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1.1. Bakgrund  

Sverige har en framstående hälso- och sjukvård och tandvård som visar goda resultat och de 
flesta patienter är nöjda med den vård de får. Teknikutvecklingen och nya medicinska 
behandlingar har skapat förbättringar för patienterna.  

Det finns en bra plattform att bygga vidare på, men det finns fortfarande ett antal områden 
som behöver förbättras för att möta ökade behov och förväntningar.  

I april 2010 beslutade därför hälso- och sjukvårdsutskottet i Västra Götalandsregionen att 
tillsätta utredningen Framtidens hälso- och sjukvård 2025. Visionen är ”Det goda livet med 
Sveriges bästa hälso- och sjukvård”. Uppdraget har ett tydligt invånar- och patient-
perspektiv.  

För att säkerställa detta perspektiv bjöds invånarna in till dialog kring förväntningarna på 
framtidens hälso- och sjukvård. Dialogen ägde rum i strukturerade samtal enligt 
fokusgruppsmodellen vid tolv möten runt om i Västra Götaland. Man betonade bland annat 
behovet av mjuka värden som personligt bemötande och omhändertagande, empatisk 
sjukvårdspersonal, som ser hela människan och inte bara kroppen eller sjukdomen samt 
trevlig miljö. Detta var anledningen till att delprojektet ”vårdmiljö” startade inom 
”Framtidens hälso- och sjukvård”. 

För att förverkliga visionen om Sveriges bästa hälso- och sjukvård har fyra strategiska 
områden valts ut; hälsa, vårdkvalitet, service och inflytande. 

Det kommer att behövas ett genomgripande arbete för att förverkliga målbilden med 
visionen om ”Sveriges bästa hälso- och sjukvård”. Övergripande för det fortsatta arbetet är 
begreppet ”kulturresan”, det vill säga vikten av att hitta nya arbetsformer där all hälso- och 
sjukvård har ett patient- och kundfokuserat förhållningssätt och där det som behöver göras 
också blir genomfört. 

Att vårdmiljön är viktig för hur patienter och närstående upplever en vårdepisod framkom 
tydligt under samtal med fokusgrupperna. Vårdmiljö och vårdarkitektur kan, rätt utformad 
bidra till ett gott bemötande och till en säker och jämlik vård. 

2025 ska vårdmiljön på vårdavdelningar, mottagningar och vårdenheter i Västra Götaland 
vara utformad enligt en regiongemensam standard där miljön är anpassad efter patientens 
och de anhörigas behov. Miljön ska präglas av respekt för besökarens integritet och behov 
av information och omvårdnad. I Västra Götalandsregionens regelverk för vårdmiljö ska 
framgå bland annat det bedömda behovet av enkelrum för olika typer av vårdavdelningar 
och av anpassade undersökningsrum för personer med funktionsnedsättning. Allmänna 
utrymmen, såsom mottagningar, rum för anhöriga att vistas i och entréhallar, ska utformas 
med gemensamma riktlinjer som grund.  

Antalet högteknologiska miljöer vid sjukhusen i Västra Götaland kommer att öka och 2025 
kommer patienter i kontakt med dessa både i öppen och i sluten vård. Också dessa miljöer 
ska utformas enligt gemensamma riktlinjer.  

Arbetet är att i samverkan med bland annat Chalmers tekniska högskola och Sahlgrenska 
akademin ta fram en handlingsplan för hur regionala riktlinjer för vårdmiljö bör utformas.  
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Ur uppdragshandlingen: 

Västra Götalandsregionen får en vårdmiljö som bygger på gemensamma övergripande 
värderingar utgående från patienternas behov och önskemål, där rättighetsfrågorna är en 
självklarhet. 

Lokalerna ska vara utformade så att de medger en effektiv, säker och tilltalande vårdmiljö. I 
lokalförsörjningsprocessen utgör även logistik och kostnadseffektivitet viktiga ingredienser, 
vilket även gäller detta projektet. Utredningen koncentrerar sina insatser, i detta skede, på 
fem specifika områden: 

1. Vårdavdelningar – vårdrummet – patient och anhörigperspektiv 

2. Allmänna utrymmen inom och mottagningar och behandlingsavdelningar samt  
entréhallar och entréer med inriktning mot bemötande. 

3. Högteknologiska miljöer med avseende på patientperspektivet. 

4. Säker vårdmiljö ur patientsäkerhetsperspektivet 

5. Vård i hemmet – reflekterande anvisningar utifrån patientens perspektiv.                                                               

Anvisningarna  ska kunna implementeras i den totala lokalförsörjningsprocessen. 

