0

1 470

0

0

1 010

0

510

0

0

0

790

0

0

880

720

0

2 180

2 220

0

1 210

0

0

2 030

0

0

450

0

510

20 340

3 150

4 800

2 590

930

0

26 780

45 950

4 800

LOA, lokalarea, avser bruksarea för lokaler, det vill säga de areor som så småningom kommer att nyttjas av byggnadernas hyresgäster.
I Hus 2-3 ingår även ett garage, detta finns inte upptaget i LOA-sammanställningen ovan. För Odontologen finns upptaget de delar som berörs av ombyggnation, total LOA är 23 340 kvm.
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4.
Hus 1

Det sker en kraftfull utveckling av nya diagnostiska
metoder och hjälpmedel såsom digital patologi, automat
iserad bildanalys och kostnadseffektiv gensekvensering
vilket medför att patienter kan få mer ändamålsenlig
och individanpassad vård. Alltfler biomarkörer identi
fieras och alltfler ovanliga sjukdomar kan kartläggas
och behandlas. Analyser blir både mer precisa och i
stora stycken mer kostnadseffektiva. Behovet av ett tätt
utbyte mellan klinisk medicin, laboratoriemedicin och
experimentell forskning ökar, liksom utbytet med det
medicintekniska näringslivet och andra sektorer såsom
informatik, artificiell intelligens, och så vidare.
Sahlgrenska Universitetssjukhusets laboratorie
medicinska produktionsstruktur bedrivs idag upp
splittrat och, i stora stycken, i nedgångna och uttjänta
lokaler. Den fysiska miljön har stort behov av att
förnyas och samordnas till en och samma plats. Där
igenom kan det åstadkommas helt nya förutsättningar
för resursdelning och effektiv användning av gemensamma utrustningsplattformar.
I Sahlgrenska Life Hus 1 samlas verksamheten inom
Laboratoriemedicin i nya lokaler, där gemensamma
utrustningsplattformar ger samnyttjande av avancerad apparatur och gynnar den tvärdisciplinära och
translationella forskningen. Verksamheten rymmer
såväl patientmottagningar och utbildningslokaler
som arbetsplatser, laboratorier och analysmiljöer för
bland annat Molekylärgenetisk diagnostik, Vävnad
och celler för terapi, till exempel stamceller, och
Säkerhetslaboratorium, för forskning på till exempel
HIV. Här finns också en kärnverksamhet för Laboratoriemedicin, i det dygnet-runt-öppna 24/7 Lab med
den anknutna Komponentframställningen för blodprodukter till sjukvården. Delar av verksamheten har
stora inslag av forskning och translationella processer.
Hus 1 kopplas i plan 2/3, 4 och 5 samman med övriga byggnader för Sahlgrenska Life via Hus 2, och
just i denna knutpunkt placeras de translationella
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miljöer som är kärnan i Sahlgrenska Life. Samverkan mellan de olika sektorerna stärks också genom
Labbmedicins FoUUI-plattformar som främjar
samordnade forskningsprojekt, ökad patientnytta,
instrument- och metodutveckling och utbildning. I
Hus 2 och Hus 3 placeras även viss verksamhet med
direkt koppling till verksamheten i Hus 1 bland annat
verksamhetsledningen för laboratoriemedicin.
Utöver den omfattande laboratoriemedicinska
verksamheten rymmer Hus 1 också lokaler för Biobank Väst, en enhet inom Sahlgrenska Universitets
sjukhuset med regionalt uppdrag som samlar in och
förvarar välkarakteriserat patientmaterial som används inom både forskning och klinisk verksamhet.
I programhandlingen för Hus 1 (bilaga 1) anges en
option att bygga ytterligare 1-3 våningsplan à 5 000
kvm BTA. Byggs två eller tre ytterligare våningsplan
är det möjligt att anlägga en helikopterflygplats på
Hus 1:s tak. Denna option ryms inom den detaljplan
som är under framtagande för Hus 1 och möjliggör
utveckling av den regionala traumasjukvårdskedjan
i enlighet med regionens arbete med koncentration.
Byggnaden utförs som en robust och flexibel byggnad
som medger att man i framtiden kan etablera andra
högteknologiska verksamheter i fastigheten i detta
läge som är det mest centrala och strategiskt viktiga
på Sahlgrenska-tomten, där det är viktigt att nyttja
byggrätten på ett optimalt sätt
För en mer detaljerad genomgång av Hus 1 hänvisas
till Bilaga 1; Programhandling Hus 1.
HUS 1 I SIFFROR
•

