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Konkret nytta  
för fler patienter 
Runt om i världen finns många forskningsprofilerade regioner med ambitiösa 
målsättningar för life science. De har varierande förutsättningar, unika styrkor att 
bygga på och stöd från privata och offentliga aktörer i olika omfattning.  
Men alla ser samma behov och möjligheter.

Idag står hälso-, sjuk- och tandvården inför stora utmaningar, med en växande 
och åldrande befolkning som lever längre med kroniska sjukdomar, och med 
ökade vårdbehov som ställer högre krav. Samtidigt erbjuder den snabba 
medicinska utvecklingen helt nya möjligheter. Digitaliseringen driver fram 
innovationer, nya behandlingsmetoder, nya arbetsprocesser och en omställning 
av vården – till nytta för patienter, medarbetare och övriga samhället.

Stark universitetssjukvård/-tandvård, i nära samarbete med näringsliv och 
akademi kan få stor betydelse för att möta utmaningarna. Utvecklingen skapar 
även arbetstillfällen, tillväxt och attraktion i de regioner som lyckas ta vara på de 
nya möjligheterna.

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 mötes- och arbetsplatserna för life science-forskning i Norden.
Syftet med den här rapporten är att visa vad Sahlgrenska Life kan betyda för 
utbildning, forskning, innovation, sjukvård, näringslivs- och samhällsutveckling i 
Västsverige.
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En investering 
för framtidens 
forskning och vård

HUS 1 – samlar laboratoriemedicinska verksamheter

HUS 2 – utvecklar den fysiska närheten mellan 
Medicinareberget och sjukhusområdet 

HUS 3 –  innehåller lärandemiljöer, kliniskt 
färdighetscentrum, specialisttandvård och näringsliv

Odontologen (befintlig byggnad) - lokaler för utbildning 
och färdighetsträning inom odontologi

SAHLGRENSKA LIFE erbjuder en möjlighet 
att samla näringsliv, universitet, 
universitets sjukvård och -tandvård på 
samma plats. 

Sahlgrenska Life omfattar fyra byggnader. Hus 1 
planeras på Sahlgrenskatomten och ska innehålla 
bland annat avancerade och moderna miljöer 
för laboratoriemedicin, forskningsmiljöer och 
patientmottagningar.

Hus 2 länkar samman hus 1 och hus 3 över Per 
Dubbsgatan och binder samman verksamheterna 
på Sahlgrenska med dem på berget. Här finns bland 
annat Sahlgrenska Science Park som kontaktyta och 
nod för samverkan mellan näringsliv, akademi och 
sjukvård. 

Hus 3 är beläget på Medicinareberget och ska 
innehålla lokaler för bland annat utbildning, kliniskt 
färdighetscentrum, translationella forskningsmiljöer 
och delar av specialisttandvården.

Projektet omfattar även delar av den existerande 
byggnaden Odontologen.

 Medicinareberget 

 Odontologen 

 Sahlgrenska  
 Universitetssjukhuset  
 huvudentré 

Arkitektbild SWECO/Arkitema som visar 
en potentiell vy över de nya byggnader 

som planeras inom Sahlgrenska Life.

       Mot Guldheden 
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Life science 

Begreppet life science, eller livsvetenskaper, 
brukar användas som en sammanfattning 
av biologi, biokemi, genetik och medicinska 
vetenskaper – och har en ännu bredare 
betydelse i näringslivet där till exempel även 
teknik och digitalisering innefattas. Ibland 
används begreppet ”life scienceindustrin” för 
att beskriva privata företag som är verksamma 
inom utveckling, tillverkning och försäljning 
av produkter och tjänster inom läkemedel, 
bioteknik och medicinteknik.
En stor del av den verksamhet som planeras i 
Sahlgrenska Life kan betecknas som life science.

Sex nycklar till 
framgångsrika  
translationella miljöer 

Ny arena för life science 
binder samman klinik och 
forskning

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. 

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

Termen togs i bruk inom medicinska 
forskningsområden under de första åren av 2000-talet. 
Inriktningen har dock sedan lång tid tillbaka en 
betydande plats i medicinsk forskning.

Den translationella forskningen är central inom 
precisionsmedicin och en bärande del av medicinsk 
forskning och utveckling. Det innebär att forskningen 
knyts närmare patienterna.

Förhoppningen är att resultaten ska kunna återföras 
till sjukvården i form av förbättrad diagnostik eller 
behandling. 

Nyfikenhetskultur
En gemensam kultur och ett arbetsklimat 
som präglas av nyfikenhet, öppenhet, 
prestigelöshet och en vilja att uppnå 

synbara resultat och tillämpningar som kommer till 
allmän nytta är ovärderligt för att få en fungerande 
kommunikation mellan seniora och juniora forskare 
och olika verksamhetsområden. 

Förutsättningar för möten
Det vardagliga mötet är viktigt för 
socialisation mellan individer. Att bli 
medveten om och van vid varandra lägger 

grunden för tillit som är förutsättningen för fördjupade 
former av social interaktion, samarbeten. Det behöver 
finnas en mångfald av olika typer av mötesplatser, som 
stimulerar och möjliggör olika sorters möten mellan 
alla delar av verksamheten. Betydelsen av möten i kön 
vid kaffeautomaten, i entréer och i trappan bör inte 
underskattas.

Kombinera olika verksamheter 
och områden
En avancerad translationell miljö kan 
med fördel kombineras med många 

andra typer av verksamheter. Ett exempel på detta 
är Oslo Cancer Cluster där en gymnasieskola, 
Ullern, huserar i de nedersta våningsplanen och 
forskningsinkubatorverksamheten på de övre 
våningsplanen. Gymnasieskolan blir ett sätt för vård- 
och life sciencesektorerna att attrahera nya grupper av 
ungdomar att söka sig till branschen. 

Närhet och täthet
Redan relativt små fysiska avstånd är barriärer 
som begränsar interaktion och vardaglig 
kontakt. Utmaningen är att kombinera 

möjligheter till avskildhet, säkerhet och personlig 
integritet med ökad täthet och närhet. Närhet i sig 
resulterar inte i några spontana möten, man sitter 
visserligen i samma hus, men delar inte gemensamma 
lokaler och har få vardagliga kontaktpunkter. 

Translationella strategier och 
systemperspektiv
Systemet runt translationen hänger ihop – 
alla led måste fungera. Institutionella och 

organisatoriska förutsättningar måste finnas för att 
ta samlade grepp om systemet och följa en utarbetad 
strategi för att stärkas. Ett ständigt arbete med att 
identifiera brister och svaga länkar i det translationella 
systemet är nödvändigt för att inte helheten ska 
hämmas av delar som brister. 

Skalbart, flexibelt, mångsidigt
Skalbarhet, flexibilitet och mångsidighet är 
viktiga målsättningar för att upprätthålla 
miljöns passform till behov över tid. En rimlig 

utgångspunkt är att behoven kommer att ändras ett 
flertal gånger under miljöns livstid, forskargrupper 
fluktuerar i storlek utifrån frågeställning och 
framgång, labb måste kunna ställas om till att bli 
skrivyta och så vidare. Flexibilitet kan innebära att 
ytor kan användas för många olika aktiviteter av olika 
grupper och under olika tider på dygnet.
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Arkitektbild SWECO/Arkitema som visar en potentiell interiör i de nya 
byggnader som planeras inom Sahlgrenska Life.
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Vård som i dag ses som självklar för 
alla västsvenskar, hade inte funnits 
utan spetsforskningen på sjukhusen 
och universitetet. Ann-Marie Wennberg 
Larkö, professor och sjukhusdirektör på 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ser 
Sahlgrenska Life som en motor för att 
driva fram nya behandlingar av de stora 
folksjukdomarna. Men det är bara en av 
flera stora samhällsvinster.

– Gårdagens forskning är standardbehandling i 
dag. Och dagens spetsforskning och utbildning är 
morgondagens standard behandling. Det är därför 
du nu kan byta en höft nästan i dagsjukvård, och en 
person i Strömstad som fått en propp i hjärnan hinner 
komma hit så att vi kan plocka ut den. Det går snabbt 
framåt, säger Ann-Marie Wennberg Larkö.

Metoden att ”plocka” blodproppar i hjärnan kallas 
trombektomi. En kateter förs upp i hjärnan via ett kärl 
i ljumsken. Proppen lokaliseras med hjälp av röntgen 
och avlägsnas.

”Sahlgrenska Life 
handlar ytterst om 
patienterna”

Avancerad forskning
Den avancerade forskningen vid regionens 
universitetssjukhus och universitet har betydelse för 
människor i hela Sverige och i alla delar av Västra 
Götalandsregionen.

– Det har vi varit dåliga på att berätta om, 
säger Ann-Marie Wennberg Larkö och betonar att 
Sahlgrenska Life ska skapa bred samhällsnytta.

– Vi forskar på folksjukdomar med resultat som 
kommer alla till godo. Det är de vanliga sjukdomarna vi 
fixar.

Utan det långsiktiga perspektivet på forskning, 
innovation och utveckling skulle vården 
hamna i en mycket värre situation än dagens 
köproblematik, budgetsituation och svårigheter med 
kompetensförsörjningen, som regionen också behöver 
hantera.

– Hela sjukvården skulle stanna upp. Det är ju 
tack vare forskning, utveckling och innovation som 
vi exempelvis fått starkt förkortade vårdtider vid 
hjärtinfarkt och mindre behov av vårdplatser. Inom 
hudkliniken har vi kunnat gå från över 100 vårdplatser 
till knappt några alls. Det betyder bättre kvalitet till 
lägre kostnad, säger Ann-Marie Wennberg Larkö. 

Ann-Marie Wennberg Larkö

 � Sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
 � Professor vid Göteborgs universitet, hudläkare och  

forskare specialiserad på hudcancer.
 � Ledamot i Nationella innovationsrådet som leds av 

statsministern.
 � Ordförande i Nationella vårdkompetensrådet,  

som arbetar på uppdrag av regeringen.
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Bred betydelse
Men hon ser inte Sahlgrenska Life som en 
angelägenhet enbart för vården, för den medicinska 
forskningen och för utbildningen vid Göteborgs 
universitet. Betydelsen är mycket bredare, och 
sjukhusdirektören har förväntningar på stärkta 
kopplingar mellan många olika delar av samhället. 
För gemensam och ömsesidig nytta. Därför nämner 
hon humanister, samhällsvetare och naturvetare vid 
universitetet, det nationella AI-centret på Lindholmen, 
de små startupbolagen vid Sahlgrenska Science 
Park, storbolag som AstraZeneca, ingenjörerna vid 
Chalmers och andra. I ett gemensamt och fullt logiskt 
sammanhang.

– Allt handlar om att komma samman på ett annat 
sätt än vi gör i dag. Det kan vi göra under hatten 
Sahlgrenska Life, säger hon.

Helhetssyn
Det handlar om en helhetssyn på varje patients 
individuella behov och om samhällsplanering som 
främjar hälsa och välfärd. Många andra faktorer än 
medicinsk behandling ökar livskvaliteten och skapar 
ett mer effektivt utnyttjande av samhällets resurser. 
Men allt hänger ihop. I skärningspunkterna mellan 
de olika forskningsområdena skapas möjligheter för 
utveckling av vårdens organisation, processer, logistik 
och ekonomi.
Men det är också en fråga om att ta vara på de 
kompetenser som finns regionalt, i både den 
akademiska världen och i näringslivet. Där har 
digitalisering och annan teknikutveckling en stor roll 
att spela för vården.

Starka kompetenskluster
I Västsverige finns starka kompetenskluster inom 
dataanalys, artificiell intelligens, 5G, robotteknik 
och logistik. Det är kompetenser och branscher 
som nu ligger mycket nära vården och life science. 
Gränsöverskridande samarbeten utvecklas.