Anvisningarna  ska utformas så att de utgör en ram och kunskapsbas för såväl den lokala 

som den centrala planeringsprocessen i Västra Götalandsregionen. Anvisningarna  ska 

bygga på Västra Götalandsregionens gemensamma målbild beträffande patient- och 

invånarperspektiv. 

Oavsett ålder, kulturell bakgrund eller typ av funktionshinder ska alla som besöker vårdens 
lokaler uppleva ett jämlikt bemötande där det ges goda möjligheter till kunskapsinhämtning 
och bra förutsättningar att ta egna initiativ. Det förutsätter att det finns rum för möten där 
enskilda samtal, undersökningar och behandlingar kan ske på ett värdigt sätt. 

 

1.2. Sammanfattning  

 

Vårdbyggnaden Brinkåsen är prisbelönt för sin goda vårdarkitektur. 
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3.1. Allmän inriktning  

Allmänt 

Vid utformning av byggnader och lokaler i Västra Götalandsregionen ska många hänsyn tas 
till de olika aspekter och önskemål som det omgivande samhället och våra verksamheter 
ställer upp. Lagstiftningen och olika myndigheters regelverk, som reglerar förvaltningen 
och byggandet av lokaler i Sverige, är mycket omfattande och förändras och kompletteras 
med nya förordningar varje vecka.  

Den del av utformningen som Västra Götalandsregionen kan styra helt på egen hand, är den 
som är kopplad till de grundläggande värderingar, som uttrycks i ”kulturresan” inom 
projektet ”Framtidens hälso- och sjukvård”, vilket vi vill ska genomsyra utformningen av 
våra vårdlokaler.  

En god lokalutformningsprocess innefattar kontinuerlig kostnadskontroll och lokal-
effektivitet för alla inblandade aktörer. Det finns inget motsatsförhållande mellan 
kostnadseffektivitet och god utformning. Normalt handlar god utformning om att skapa en 
kompetent planeringsprocess med hög kvalitet i allt som görs. 

Den lokalstandard, som man väljer under planeringen, är däremot direkt kostnads-
påverkande både vid byggandet och vid den efterföljande förvaltningen.  

Exempel:  
- Korridorer och kulvertgångarnas bredd  

- Kraftig funktionsindelning och separering av lokaler och kommunikationsstråk. 
- Storleken på operationssalar och vårdsrummen. 
- Antalet enkelrum på intensiv- och normalvårdavdelningarna. 

Det är därför mycket väsentligt att man i Västra Götalandsregionen väljer rätt standard på 
lokalerna och att detta görs utifrån relevanta och genomtänkta kvalitetsparametrar samt en 
gemensam värdering om vad som är viktigt för verksamheterna. 

Meningen med detta dokument är att Västra Götalandsregionen ska få en fysisk vårdmiljö 
som bygger på gemensamma värderingar utgående från invånarnas behov och önskemål, 
där rättighetsfrågor är en självklarhet. Lokalerna, inredning och utrustning ska vara 
utformade så att de medger en effektiv, säker, jämlik och tilltalande vård. 

I lokalförsörjningsprocessen ska förutom Västra Götalandsregionens gemensamma målbild 
av invånarnas behov av god vårdmiljö även logistik och kostnadseffektivitet tillgodoses. 

En lokalförändring kan med fördel starta med en gemensam ”workshop” där lokalprojektets 
målbild diskuteras och där även de verksamhetsförändringar som finns bland projektets 
förutsättningar diskuteras.  

Historiskt perspektiv 

Utformningen av stora delar av Västra Götalandsregionens lokalbestånd bygger på centrala 
riktlinjer, utarbetade av det statliga utredningsinstitutet Spri, som verkade från 1960- till 
och med 1980-talet. Därefter har lokalplaneringen skett efter förutsättningar och praxis, 
som byggts upp inom varje landsting och vårdinrättning. Normalt byggde detta på en 
mycket nära process mellan lokalanvändare och lokalplanerare. 