Ca 40 000 kvm BTA, ca 26 800 kvm LOA
(BTA = bruttoarea, LOA = lokalarea)

•

Byggnation i 6 våningar (och en våning
under mark samt takplan)

Programrapport: Sahlgrenska Life

PLAN 07/TAKPLAN
Fläktrum

Plan 07
Plan 06
Plan 05

Plan 04

Plan 02/03

Plan 01

Plan 00

Plan 99

PLAN 06
■ Fläktrum
Kemikalie/substratberedning
■ Kemikalie-/Substratberedning,
inkl. diskrum
inklusive diskrum
■ Mikrobiologi
Mikrobiologi
■ Lunchrum
■ FoUUi SU
PLAN 05
■ IS/IT
Lunchrum
■ Teknik
■ Masspektrometri FOUUI
■ Specialtekniker IS/IT
■ Translationelt klusterTeknik
■ FoUUi SU
■ Vävnad och celler, diagnostik
■ MolekylärgenetiskPLAN
diagnostik
04
■ Vävnad och celler, Masspektrometri
terapi
■ Translationellt kluster
■ Vävnad och celler, Specialtekniker
diagnostik
■ Flödescytometri FOUUI
■ Serologi
■ Entréhall
PLAN 02/03
■ Patientmottagningar
■ 24/7 Lab
Vävnader och celler - terapi
■ Molekylärgenetisk diagnostik
■ Godsmottagning/Gaser
■ Mikrobiologi
■ Komponentframställning
■ Omklädning
■ Biobank Väst PLAN 01
■ Teknik/Kulvert

07

06

05

04

02/03

01

Flödescytometri
Serologi

PLAN 00 - ENTRÈPLAN

00

Entréhall
Molekylärgenetisk diagnostik
Godsmottagning/Gaser
Mikrobiologi
24/7 Lab
99

PLAN 99
Omklädning
Biobank
Teknik/kulvert
Illustration: Verksamheter i Hus 1
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5.
Hus 2-3

HUS 2-3 I SIFFROR
•

Hus 2: ca 7 000 kvm BTA, ca 5 600 kvm
LOA
(BTA = bruttoarea, LOA = lokalarea)

•

Byggnation i 3 våningar (ansluter i plan
02/03, 04 och 05 till Hus 1 respektive
Hus 3, parkanläggning på taket)

•

Hus 3: ca 53 200 kvm BTA, ca 40 900
kvm LOA

•

Byggnation i 23 våningar (och en våning under mark samt takplan)

Ända sedan Göteborgs universitet etablerade verksamhet på Medicinareberget på 1950-talet, har
önskan att skapa en direkt fysisk verksamhetskoppling till sjukhuset diskuterats, en mindre spång finns
sedan 20-talet år etablerad. Per Dubbsgatans barriärliknande trafikflöde och de topografiska omständigheterna gör att akademi och sjukvård inte drar full
nytta av sin geografiska närhet. Det fysiska avståndet
gör också att de kulturella, mentala och infrastrukturella avstånden ökar. Det nära samarbetet mellan
Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en stark konkurrensfördel som behöver
bevaras och förstärkas.

klinikerna för tandvård, flyttar tillsammans med en
majoritet av verksamheten i Mölndal till Hus 3, och
placeras där i direkt anslutning till Institutionen för
odontologi vid Sahlgrenska akademin som även den
till del flyttar från Odontologen. Institutionens och
utbildningsk linikernas verksamheter placeras delvis
i Hus 3 och delvis i Odontologen, och de två bygg
naderna kopplas samman med förbindelsegångar.
Vid sidan av nya lokaler för universitetstandvård i
Hus 3 behöver Folktandvården en mindre yta (200
kvm) på Sahlgrenska sjukhuset för framförallt käkkirurgisk verksamhet som kräver närhet till andra
medicinska specialiteter, och till akutsjukvård.