– I grunden är det samma teknik som används för 
att utveckla självkörande fordon som kan nyttjas för 
att hitta födelsemärken som ser konstiga ut, säger 
Ann-Marie Wennberg Larkö.

– Digitaliseringen och AI är framtiden för 
sjukvården. Det kommer att hjälpa oss med väldigt 
mycket och med de arbetsbelastningar som gör att vi 
får köer. Inom tillverkningsindustrin arbetas det väldigt 
mycket med flödesoptimering och logistik. Det kan 
vara sådant som vi kan lära oss av. Sjukvården behöver 
standardisera sig mycket mer än vi gör i dag.

Lång tradition av samverkan
Med det bredare synsättet på den roll regionens 
universitetssjukhus spelar, ser Ann-Marie Wennberg 
Larkö också sjukhusets ansvar för regionutveckling, 
jobb och tillväxt.

– Vi har en stark grund att bygga på med en 
lång tradition av samverkan och det bidrar till nya 
arbetstillfällen i vår region. Det är även för landets 
skull. Utan ett starkt och livaktigt universitetssjukhus 
skulle kanske de stora life scienceföretagen lämna, 
med sin forskning och sina innovationer.

– Det har en väldigt stor betydelse för dem att vi 
fortsätter utvecklas som universitetssjukhus.

I samspelet mellan näringslivet och vårdens 
utveckling finns hela tiden regionens stora 
patientunderlag med som en attraktiv resurs.

– Forskning är som att hoppa från tiometers-
tornet. Det måste finnas vatten i bassängen. Våra 
patienter och medarbetare, och de frågor och behov 
som kommer därifrån, är vattnet, säger Ann-Marie 
Wennberg Larkö.

Vård och teknik kopplas samman
– Det finns många idéer om lösningar där ute, men 
de måste kopplas till de faktiska problemen i svensk 

sjukvård. Det har vi koll på genom våra patienter och 
medarbetare. Det finns massor av lösningar som vi inte 
vill ha, men som Chalmers kanske tror att vi behöver.

Ett konkret exempel på vad de allt närmare 
relationerna med Chalmers kan leda till hör ihop 
med utvecklingen av en kvantdator vid Wallenberg-
centret för kvantteknologi. Centret är ett samarbete 
mellan Chalmers, KTH i Stockholm, LTH i Lund och det 
svenska näringslivet. Bland de användningsområden 
som brukar nämnas för en kvantdator är 
skräddarsydda läkemedel, effektiviserad logistik och 
maskininlärning. Områden som är direkt kopplade till 
våra verksamheter, konstaterar Ann-Marie Wennberg 
Larkö.

– När man kommer samman, ingenjörer med 
sjukvård, uppstår ljuv musik. Det blir väldigt bra 
resultat, men vi har olika bakgrunder och behöver 
förstå varandras världar. Det spelar stor roll att folk 
sitter nära varandra och kan ha möten som spänner 
över alla de här delarna. I dag måste vi konstruera 
tillfällen att träffas.

Unika förutsättningar
Ann-Marie Wennberg Larkö är en av tolv ledamöter i 
det innovationsråd statsminister Stefan Löfven bildade 
och leder. Hon ser också förutsättningar för innovation 
som en fråga för Sveriges möjlighet att hävda sig i ett 
globalt sammanhang, när många andra regioner har 
samma ambitioner.

– Jag ser det som en nationell angelägenhet att 
skapa den här typen av samverkansmiljöer. Vi har 
unika förutsättningar i vår del av Sverige. Västra 
Götalandsregionen är bra riggad för detta.

– Vi har ett universitetssjukhus som ligger mitt i 
byn. Nära en teknisk högskola som toppar många 
listor både nationellt och internationellt. Och nära ett 
högt rankat universitet.

– Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Västra 
Götalandsregionen fick högst betyg i Vetenskapsrådets 
senaste utvärdering av klinisk forskning och är i flera 
avseenden bäst i landet. Till det kommer ett starkt 
näringsliv med globala utvecklingscenter i vår region. 
Vi kan bidra med mycket. �

När man kommer samman, 
ingenjörer med sjukvård, 
uppstår ljuv musik.
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Anna Rudin

 � Professor i inflammationsforskning vid Göteborgs universitet.
 � Ingår i ledningen på medicinska institutionen vid  

Göteborgs universitet.
 � Ingår i ledningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
behöver fortsätta att öka samarbetet med 
Sahlgrenska akademin för att ligga kvar i 
topp vad gäller klinisk och translationell 
forskning. Det anser Anna Rudin, professor 
och Sahlgrenska akademins representant 
i sjukhusledningen, samt överläkare i 
reumatologi.

Anna Rudin forskar själv, har stor erfarenhet av 
kliniska studier och träffar regelbundet patienter på 
reumatologen.

”Stärkt samarbete 
viktigt för att vara 
ledande även i 
framtiden”

– Göteborg är nationellt ledande inom klinisk 
forskning. Det beror till stor del på ett nära samarbete 
mellan universitetet och sjukhuset. Men vi skulle 
kunna förbättras ytterligare om vi kunde integreras 
ännu mer, säger Anna Rudin.

– På ett universitetssjukhus ska det finnas en 
naturlig och nära kontakt mellan sjukhusanställda 
och akademiskt anställda. Det stimulerar forskning 
och utveckling och förbättrar dessutom sjukvårdens 
kvalitet.

En sådan samverkan underlättas om de fysiska 
avstånden inte är ett hinder, och om man kan skapa 
naturliga kontaktytor i det vardagliga arbetet, enligt 
Anna Rudin.
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– Det är jätteviktigt att så många som möjligt av 
de som arbetar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 
inte bara läkare utan även andra personalkategorier, 
disputerar och fortsätter forska så att de utvecklar sin 
akademiska kompetens.

Varför är det viktigt?
– Risken är att de kanske annars bara blir 
provleverantörer till forskare utan klinisk anknytning.
Det blir dålig kvalitet på forskning om de som har 
hand om patienterna och tar prover inte förstår vad 
forskningen i laboratoriet går ut på, och forskaren 
inte förstår vilken undergrupp av patienter som man 
bör studera för olika vetenskapliga frågeställningar. 
För att kunna prata samma språk behöver båda parter 
forskningskompetens.

Hur stimulerar man till detta?
– Först genom att rekrytera personal till sjukhuset 
som är intresserade av forskning, och sedan 
stimulera och hjälpa dessa att börja arbeta med 
olika forskningsprojekt. Det är även viktigt att det 
finns personer som är intresserade av att vistas på 

ett forskningslaboratorium för att stimulera intresset 
för translationell forskning. Det behöver inte alltid 
innebära att de gör alla försöken, men de bör befinna 
sig här bland dem som gör det, och i diskussionerna.

– Det är alldeles för få personer med medicinsk 
utbildning som gör det numera tyvärr.

I takt med att komplexiteten ökar blir det allt färre 
läkare som både kan laboratorieforskning och klinisk 
forskning, och som fortsätter att träffa patienter, enligt 
Anna Rudin. Hon har själv en 30-procentig tjänst som 
läkare på Sahlgrenska, och ser det som en självklarhet 
att träffa patienter.
– Den kliniska forskningen bör inte ledas av någon 
som inte har sjukvårdsutbildning i grunden om det 
inte är en person som har ett mycket nära samarbete 
med sådana forskare. Därför behövs en ständig 
nyrekrytering av sjukvårdsutbildade kliniska forskare.
En följd av forskningens komplexitet är att olika 
yrkeskategorier och specialister behöver träffas i helt 
nya konstellationer, enligt Anna Rudin.
– Man måste koppla ihop de forskande läkarna med 
forskare med annan grundutbildning och specialister. 
De ska finnas i samma miljö.

Fungerar det inte så nu också?
– Det fungerar ju delvis så, men det är ändå för långt 
mellan verksamheterna. Det kan vara svårt
för kliniker att få tid att promenera en kvart, ibland 
utomhus, innan man kommer till en forskningsmiljö. 
Har man bara en stund över mellan patientarbete på 
sjukhuset är det inte möjligt. Det skulle behöva vara 
ordnat så att labbet, proverna och forskarna finns 
i korridoren bredvid, och att man träffas i samma 
lunchrum.

Vad vinner akademin på kortare avstånd?
– För att genomföra bra klinisk forskning måste man 
kunna se vilka forskningsfrågor som är relevanta och 
vilken forskning som är möjlig att göra. Det krävs 
klinisk kunskap för att kunna avgöra det.

– Den här interaktionen mellan den mer 
grundvetenskapliga forskaren och den kliniska 
forskaren är helt essentiell.

Var kommer patienterna in i bilden?
– Patienterna är oerhört intresserade av att vara 
med i forskning. Patientorganisationerna klagar över 
att alla patienter inte får möjligheten att vara med. 
Jag vet detta, för jag har själv byggt upp en klinisk 
forskningsenhet och haft väldigt många studier, träffat 
väldigt många studiepatienter och har ett flertal 
studier på gång nu.

Utmärker sig Sverige?
– Ja, det gör vi. Det finns fortfarande en hög tillit till 
vården och den medicinska forskningen. En hög och 
jämn utbildningsnivå och en befolkning som litar 
väldigt mycket på vetenskap. Vi är intresserade av hur 
saker fungerar. Och så har vi våra personnummer och 
register. Det är också ett tecken på tilliten.

– För forskningen är det en enorm tillgång, en av 
så många faktorer som ger bra förutsättningar. Men vi 
utnyttjar det inte tillräckligt bra ännu. �
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Korta avstånd gör Göteborgsregionen till 
en dynamisk arena för nya innovationer 
inom life science. Närmare 65 000 
människor studerar eller arbetar med vård, 
forskning och utveckling i ett av Europas 
mest kunskapsintensiva områden. 

Hjärtat i den stora västsvenska life science-regionen 
ligger på Medicinareberget och Sahlgrenska där 
Sahlgrenska Life nu planeras. 

I detta område finns idag cirka 20 000 medarbetare 
och studenter på sjukhuset, Göteborgs universitet och 
i företagsmiljön på Sahlgrenska Science Park med sin 
centrala roll som nod för samverkan mellan näringsliv, 
akademi och sjukvård. 

Från denna mittpunkt är det bara sju kilometer 
till det nya kompetensklustret för life science som 
tar form i Mölndal. Fullt utbyggt beräknas GoCo 
Health Innovation City och Astra Zeneca Bioventure 
Hub rymma omkring 400 företag inom life science. 
Tillsammans med AstraZeneca blir det cirka 7 000 

medarbetare på det 100 000 kvadratmeter stora 
området. I närheten finns flera andra stora life 
sciencebolag, som Dentsply Sirona och Essity. 

Med kollektivtrafik ligger Lindholmen Science Park 
en knapp halvtimme bort från Sahlgrenska Life-
området. Där finns den nationella AI-satsningen, AI 
Sweden. 

I hela kompetensklustret på Lindholmen finns varje 
dag cirka 25 000 medarbetare och studenter. Det 
är ett område som växer så att det knakar, med nya 
företagsetableringar och innovationsbolag. Prognosen 
är en fördubbling inom fem år. Med utgångspunkt 
från Sahlgrenska och Medicinareberget finns även 
Chalmers Campus Johanneberg tre hållplatser bort, 
med närmare 11 000 studenter, forskare och lärare. 
Där finns också Johanneberg Science Park med 
inriktning mot stadsutveckling, människors livsmiljö, 
energi och hållbara städer. Inom gångavstånd 
finns andra fakulteter inom Göteborgs universitet, 
bland annat naturvetare, samhällsvetare och 
Handelshögskolan. 