Man brukar benämna den tidigare process, som tillämpas i Sverige, där staten utfärdat 
riktlinjerna, för en ”normativ process”, medan den process som idag tillämpas med stort 
lokalt inflytande för en ”dynamisk process”. Internationellt är den ”dynamiska process” 
som tillämpas i Sverige mycket ovanlig. Arbetssättet är ett resultat av de former för 
samverkan och medbestämmande som utvecklats inom svenskt arbetsliv. 
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Fördelen med en ”normativ process” är att man kan implementera nya kunskaper, 
forskningsrön och erfarenheter i lokalplaneringen på ett systematiskt och enhetligt sätt i en 
region eller nation. För Västra Götalandsregionen ger en avsaknad av en ”normativ 
process”, olika lokallösningar i olika delar av regionen. Den ”dynamiska processen” ger en 
fördel i stor delaktighet och förståelse för fattade beslut. Den skapar även utrymme för och 
initierar ofta verksamhetsbundna förändringsprocesser i samband med att stora 
lokalförändringar äger rum. Den kan också implementera nya forskningsrön snabbare i 
lokalplaneringen på lokal projektnivå. 

Vid jämförelse mellan till exempel England, som tillämpar en strikt ”normativ process”, 
och Sverige, som arbetar efter en mer ”dynamisk process”, så finns det idag inget som tyder 
på att kvaliteten i lokalplaneringen är sämre i Sverige. Snarare verkar de sidoeffekter som 
uppstår inom verksamheterna i en ”dynamisk process” vara till fördel för det totala 
slutresultatet.  

Inom ”Centrum för vårdens arkitektur” på Chalmers har man därför tagit fram en ”modell”, 
där man försöker ta fördelar ur de bägge systemen. Metoden benämns ”integrerad 
planeringsmodell, där dialog om verksamheter och lokaler utgår från evidensbaserade och 
standardiserade modeller.  

 

Principfigur  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Den integrerade planeringsmodellen 

Efter utveckling från normativ till en dynamisk planeringsmodell växer nu en ”integrerad” 
planeringsmodell fram. Syftet är att ta de bästa delarna från de två tidigare metoderna och 
skapa breda samverkansprocesser baserade på nationellt samordnad kunskap från bästa 
exempel samt evidensbaserad kunskap från forskning. En integrerad planeringsmodell 
innebär därför en tydligt ledd och strukturerad planeringsprocess baserad på dialog, fakta 
och evidens. 

Sammanfattning 

Lokalförsörjningsprocessen inom Västra Götalandsregionen ska ske enligt en ”integrerad 
planeringsmodell”. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Integrerad planeringsmodell 

Dynamisk 
planeringsmodell 
Personal-medverkan 
Skräddarsydda 
lösningar 
Kunskap och utveckling 
hanteras lokalt 

Normativ 
planeringsmodell 
Kunskap och  
utveckling hanteras centralt 
Standarder, Riktlinjer och  
typrum 
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3.2. Offentliga miljöer och allmänna utrymmen i 

vården 
Den fysiska vårdmiljö, som en besökare möter i en vårdinrättning är ofta ”en offentlig 
miljö” eller ”en allmän lokal”.  

Med en offentlig miljö menar vi en lokal som inte är knuten till en specifik verksamhet och 
där besökaren kan röra sig fritt utan några särskilda restriktioner. Exempel på offentliga 
miljöer är entréhallar, allmänna korridorer och hissar fram till mottagningar och 
vårdavdelningar. Även entrégården och delar av sjukhustomten kan betraktas som en 
offentlig miljö.  

Vid utformningen av de offentliga miljöerna och de allmänna lokalerna ska besökarens och 
den vårdsökandes behov prioriteras i förhållande till organisationen och vårdinrättningens 
behov. Besökarens och den vårdsökandes behov av tillgänglighet, information och tydlighet 
är särskilt viktigt i dessa lokaler. 

En allmän lokal är en lokal, där besökaren fortfarande kan röra sig fritt, men oftast är 
knuten till en specifik verksamhet. Exempel på en allmän lokal är väntrummet vid en 
mottagning med mera.  

Principfigur 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Den fysiska vårdmiljön i den offentliga miljö och de allmänna lokalerna är mycket 
väsentlig. Här får ofta besökarens ett första intryck av vårdens kvalitet och innehåll. Den 
estetiska miljön bör därför ges hög prioritet i dessa lokaler. Även den fysiska 
tillgängligheten är väsentlig och bör inarbetas i den totala estetiska och visuella miljön. 

Jämlikhetsfrågorna får i den offentliga miljön en särskild betydelse, då besökarna har olika 
kulturell bakgrund och olika funktionella hinder i form av hög ålder, sjukdomar, fysiska 
handikapp med mera. 

