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Verksamhetsberättelse år 2018 i föreningen 

Forum Vårdbyggnad 

 

Allmänt 
Forum Vårdbyggnad är en mötesplats för alla som arbetar, forskar och utbildar inom fysisk miljö för vård 
och omsorg. Vi stöder och informerar om utvecklingsarbete, forskning och utbildning bland annat genom 
priser, stipendier, konferenser och seminarier. 
 
Under 2018 har Forum arrangerat två konferenser. En tvådagars vårkonferens på Garnisonen i Stockholm 
den 16–17 maj och tvådagars höstkonferens den 20–21 november på Ekonomikum i Uppsala. 
 
Arbetsgrupperna inom styrelsen har fortsatt sitt arbete inom respektive område. Forskning, utveckling och 
utbildning har fortsatt med samma bemanning medan Konferenser samt Kommunikation och marknadsfö-

ring har slagits samman till en grupp. Intresserade medlemmar kan av styrelsen adjungeras till arbetsgrup-
perna. Arbetsutskottet har haft möten vid de ordinarie styrelsemötena. Redaktionsrådet har avvecklats. 
 

Forskning, utveckling och utbildning 
 

Professuren 
Peter Fröst har under 2018 fortsatt arbetet med att utveckla verksamheten inom Centrum för Vårdens Arki-
tektur vid Institutionen för Arkitektur på Chalmers Tekniska Högskola. Fokus har under året legat på att 
nätverka och föra ut CVA till såväl politiker som praktiker och en intresserad allmänhet. Detta har skett till 
stor del via workshops och temadagar i Göteborg och Stockholm. 
 
Aktörsnätverket 
Forum Vårdbyggnad deltar kontinuerligt i Aktörsnätverket vårdens byggda miljöer, tillsammans med 
Landstingens fastighetsråd, Program för teknisk standard och Centrum för vårdens arkitektur. 
Syftet med Aktörsnätverket vårdens byggda miljöer är att främja och samordna nationellt forsknings- och 
utvecklingsarbete inom vårdens byggda miljöer. Detta sker genom samarbete och kunskapsspridning i nät-
verksform.  Representanter från Forum Vårdbyggnad är ordförande och vice ordföranden och nätverket 
möts fyra gånger per år. 
 
Centrum för Vårdens Arkitektur  
Sammanlagt var vid årets slut 19 personer, varav 3 doktorander och 3 adjungerade, på olika sätt och i varie-
rande omfattning knutna till CVA. Ett nyhetsbrev skickas regelbundet ut. 
 
CVA genomför utvecklingsprojekt på uppdrag av olika aktörer. Under året avslutades konceptprogram lo-
kaler psykiatri och inom ramen för Planering och utveckling av vårdmiljöer ryms: Evidensbas för vårdens 
arkitektur 2.0; Uppdatering Den goda vårdavdelningen; Högteknologiska vårdmiljöer – IVA och OP - Ut-
värdering av ett antal nyligen genomförda projekt i Sverige samt en kunskapsöversikt inom området; Ad-
ministrativa arbetsplatser i vården. 
 
Under 2018 har CVA varit representerade på flera internationella konferenser och producerat artiklar i in-
ternationella tidskrifter. 
 
AIDAH-projektet (Architectural Inventions for Dwelling, Ageing and Care) avslutades 2018. Inom pro-
jektet har fyra doktorander varit sysselsatta. Projektet samfinansieras av Formas, Chalmers och flera aktö-
rer inom offentlig sektor samt Forum Vårdbyggnad. Medel har sökt för en gemensam publikation. 
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CVA är medlemmar i European Health Property Network, EuHPN som är ett nätverk av europeiska myn-
digheter och forskningsorganisationer som ansvarar för strategisk planering och förvaltning av alla former 
av vårdfastigheter, från sjukhus till vårdcentraler. I september stod CVA som värdar för nätverkets 
konferens i Göteborg. 
 
Arkitektutbildning vid Chalmers 
Sammanlagt 63 studenter har deltagit i två mastersprojekt inom ramen för Healthcare-studion.  
Det ena projektet för Peter Fröst inom Healthcare och det andra för Morgan Andersson inom Residential 
Healthcare-studion. 
 
Examensarbeten 
Inom vårdens arkitektur färdigställdes 8 examensarbeten under året.  
 