Sammantaget utgör detta ett av Europas 
mest kunskapsintensiva områden som präglas 

Hjärtat  
i life science-

regionen

av innovationer kring människors hälsa och 
levnadsförhållanden, mobilitet, samhällsekonomi och 
livsvetenskaper. 

Området präglas av nära samverkan mellan 
näringslivet, den akademiska forskningen 
och utbildningen samt sjukvård med högt 
forskningsinnehåll. 

I en rapport från Vetenskapsrådet 2018 gavs Västra 
Götalandsregionen och Göteborgs universitet, med 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska 
akademin, toppbetyg för sin kliniska forskning. I två 
av tre bedömningskriterier gavs högsta betyg för den 
forskning som bedrivs inom ramen för Avtalet om 

läkarutbildning och forskning (ALF).  
Koncentrationen av kompetens i hjärtat av 

storstadsregionen är en styrka för hela Västsverige. 
Men runt om i regionen finns också flera andra 
kompetenscentra som är kopplade till hälso- och 
sjukvården inom Region Västra Götaland. I Trollhättan/
Vargön, Borås och Skövde finns science parks, med 
nära samarbeten och olika specialisering. 

Med utbyggda kommunikationer, bland annat 
genom det Västsvenska paketet, minskar avstånden. 
I Göteborgsregionens utvecklingsstrategi ligger en 
utvidgad sammanhållen arbetsmarknad år 2030, med 
1,8 miljoner invånare inom pendlingsavstånd. �

Källor: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborgs universitet, GoCo Health 
Innovation City, Lindholmen Science Park och Chalmers tekniska högskola.
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Diagnostik och laboratorier på Sahlgrenska 
sjukhuset i Göteborg är idag utspridda 
på flera olika fastigheter. Det finns 
vinster att göra genom att samla ihop 
verksamheterna, enligt områdeschefen 
Peter Gjertsson. Samtidigt läggs en grund 
för ny forskning och mer precisa diagnoser 
för varje enskild patient.

Med närmare 2 400 medarbetare, och många 
olika yrkesgrupper, är laboratorier och bild- och 
funktionsdiagnostik – något av hjärtat i Sahlgrenska 
Universitetssjukhusets dagliga verksamhet. 

– Labbprov står för grunden i de flesta diagnoserna. 
Att vi kan erbjuda så bra diagnostik som möjligt till 
rimlig kostnad är värdefullt både för patienterna och 
klinikerna, säger områdeschefen Peter Gjertsson. 

Han ser Sahlgrenska Life som en möjlighet att samla 
de laboratoriemedicinska verksamheterna som i dag 
är utspridda på flera olika byggnader på Sahlgrenska 
sjukhuset i Göteborg.  
Med lokaler som är flexibla och anpassningsbara över 
tid blir det möjligt att dela utrustning och resurser 
och bistå vården och forskningen. Det gäller den 
forskning som görs inom vården, och den som sker på 
universitetet. 

Det är både en fråga om ekonomisk hållbarhet – och 
om förutsättningar för nya arbetssätt, innovationer, 
utvecklad vård och att nyttja ny teknik och utrustning. 

– Att samla all laboratorieverksamhet och kunna 
nyttja nya tekniker mer gemensamt är en av de 
stora fördelarna. Den andra är att koppla ihop den 
laboratoriemedicinska forskningen med forskargrupper 
som arbetar translationellt (med utgångspunkt i 
vårdens behov). Och att komma närmare varandra.

Korta avstånd en vinst
Peter Gjertsson återkommer flera gånger till de vinster 
han ser med att minska de fysiska avstånden och 
samla ihop både människor och utrustning.

Både för att maskiner ska kunna samutnyttjas, och 
för att människor med olika specialiteter ska mötas på 
ett annat sätt än tidigare.

– I laboratorievärlden jobbar vi med många 
olika yrkeskategorier. Där finns vi som har 
sjukvårdsutbildning i botten, men också de som 
kommer från naturvetenskapligt håll. IT, ingenjörer, 
bioinformatiker och helt nya yrkeskategorier i vården.

Det öppnar nya samarbetsmöjligheter, och leder 
till att behov och utmaningar kan betraktas från helt 
andra perspektiv än vården traditionellt utgått från.

Organisation lika viktigt
Men lokalfrågan är bara en aspekt i denna vision. 

Stor fördel att samla 
utspridda labb

Peter Gjertsson

 � Docent i klinisk fysiologi vid Göteborgs universitet.
 � Överläkare specialiserad inom klinisk fysiologi och nuklearmedicin.
 � Ingår i Sahlgrenska Universitetssjukhusets ledningsgrupp som 

områdeschef för område 4 med närmare 2 400 medarbetare. 
Inom området finns laboratorieverksamheterna Klinisk kemi, 
Klinisk mikrobiologi, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, 
Klinisk patologi, Klinisk genetik och genomik samt verksamheterna 
Radiologi, Klinisk fysiologi och Medicinsk fysik och teknik.

 � Ansvarig för den nya regionaliserade laboratoriemedicinska 
verksamheten som innebär att alla laboratorier i Västra 
Götalandsregionen organisatoriskt tillhör Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset.
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återföra in i den kliniska verksamheten. 
I Sahlgrenska Lifes förstudie finns tre större 

translationella områden identifierade som särskilt 
lämpade för ett sådant arbetssätt i Västsverige. Det är 
cancer, inflammation och metabolism. 

– Där finns forskargrupper som har väldigt 
stark klinisk koppling. Men där det också finns 
experimentella delar. 

Första steget redan taget
Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska 
akademin inom Göteborgs universitet har i praktiken 
redan tagit ett första steg mot en modern organisation 
som skulle kunna prägla funktionen i Sahlgrenska Life.

2019 skapades en centrumbildning kring medicinsk 
genomik. All personal och utrustning från nio olika 
enheter samlades i samma organisation. Syftet är 
att bli effektivare både gentemot vården och med 
genetisk analys som stöd till forskningen.

– Det började som en organisatorisk förändring och 
nu planerar vi för att samla vissa delar med likartad 
verksamhet, men det kommer fortfarande vara 
splittrat geografiskt över sjukhuset. Sahlgrenska Life 
skulle ge förutsättningar för att samla verksamheterna, 
säger Peter Gjertsson.

Bakgrunden är den snabba utvecklingen i 
kartläggning och analys av människors arvsmassa, och 
de möjligheter som detta skapar för patienter, läkare 
och forskare.

Tekniken har utvecklats enormt snabbt. Varje vecka 
görs nu runt 25 kompletta genkartläggningar av 
patienter inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, i en 
process som för bara några år sedan kunde ta många 
veckor att genomföra för en enda individ. 

Det ger allt större möjligheter till en mer precis och 
individanpassad vård för enskilda patienter. Men det 
genererar också mycket stora datamängder som ska 
analyseras och sorteras.

– Vi ser en väldigt kraftig utveckling och efterfrågan 
i analysen av gendata. Nu kan vi göra det som 
helgenomssekvensering, att man bestämmer hela 
genomet, det kommer att bli vanligare. I dag görs 

mycket av analysarbetet manuellt, men vi hoppas få 
mycket mer tekniskt stöd för att sortera i detta.

Digitaliseringen driver på
Den snabba tekniska utvecklingen handlar också om 
digitalisering, som digital bildanalys, dataanalys och AI, 
men också om mekanisk automation i olika former.

Ett modernt sjukhuslabb ser inte ut som det gjorde 
för några år sedan.

– Det har redan hänt ganska mycket på 
laboratorierna. Det blir allt mindre våtlabb, och mer 
och mer automatiserat med stora apparater som 
analyserar saker. Det är inte så mycket manuellt arbete 
som det brukade vara.

– Vi har standardanalyser där i princip ingen 
människa rör provet. Det kommer in automatiskt på 
avdelningen, sorteras och analyseras i en maskin, och 
så går svaret ut.

Effekterna av detta blir bland annat snabbare och 
säkrare provanalyser som underlag för diagnos och 
behandling. Men det går också åt mycket personal för 
att tolka data från de mer avancerade provsvaren.

– Vi försöker hela tiden förändra våra arbetssätt och 
ta tekniken till hjälp. Vi har en teknisk och medicinsk 
utveckling som gör att vi kan göra väldigt mycket 
mer, och är på väg in i precisionsmedicin för att kunna 
individualisera behandling. Det kräver att vi kan 
diagnostisera olika genetiska variationer.

Lika mycket handlar det om organisation, processer, 
samarbete över kompetensområden och nya 
arbetssätt.

– Ur klinisk laboratoriemedicinsk synvinkel har vi i 
dag väldigt gamla slitna lokaler som är utspridda. Det 
gör att vi har svårt att samutnyttja utrustning. Det blir 
ineffektivt.

– Samtidigt går utvecklingen mer och mer mot 
gemensamma utrustningar och alltmer automation.

Samma sak är det med forskningen, som Peter 
Gjertsson ser det.

– Nya forskningslokaler ska vara mer generella, inte 
dedikerade till en viss verksamhet. Det ska styras av 
hur behoven ser ut. Det gäller både laboratorielokaler, 
men samordningen gäller också för analys och 
bearbetning av växande mängder data.

– Det är större möjlighet att mötas om man finns i 
samma miljöer som andra forskare. Få nya tankar och 
idéer.

Flexibel bemanning
Det är grunden för ett arbetssätt där samverkan 
sker mellan olika specialiteter och med mer direkta 
kopplingar till behoven i den del av vården som har 
den direkta patientkontakten. Och till den forskning 
som bedrivs på olika nivåer.

– Som vi har tänkt kring huset som samlar 
laboratorieverksamheten, är det inte runt de 
specialiteter eller verksamhetsområden vi har i dag, 
utan mer utifrån olika plattformar och tekniker 
beroende av vilken specialitet man tillhör. Sedan 
bemannas det utifrån de kompetenser som behövs.

Peter Gjertsson beskriver det som en ambition att 
jobba bort stuprören om de fysiska avstånden kortas. 
Translationella centra blir den plats där forskning och 
vård kopplas ihop.

– Det ska vara lätt att ta ett behov som vi ser 
inom sjukvården till forskningsdelen, sedan till 
laboratorievärlden för att ta fram nya metoder och 

Det ska vara lätt att ta 
ett behov som vi ser 
inom sjukvården till 
forskningsdelen...
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Behöver frigöra resurser
Det finns en betydande ekonomisk aspekt på 
utvecklingen. Automatiseringen frigör resurser.

– Någonstans når man ett tak för hur stora resurser 
samhället kan lägga på att möta sjukvårdens behov. 
För att ha råd med att utveckla precisionsmedicin och 
analyser behöver vi kunna effektivisera våra processer 
och nyttja tekniskt stöd för att sortera i våra data. 
Med mindre manuellt arbete kan läkare och övriga 
specialister koncentreras till det som verkligen är svårt.

– Med teknikens hjälp kan vi sortera bort det som 
är normalt och lägga kraften på det som är avvikande.

Stora värden byggs upp
Till detta kommer de forskningsmöjligheter som 
skapas genom att insamlade, kategoriserade och 
analyserade data kraftigt ökar i volym. På så sätt byggs 
stora värden upp inom sjukhusets diagnostik- och 
laboratorieverksamheter.

Både akademiska och kommersiellt arbetande 
forskare står på kö för att nyttja datan.

– Samarbetet mellan sjukhuset och universitetet 
stärks av att man kommer närmare varandra, möts och 
hittar nya partners och frågeställningar. Att vara i en 
gemensam miljö ska inte underskattas. Sedan ger det 
också möjlighet att samutnyttja utrustning och teknik 
mellan universitetet och sjukhuset. Med forskning på 
sjukhusets apparatur, säger Peter Gjertsson.

