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Östra sjukhuset– framtidens hållbara sjukhusområde är ett pilotprojekt 
som Västfastigheter driver med stöd från Regeringskansliet genom Delegationen 
för hållbara städer. Syftet är att genom en hållbar planering stödja Västra 
Götalandsregionen och därigenom Sahlgrenska Universitetssjukhuset i deras 
utveckling. Utgångspunkten är kraven på en hållbar stadsutveckling med minsta 
möjliga klimatpåverkan och att främja integration, hälsofrämjande och social 
hållbarhet. 
 

Östra sjukhuset står inför stora förändringar. 
Byggnaderna behöver rustas upp och 
anpassas till den framtida vårdutvecklingen. 
Under 2011 har Västfastigheter med hjälp av 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset och 
Regionservice tagit fram en ny byggnadsplan 
och en ny teknisk försörjningsplan. Under det 
arbetet har flera övergripande frågor tangerats 
som inte inryms i det vardagliga fysiska 
planeringsarbetet. Som exempel har frågor 
gällande hållbar sjukhusplanering ur olika 
perspektiv fått ett tydligare fokus. 

 

Med tanke på pilotprojektets komplexitet 
kommer fler intressenter att involveras än i 
arbetet med byggnadsplanen. Flera enheter 
från Västra Götalandsregionen kommer att 
medverka, forskare från Chalmers och 
Göteborgs Universitet, Göteborgs kommun, 
Länsstyrelsen liksom de konsulter som deltog 
i arbetet med byggnadsplanen. Vi ser 
dessutom kopplingar till många andra 
intressenter, såsom Partille kommun, 
näringslivet, statliga organ, ytterligare 
universitet och ideella organisationer. 
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Västfastigheter ansökte därför i juni 2011 om 
statligt stöd för att få möjlighet att fördjupa 
byggnadsplanen. Målet är att Östra sjukhuset 
blir en pionjär som ska ligga i utvecklingens 
framkant när det gäller hållbar utveckling för 
sjukhusområden. 

Det fortsatta arbetet innebär att hållbarhets-
begreppet utreds utifrån en social, ekonomisk 
och ekologisk dimension. Perspektiven 
kommer att konkretiseras i tre fokusområden: 
Det hållbara sjukhuset, En stadsdel i staden 
och Grön vård. 

Resultatet planeras bli en konkretiserad vision 
för det fortsatta långsiktiga arbetet med att 
utveckla Östra sjukhuset till ett hållbart 
sjukhus.  

Ett argument för att driva projektet vidare i en 
fördjupad byggnadsplan är att det är ett 
heltäckande samverkansprojekt med möjlighet 
att uppfylla visionen om Det goda livet och 
därigenom inte äventyrar kommande 
generationers möjligheter. Projektet förväntas 
även ge ökad kunskap och kompetens i hela 
Västra Götalandsregionen, genom att det  
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förstärker nätverk mellan regionens 
förvaltningar och externa organisationer. Det 
kan resultera i synergieffekter långt utanför 
vår egen förvaltning.  

Delegationen för hållbara städer beslutade i 
december 2011 att bevilja vår ansökan med  
1,8 miljoner kronor för att täcka en tredjedel 
av kostnaden för projektet. Besluts-
motiveringen från delegationen löd: 

”... ansökan uppfyller syftet med stödet och 
åtgärderna i sin helhet och i ett långsiktigt 
perspektiv i högre grad än andra ansökningar 
har bäst förutsättningar att bidra till den 
största minskningen av utsläpp av 
växthusgaser...” ”… Ansökan är ambitiös, ger 
en god helhetsbild och beskriver miljövinster 
 

intressant efter ÖS strukturmässigt och 
byggnadstekniskt liknar andra sjukhus från 
denna tid. Det är av stor vikt att även denna 
stora samhällsfunktion aktivt och medvetet 
bidrar till en minskad klimatpåverkan.” 
 
Projektet är organiserat som bilden nedan 
visar med tre centrala arbetsgrupper för 
respektive fokusområde. Fem referensgrupper 
fokuserar på de tre hållbarhetsperspektiven 
(ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet) 
samt hälsofrämjande sjukvård och dialog. 
Perspektivet hälsofrämjande sjukvård har 
kommit till för att vi ska ha möjlighet att ge 
rätt fysiska förutsättningar för verksamheterna 
på Östra sjukhuset att bedriva hälsofrämjande

 

 
 

både i större och mindre skala. Flera nya 
infallsvinklar väcker fortsatt intresse om 
projektets fortsatta utveckling, t.ex. att nya 
byggnaders energibehov delvis skall täckas 
med lokalt producerad, förnyelsebar energi  
eller att skapandet av ekopark bidrar till grön 
rehabilitering baserad på vetenskaplig grund. 
En tydlig inriktning på funktionsblandningar 
som gagnar hållbarhetsaspekten går att 
utläsa. Projektet kan vara internationellt 

sjukvård. Dialogperspektivet finns med för att 
fördjupa vår kunskap om själva processen, 
vilken ska byggas på samverkan, delaktighet 
och dialog i olika former. Dialogplattformen 
”Forum Östra” är central, den omfattar 
kommunikation för hela projektet, vilket 
innebär både inom projektet och ut mot 
allmänheten och alla andra intressenter.

 