I den offentliga miljön är det av största vikt att information i form av hänvisningsskyltar 
med mera samt den konstnärlig utsmyckning är relevant för besökaren och att information 
som berör enbart personal bör undvikas. Tillrättavisande information samt information som 
berättar om vad som är förbjudet inom den aktuella sjukvårdsinrättningen bör i möjligaste 
mån undvikas.  

 

Entrégård 

Entréhall 

Väntrum Väntrum 

Offentlig  
miljö 

Allmänna lokaler 
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I juridisk mening äger eller hyr Regionen både den tomt och de aktuella byggnaderna, i 
vilket verksamheterna bedrivs. Regionen har här det fulla ansvaret för att säkerhet och 
ordning upprättshålls. Detta ska inte sammanblandas med den offentliga miljö, som 
benämns som ”allmän plats” ute i kommunerna, där respektive kommun har ansvaret för att 
ordning och säkerhet upprättshålls. 
Behovet av öppenhet och tillgänglighet måste därför hela tiden balanseras mot den säkerhet 
som besökare och personal har rätt att förvänta sig. Säkerhetshöjande åtgärder kan komma 
att variera över tiden beroende på samhällsklimatet. 

Man bör därför i planeringen tänka igenom grupperingen av vårdinrättningens lokaler och 
göra en tydlig zonindelning, så att det klart framgår för personal och besökare när man har 
fritt tillträde och när man har tillträde först efter inbjudan. Zonindelningen bör framgå av 
vårdarkitekturens utformning. 

Principfigur 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En mycket speciell situation har den personal som har sin arbetsplats i den offentliga 
miljön, såsom receptionister, städpersonal med flera. I detta fall är det svårt att tillämpa 
zonindelningstanken då arbetsplatsen ofta helt befinner sig i en offentlig miljö.   

Inne i receptionen råder självklart personalens villkor och allt tillträde bör ske först på 
inbjudan. Utanför receptionen råder däremot den besökandes behov av tillgänglighet, 
information och tydlighet, vilket även gäller receptionsdiskens utformning.  

Städning av den offentliga miljön är ett särskilt kapitel, då behovet är stort särskilt vintertid, 
samtidigt som städhjälpmedel i form av städmaskiner kan vara olämpliga tillsammans med 
människors med funktionshinder.  

Inom den offentliga miljön finns även lokalhyresgäster, med andra huvudmän, såsom, 
apotek, kiosk- och caféverksamhet, frisör med flera. För dessa bör gälla samma regelverk 
som för de egna verksamheterna.  

I många offentliga lokaler vistas även barn både som patienter och närstående. Lokalerna 
bör även här anpassas efter deras speciella behov. 

Som framgår av beskrivningen ovan så ställer den offentliga miljön och de allmänna 
lokalerna i Västra Götalandsregionens vårdlokaler särskilda krav på vårdarkitekturen. 
Utformningen bör ske på besökarens villkor och inte minst efter förstagångsbesökarens 
behov av tydlighet, information och tillgänglighet. En inbjudande fysisk miljö kan vara helt 
avgörande för besökarens inställning till vad som väntar under besöket. Arkitekturen ska 
vara så utformad att, oavsett vårdinrättningens storlek, ska det inte råda någon tveksamhet 
om var huvudingången finns.  

Ett mål ska vara att särskilt stöd i form av hänvisningsskyltning inte ska behövas 
beträffande huvudingången placering. 

I de allmänna lokalerna intar väntrummet en särställning. Väntrummet är i bästa fall, en 
miljö för eftertanke och förberedelse inför sitt sjukbesök och i sämsta fall ett rum för nervös 

Publikt område 

Möte med patient 

Enbart personal 
Administration 
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väntan. ”Att låta någon vänta är att förminska den besökande och patienten”. Det är därför 
av största vikt att även väntrummet ges en god utformning med både funktionella och 
estetiska värden. I väntrummet ska två så skilda kvaliteter som intimitet och avskildhet 
kunna förenas. I väntrummet finns ofta behov av att ge den vårdsökande viss 
basinformation. Denna bör då inarbetas i miljön och ges en estetisk utformning och 
förförallt inte innehålla pekpinnar.    

Det finns vetenskapliga rapporter som visar att, upplevelsen av en god vårdmiljö i 
väntrummet, på ett avgörande positivt sätt, påverkar patienternas inställning till vårdens 
innehåll och kvalitet. 