Hur ser du gränssnittet mot de kommersiella 
aktörerna? 
– Vi har ju redan idag en hel del samarbeten med 
olika företag, runt olika studier med mera. Kommer vi 
närmre varandra underlättas samarbetet ytterligare.

Både stora och små bolag uttrycker ju en 
stark önskan att komma närmare vården 
och få tillgång till patientdata och kliniska 
studier?
– Precis, vi håller just nu på en hel del inom AI-
området tillsammans med Chalmers och med 
AI Sweden på Lindholmen Science Park. Vi är 
intresserade av att nyttja AI inom sjukvården och ökar 
våra kunskaper genom att vara med i olika sådana 
projekt.

– Företagen som också är partners vill också kunna 
nyttja AI och vi tänker oss att vi kan hitta samarbeten 
där både vi och Chalmers och industriella partners 
är intresserade, till exempel av bildanalys på ett 
övergripande sätt – men med olika applikationer. Även 
om vi har ganska olika ingångar i samarbetet.

Ser du några risker?
– Det fanns en tid då det kanske var lite väl nära 
relationer mellan vården och läkemedelsindustrin. 
Sedan gick man över i en fas när man nästan inte 
vågade prata med varandra för att man var rädd att 
det skulle uppfattas fel. Men vi behöver hitta en bra 
relation, för vi behöver varandra.

– Det är samma som inom innovation. Vi kan 
se behov eller ha idéer och till och med ta fram 
innovationer inom sjukvården. Men de måste ju tas 
om hand av ett företag som kan kommersialisera dem.

Ska företagen också integreras i Sahlgrenska 
Life?
– Det är värdefullt med både stora och små företag. 
Jag brukar säga att det är många som tycker att de 
har lösningarna. Men det är vi som har frågorna och 
problemen som behöver lösas. Vi måste koppla ihop 
oss. �
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”En angelägenhet för 
patienter i hela regionen”

Utvecklingen på Lindholmen i 
Göteborg visar vad visionen om ett 
kompetenskluster kan få för effekter.  
– Sahlgrenska Life skulle betyda mycket 
för life science-sektorn. Men här börjar 
vi inte från noll, till skillnad mot hur det 
var på Lindholmen, säger Göran Matejka, 
docent och biträdande sjukhusdirektör 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Göran Matejka beskriver en satsning som sträcker sig 
långt utanför sjukhuset, vården, Göteborg och Västra 
Götalandsregionen. 

– Det blir en manifestation av Västsveriges 
strategiska satsning på life science-området. En 
evolution av det vi redan har. Symbolvärdet ska inte 
underskattas. Vi befäster för omvärlden att vi menar 
allvar. Det drar till sig kompetens, såväl forskare som 
läkare och andra medarbetare vill vara med där det 
nya håller på att hända. 

Till detta kommer de av näringslivet hett 
eftertraktade möjligheterna att komma närmare 
vården, samtidigt som vården behöver extern 
innovationskraft. 

– Förändringen kommer underifrån. Behoven 
uttrycks av medarbetarna i organisationen, forskare 
och kliniker som ser möjligheter att utveckla 

verksamheterna för patienterna. Det är en av 
förutsättningarna för att lyckas, säger Göran Matejka. 

Korta avstånd till andra kluster
Sahlgrenska Lifes geografiska läge har också 
betydelse. Lokaliseringen på universitetssjukhuset, 
överbyggnaden till Medicinareberget med 
Odontologen och kopplingen till universitetets 
medicinska fakultet är i sig ett exempel på en 
klustermiljö som är smått unik.

Det är gångavstånd till city. På några kilometers 
avstånd, i Mölndal, ligger ett av läkemedelsjätten 
AstraZenecas tre globala utvecklingscenter och den 
innovationsmiljö som nu byggs upp runt omkring det.

Åt andra hållet, några spårvagnshållplatser 
och en kort båtresa bort, finns Lindholmen, med 
kompetensen på digitalisering, 5G, dataanalys 
och artificiell intelligens (AI). Teknikområden som 
i lika stor utsträckning svarar upp mot vårdens 
utvecklingstrender.

– Jag kan tänka mig att miljön här med tiden 
kommer att utvecklas på precis samma sätt som på 
Lindholmen, med en gymnasieskola, IT-företag och 
många andra verksamheter. Närheten till Chalmers 
finns redan. Vi har en stark campusmiljö – som 
Stanford, säger Göran Matejka.

”Utvecklingen går snabbt nu” 
Det västsvenska life science-klustret är redan starkt. 

Göran Matejka

 � Docent vid Göteborgs universitet och biträdande 
sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 � Tidigare specialistläkare i kardiologi och chef för Område 6 
där bland annat geriatrik, lungmedicin, allergologi, kardiologi, 
neurosjukvård och thorax ingår.
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Sjukhuset har vård i världsklass på flera områden. 
Forskning, diagnostik och innovationskraft har hög 
nivå även i jämförelse med många andra regioner.

Samtidigt är behoven i vården stora, liksom 
utmaningarna att få resurserna att räcka till.

Ändå finns det starka argument för att etablera 
Sahlgrenska Life med de möjligheter att förändra 
arbetssätt och etablera nya samarbeten som det för 
med sig, som Göran Matejka ser det.

Han har sitt bästa argument klart för sig. Det 
handlar om betydelsen för enskilda människors 
hälsa och att bättre använda samhällets resurser för 
patienterna.

– Vi behöver kunna erbjuda framtidens vård till 
människor i hela Västra Götaland. Utvecklingen går så 
snabbt nu. 

– Med den här typen av interaktiv satsning, utöver 
forskning och innovation, kommer vi snabbare till 
patient med olika slag av nya behandlingar. Det är en 
angelägenhet för hela regionen, oberoende av var 
man bor.

Ny prövningsenhet för fas 1-studier 
I oktober 2020 öppnade Sahlgrenska en efterlängtad 
prövningsenhet för fas 1-studier inom onkologi, 
cancerforskning. 

– Det var en startpunkt för vägen mot Sahlgrenska 
Life och gör oss aktuella för helt andra studier på 

andra områden, som vi i dag inte kan genomföra. Det 
skulle placera oss längre fram i utvecklingen av nya 
behandlingar, säger Göran Matejka.

Fas 1 är studie av nya läkemedel eller andra 
behandlingsmetoder på människa. Prövningstillstånd 
ges först efter lång tids forskning och försök bland 
annat på djur.

Riskerna är stora. Testerna kan leda till svåra 
biverkningar. Men också till räddning, bot eller lindring 
för patienter som väljer att delta i brist på bättre 
alternativ. Och till revolutionerande behandlingsformer 
som långt senare räddar och förlänger liv för miljoner 
människor. 

Hela fas 1-processen är extremt komplex. Att 
Sahlgrenska haft svårt att erbjuda denna typ av 
kliniska studier är en av de allvarligaste flaskhalsarna 
för den medicinska forskningen i Västsverige.

Helt nya förutsättningar
Sverige förväntas klara att genomföra fler kliniska 
studier än vad som görs i dag. Det är ett uttalat mål i 
den nya svenska life science-strategi som regeringen 
presenterade i slutet av 2019.

Samtidigt har förutsättningarna för fas 1-studier 
förändrats radikalt på senare år. Med genkartläggning 
och förmåga att analysera och dra slutsatser från 
stora datamängder kan behandlingen specialdesignas 
för enskilda individer. Det som brukar kallas 
precisionsmedicin.

Göran Matejka beskriver ett paradigmskifte, 
modell större, både ur patientens perspektiv och ur 
forskningens.

– Vi är inne i den molekylärbiologiska eran. 
Det öppnar upp för att ge behandling med egna 
konstruktioner direkt till patient.

Det traditionella sättet att bedriva studier av hur 
nya läkemedel påverkar människor är att rekrytera 
tusentals patienter, och sikta brett i jämförande studier 
där patienterna har väldigt olika förutsättningar.

– I den nya informationsmiljön och med 
gentekniken kan vi hitta ett mycket litet antal 
patienter som liknar varandra väldigt mycket. Den 

stora breda gruppen har delats upp i många små.
Tiden från försök till medicin och behandling av 

människa kan därmed kortas kraftigt.
Det ställer i sin tur höga krav på sjukhusets labb- 

och analysdelar.
– Du måste ha oerhörd kompetens och robusta 

labbfaciliteter för att kunna ratta detta. Ska du ge en 
egenkonstruerad cellterapi till en patient måste det 
vara högsta kvalitet för att ens tänka tanken. 

– Vi har den nivån redan nu, men verksamheten 
är för fragmenterad, alltför utspridd på våra 
sjukhusområden.

Labbmedicin med ny struktur
En samlad labbmiljö med hög grad av automation, 
förmåga att analysera data och flexibilitet för att 
forska i nya konstellationerna är ett av huvudnumren 
i det Sahlgrenska Life-hus som planeras på själva 
sjukhustomten.

– I den labbmedicinska delen har vi nästan 
brutit upp den gamla strukturen för att nya 
kompetensområden ska blandas med varandra.

Men det ställer också nya krav på etiska 
överväganden, hantering av patientdata på ett 
säkert sätt och förmåga att samla in, hantera och 
tillgängliggöra data.

Där kommer prövningsenheten in i bilden.

Byggstenar i nya företag
En tredje pusselbit är närheten till det innovativa 
näringslivet. I dagliga sådana kontakter uppstår nya 
idéer och innovation som kan förändra och utveckla 
vården och bli byggstenar i helt nya företagsprojekt.

De lockar i sin tur människor, med eftertraktad 
kompetens, forskningsanslag och nya investeringar till 
Västsverige.

– Företag skulle kunna lösa vissa saker med hjälp 
av de kunskaper som finns här. Vi skulle kunna ge 
dem nya ingångar som skulle göra dem bättre, men 
också lära oss mycket själva, säger Göran Matejka 
och resonerar särskilt om betydelsen av att få in den 
privata sektorns IT-kompetens.

– Vi har ju så ofantligt mycket data att ta hand 
om. Det är en av våra stora framgångsfaktorer. IT-
branschen skulle ha en roll om den integrerades i 
klustret.

Göran Matejka ger också ett väldigt konkret 
exempel på hur erfarenheter och kompetens inom 
vården skulle kunna få betydelse för företag som 
utvecklar produkter och tjänster som handlar om 
interaktion mellan människa och maskin.

– Vi har världsledande forskare inom 
neurokognition här, säger han.

Neurokognition är sambandet mellan hjärnans sätt 
att fungera och kognitiva funktioner i olika miljöer. 
I digitaliseringen av vår vardag är det högaktuell 
kompetens. �

Vi behöver kunna erbjuda 
framtidens vård till 
människor i hela  
Västra Götaland.
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”Forskning nära vården  
en stor fördel för patienten”

Det är bara några hundra meter mellan 
cancerlabbet på Medicinareberget 
och onkologen på Sahlgrenska – där 
patienterna finns. Tack vare gångbron över 
Per Dubbsgatan går det att gå torrskodd 
hela vägen. Ändå är avståndet fortfarande 
för långt för cancerläkaren Lars Ny.

Lars Ny minns det som det var i går. En onsdag i 
slutet av februari 2012 samlades en grupp forskare 
och läkare med inriktning mot malignt melanom. 
Där och då, i universitetets konferenslokal på 
Medicinareberget, förstod deltagarna inte mötets 
betydelse. Men det skulle inte bara vara starten 
på ett helt nytt förhållningssätt till forskning 
och patienter. Det skulle också komma att öka 
överlevnadsmöjligheterna för människor med spridd 
hudcancer.

