Framtidens sjukhus
Malmö

ETT universitetssjukhus I
Skånes

Universitetssjukhus är
Skånes största arbetsplats – nu ska det dessutom bli ett av Europas modernaste sjukhus. Drygt sex miljarder kronor investeras i
Malmö sjukhusområde, ett tillväxtcentrum
där sjukvård och forskning i världsklass
samverkar med akademi och näringsliv. En
läkande grön miljö och en självklar del av
staden, bara ett stenkast från Citytunneln.
Sveriges tredje största universitetssjukhus, SUS, är en självklar samlingsplats för
avancerad sjukvård och patientnära klinisk
forskning och utbildning. Sjukhuset, som
bedriver verksamhet i både Malmö och
Lund, är navet i den skånska specialistvården och här behandlas de allra svårast sjuka.
Nu bygger vi om och bygger nytt. För

bättre vård och bättre arbetsmiljö. Arbetet

inleds i Malmö, visionen för framtiden är
ett både sammanhållet och effektivt sjukhusområde där klinisk verksamhet bedrivs
vägg i vägg med banbrytande forskning, utbildning och produktutveckling. Moderna
förändringsbara lokaler som kan möta
framtidens krav ger både medarbetare och
patienter de bästa förutsättningarna.
Fokus ligger på att skapa en attraktiv och
hållbar miljö som stöttar innovationsarbete och utveckling av morgondagens vård,
och där ny kunskap och insikt snabbt
kommer patienterna tillgodo.
Ny teknik och tvärvetenskaplig forskning utvecklar vården, men samtidigt
utmanas befintliga arbetssätt och det
ställer helt nya krav på lokalerna i framtiden. Både patienter och medarbetare ska

världsklass

VÄLKOMMEN till
framtidens sjukhus

trivas och lokalerna ska bidra till effektiva
arbetsprocesser och patientcentrerad vård.
För att möta morgondagens krav bygger vi två sammanlänkade byggnader med
sammanlagt ca 65 000 kvm yta där olika
verksamheter och discipliner kan korsbefrukta varandra. För att säkra optimala
flöden byggs dessutom en toppmodern
servicecentral samtidigt som kulvertsystemet utvecklas under marken. Moderna ersättningsbyggnader dit verksamheten kan
flytta under byggtiden uppförs också.

Framtidens sjukhus i Region

Störningar är oundvikliga under

nya och allt högre krav på de byggnader
där vården ska bedrivas. Nya förväntningar och vårdprocesser där patienten
sätts i fokus bidrar till att öka behovet
av ändamålsenliga lokaler. Det handlar
om ständigt ökade förväntningar på patientsäkerhet och smittskydd, betydligt
mer avancerad teknik i patientens närhet, samt nätverk för högspecialiserad
vård, forskning och utbildning.

byggtiden. Givetvis gör vi allt för att minimera dem, men byggarbetsplatser både syns
och hörs. Men vi är övertygade om att alla
som besöker och arbetar på sjukhuset kommer att tycka att slutresultatet är väl värt det.

Skåne omfattar sjukhusutveckling i
Malmö, Lund och Helsingborg. Det
är ett mångmiljardprojekt som genom
moderna, attraktiva och flexibla lösningar ska skapa förutsättningar för
hållbar utveckling och bästa möjliga
vårdresultat under lång tid framöver.
Att utveckla morgondagens välfärdstjänster är viktigt för en region med
visionen livskvalitet i världsklass.
Den moderna sjukvården ställer

Att bygga om och bygga nytt på ett

sjukhus i full drift ställer höga krav på
alla inblandade. Men det är en nödvändig åtgärd om vi ska kunna garantera
vårdens säkerhet och kvalitet i många
år framöver.

Marie Rodling Wahlström
Områdeschef
Strategisk fastighetsutveckling
Region Skåne

Nya sjukhusområdet
Livskvalitet i världsklass är Region Skånes
vision. De närmaste åren sker en intensiv
utveckling på sjukhusområdet Malmö.
Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är i fokus. Arbetet sker i nära samarbete
med sjukhusens verksamheter och vi utgår
från de senaste forskningsrönen om optimala vårdmiljöer. Alla insatser ska ske med
ett minimum av störningar, samtidigt som
sjukhusens verksamhet fortgår som vanligt. Arbetet beräknas vara färdigt 2022.
■ Ny Vårdbyggnad

Här uppförs en 65 000 kvadratmeter stor
sammanhållen vårdbyggnad som ska ge de

allra bästa förutsättningarna för avancerad
sjukvård, utbildning och forskning. Exakt
hur den ska se ut är inte klart ännu, men
byggnaden beräknas bli nio eller tio våningar hög.
■ NY Servicecentral

Den nya servicecentralen ska försörja
sjukhusområdet och samla all logistik,
service och teknik i en gemensam byggnad. Det är en utmärkt möjlighet att
samordna och effektivisera olika serviceverksamheter som idag är utspridda på
området.