I länkbyggnaden Hus 2 utvecklas den fysiska närheten mellan Medicinareberget och sjukhusområdet.
Hus 2 spänner över Per Dubbsgatan och kopplar samman Hus 1 med Hus 3, och därmed även hela sjukhus
området med Medicinareberget. Med sina dubbla
egenskaper som både byggnad och bro, blir Hus 2 en
naturlig mötesplats för Sahlgrenska Lifes transla
tionella kluster, en miljö där vård, forskning och
näringsliv möts och samarbetar för att skapa nya och
förbättrade terapier och behandlingar. I Hus 2 placeras
även arenan Sahlgrenska Science Parks kärnverksamhet, gemensamma mötesrum och en restaurang i
anslutning till Hus 3

En annan viktig komponent i Hus 3 är att skapa
lärandemiljöer anpassade till en modern pedagogik
åt Sahlgrenska akademin. Lokalerna kommer både
ge plats för formella utbildningssituationer såväl
som studiemiljöer som huvudsakligen samlas i ett
modernt bibliotek. Studenterna får även möjlighet
att öva sina kliniska färdigheter sida vid sida med
yrkesverksamma inom de olika hälsoprofessionerna
i det nyutvecklade, tvärdisciplinära Färdighets
centrum. Samlokaliserat med utbildningslokalerna
finns konferensmöjligheter både för verksamma
inom Sahlgrenska Life och för externa parter.

Genom Hus 2 går den förbindelsegång som kopplar
entrén till Hus 1 via trappor till Hus 3 och vidare upp
till befintlig bebyggelse på Medicinareberget. Ovanpå Hus 2 anläggs en takpark som, förutom att vara
en trivsam utomhusvistelse då vädret tillåter, även
tillför grönska till området.
Det 23 våningar höga Hus 3 blir landmärket inte
bara för Sahlgrenska Life utan för hela sjukhus
området/Medicinareberget. Här samlas en blandning
av lokaler för såväl Sahlgrenska akademin, Västra
Götalandsregionen och näringsliv tillsammans med
service (gym, butiker) och platser för formella och
informella möten (konferens, restaurang med mera).
En stor del av Hus 3 upptas av universitetstandvården. Stora delar av Folktandvårdens befintliga
verksamhet i Odontologen, inklusive utbildnings
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Hus 3 kan ge såväl goda, som flexibla och framtidssäkra arbetsmiljöer, med stor potential för samnyttjande och samverkan mellan olika delar av life
science-sektorn. I Hus 3 bereds plats för Sahlgrenska
akademins institutioner för Vårdvetenskap och hälsa
och delar av Neurovetenskap och fysiologi. Även
verksamheter från Västra Götalandsregionen, såsom
Sahlgrenska Universitetsjukhusets Utbildningsenhet,
Innovationsplattformen, Regionalt cancercentrum
väst och Registercentrum, får nya och samordnade
lokaler i Hus 3. Även Gothia Forums verksamheter
avseende strategiskt forskningsstöd, projektledning och verksamhetsledning. Utöver regionens och
universitetets lokaler, finns i Hus 3 även dryga 5 500
kvadratmeter kontor för näringslivet.
För en mer detaljerad genomgång av Hus 2-3 hänvisas
till Bilaga 2; Programhandling Hus 2-3.

Programrapport: Sahlgrenska Life
Plan 23
Plan 22

Plan 21
Plan 20
Plan 19
Plan 18
Plan 17
Plan 16
Plan 15
Plan 14
Plan 13
Plan 12
Plan 11
Plan 10
Plan 09
Plan 08
Plan 07
Plan 06
Plan 05

Plan 04
Plan 03
Plan 02
Plan 01

Plan 99

■ Näringsliv
■ Näringsliv
■ Teknik
■ Gothia Forum
■ Regionalt cancercentrum väst
■ Registercentrum
■ Regionalt cancercentrum väst
■ Innovationsplattformen
■ Vårdvetenskap och hälsa
■ Neurovetenskap och fysiologi
■ Utbildningsenheten FoUU
■ Färdighetscentrum
■ Färdighetscentrum
■ Färdighetscentrum
■ Näringsliv
■ Färdighetscentrum
■ Universitetstandvårdsenheter
■ Universitetstandvårdsenheter
■ Folktandvården
■ Teknik
■ Universitetstandvårdsenheter
■ Utbildningsklinik odontologi, barn
■ Institutionen för odontologi
■ Utbildningsklinik odontologi, vuxen
■ Konferens/Utbildning
■ Bibliotek
■ Sahlgrenska Science Park
■ Garage
■ Restaurang
■ Godsmottagning
■ Möte, Labbmedicin
■ Verksamhetsledning, Labbmedicin
■ Translationellt kluster
■ Teknik
■ Translationellt kluster
■ Teknik
■ Näringsliv
■ Gym
■ Entréhall
■ Extern verksamhet, gym m.m.
■ Omkl. Folktandvård
■ Omkl. Färdighetscentrum
■ Teknik
■ Omkl. Folktandvård