Som för Kent Persson i Landvetter. Kents 
historia har berättats flera gånger i medierna. Hur 
metastaserna bland annat i lungorna krympte ihop 
och försvann helt när han gavs möjlighet att testa den 
nya banbrytande behandlingsformen immunterapi.

Och vi ska återvända till honom och hur hans vita 
blodkroppar bekämpande tumörerna.

Gick från mötet för tidigt
Men först måste vi nämna att allt höll på att spricka 
där i konferensrummet februari 2012 – redan efter 
någon timme.

– Min kollega och jag kände att vi var tvungna 
att gå ifrån för att hantera vårt sommarschema. Vi 
missade den viktigaste dragningen, berättar Lars Ny 
om en omedveten felprioritering som skulle kunnat bli 
ödesdiger.

– Men en annan kollega insåg att jag också borde 
ta del av detta, och ordnade ett nytt möte någon 
vecka senare.

De här samtalen blev starten på det som kallas 
ett translationellt arbetssätt för cancerforskningen 
i Göteborg, och det som sedan organiserades 
i Sahlgrenska Translational Melanoma Group 
(”SATMEG”). 

Forskning på universitetet kopplades mer direkt 
ihop med forskning nära vården och behandlingen av 
sjukhusets patienter.

”Drar isär ridån”
Mötet på Medicinareberget tillkom mer eller mindre 
av en slump. Några forskare och läkare skulle träffas 
för att se om det fanns några gemensamma frågor att 
diskutera.

Men slumpen kom att förändra mycket. Och om 
slumpen hjälps på traven ökar chanserna till att bra 
saker utvecklas.

Lars Ny

 � Docent och universitetslektor i immunonkologi vid 
Göteborgs universitet. Överläkare vid onkologiska 
kliniken och verksam vid Sahlgrenska Center 
för Cancerforskning, som ligger i framkant för 
immunterapi som ny behandlingsform för cancer.

 � Medicinskt ansvarig för den kliniska 
prövningsenheten med fas–1 vid onkologen.

 � Bakgrund som forskningsläkare vid AstraZeneca  
och verksamhetschef samt nodföreståndare på 
Gothia Forum.
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Det är en av de viktigaste poängerna Lars Ny 
vill förmedla. Människor som oplanerat möts över 
gränserna kan tänka nya tankar tillsammans.

– Jag vill dra isär ridån så att alla aktörer kan se 
varandra och mötas i nya konstellationer, säger han 
och beskriver sin vision av Sahlgrenska Lifes funktion 
som en klustermiljö för translationell forskning.

Då, i februari 2012, var translationell forskning 
redan ett väletablerat internationellt begrepp. Men 
cancerforskarna i Göteborg som arbetade med 
malignt melanom hade inte börjat jobba så på ett mer 
utvecklat sätt.

– Det var fortfarande inga tydligt öppna dörrar mellan 
den akademiska forskningen och vården. Världarna 
möttes inte på ett naturligt sätt, säger Lars Ny.

Ett par år senare slog den nya behandlingsmetoden 
immunterapi igenom på allvar för många tumör -
grupper som en fjärde och lika viktig behandlings-
metod som kirurgi, strålbehandling och cellgifter. 
Det förlängde cancerpatienten Kent Perssons liv.
Han fick testa en behandling som ännu inte var 

godkänd för att användas i den vanliga vården. Det 
som brukar kallas för klinisk studie eller prövning.

Kent Persson har själv berättat om hur han gick från 
att vara dödshotande sjuk till att bli friskförklarad på 
sju månader. Redan efter en månad hade alla tumörer 
krympt och flera var helt borta.

Om vi utgår från patientens perspektiv, blir 
vården bättre om, som du säger, världarna 
möts?
– Det kommer att bli mer naturligt för alla patienter 
att bli delaktiga i forskning på detta sätt, genom 
kliniska studier. Det kommer de att märka. Man 
kommer att ha ökad tillgång till den mest moderna 
cancerbehandlingen, för den erbjuds främst inom 
kliniska studier. 

En fördel för patienten?
– De som varit med i våra kliniska studier lyfter ofta 
fram fördelarna för den enskilde. Du får en trygghet 
och ett närmast optimalt omhändertagande. En läkare 

och en sköterska med kontinuitet och långsiktigt 
individanpassad planering med undersökningstider 
och återbesök. För det är så studierna är upplagda.

– Så önskar man att det skulle vara för alla 
patienter. Men så är det ju inte.

Skulle antalet studier kunna öka genom en 
Sahlgrenska Life, och fler patienter få den 
här fördelen?
– Så vill jag tänka. Det finns väldigt många bra 
exempel. Kent är inte det enda exemplet på hur 
deltagandet i en klinisk studie helt ändrar livets 
förutsättningar.

Hade Kent fått den här chansen att leva 
mycket längre, om du och ditt gäng inte 
hade haft det här arbetssättet?
– Han och många andra patienter hade definitivt inte 
fått vara med om vi inte hade varit så engagerade i 
klinisk och translationell forskning. 

Lars Ny påpekar att det translationella arbetssättet 
har blivit självklart i medicinska universitetsregioner 
och forskningskluster runt om i världen. I Västsveriges 
närhet är Oslo Cancer Cluster ett exempel.

– Där ligger de jättenära varandra med preklinisk 
forskning, labb, kliniska studier och patientkontakter. 
Erfarenheterna därifrån är mycket intressanta för oss.

– Men du ser det även i Öresundsregionen, i 
Köpenhamn har man kommit väldigt långt, och 
runt om i Europa och i Nordamerika. Alla de stora 
amerikanska cancersjukhusen jobbar mycket tydligt på 
det här sättet, säger Lars Ny.

Hans förväntningar på Sahlgrenska Life är 
tydliga. Det handlar om närhet och att stimulera 
samspel mellan de olika aktörer som bidrar till 
forskningsresultat och nya behandlingsmetoder.

Men det är inte bara de redan fungerande nätverken 
och personliga kontakterna som skulle gynnas.

– De här broarna mellan Medicinareberget och 
vården här på sjukhuset har betytt en stor förändring 
i lättillgänglighet. Jag ser Sahlgrenska Life som en 
utvidgning av dessa kontaktvägar, så att fler når 

varandra på ett enklare sätt. Man träffas på ett 
naturligt sätt i vardagen.

– Det är så jag tror man skapar en integrerad 
forskningsmiljö, till fromma framförallt för den 
translationella medicinen, säger Lars Ny.

– Det finns forskning där vi verkligen kan göra nytta 
för varandra. Då tar man upptäckter från laboratoriet 
till kliniken. Eller motsatt att man sett något i kliniken, 
för det till laboratoriet och ser om det går att hitta 
förklaringsmodeller.

Det där kan du väl göra redan idag. Broarna 
finns ju?
– Inte på det sättet. Det här bygger fortfarande på 
etablerade kanaler. Vi hittar de personer vi redan 
känner i en specifik miljö. Sahlgrenska Life skulle 
kunna innebära att man öppnar upp detta på ett 
helt annat sätt. Mer förutsättningslöst som en del i 
organisationen och infrastrukturen.

Det finns ju mycket som talar för att det skulle 
fungera, eftersom vi kan titta på exempel från andra 
delar av världen.

– I och med att sjukhuset nu arbetar för att bli ett 
comprehensive (både brett och spetsigt) cancercenter 
blir det också mer naturligt och viktigt att den 
prekliniska forskningen kommer närmare kliniken.

Vad tänker du på i första hand?
– På akademiska kliniska studier som vi vill 
vara med och göra, som ibland också kräver 
näringslivsmedverkan. Då ställs helt andra krav på en 
dokumentation och förståelse för det man vill göra. 
Det behövs preklinisk forskning innan man tar steget 
vidare för att lägga fram sitt ”case” för dem man vill 
samarbeta med.

Hur tycker du att Västra Götaland lyckas 
med detta?
– Vi har goda förutsättningar. Traditionellt har Sverige 
en stark life science–industri även med internationella 
mått mätt. Och vi har en bra välfungerande 
sjukvårdsstruktur för specialistsjukvård, även om man 
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glömmer bort i debatten ibland hur bra vi är.
– Vi har introducerat nya behandlingsmetoder 

inom onkologi, både inom strålbehandling och inom 
medicin, som ligger långt fram. Men vi behöver bli 
bättre för att förstärka vår position på den kliniska 
forskningssidan.

– På mitt område är vi med i princip alla större 
kliniska prövningar som bedrivs i Europa. När vi pratar 
melanom har vi absolut en stark position. Melanom 
är en spets för det här sjukhuset. Den struktur vi har 
byggt upp behöver naturligtvis utvecklas, men den kan 
också vara en hyggligt bra modell för att förstå vad 
som är framgångsfaktorer.

Den kritiska massan i Västsverige är tillräckligt stor 
för att vara en internationell konkurrensfördel, enligt 
Lars Ny.

– Vi har ett bra befolkningsunderlag i vår region och 
ett sammanhållet universitetssjukhus. Så ser det inte ut 
i de andra svenska storstadsregionerna. Där är det ett 
mer splittrat engagemang runt universitetssjukvården.

Kan man tala om konkurrensfördelar?
– Jo, det är absolut konkurrensfördelar. Det 

ligger både i bred kompetens och patientunderlag. 
Men vi behöver bli bättre på att förstärka den 
akademiska och den prekliniska delen. Stockholm 
och Lund är konkurrenskraftiga på att få in externa 
forskningsmedel, så där har vi en del att lära. Bredden 
behöver utvecklas rejält.

– Men vi har ett relativt centraliserat 
omhändertagande av patienter, vi tar ofta hit patienter 
från hela Västra Götaland och Norra Halland. Det 
har ett pris för den här verksamheten. Det kräver 
mycket av dem som jobbar på det här stället, och av 
universitetssjukhuset att kunna hävda sig mot övriga 
sjukhus i regionen. Det är inte alltid så lätt. Men 
det är också en fördel för då får vi ett avgörande 
patientunderlag för forskningen.

I en klustermiljö har näringslivet en tydlig 
roll. Är det självklart för dig?

– I mitt arbete med medicinsk onkologi ger 

samarbetet med industrin fördelar som mer 
eller mindre är en förutsättning för att vara 
konkurrenskraftig i den typen av forskning.

– I dag jobbar vi ju en del med stora internationella 
företag. Men jag skulle gärna se att vi arbetade mer 
med lokala biotechföretag och nationella mindre 
läkemedelsbolag. Vi försöker gå i den riktningen, 
för vi tror det är ett sätt att hålla det närmare oss 
själva och att det gynnar oss på sikt. Det är mycket 
svårare att vara en organisation som syns i ett globalt 
sammanhang annars.

Vad är det som gör er attraktiva för sådana 
samarbeten?

– Det är patientunderlaget, vår erfarenhet och 
kompetens för att bedriva den typen av forskning. 
Sedan är det ömsesidigt, företagen får på längre sikt 
en möjlig kommersiell ingång för att göra detta. Det 
kommersiella möter det akademiska, vetenskapliga på 
ett hyggligt bra sätt.

Skulle satsningen på Sahlgrenska Life kunna 
påverka detta samspel mellan näringslivet, 
vården och akademin?

– Det är nog en förväntan att det ska göra 
det. Så som vi försöker utveckla vår egen kliniska 
prövningsenhet på onkologen, med bildandet av en 
fas 1-enhet, blir det någon slags mikromiljö för det 
som jag tänker att man skulle kunna uppnå genom att 
bygga en större struktur som Sahlgrenska Life.

Finns det resurser för detta i en alltmer 
pressad sjukvård?