Sammanfattning 

 Vid utformningen av de offentliga miljöerna och de allmänna lokalerna ska 
besökarens och den vårdsökandes behov prioriteras i förhållande till organisationen 
och vårdinrättningens behov. Behovet av säkerhet ska hela tiden beaktas. 

 Besökarens och den vårdsökandes behov av fysisk tillgänglighet, information och 
tydlighet är särskilt viktigt i de offentliga miljöerna och de allmänna lokalerna. 

 Man ska i planeringen tänka igenom grupperingen av vårdinrättningens lokaler och 
göra en tydlig zonindelning, så att det klart framgår för personal och besökare när 
man har fritt tillträde och när man har tillträde först efter inbjudan. Zonindelningen 
ska tydligt framgå av vårdarkitekturens utformning. 

 Tillrättavisande information samt information som berättar om vad som är 
förbjudet inom den aktuella sjukvårdsinrättningen ska i möjligaste mån undvikas. 

 

                                                                                       
 

 

Entréhallen på Östra sjukhuset är 
ett bra exempel, där många 
aspekterhar kunnat förenas såsom, 
stetisk miljö, god fysisk 
tillgänglighet, god överblickbarhet, 
och dragfritt för dem som arbetar i 
receptionen 
Konsten är väl integrerad i 
vårdmiljön 

Entréhallen SÄS är en tillbyggnad 
från vilken man når flera våningsplan 
i sjukhuset och olika delar av 
sjukhuskomplexet.  
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3.3 Mottagningar i vårdlokaler 
När man besöker en vårdinrättning i Västra Götalandsregionen så kommer man normalt 
först till någon form av offentlig miljö och allmän lokal. Därefter, är den fysiska vårdmiljö, 
som en besökare möter ofta en mottagningslokal. I riktigt små vårdinrättningar finns ibland 
ingen offentlig miljö utan besökaren kommer direkt in ett rum som fungerar både som 
entré- och väntrum. I detta fall måste entrérummet utformas med stor omsorg så att 
besökaren känner sig välkommen utan en överbelastad information. Den fysiska miljön ska 
bidra till att känna trygghet och tillit till den vård som ges. Inte minst sekretessfrågorna kan 
i dessa rum bli svårlösta, då viktig patientinformation kan behöva lämnas inför andra 
besökare. 

Det normala är dock att mottagningslokalerna är så lokaliserade att allmän information har 
getts i den tidigare offentliga miljön och att sekretessbelagd information kan lämnas i 
särskilt avskilda rum.  

Principfigur 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mottagningslokalerna är normalt inga allmänna lokaler där patienten kan röra sig fritt. Till 
mottagningslokalerna går besökaren efter inbjudan från personalen.  

Ett speciellt rum utgör här det inre väntrummet dit den besökande hänvisas antingen direkt 
från receptionen eller av vårdpersonal mellan olika ”delstationer” i vårdbesöket. Besökare 
som befinner sig i det inre väntrummet kan ofta snappa upp fragment av patientinformation, 
varför sekretessen är särskilt viktig vid utformningen av vårdmiljön i det inre väntrummet. 
Patienten befinner sig även i eller mellan olika undersökningar och behandlingar varför 
även känslighet för stämningslägen kan vara särskilt stor. I sämsta fall består det inre 
väntrummet av en stol i korridoren. Det finns all anledning att ompröva en sådan lösning 
vid utformning av mottagningens vårdmiljö. 

Mottagningsrummen bör utformas så generella (allmängiltiga och användbara) som möjligt 
så att olika verksamheter och specialiteter kan nyttja lokalerna vid olika tidpunkter och efter 
förändrade behov. Erfarenheten från flera byggda vårdinrättningar visar att detta är fullt 
möjligt. Detta förutsätter en likartad storlek på rummen, där det är önskvärt att begränsa 
antalet rumsstorlekar till två. 

Mottagningsrummet ska utformas så att administration för direkt patientarbete kan utföras i 
rummet. Övrig administration ska utföras på annan plats. Mottagningsrummet är inget 
personligt rum utan ett rum som ska präglas av professionalitet. Det är önskvärt om 
mottagningsrummet är dagsljusbelyst. Vissa behandlingar kan ske i grupp varför något rum 
ska utformas för detta. 