Forskning  
Stefan Lundin, industridoktorand, arbetar med relationen mellan arkitektur och dess påverkan på vårdens 
resultat. Uppbyggnaden av ett internationellt forskarsamarbete fortsätter med olika forskargrupper. Saga 
Karlssons doktorandarbete är inriktat mot Flexibilitet och generalitet i vårdbyggnader. Elke Miedemas dok-
torandarbete handlar om hälsofrämjande vårdmiljöer. 
 
Stipendier 
Under 2018 inkom tre stipendieansökningar. Tre stipendier delades ut: 
• Marie Berg har fått 12 000 kr för att delta och muntligt presentera ett accepterat abstract vid en inter-

nationell konferens i London, 11–13 juni 2018. 
• Madeleine Liljegren har fått 5 000 kr för att delta i konferens 14th International People Plant Sympo-

sium i Malmö 11–13 oktober 2018. 
• Kajsa Nolbeck har fått 10 000 kr som bidrag till omkostnader för att utforma ett instrument som mått-

sätter fysiska faktorer som stödjer eller motverkar möjligheterna till behandling den fysiska miljön i 
Statens Institutionsstyrelsers lokaler för slutenvård. 

 

Konferensverksamhet 
 
Vårkonferens 
Under 2018 har Forum arrangerat två konferenser. En tvådagars vårkonferens på Garnisonen i Stockholm 
den 16–17 maj där temat den 16 maj var Nära vård – från hemmet till sjukhuset. Under dagen genomfördes 
även föreningens årsmötesförhandlingar. Den 17 maj arrangerades som en temadag i samarbete med CVA 
och handlade om Svenskt vårdbyggande utanför Europa och i utvecklingsländer. 111 personer medverkade 
och deltog, vilket var färre än förväntat. 
 
Höstkonferens 
Den 20–21 november arrangerades höstkonferensen på Ekonomikum i Uppsala. Temat den 20 november 
var Värdeskapande vård i högteknologiska miljöer. Den 21 november handlade det om Utveckling och Ut-
blick. Utländska gästföreläsare var Daniel Glaser, Föreståndare Science Gallery King's College, London 
samt Mikko Vuorenhela, Sweco architects, Finland. Dagen innehöll också en presentation av CVA:s arbete 
och en presentation av en stipendiat. 180 personer medverkade och deltog. 
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Lokala aktiviteter 
Vid utgången av 2018 fanns det tre lokala Forum etablerade, i Västra Sverige, Stockholm och Skåne. 
 
Lokalt Forum, Västra Götaland 2018 
Lokalt Forum Vårdbyggnad i Göteborg/Västra Götaland har under 2018 anordnat två välbesökta 
och intressanta aktiviteter: 
 
Torsdagen den 27/9 17:00-19:00. Forskaren och sjuksköterskan Sepideh Olausson presenterade forsknings-
metoden Photovoice som lämpar sig särskilt väl för undersökning av människors upplevelser av den fysiska 
miljön. Seminariet lockade ett tjugotal deltagare. Plats: Kungshöjds konferenscenter Kaserntorget 11 
 
Torsdagen den 4/12 17:00-19:00. Glöggmingel och presentation av Västra Götalands Riktlinjer för god vård-
miljö från 2016 och diskussion kring vilken inverkan dessa har haft. Minglet lockade ett femtiotal deltagare.  
Utöver det har arbetsgruppen träffats vid fyra tillfällen under året för planering av ovanstående aktiviteter 
samt för strategier inför 2019. 
 
Lokalt Forum, Skåne 2018 
I Skåne ordnades förra året 3 studiebesök. 
 
19/4; Studiebesök, kort presentation av hälsostadsprojektet, Hälsostaden AB och lokalutformning vårdavdel-
ning för rehabilitering, fysioterapi, huvudentréreception, möteslokaler samt mottagningar. 25 deltagare. 
 
4/10 samt 27/11; Studiebesök på Rigshospitalet Köpenhamn. Presentation och rundtur på bygget Nordfløjen 
– vi såg de färdigställda flyglarna samt pågående produktion. 
 
Lokalt Forum, Stockholm 2018 
I Stockholm ordnades förra året 2 studiebesök och ytterligare några intressanta besök var planerade som av 
olika skäl inte kunde genomföras men som man hoppas kunna genomföra under 2019. 
 