– En otrolig viktig sak i detta är att sjukvården 
förstår att det måste finnas luft i systemet. Det går inte 
att jobba med en så slimmad organisation som vi gör 
just nu. Då får detta inte plats. Ska man bygga den 
här typen av strukturer ska man inte tro att det finns 
möjligheter för forskande läkare att göra det på tid 
som inte finns. �

Sahlgrenska Comprehensive Cancer Center

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
har ambitionen att vara ett av 
Europas ledande cancersjukhus. Sedan 
hösten 2019 är sjukhuset fullvärdig 
medlem av Organization of European 
Cancer Institutes. Den europeiska 
samarbetsorganisationen har till uppgift 
att ackreditera sjukhus som kan erbjuda 
cancervård av hög kvalitet utifrån 
internationella kriterier.

Under våren 2020 lämnade Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset i samverkan med Sahlgrenska 
akademin och regionalt cancercenter in en ansökan 
om att få starta en sådan ackrediteringsprocess för 
Sahlgrenska Comprehensive Cancer Center (SCCC).

I ett CCC samlas cancervården på ett sätt som inte 
görs på sjukhuset idag. Det skapar nya och starkare 
samarbeten mellan de olika verksamheterna som 
arbetar med cancer. I dag utgör det omkring en 
fjärdedel av hela sjukhusets verksamhet.

Målet med ansökan är att ge tryggare, säkrare och 
bättre vård för patienterna. Ackrediteringen väntas bli 
klar under 2021. �
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”Teamet blir länken mellan 
patienten och forskningen”

Cancerkirurgen Roger Olofsson Bagge ser 
framför sig hur Sahlgrenskas komplexa 
metod för att behandla malignt melanom 
kan skalas ned till ett enkelt kirurg-kit – 
och säljas på export.

– Det behövs nog ingen hjärt-lungmaskin för två 
miljoner. Det räcker med en vanlig pump.
Roger Olofsson Bagge står för en av 
spetskompetenserna i Sahlgrenska 
Universitetssjukhusets 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.

– Tekniken finns sedan 1950-talet. Men vi har 
utvecklat den till att bli minimalinvasiv. Istället för 
öppen kirurgi så görs det numera med två fem 
millimeter stora snitt där det endast behövs ett plåster 
efteråt, säger Roger Olofsson Bagge.

Enkelt förklarat stänger han av patientens arm eller 
ben från resten av kroppen med en avsnörning, och 
kopplar in en hjärt-lungmaskin. Med den sköljer han 
kroppsdelen med en dödlig dos cellgift upphettad till 
40 grader under en timme.

Efteråt får patienten plåster där slangarna 

kopplades in. Om operationen görs på fredagen kan 
patienten gå hem redan under helgen.

Söker förändring
Men Roger Olofsson Bagge är också en av de många 
nyfikna medarbetarna inom vården som hela tiden 
funderar på hur behandlingsmetoder kan utvecklas 
och förändras. Det handlar om gränsöverskridande 
samarbeten, teknisk utveckling, innovation och 
processer. Och om omställning av vården som en följd 
av en förändrad omvärld och nya patientbehov.

På det viset är Roger Olofsson Bagge en person som 
i konkret handling demonstrerar effekterna av det som 
brukar kallas ett translationellt arbetssätt. Hans team 
blir länken mellan patienten, forskningen på sjukhuset 
och forskningen på universitetet.

Och nu har han sett att hans avancerade metod för 
att intensivbehandla tumörer i armar och ben skulle 
kunna bli tillgänglig för många fler.

Det förutsätter ytterligare två kopplingar i en 
västsvensk translationell klustermiljö. Nämligen både 
mot näringslivet och mot Chalmers.

– Nu är behandlingen så komplex att bara vi kan 
utföra den. Men när man skärskådar den inser man att 
det går att plocka bort mycket. Min vision är att man 
ska kunna köpa en låda med allt som behövs, och en 
enkel pump. Hjärt-lungmaskinen behövs inte. Det ska 
vara standardiserade grejer, som paketeras så att det 

Roger Olofsson Bagge

 � Docent vid Göteborgs universitet, kirurg och sektionschef 
för bröst- och melanomteamet på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset.

 � Forskargruppledare på Sahlgrenska Center for Cancer 
Research (SCCR) och Wallenberg Centre for Molecular and 
Translational Medicine (WCMTM) vid Göteborgs universitet.
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går att sälja en behandling som inte funnits tidigare, 
säger han.

Mindre exklusivt
Den utveckling Roger Olofsson Bagge ser framför sig 
leder till att fler patienter kan bli hjälpta av en metod 
som fungerar. Men den leder samtidigt till att hans 
egen nuvarande kompetens blir mindre exklusiv.

– Den enda utvecklingen som gäller inom 
cancerkirurgi är att minska det kirurgiska ingreppet, 
minska traumat för patienten. Förut var kirurgi alltid 
förstahandsbehandling. Nu går utvecklingen till att 
patienter med mer avancerad sjukdom startar med 
systemisk onkologisk behandling och kirurgins roll 
hamnar snarare i slutet av behandlingen. Detta måste 
man som kirurg se och anpassa sig till, annars kommer 
det att komma väldigt överraskande om tio år.

Samtidigt pågår en helt annan medicinsk utveckling 
inom cancervården i Västsverige. Den får antagligen 
ännu större konsekvenser för kirurger som specialiserat 
sig på att operera bort tumörer.

Det blir ytterligare ett väldigt talande exempel på 
hur ett translationellt arbetssätt fungerar i praktiken – 
och hur det gör skillnad för människor.

Ny medicin kompletterar
Sahlgrenska Universitetssjukhuset har även 

spetskompetens inom det nya glödheta området 
immunterapi för att behandla cancer. Då handlar det 
om att aktivera patientens eget immunförsvar, med 
vita blodkroppar som bekämpar, krymper och till och 
med avlägsnar tumörer och metastaser i spridd cancer.

Roger Olofsson Bagge och hans kollegor 
inom vården och forskningen ser redan ett 
potentiellt samband mellan cellgiftsbehandlingen, 
med de bortkopplade armarna och benen på 
kirurgavdelningen, och effekterna av immunterapin.

– Det visar sig att den egentliga effekten av att 
skölja cellgifter i benet är nog att man råkar döda 
tumörerna på ett väldigt immunogent sätt. När de 
dör aktiveras immunförsvaret. Det var en del av 
min avhandling. Nu har vi kunnat återskapa detta i 
djurmodeller.

– Vi hade lite tur. Det visade sig att cellgiftet vi 
använder, som i princip är en variant av senapsgas, är 
väldigt effektivt för att aktivera immunförsvaret. Giftet 
dödar tumören som visar upp sitt innehåll.

– Men vi kunde också visa att den aktiveringen 
stängs av efter fyra veckor. Men de nya immunterapi-
läkemedlen kan avbryta den mekanismen. Nu 
kombinerar vi behandlingarna så att immunförsvaret 
kan arbeta längre.

Samarbete med ingenjörer
Det translationella arbetssättet, med överföring av 
resultat från grundforskningen inom Sahlgrenska 
akademin till de kliniska studierna på sjukhuset och 
erfarenheterna från vården och patienterna ökar 
chanserna till att helt nya metoder upptäcks.

– Nu gör vi studier på människor för att se om 
de här två behandlingarna kan kombineras. Det 
är ett exempel på det translationella arbetssättet. 
Vi tog blodprover på patienterna, gick till berget 
(Medicinareberget) där det fanns en doktorand och 
provrörsforskning, sedan kom vi upp med en idé och 
nu är vi tillbaka i kliniken.

Samma typ av konkreta samarbeten gäller 
för den tekniska utvecklingen för att göra 
behandlingsmetoden till en produkt som förpackas för 

försäljning.
– Jag har en idé om vad jag vill göra. Jag kan gå 

till Chalmers, eller kanske till ett startupbolag på 
Sahlgrenska Science Park, som skulle kunna bygga 
lådan och utveckla pumpen.

– Kopplar man sedan ihop de här två grejerna har 
man plötsligt en behandling som går att sälja. Enkelt, 
och förbättrad effekt. Något som är konceptuellt nytt.

Mötesplatser blir viktiga
De goda erfarenheterna av samverkan över gränserna 
går att ta med sig in i Sahlgrenska Life och lite 
grann stå som modell för ett utbyggt translationellt 
arbetssätt.

Roger Olofsson Bagge vet precis vad han ser 
som absolut viktigaste i en sådan ny miljö. Viktigare 
än såväl nya vårdavdelningar som labbytor och 
operationssalar är mötesplatser. Gemensamma ytor 
där akademikerna och vårdens medarbetare kan stöta 
på varandra för att så frön till nya samarbeten.

– Överbyggnaden mellan Sahlgrenskatomten och 
Medicinareberget blir viktigast, säger han.

– Vi har ju redan den lilla bron. Den fanns inte 

när jag började här, och det fanns noll samarbete 
över. Men så fort den byggdes blev det annorlunda. 
Jag går över den varje dag. Jag har ett labb och ett 
kontorsrum uppe på berget.

– Men det behövs något mer. Nu går det att 
transportera sig mellan de här två världarna. Men 
problemet är fortfarande mötesplatserna. De måste 
komma till.

Rörligt mål
Samspelet mellan universitetsforskningen och 
sjukhuset behöver också bygga på insikt om varandras 
olika förutsättningar. Det är Roger Olofsson Bagges 
erfarenhet. 

– Sjukhusets strukturer är stabila, även om 
organisationen görs om ibland. Vi kommer att 
finnas här långsiktigt för att ta hand om samma 
cancerformer som idag.

– Men på universitetssidan är det annorlunda. Det 
är ett misstag om jag, som jobbar med bröstcancer, 
långsiktigt kopplas ihop med en forskargrupp uppe på 
berget som just då också jobbar med bröstcancer. Det 
är ju inte så grundforskning fungerar. Ta forskningen 
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på stamceller som exempel, i ett visst skede är det 
intressant med bröstcancer, nästa år kanske intresset 
flyttas till lungcancer. Sedan är det något annat som 
följer efter stamceller. 

– Det är lite av ett problem, om linjen dras från 
något som är väldigt fast, som bröstcancer här, till 
en forskargrupp som hela tiden kommer att flytta på 
sig. Vi kan inte bygga samarbete så. Den akademiska 
världen ser helt annorlunda ut om tio år. Om den inte 
gör det har man gjort något fel. För oss är det ett 
rörligt mål på andra sidan.

Det är där bron kommer in i bilden. En silicon valley-
miljö i mitten.

– Den måste ha ett väldigt bra café, eller 
restaurang. Där ska de lite trötta klinikerna, som 
har alla patienter och kanske ser idéerna, träffa de 
visionära, lite flyktiga forskarna, som kanske är olika 
från år till år. I någon form av smältdegel.

– Dagens bro är för liten för att de här mötena 
ska kunna äga rum. Hela bygget Sahlgrenska Life ska 
egentligen vara en stor bro. En mötesplats.

Drar både patienter och forskare
Men det räcker inte med ett ställe för slumpartade 
möten mellan individer över de gamla gränserna.

Roger Olofsson Bagge talar sig också varm 
för behovet av infrastruktur i form av processer, 
datahantering och systematik för att fler kliniska 
studier ska bli verklighet. Det är många praktiska saker 
som behöver ändras, anser han.

– Vi kan höja blicken och ta ledartröjan även 
nationellt och internationellt på vissa grejer, att det är 
hit man åker som patient inom vissa områden. 