Malmö
❚ ❚ ❚ ❚ kulvertnätverk

Hela sjukhusområdet kommer att försörjas via det utbyggda kulvertnätverket
som utgår från den nya servicecentralen.
Kulvertarna möjliggör säkra, snabba och
trygga transporter av både patienter och
gods i två separata tunnlar för transport
och teknik.
■ Ersättningsbyggnader

Under byggtiden måste vissa verksamheter flytta till andra lokaler. Därför
uppförs två ersättningsbyggnader, 9 000
respektive 6 000 kvadratmeter stora, som
ska vara färdiga hösten 2016. Lokalerna

kommer att hålla mycket hög standard
och vara fullt utrustade för vårdverksamhet.
■ Vårdcentral

Inga Marie Nilssons gata 33 renoveras
och byggs om. Hit planeras vårdcentralen
Södervärn att flytta in på två av våningsplanen.
■ Parkområde

Ett nyanlagt parkområde skapar en oas
mitt i staden. En vacker och läkande grön
miljö som inbjuder till avkoppling och
kontemplation.
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Livskvalitet och tillväxt

”Satsningen på framtidens sjukhus i Skåne
omfattar totalt mer än 10 miljarder kronor.
Det finns bred politisk enighet kring att
förbättra innovationskraft och skapa vård i
världsklass genom att stärka banden mellan
sjukvård, akademi, samhälle och näringsliv
– ofta genom att samla dem i samma lokaler. Dessa samarbeten stärker regionens
konkurrenskraft och säkrar att vi får tillgång till rätt kompetens, samtidigt främjar
de patientnyttan och fungerar som en motor för tillväxt och utveckling i hela Skåne. ”
Jonas Rastad, regiondirektör,
Region Skåne

ta n

Banbrytande forskning

”Närheten mellan universitetet och sjukhuset möjliggör en korsbefruktning mellan experimentell, klinisk, hälsovetenskaplig och hälsoekonomisk forskning.
Regionen är attraktiv – här finns både
goda livsbetingelser, forskningsinfrastruktur i världsklass med MAX IV, ESS och
andra relaterade forskningsfaciliteter samt
en mängd gränsöverskridande samarbeten
med sjukhus och lärosäten på andra sidan
Öresund och på kontinenten.”
Lars B. Dahlin, prodekan,
Lunds universitet

Det här händer 2015–2016
1. Rivning och anläggning

De båda byggnaderna på Jan Waldenströms
gata 24 samt 30–34 rivs under våren 2015 för
att bereda plats till en ersättningsbyggnad.
Inredning och byggnadsmaterial tas tillvara
i möjligaste mån. Så snart byggnaderna är
rivna påbörjas schaktningsarbeten för källarplan och kulvertanslutning.
På den tidigare parkeringsplatsen mitt
emot Jan Waldenströms gata 15 pågår markoch anläggningsarbeten under vår och sommar inför uppförande av ytterligare en ersättningsbyggnad. Även här kommer det att
anläggas källarplan och kulvertanslutning.
Den gamla röntgenbyggnaden på Inga
Marie Nilssons gata har stått tom länge.
Under hösten 2015 kommer den att rivas.
Pressbyrån flyttar in i nya större lokaler på
Jan Waldenströms gata 16B. Lågbyggnaden
på Ruth Lundskogs gata rivs efter sommaren.
2. Ersättningsbyggnader

Med start under hösten påbörjas uppförandet av två ersättningsbyggnader längs
Jan Waldenströms gata.

Vård i världsklass

”Vi behöver miljöer och arbetsplatser som
främjar tillfrisknande och samverkan. Nya
avancerade tekniska lösningar blir möjliga,
till exempel inom operation med fler hybridsalar och salar för robotassisterad kirurgi. Fler enkelrum förhindrar spridning av
smitta mellan patienter. Samverkan mellan
vård, akademi och näringsliv skapar bättre
vård, gör sjukhuset mer attraktivt och gör
det lättare att rekrytera och behålla kompetent personal. Ett modernt universitetssjukhus i världsklass blir en stor vinst för alla!”
Jan Eriksson, förvaltningschef,
Skånes universitetssjukvård

Projektet Nya sjukhusområdet Malmö
flyttar in i ett tillfälligt projektkontor
bakom portvakten under höst/vinter.
Kontorsmodulerna kommer att vara uppställda under byggtiden. Därefter återställs
platsen till sitt ursprungliga skick.
3. Renovering

Psykiatrimottagningen på Jan Walden
ströms gata 4–6 samt Bertil Laurells gata
5–7 renoveras invändigt och kommer att
vara klar sommaren 2015. Fastigheten på
Jan Waldenströms gata 13–19 renoveras utvändigt under vår och sommar. Därefter
påbörjas den invändiga renoveringen.
Den administrativa byggnaden på Inga
Marie Nilssons gata 33 byggs om inför
planerad inflyttning av vårdcentralen
Södervärn.
4. Kulvertnätverket

Efter sommaren påbörjas tillbyggnad av
kulvertsystemet som ska knyta samman
de nya byggnaderna med det befintliga
nätverket.

En självklar del av Malmö

”Ett levande sjukhus mitt i staden. Granne
med kollektivtrafik, en av våra största parker och Malmö högskolas fakultet Hälsa
och samhälle, där några av Europas främsta forskare är verksamma. Den unika
placeringen ger ett levande och unikt
utbyte mellan staden och sjukhusområdet. Verksamheter från staden flyttar in
på området, och sjukhuset sprider sig ut i
staden. Precis den samverkan mellan samhälle, vård, akademi och näringsliv som är
en av Malmös största framgångsfaktorer.”
Christer Larsson,
stadsbyggnadsdirektör, Malmö
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