I januari besöktes Hubben i Uppsala som färdigställdes 2017. Huset som är ca 16 700m² ingår i Uppsala  
Science Park som är känt långt utanför Sveriges gränser tack vare de livskraftiga idéer som föds och växer 
vidare här. Entréplanet med innergården med vacker konst är den naturliga mötesplatsen för alla i parken, 
där man möts och delar kunskap. Entréer från flera håll gör huset flexibelt och lätt att nå. 
 
I samband med inflyttningen i mars besöktes Biomedicum i Solna vilket möjliggjorde att besökarna fick 
en mycket bra bild av byggnaden vilket är nästan omöjligt att få när verksamheten av den här karaktären 
pågår. Byggnaden som ingår i klustret Karolinska Institutets campus Solna främjar samverkan och forsk-
ning över vetenskapliga gränser genom att samla en stor del av den experimentella forskningen i en avance-
rad miljö under ett tak. I den 63 000m²stora byggnaden kommer ca 1700 forskare att arbeta. 
 

Forums vårdbyggnadspris  
Senast Forum Vårdbyggnad delade ut Vårdbyggnadspriset var 2013. Ett beslut har tagits att ett nytt pris ska 
delas ut vid höstkonferensen 2019. En arbetsgrupp har utsett och under hösten presenterat vilken form priset 
ska ha, kriterier för att vara med och tävla samt hur urval och jury ska arbeta. 
 

Forums hemsida 
Ett arbete med en allmän översyn av hemsidan avseende struktur, utseende och funktioner har genomförts, 
tillsammans med en förenkling av anmälan till konferenserna. En ny hemsida är nu i drift. I samband med 
det arbetet har den nya dataskyddsförordningen, GDPR givit nya förutsättningar för utskick och datain-
samling, vilket har arbetats med under året. 
 



4(10) 
 

 

 

Forums årsmöte 2018 
Forums årsmöte ägde rum i samband med vårkonferensen 16 maj i Stockholm. 
 

Styrelsen och arbetsgrupperna 
 
Styrelsens sammansättning 2018 
Ordförande: Marie Larsson, Region Örebro Län 
Vice ordförande: Åsa Lekvall, Region Norrbotten 
Kassör: Jan-Åke Lindroth, Region Jämtland Härjedalen 
Övriga ledamöter: Christina Edlund, Regionservice, Region Skåne 
 Helena Fernberg Carlsson, Sweco Architects AB 
 Helle Wijk, Sahlgrenska Akademin, Göteborg 
 Niclas Malmeling, Västra Götalandsregionen 
 Helena Renström, Lokalsekretariatet Göteborgs Stad 
  Lena Lundberg, Akademiska sjukhuset, Uppsala 
 Anna Parenmark, Region Östergötland 
 Anna Montgomery, White Stockholm 
 Håkan Sonesson, Västra Götalandsregionen 
  
Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden under året. Morgan Andersson, konsulent, har deltagit 
som ständigt adjungerad vid styrelsens möten. Peter Fröst är också adjungerad till ordinarie styrelsemöten. 
Planeringsdagar genomfördes 28–29 augusti i Uppsala. 
 

Arbetsgrupper och funktioner 
 
Forskning och utbildning 
Helle Wijk, Helena Fernberg Carlsson, Helena Renström. 
 
Konferenser samt Kommunikation och Marknadsföring (sedan 180901) 
Anna Parenmark, Anna Montgomery, Håkan Sonesson, Niclas Malmeling (avgått 190101 pga ny tjänst), konsulenten 
(sammankallande), Lena Lundberg, Christina Edlund. 
 
Arbetsutskott (AU) 
Marie Larsson, Åsa Lekvall, Jan-Åke Lindroth, konsulenten 
 
Redaktionsråd 
Redaktionsrådet har lagts ner under 2018. 
 
Administration 
Kanslifunktionen sköts av Morgan Andersson Arkitektkonsult från och med 2014. I konsultuppdraget ingår 
kanslifunktionen samt att delta i planering och genomförande av konferenserna. 
 
Sedan 2018 har Forum avtal med Lönsamhet i Falköping AB för föreningens ekonomiska redovisning. 
 