I Västra Götaland, och med Sahlgrenska Life-
strukturen, ska chansen till bot och lindring vara 
större. Det är en vision som ska vara attraktiv både för 

patienter och forskare/läkare.
– Då handlar det om forskning. Det är där det 

händer. Och det händer så fort nu. 
– Immunterapi är en fantastisk grej. Ett av de mest 

välförtjänta nobelprisen någonsin. Men det är helt 
nytt, förbannat dyrt och krångligt. Det är ju bara ett 
par läkemedel hittills, men det är hundra på ingång. 
Det har öppnats en helt ny kran, ungefär som när man 
uppfann elektriciteten, sedan kommer det hur många 
applikationer som helst. Då måste man ha de här 
visionära personerna som förstår att vi kommer att rita 
om kartan.

– Om vi ska en sådan vision vill vi ha patienter 
hit från hela Norden. Göteborgare åker redan till 
Helsingfors för behandling för att de har lite kortare 
väntetider. Men vi vill att patienter därifrån istället ska 
komma hit och få cutting edge-behandling.

Närhet en konkurrensfördel
Ett universitetssjukhus som vill konkurrera om 
internationella toppforskare behöver erbjuda en 
miljö med särskilt goda förutsättningar för att uppnå 
resultat. Närheten är en sådan fördel. 

– Kommer man utifrån och tittar på vad vi gör 
upplever man att det är så nära mellan universitetet, 
sjukhuset, Chalmers och industrin. Förvånansvärt 
nära. Det är vår potentiella styrka jämfört med till 
exempel stora amerikanska sjukhus som är mycket 
mer utspridda.

– Men om vi inte lyckas koppla ihop sjukhuset med 
universitetet, som ju ligger inom några hundra meters 
avstånd och mentalt ganska nära, kommer vi aldrig få 
in civilingenjörer i det här. Och ännu mindre industrin 
som jobbar på ett annat sätt, säger Roger Olofsson 
Bagge. �
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Kristina Lagerstedt

 � Vd och grundare 1928 Diagnostics.
 � Doktor i medicin, cancerforskare samt MSc i kemi.

Susanne Staaf 

 � Operativ chef och grundare 1928 Diagnostics.
 � Doktor i Medicinsk Biokemi samt MSc i Biokemi.

Naturliga mötesplatser, nätverkande 
och nyfikenhet på andra människor. Det 
är en bra grund för ett framgångsrikt 
entreprenörskap inom life science, enligt 
1928 Diagnostics vd Kristina Lagerstedt.

Med marknadsnärvaro i tio länder, och verksamhet 
mitt i en av de stora globala hälsoutmaningarna, är 
1928 Diagnostics ett av Sveriges hetaste tillväxtbolag 
inom tekniksegmentet av life science.

Produkten är en molnbaserad plattform för 
profilering och spårning av bakterier och andra 
smittämnen som orsakar infektioner. Den utför 
automatiserad analys av DNA från smittämnet och 
kan användas för att få kontroll på spridning inom ett 
sjukhus.

När ett utbrott av resistenta bakterier misstänks 
görs en analys av bakteriens DNA-kod på 
sjukhuslaboratoriet. Resultatet laddas upp till 1928 
Diagnostics mjukvara. Inom några minuter ges sedan 
svar på om det pågår ett utbrott, och vilken antibiotika 
det skulle kunna bekämpas med.

I planerna framåt ligger diagnosverktyg för 
enskilda patienter. Det förutsätter dock att DNA-
sekvenseringstekniken blir mer rutin i vården än den är 
i dag.

Radarparet Kristina Lagerstedt och Susanne Staaf 

”Goda relationer viktigt för 
att lyckas inom life science”

grundade företaget 2014. Båda har medicinsk 
forskarbakgrund och stort kontaktnät i både vården 
och inom life science-branschen.

Hur är det att bygga företag från life 
science-miljön i Göteborgsregionen?

– För oss har det varit väldigt positivt att göra 
det från Göteborg. Vi hade en bra grund med 
goda relationer med Sahlgrenska och vet hur man 
kommunicerar med läkare. Jag hade också en god bild 
av innovationssystemet, och kunde utvärdera det. Det 
tror jag är viktigt, säger Kristina Lagerstedt.

Hon beskriver både sig själv och sin kollega Susanne 
Staaf som utpräglade nätverkare av naturen.

Chalmers Ventures blev en av 1928 Diagnostics 
första investerare. Sedan har uppbackning i 
andra former från bland annat GU Ventures och 
Sahlgrenskas Science Park varit värdefullt.

– Tidigare upplevde jag att det var mer distans 
mellan inkubatorerna i Västsverige. För ett bolag med 
kopplingar till såväl Sahlgrenska som Chalmers och GU 
blev det fånigt att de inte jobbade närmare varandra. 
Men det har de blivit mycket bättre på. 

Kristina Lagerstedt framhåller också Västra 
Götalandsregionens såddfinansiering, på upp till 
800 000 kronor i lån, som väldigt betydelsefull.

– Hade inte det funnits hade vi aldrig kommit 
framåt så snabbt som vi gjort. Det är extremt viktigt.

Men det finns också en tröghet att hantera i Västra 

Götalandsregionen, som Kristina Lagerstedt uppfattar 
det.

– Generellt är det svårt för startups att komma in 
på sjukhusen i Sverige. Det kan dels bero på att det 
är uppdelat på landsting/regioner, men också på en 
rädsla för att göra fel när man jobbar med unga bolag 
som inte är etablerade.

– Det har gått bra för oss, men jag tror många väljer 
bort den svenska marknaden för att det är för trögt. 
Vi är duktiga på innovation, tech och medtech och 
har en stark tradition på dessa områden här i Sverige. 
Vi skulle kunna accelerera det genom att vara lite mer 
modiga.

Men mycket handlar om det förtroende som skapas 
i mötet mellan människor, betonar Kristina Lagerstedt.

– Det är väldigt viktigt för bolag som vill lyckas 
inom life science att ha fungerande relationer och 
samarbeten.

Alla är inte bra på att nätverka, men 
kan ju ändå ha goda idéer som behöver 
förverkligas?

– Det är därför man behöver skapa genomtänkta 
miljöer där alla typer av människor kan mötas och 
etablera samverkan.

Vad skulle Sahlgrenska Life få för betydelse?
– Viktigast är att folk i ledande positioner på 

sjukhuset prioriterar det här, att de tycker att det är 
viktigt och spännande att hänga med entreprenörerna. 
Det är vad jag tror på. Att man lär känna varandra och 
ser ett värde i att profilera sjukhuset, testa nya saker 
och vara med i framkant.

– Jag tycker att det händer mycket nu och att det är 
roligt att Sahlgrenska Life är på väg att hända. �
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Som tolvåring kunde Java Walladbegi inte 
föreställa sig vad som senare skulle växa 
fram på den öde Lindholmspiren där GP 
fotograferade honom. 20 år senare är han 
själv en del av en annan innovationsmiljö 
med stor potential.  
– Reportaget påverkade min framtid, säger 
han.

För 20 år sedan tog Göteborgs-Posten med sig en 
grabb från Tynnered till Lindholmspiren, för att sätta 
ord och bild på visionen om Göteborgs utveckling. 
Artikeln började så här:
”Java ser liten ut, där han står mitt på den stora 
asfaltsplanen. Men han har fyllt 12, och är framtiden. 
Det är stort. Om tio år kan Java Walladbegi mycket väl 
vara en av de tiotusentals smarta, unga IT-människor 
som håller till här – i ett grönskande nytt och fräscht 
högteknologiskt samhälle.”

Då var Lindholmen en ödslig minnesplats över den 
förlorade varvsindustrin. En påminnelse om kristider. 
Men det fanns en vision om något nytt, något helt 
annat. Ett teknikkluster med inriktning mot IT, fordon, 
mobilitet och digital kommunikationsteknik.

I dag är området runt Lindholmen Science 
Park Sveriges hetaste innovationsmiljö och 

fastighetsmarknad.
Hit söker sig bolag och högutbildade människor 

från hela världen för att få vara en del av utvecklingen 
mot självkörande, uppkopplade och elektrifierade 
fordon. Här finns det nationella AI-centret och 
här är själva avstampet i det utvecklingssprång 
Göteborgsregionen är inne i.

Det mesta som GP-artikeln tog upp som en vision 
blev också verklighet. Satsningen gick hem.

Själv såg sig Java Walladbegi helst som framtida 
fotbollsproffs i Barcelona, berättade han i artikeln. 
Men det blev ingen fotbollskarriär för honom. Han 
satsade på naturvetenskap istället.

Från Lindholmen till 
Medicinareberget på 20 år

Java blev tandläkare och forskare. Sommaren 2019 
disputerade han i odontologi vid Göteborgs universitet 
där han nu även undervisar och handleder studenter.

2021 går han på medicinprogrammet i Göteborg 
för att även bli läkare.

Samtidigt är han anställd som forskare vid 
medicinteknikbolaget BrainCool i Lund. Där har han 
slutfört en stor klinisk studie på en metod för att 
förebygga vanliga biverkningar av cellgiftsbehandling 
av cancer.

Vid 32 års ålder är Java Walladbegi ett exempel 
på de möjligheter som skapas i gränssnittet mellan 
odontologi, medicin och teknik.

Mellan akademisk forskning och patientnära 
forskning.

Och mellan vården och innovationer som skapas i 
näringslivet.

När han står på sjukhusområdet ser han själv också 
den slående parallellen mellan visionen för Sahlgrenska 
Life och det han själv sett hända på Lindholmen efter 
det där tidningsreportaget för 20 år sedan.

– Jag minns reportaget som det var i går. Att vara 
med där påverkade min framtid, när jag bestämde mig 
för att satsa på studierna. Några år efter den artikeln 
såg jag gångbron mellan Medicinareberget och 
sjukhuset och drömde faktiskt om att någon gång få 
gå där, säger han.

Java Walladbegi tackar sin huvudhandledare, Mats 
Jontell, professor i oral medicin och patologi, och 
internationellt erkänd inom sitt gebit.

– Det var han som bjöd in mig till den akademiska 
världen. Jag hade nog inte så mycket insikt om den 
när jag gick grundutbildningen. Jag såg mig inte som 
en forskare. Men Mats gav mig möjligheten att bli 

Java Walladbegi

 � Tandläkare och doktor i odontologi 
med avhandlingen Preclinic Studies for 
cryoprevention of oral mucositis.

 � Studerar medicin vid Göteborgs universitet.
 � Forskar inom, och produktutvecklar, 

medicinteknisk behandling vid 
medicinteknikbolaget BrainCool i Lund.

Reportage i Göteborgs-Posten 13 juni 2000.
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industridoktorand.
Som anställd i ett företag med placering på 

Odontologen i Göteborg fick Java Walladbegi 
möjlighet att ta del av klinisk forskning runt om i 
världen. De senaste åren har han även tillbringat på 
Karolinska Universitetssjukhuset.

– Det öppnade upp en helt ny värld. En fantastisk 
resa med samarbeten över gränserna, säger han och 
beskriver exakt de processer som Sahlgrenska Life 
enligt planerna ska stimulera.

– Min forskning började med cellinjer i labbet, 
sedan gick vi över till friska frivilliga individer här på 
institutionen och sedan till patienter sjuka i blodcancer. 
Vi har verkligen hela panoramat. Det är det roligaste 
med forskningen.

– Risken är annars att man som prekliniker fastnar 
i labbet, och som kliniker fastnar i att enbart arbeta 
med patienter. Då får man inte kopplingen över 
gränserna.

Att utveckla nya mediciner eller behandlingar 
brukar ta många år. Men medicintekniska produkter 
kan gå snabbare.

– I mitt fall tog det bara fyra fem år, från det 
vi hade forskningsprotokoll och sjösatte hela mitt 
doktorandprojekt, tills att vi nu är klara med den 
kliniska studien.

