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Världen i kris och verksamhet som
”vanligt”
• Världen är i kris, Pandemi, Covid-19.
• Mycket funkar ändå, både inom vården och i resten av
samhället, för att vi anpassar oss – genom hemarbete,
självkarantän och distansering.
• Vård och omsorg sker på fler ställen än annars.
• Digitala stöd och hjälpmedel har fått sig en utvecklingsknuff,
här finns stor tillämpning och fortsatt utvecklingspotential
inom vård och omsorg.

Paradoxen!
• Rummet viktigare än någonsin.
• Vi befinner oss delvis i en pre-antibiotika situation
där de avstånd och den logistik som möjliggörs av
den byggda miljön är avgörande för vår hälsa..
• Inte bara funktionellt men också existentiellt!

• Samtidigt stora utmaningar avseende teknik, logistik
och användning av vård- och omsorgslokaler.
• Älvsjö sjukhus, sängplatser, gastransporter, förråd och
personalutrymmen.

Vad händer i omvärlden
• Upprop, seminarier, webbinarier
• Organisationer och nätverk samlar information och data
• EuHPN, Salus, IHF, Ramböll ....

• Utmaningen att systematisera det som sker nu för att analysera framöver

• Erfarenheter och lärdomar att samla in och utveckla
•
•
•
•
•
•

Om förändrad lokalanvänding och föränderbarhet
Om att vårda på andra platser än sjukhusen
Om hur lokalerna spelar roll för upplevelsen av vård
Det digitala mötets betydelse/funktion för vården
Andra digitala verktyg, appar mm för monitorering etc, utanför sjukhusen
...

Du är för nära
Ok, vi får placera dörren
på annan plats då

Vad händer på Taiwan?
• Stor minskning av antalet entréer.
• Triage vid alla entréer, thermo skanning och uppföljning av
resemönster och kontakter.
• Speciella “feber-kliniker” som fördelar till karantän respektive
icke-Covid smittade.
• Hand-desinfektion överallt.
• Förstärkning av sjukhusens egen diagnostik/analys kapacitet.
• Sjukhusen blir en huvud-nod i hanteringen av smittan.
(EuHPN)

Post-pandemi, vår nya vardag
• Viktigt att betydelsen av rum och plats finns med när vi följer
upp samhällsbyggandet, som vårdens lokaler är en del av.
• Sannolikt möter vi liknande scenarier igen.
• Platserna där vi upplever vård och omsorg utvidgas och blir
betydelsefulla, trots och tack vare att mycket sker digitalt
(hemmet, affären, bilen, bussen...).
• Det behövs systematisk kunskapsutveckling i samverkan
mellan vårdvetenskap, medicin, arkitektur och miljöpsykologi,
m.fl.discipliner.

Vad händer nu och sedan
• Nu
• CVA deltar i studie av pandemins effekter på Näravård-arbetet.
• En del av våra vård-nära projekt är pausade.
• Lärdomar också relevanta för omställningen till god och nära vård
samlas.

• Sedan
•
•
•
•

Allt är inte post-pandemi, vi har också omställningen, Nära vård
Utlysningar av forskningsprojekt, omdirigering pågår.
CVA arbetar med att ta fram forskningsplan för att möta detta.
Projekt, ex vis fastighetsstrategi och nära vård, särskilda boenden
och nära vård, förlossningsrum m.fl. områden.

TACK!