Illustration: Verksamheter i Hus 2-3
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20
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17
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06

05

04

03
02
01
99
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6.
Odontologen

Den befintliga byggnaden Odontologen från 1967
berörs av byggandet av Sahlgrenska Life då delar
av Folktandvården och Institutionen för odontologi
flyttar från byggnaden till det nya Hus 3. I Odonto
logen kvarstannar ett antal verksamheter inom
odontologi, som får nya och moderna lokaler i den
ombyggda östra flygeln. Verksamheterna är främst
inriktade mot odontologisk utbildning och färdighetsträning. Även Tandteknikerutbildningen och
Tandsköterskeutbildningen samt pausytor och omklädning för studenter är förlagda hit.
Vissa verksamheter finns i både Hus 3 och Odonto
logen, utbildningskliniken och Institutionen för
odontologi får lokaler i båda byggnaderna. Samtidigt
är det viktigt att verksamheterna ligger i anslutning
till varandra för att få en god koppling mellan klinik
och akademi, och för att underlätta för de anställda
som arbetar inom bägge delarna. Att samla Institutionen för odontologi främjar också samnyttjande
och erfarenhetsutbyte mellan de olika specialist- och
forskningsområdena.
För att säkerställa goda kopplingar för dessa verksamheter länkas Hus 3 och Odontologen på de berörda våningsplanen med förbindelsegångar. Vidare
ges Odontologen en ny entré från Hus 2. På så sätt
inkorporeras Odontologen i komplexet Sahlgrenska
Life. Detta hjälper också att stärka förbindelserna
från Sahlgrenska Life och sjukhusområdet till
Medicinareberget i stort, och att knyta an de nya
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byggnaderna Hus 1-3 till de existerande verksam
heterna och infrastrukturerna på berget.
Den del av Odontologen som tomställs genom till
skapandet av Hus 1-3 ses som en resurs i utveckling
en och realiseringen av hela Sahlgrenska Life.
För en mer detaljerad genomgång av Odonto
logen hänvisas till Bilaga 3; Programhandling
Odontologen.

ODONTOLOGEN I SIFFROR
•

Ca 6000 kvm BTA, ca 4 800 kvm LOA
berörs av ombyggnation
(BTA = bruttoarea, LOA = lokalarea)

•

Ca 31 100 kvm BTA, ca 23 300 kvm LOA
totalt

Programrapport: Sahlgrenska Life

Plan 08
Plan 07
Plan 06
Plan 05

OGEN Plan 04
Plan 03

■ Tandteknikerutbildningen
■ Institutionen för odontologi
■ Utbildningsklinik odontologi, vuxen
■ Pausytor student
■ Tandsköterskeutbildningen
■ Omkl. Färdighetscentrum
■ Omkl. Odontologi
■ Godsmottagning/Sugmotorer
■ Disponibelt/Övriga hyresgäster
■ Disponibelt/Övriga hyresgäster

ÖSTRA FLYGELN
VÄSTRA FLYGELN
Plan 8

Plan 7

Hus 3 Plan 10
Universitetstandvårdsenheter,
Utbildningsklinik, barn

Hus 3 Plan 09
Institutionen för
odontologi

ÖSTRA FLYGELN

Plan 02
Plan 01
Plan 00

VÄSTRA FLYGELN

Plan 8

Plan 7

ontologi

Hus 3 Plan
10-13 FTV

Plan 6

Hus 3 Plan 08
Utbildningsklinik,
vuxen

Hus 3 Plan 09
Lab och kontor IO

Plan 5
Plan 6

Hus 3 Plan 08
Vuxenkliniken FTV

Hus 3 Plan 07
Konferens/Utbildning
Plan 4

Plan 5

Hus 3 Plan 07
Konf./utb.

Plan 3

Plan 4

Hus 3 Plan 06
Bibliotek

Plan 3
Hus 3 Plan 06
Bibliotek

Plan 2
Hus 3 Plan 05
Sahlgrenska Science Park

Plan 2
Hus 3 Plan 05
Sahlgrenska s.p.

Plan 1

Plan 01

Hus 3 Plan 04
Translationellt kluster,
Teknik

Hus 3 Plan 04
Translationella kluster

N

N

isponibelt

disponibelt

slutdatum

hyresgäst utan slutdatum

änglig yta

ej tillgänglig yta

Plan 0

Plan 00

disponibelt
hyresgäst utan slutdatum

Hus 3 Plan 03

Hus 3 Plan 03
Translationellt kluster,
Teknik

ej tillgänglig yta

Illustration: Verksamheter i Odontologen
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7.
Ekonomi

Nedanstående uppgifter är inhämtade från respektive projekts programhandling, för mer detaljer
hänvisas till bilaga 1-3.