När cancer i till exempel benmärgen, blodet och 
lymfvävnaden behandlas med cellgifter påverkas även 
munhålans slemhinnor. Det kan orsaka blåsor och 
stora smärtsamma sår som hindrar patienten från att 
äta och dricka. Risken är också stor för infektioner.

– Det är en av de värsta biverkningarna vid 
cancerbehandling. Bästa sättet att förhindra det är 
att kyla ned munhålan så att blodkärlen drar ihop 
sig och förhindrar cellgifter från att komma ut i 
munhålan. I Sverige, och ett fåtal andra länder som 
har tillräckligt rent vatten, kan patienterna tugga is 
för att få lindring. Men det är obehagligt och i de allra 
flesta länder är infektionsrisken för stor, förklarar Java 
Walladbegi.

Den metod han forskar kring är en maskin som 
cirkulerar rätt tempererad vätska i ett slutet system.

Idén kommer från de kontakter som arbetades 
upp mellan professor Mats Jontell och BrainCool, 
som är specialiserat på medicinteknisk kylning i andra 
sammanhang.

Resultaten från den kliniska studien väntas 
våren 2021. Om de blir positiva förväntar sig Java 
Walladbegi att en stor marknad öppnas över hela 
världen. Han ser fram emot lanseringen, men har inga 
planer på att släppa medicinstudierna vid Sahlgrenska 
akademin.

– Nu ser jag problemet från ett håll. Men min natur 
är sådan, att jag gärna vill se det från flera perspektiv. 
Både odontologiskt och medicinskt.

– Jag vet att det finns många forskningsprojekt där 
man aldrig korsar varandras vägar. Där skulle man 
kunna dra nytta av varandras kompetenser och bredda 
forskningen.

Men det är inte bara samarbeten mellan olika 
vårdyrken som ger fördelar.

– Jag har jobbat tillsammans med ingenjörer de 
senaste fyra åren, och min handledare har under 
minst 20 år samspelat med forskare från Chalmers, 
folk som är kompetenta inom AI och människor från 
life science-branschen, säger Java Walladbegi och är 
i tankarna tillbaka på den ödsliga Lindholmspiren där 
ett av Sveriges hetaste kompetenskluster nu finns.

Numera bor han bara några kvarter därifrån.
– Jag blev inte fotbollsproffs. Men jag håller 

fortfarande på Barcelona, säger han. �

Det öppnade upp  
en helt ny värld.  
En fantasisk resa.
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Den snabba utvecklingen av 
precisionsmedicin, vård som är 
skräddarsydd för individen, är en av 
grundbultarna i regeringens life science-
strategi. Sahlgrenska Life utformas som en 
potentiellt viktig komponent i strategin.

Under pandemin har det blivit tydligt att life 
science-sektorn är en samhällsviktig verksamhet 
och behovet av samverkan för att möta globala 
samhällsutmaningar är stort. Behov av samverkan 
gäller även den pågående omställningen av hälso- och 
sjukvården som innebär förändrade arbetssätt och 
nya samarbeten. Det är en av slutsatserna i den life 
scicence-strategi som regeringen lade fram hösten 
2019. Det ligger väl i linje med de övergripande mål 
som satts upp för Sahlgrenska Life. Satsningen kan 
ses som ett västsvenskt bidrag till Sveriges position 
inom precisionsmedicin. Det stämmer också med 
de visioner för ett utvecklat arbetssätt, med nära 
kontakter mellan akademisk forskning och vården, 
som uttrycks i intervjuer i den här rapporten. För att 
långsiktigt kunna möta hälsoutmaningar behöver 
Sverige fortsätta satsa på forskning och innovation, 
enligt regeringens strategi.

Så här formuleras behoven:
”Denna förändring utmanar rådande arbetssätt, 
prioriteringar och strukturer och skapar nya behov. 
Sverige måste nu säkerställa att alla delar av vården 
har de förutsättningar som krävs för att denna 
systemtransformation ska kunna fortsätta. Detta 
måste ske i nära samverkan med näringslivet, berörda 
myndigheter och universitet och högskolor. Det är 
avgörande för hälsa och livskvalitet hos befolkningen 
att det finns goda förutsättningar för vården att 
implementera ny teknik.”

I strategin prioriteras åtta områden där förändringar 
bedöms vara särskilt angelägna:

1. Strukturer för samverkan.
2. Nyttiggörande av hälso- och vårddata för 

forskning och innovation.
3. Ansvarsfull, säker och etisk policyutveckling.
4. Integrering av forskning och innovation i 

vården.
5. Välfärdsteknik för ökad självständighet, 

delaktighet och hälsa.
6. Forskning och infrastruktur.
7. Kompetensförsörjning, talangattraktion och 

livslångt lärande.
8. Internationell attraktivitet och konkurrenskraft.

En nationell  
life science-strategi

Alla dessa områden finns även med i de resonemang 
som förs av vårdens och universitetets medarbetare 
och ledning, i de intervjuer som den här rapporten 
bygger på. Regeringens life science-strategi har 
arbetats fram under ledning av Jenni Nordborg 
och undertecknats av statsråden med ansvar för 
Näringsdepartementet, högre utbildning och forskning 
samt Socialdepartementet. 

I strategin betonas betydelsen av samverkan, 
kraftsamling tvärs över flera olika sektorer och att den 
fria grundforskningen utgör basen för att långsiktigt 
ta sig an hälsoutmaningen. ”För att Sverige ska kunna 
vara en globalt konkurrenskraftig life science-nation är 
det nödvändigt med bred samverkan. Omställningen 
mot precisionsmedicin inom vård och omsorg kommer 
att kräva engagemang från sektorns samtliga aktörer. 
Systeminnovation är viktig för att ta tillvara nya 

digitala möjligheter och dataanvändning, för att 
därigenom kunna erbjuda en effektiv, tillgänglig, 
individanpassad och förebyggande hälso- och sjukvård 
och omsorg.”

Regeringen bedömer att det är viktigt att det 
finns goda möjligheter att kombinera kliniskt arbete 
och forskning i alla delar av vården för fortsatt 
utveckling av svensk hälso- och sjukvård. ”, skriver 
man i strategidokumentet. Regeringen vill också se 
att fler kliniska studier i samarbete med näringslivet 
ska förläggas i Sverige. ”För att Sverige ska kunna 
konkurrera om framtida studier krävs infrastruktur som 
medger snabb introduktion i kliniskt bruk och effektiv 
utvärdering av diagnostik och behandlingsresultat, 
samt att hälso- och sjukvården har de resurser och 
de kompetenser som krävs för att kunna delta i 
näringslivssamarbeten.” �
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Den nationella strategin har tagits fram av Jenni Nordborg, 
regeringens samordnare för life science.
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Sahlgrenska Life stärker det västsvenska 
life science-klustret i hård global 
konkurrens. Men det är också en chans 
för Göteborgs stad att skapa en mer 
sammanhållen citymiljö. Det anser 
Gunilla Grahn-Hinnfors, ansvarig för 
stadsutvecklingsfrågor på Västsvenska 
Handelskammaren.

Från Sahlgrenska finns Guldheden, Linné och 
innerstaden inom gång– och cykelavstånd.
Med Sahlgrenska Life skapas möjlighet att knyta ihop 
Göteborgs citymiljöer. Västsvenska Handelskammaren 
ser Sahlgrenska Life ur näringslivets perspektiv. Då 
tillför projektet flera olika betydelsefulla funktioner till 
staden.
– Det är en väldigt viktig sak för en storstadsregion. 
En bredd i utbudet på arbetsmarknaden, och den här 
typen av spetsforskning, lockar kompetens från hela 
världen. Det är betydelsefullt för stadens utveckling i 
stort, säger Gunilla Grahn-Hinnfors.

Nytt kompetenskluster
Stadsutveckling är ett av flera bärande argument för 
etableringen av ett nytt kompetenskluster inom life 
science, som Västsvenska Handelskammaren ser det.

– Det skapar underlag för service och andra 

verksamheter även i kringliggande stadsdelar.
Utvecklingen runt it– och mobilitetsklustret på 

Lindholmen lyfts fram som ett jämförbart exempel.
– Det har blivit ett av Sveriges hetaste områden, 

där många företag vill ha lokaler för att få vara en 
del av det som händer där. Nu har området blivit lika 
attraktivt för bostadsaktörerna, eftersom det skapas 
möjligheter till ett stadsliv som inte går att hitta på så 
många andra ställen.

Med en liknande stadsutveckling runt Sahlgrenska 
och universitetsmiljön på Medicinareberget blir det 
plats för moderna öppna innovationsmiljöer.

Företag öppnar upp
Öppenheten är en stark trend som främjar forskning 
och utveckling i samspelet mellan samhället, 
universiteten och de privata företagen, enligt Gunilla 
Grahn-Hinnfors.

– De stora företagen öppnar upp och släpper in 
små nytänkande bolag, och erbjuder resurser och 
mötesmöjligheter som inte funnits tidigare. De berikar 
varandra och drar nytta av varandras olikheter. 

På Medicinareberget och Sahlgrenskaområdet 
finns redan ett utvecklat klustertänk och starka 
innovationsmiljöer.

– Men många av de byggnader som finns där 
nu är ålderstigna. Här gäller det att bygga miljöer 
för mer fria möten. Vi ser alltmer av dessa även i de 
stora etablerade bolagen. Det är en överlevnadsfråga 

för dem, säger Gunilla Grahn-Hinnfors och nämner 
Volvokoncernens storsatsning på Campus Lundby och 
det som skapas i och runt AstraZeneca under namnet 
GoCo Health Innovation City, som ett par exempel.

Gränsöverskridande
Den snabba utvecklingen inom mobilitet, 
elektrifierade transportsystem samt uppkopplade 
och självkörande fordon hade inte varit möjlig i 
Sverige utan klusterbildningen på Lindholmen, enligt 
Handelskammarens bedömning.

– Inte om Volvo hade suttit på sitt håll, forskare från 
Chalmers på ett annat håll och Ericsson för sig, för att 
kanske träffats på någon konferens då och då. Nu har de 
funnits i en miljö som föder nya idéer och nya bolag.

”Det finns behov 
av moderna öppna 
innovationsmiljöer”

– Sverige har en fördel att det är låga trösklar 
mellan samhället, akademin och näringslivet. Och vi 
ser hur kompetenserna alltmer går över gränserna, 
bland annat som en följd av digitaliseringen, säger 
Gunilla Grahn-Hinnfors.

Samma dynamiska effekter ser Handelskammaren 
som nödvändiga att skapa också för det västsvenska 
life science-klustret.

– Life science är ett starkt västsvenskt kluster i dag, 
men det är så oerhört konkurrensutsatt. Det finns hur 
många ställen som helst i världen som är på just den 
här frågan. Därför gäller det att vi hela tiden är på 
tårna och lyckas erbjuda nya sorters samarbeten och 
innovativa miljöer. �
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Gunilla Grahn-Hinnfors

 � Ansvarig för stadsutvecklingsfrågor på 
Västsvenska Handelskammaren.

 � Arbetar för attraktiva städer och fler 
bostäder i Västsverige.

48sahlgrenska life  | 49sahlgrenska life  |



Produktion: Kommunikationsavdelningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Bilder: Västra Götalandsregionen (om inte annat anges) 
Grafisk form: Regiontryckeriet 

Tryck: Regiontryckeriet,Trollhättan, 2021 



Denna rapport har tagits fram av Västra Götalandsregionen.  
Den bygger på intervjuer med sakkunniga och syftar till att beskriva vad satsningen 

Sahlgrenska Life skulle kunna betyda för patienter i Västra Götaland och i landet samt för 
verksamheterna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset..