Webbredaktör Hans Åström som varit webredaktör sedan 2014 avslutade sitt uppdrag under året. Ansvaret 
för drift av hemsida, epost-system och anmälningsfunktion gick under hösten över till Din Position AB, Per-
Anders Görebrant. 
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Valberedning 
Emma Kinch, Locum 
Elisabeth Andersson, Region Skåne 
Ann-Marie Revellé, White 
 
Revisorer 
Ulf Widmark, Västerbottens Läns Landsting 
Veronica Bäcklin, BDO, Göteborg AB 
 

Årsavgifter 2018 
Region/Landsting 
< 100 000 invånare 12 000 kr 
100 000-200 000 invånare 18 000 kr 
200 000–300 000 invånare 24 000 kr 
300 000-400 000 invånare 30 000 kr 
400 000-500 000 invånare 36 000 kr 
500 000-600 000 invånare 42 000 kr 
600 000-700 000 invånare 48 000 kr 
> 800 000 invånare 54 000 kr 
 
Kommun 
<50 000 invånare 6 000 kr 
50 000-100 000 invånare 12 000 kr 
100 000-200 000 invånare 18 000 kr 
200 000-300 000 invånare 24 000 kr 
> 300 000 invånare 30 000 kr 
 
Privata företag 
< 5 anställda 6 000 kr 
5–20 anställda 12 000 kr 
20–100 anställda 18 000 kr 
> 100 anställda 24 000 kr 
 
Privata vårdgivare 
18 000 kr 
 
Enskilda medlemmar 
330 kr 
 
 

Medlemmar 
Vid utgången av år 2018 hade Forum Vårdbyggnad följande medlemmar: 
 
Hedersmedlemmar 
Teknologie doktor, arkitekt Göran Hultén, initiativtagare till Forum för Vårdbyggnadsforskning 
Civilingenjör Martin Bergdahl, mångårig medlem i Forums styrelse 
Arkitekt Lennart Ring, mångårig ordförande för Forum vårdbyggnad 
 
Sjukvårdshuvudmän 
Samtliga 21 landsting och regioner är medlemmar. 
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Kommuner 
Håbo Kommun 
Göteborgs stad 
Örebro kommun 
 
Arkitektföretag och privata företag 
ABAKO arkitektkontor AB 
Arkitema AB  
BSK Arkitekter AB 
Carlstedt Arkitekter AB 
Cedervall Arkitekter AB 
Ecophon AB 
Fagerhults Belysning Sverige AB 
FOJAB Arkitekter AB 
Hälsostaden Ängelholm AB 
KLARA Arkitektbyrå AB 
Liljewall Arkitekter AB 
LINK arkitektur AB 
NCC Sverige AB 
NIRAS A/S 
Nyréns Arkitektkontor AB 
Projektbyrån i Stockholm AB 
Ramböll Sverige AB 
Reflex Arkitekter AB 
Semrén & Månsson 
Skanska 
SWECO Architechts AB 
Tengbom  
Tyréns AB 
UULAS arkitekter AB 
Vanguard Healthcare Solutions Ltd 
White Arkitekter AB 
 
Universitet och högskolor 
Göteborgs universitet genom Inst. för Vårdvetenskap och Hälsa inom Sahlgrenska Akademin. 
 
Enskilda medlemmar 
Nio enskilda medlemmar. 
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Föreningen Forum Vårdbyggnad 
 
 
FORUM VÅRDBYGGNAD  Datum……………….. 
 
 
 
…………………………………………….  ………………………………………… 
Marie Larsson, ordförande  Åsa Lekvall, vice ordförande 
 
 
…………………………………………….  ………………………………………… 
Niclas Malmeling   Anna Montgomery 
 
 
…………………………………………….  ………………………………………… 
Anna Parenmark   Håkan Sonesson 
 
 
…………………………………………….  ……………………………………….. 
Helena Renström   Helena Fernberg Carlsson 
 
 
…………………………………………….  ………………………………………… 
Helle Wijk   Jan Åke Lindroth 
 
 
…………………………………………….  ………………………………………… 
Lena Lundberg   Christina Edlund 
 
 
 
 
 
Vår revisionsberättelse avseende detta årsbokslut har lämnats  
 
 
Ort och datum ……………… 
 
 
 
………………………..     ……………………… 
Veronica Bäcklin, BDO     Ulf Widmark, lekmannarevisor 