•

Hus 1 kommer att byggas av Västfastigheter och Hus
2-3 av Vitartes/Intea. Odontologen ägs idag av Higab
som avser att försälja densamma i enlighet med fattade beslut inom Göteborgs Stad.
I nedanstående redovisas bedömd investeringskost¬nad för Hus 1 i kostnadsläge december 2019, samt
indikativ hyra för Hus 2-3 med basår 2020. Övriga
förbehåll redogörs för i respektive programhandling.
•

Hus 1 fastighetsinvestering inklusive förberedade
arbeten: 2 650 mnkr (exkl inredning och utrustning). VGR:s internhyra nedan inkluderar värme,
el, invändigt underhåll, beredskap mm.

Hus 2-3: 3 200 kr/kvm snitthyra (exkl inredning
och utrustning), kallhyra.

Ombyggnadskostnaden för Odontologen bedöms
till 150 mnkr och gäller för de ytor där odontologisk
verksamhet har inplacerats i programmet. Bedömningen är gjord av Västfastigheter. Indikativa hyror
för detta hus kommer inte att kunna ansättas då hyresförhandlingar pågår och ägarbyte är förestående
För uppgift om hittills upparbetade projektkostnader;
för Hus 1 se bilaga 1 sid 24 och för Hus 2-3 se projekteringsavtal mellan Vitartes och Västra Götalandsregionen samt Vitartes och Göteborgs universitet.
Tabellen nedan redovisar indikativa årshyror utgående från programarbetets inplacering av verksamheterna.

Indikativa hyror

Förvaltning

Andel av husets lokala rea

Årshyra

Hus 1 – VGR:s internhyra

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

100%

96,0 mnkr

Hus 2-3 – marknadshyra

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

34%

51,3 mnkr

Folktandvården

22%

35,2 mnkr

Västra Götalandsregionen,

7%

9,2 mnkr

4%

5,7 mnkr

16%

22,8 mnkr

17%

-

koncernkontoret
Göteborgs universitet, Universitetsbiblioteket
Göteborgs universitet, Sahlgrenska
Akademin
Näringsliv, service, garage mm
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OneMed

Programrapport: Sahlgrenska Life

Tamro AB

Mölnlycke Health Care
(HK & FoU)

RISE Research Institutes
of Sweden (HK)
Getinge (HK & FoU)
ai.se
HealthTechArena
Lindholmen Science Park

SU ÖSTRA

CHALMERS LINDHOLMEN
Business
Region
Göteborg

Nobel Biocare

GU PEDAGOGEN
IDROTTSHÖGSKOLAN

CAMPUS HAGA
GEOVETARCENTRUM

GU CAMPUS LINNÉ

GU CAMPUS NÄCKROSDAMMEN
CHALMERS JOHANNEBERG

Life Science Engineering
Centrum för Vårdens Arkitektur
Johanneberg Science Park
GU CAMPUS MEDICINAREBERGET / SAHLGRENSKA AKADEMIN

PLACERING SAHLGRENSKA LIFE
St

SU SAHLGRENSKA

ra
te

BOTANISKA

gi
sk

Breas

ko
pp

Cochlear
Oriola

lin
g

St

Integrum

ra
te
g
is
k
ko

Sahlgrenska Science Park
Folktandvården
Gothia Forum
Wallenberg Center WCMTM
Biotech Center
GU Core Facilities
MedTechWest
Regionalt Cancercentrum Väst
RISE
Bild - och Interventionscentrum
Registercentrum Västra Götaland
Biobank Väst
Biomedicinska biblioteket
Innovationsplattformen

Vitalis (Svenska Mässan)

p
p
lin
g

SU Mölndal

Vitrolife (HK)
Essity (fda SCA Hygiene)
BioVentureHub
Wellspect Healthcare
Dentsply Sirona

VIKTIGA VERKSAMHETER

OMRÅDE MED INRIKTNING VÅRD / LIFE SCIENCE

Placering GoCo
AstraZeneca

OMRÅDE MED ANNAN INRIKTNING
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Kunskapsstaden Göteborg är hjärtat i life science-sektorn i Västra Götalandsregionen. I Mölndalsklustret finns cirka 3500 anställda inom life science. På Sahlgrenskaområdet arbetar och studerar omkring 20 000 personer. De tre siterna SU/SA, Mölndal och Chalmers bildar tillsammans
en triangel inom vilken huvuddelen av regionens life science bedrivs.

8.
Slutsats och fortsatt
arbete

Nästa steg i processen med Sahlgrenska Life är
inriktningsbeslut från Västra Götalandsregionen och
Göteborgs universitet om helheten. Projektet består
av tätt sammanflätade delar och det är viktigt att
beslut tas om alla delar så att nästa steg kan påbörjas
med vetskap om att övriga delar kommer att genomföras.

utsättning för att tidplanen skall kunna hållas är att
beslut tas om vissa förberedande arbeten och att inleda systemprojektering för Hus 2-3 i samband med
inriktningsbeslutet. I denna tidplanen ingår ännu
inte Odontologen, men genomförande av mer omfattande ombyggnationer i denna byggnad kan göras
först efter att Hus 3 står klart.

Nedan finns den gemensamma tidplan som fastställts
av Sahlgrenska Lifes samplaneringsgrupp. En för-

I tidplan antas detaljplanen för Hus 1-3 vinna laga
kraft under första kvartalet 2021.

FASTIGHETSÄGARNAS HUVUDTIDPLAN SAHLGRENSKA LIFE

2020-01-09

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Inriktningsbeslut Sahlgrenska Life (Maj)

Beredning i respektive styrelse/nämnd
Detaljplan Laga Kraft (Jan)

Detaljplan
Programöversyn hus 1,2,3 & odontologen
Systemhandling Hus 1
Systemhandling Hus 2&3
Genomförandebeslut Förberedande arbeten (Aug)

Förberedande arbeten
Evakuering Gamla Ortopeden
Evakuering Övriga byggnader
Rivning Gamla Ortopeden
Rivning övriga byggnader
Genomförandebeslut Hus 1 (Jan)

Byggnation Hus 1
Byggnation Hus 2
Genomförandebeslut Hus 2&3 (jan)

Byggnation Hus 3

Tidplan: Samplaneringsgruppens gemensamma tidplan för Sahlgrenska Life
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2027

2028

2029

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Programrapport: Sahlgrenska Life

Organisation Programarbete Sahlgrenska
Life
Göteborgs universitet/Västra Götalandsregionen,
samråd
Eva Wiberg, rektor
Ann-Sofi Lodin, regiondirektör

Samplaneringsgrupp
Göran Landberg, vicerektor, Göteborgs universitet
Mårten Tiselius, lokalstrateg, Göteborgs universitet
Agneta Holmäng, dekan, Sahlgrenska akademin, Göteborgs
universitet
Eric Hanse, vicedekan, Sahlgrenska akademin, Göteborgs
universitet
Jan Kilhamn, FoU-chef hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen (adj.)
Anders Carlberg, FoU-chef regional utveckling, Västra Götalandsregionen (adj.)
Göran Matejka, biträdande sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Anders Goliger, kommunikationsdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (adj.)
Ann-Charlotte Sundelin, tandvårdsdirektör, Folktandvården,
Västra Götalandsregionen
Hans Sandqvist, strateg, Västfastigheter
Steinar Stokke, VD, Viartes
Stefan Lundqvist, vice VD, Higab
Peter Lönnroth, sammankallande Samplaneringsgruppen,
Västra Götalandsregionen
Andreas Eklöf, koordinator, Probility ab (adj.)

Koordinationsgrupp
Eric Hanse, vicedekan, Sahlgrenska akademin, Göteborgs
universitet
Simon Svensson, projektledare, White/Sahlgrenska akademin,
Göteborgs universitet
Dan Holmstén, projektledare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Kjell Einarsson, projektledare, Folktandvården
Agneta Robertsson, viceprefekt, Institutionen för odontologi,
Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet
Peter Gustafsson, projektledare, Västfastigheter
Peter Alvemur, projektledare, Vitartes
Åsa Särlvik Pannell, kommunikatör, Gothia Forum
Lisa Snäll, kommunikatör, Gothia Forum
Andreas Eklöf, koordinator, Probility ab
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Sahlgrenska Life ska bli en samlad miljö för ledande forskning, utbildning, vård och innovation. Satsningen syftar till att snabbare omsätta
nya upptäckter och innovationer till konkret nytta för fler patienter.
Sahlgrenska Life är en investering för framtidens forskning och vård
och en nyckel för att möta de utmaningar som Västra Götalands
regionen och Göteborgs universitet står inför.