Entré 

Väntrum 

Mottagningslokaler 
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En särskild mottagningslokal utgör jour- och akutmottagningarna. En akutmottagning 
fungerar som ett ”minisjukhus” där nästan alla sjukhusets resurser finns i dess närhet. 
Akutmottagningen är både en mottagnings- och behandlingslokal, där stor dramatik kan 
utspelas för den besökande patienten. I akutmottagningen ska den fysiska miljön medge 
mycket god logistik, en välkomnande miljö, avancerad sjukvård, professionalitet och att 
patienten ska känna sig sedd under hela besöket. Även lokalernas skalskydd är i 
akutmottagningarna mycket väsentlig. 

I en del fall kan behov förekomma av att kunna ha utrymningsmöjlighet från mottagnings- 
och behandlingsrummen. I dessa fall bör rummet förses med dubbla dörrar. 

 

Principfigur 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning 

 Mottagningslokaler ska utformas så generella som möjligt för att möjliggöra flera 
användningsområden.  

 Vid risk för våld ska mottagningsrummen förses med dubbla dörrar alternativt 
möbleras så att patienten leds längst in i rummet. 

 Mottagningsrummet ska inte vara ett personligt rum. 

 

   

Korridor 
patient 

Korridor 
personal 

Rum 

Rum 
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Principskiss över den nya akutmottagningen Östra sjukhuset där ambulanshallen, akutrummen, det 

yttre väntrummet, ”bryggan” med personal och de omkringliggande sängplatserna samt rummen för 
triagebedömning framgår. 
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Planerad mottagning i Skövde. 
Planeringen bygger på en långt driven generalitet, som bl.a. utgår från den 
befintliga byggnadens förutsättningar. 
Mottagningslokalen är möjlig att använda i sin helhet för en mottagning 
alternativt att dela den i två eller flera enheter. 
 

Administrativa 
arbetsplatser 

Administrativa 
arbetsplatser 

Patientrum 
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3.4. Vårdavdelningar 

 

Allmänt 

Vårdavdelningar är både ett fysiskt och ett organisatoriskt begrepp. I dessa anvisningar 
koncentrerar vi oss på det fysiska begreppet. Det finns flera olika typer av 
vårdavdelningar på regionens sjukhus, som somatiska vårdavdelningar för vuxna, 
psykiatriska vårdavdelningar, vårdavdelningar för barn och vårdavdelningar för 
intensivvård. Vårdavdelningen har till uppgift att lösa olika funktioner inom sjukvården 
som lokal för sluten vård, lokal för vård under delar av dygnet (dagvårdsavdelningar), 
lokal för boende med flera. Den vård som bedrivs på regionens vårdavdelningar kan ha 
vitt skilda uppgifter från livräddande vård på en intensivvårdsavdelning till ett boende på 
en rättspsykiatrisk vårdavdelning. Vistelse på dagvårdsavdelningar kan ske både i sluten 
och öppen vård. Gränsen till vad som är mottagningslokal och vårdavdelning kan i detta 
fall vara flytande.  

Det finns ett spektrum av mer eller mindre tekniskt avancerade vårdavdelningar såsom, 
intensivvårdsavdelning, hjärtintensivvårdsavdelningar, neurointensivvårdsavdelningar, 
intermediärvårdsavdelningar, förlossningsavdelningar med flera. Även bland de ”vanliga 
vårdavdelningarna” kan olika behov behöva tillgodoses, tex inom hematologi, 
transplantation, infektionsvård, vårdavdelningar för olika former av psykiatrisk vård. 

En normal vårdavdelningen ska kunna erbjuda olika faciliteter såsom, integritet för 
patienten, skydd mot smittspridning, visuell och medicinteknisk övervakning, 
behandling, medicinering. Inom barnsjukvården är behovet av att skapa en fredad zon fri 
från olika behandlande aktiviteter stort. Inom intensivvården och den postoperativa 
vården är möjlighet till både visuell och medicinteknisk övervakning mycket viktigt. På 
en psykiatrisk vårdavdelning är patientens möjlighet att välja ”arena” inom vilken 
hon/han vill vistas i väsentlig. I alla former och typer av vårdavdelningar ökar behovet av 
medverkan och närvaro av närstående. 

Vid utformning av den fysiska miljön på de olika vårdavdelningarna måste därför hänsyn 
tas till, vilken typ av vårdavdelningen det är och vilken funktion, som är den viktigaste 
för den typ av vård som ska bedrivas. Mot detta står organisationen/Västra Götalands-
regionens behov att få så allmängiltigt utformade, generella, vårdavdelningar som 
möjligt, för att kunna möta olika vårdbehov över tiden. Erfarenhetsmässigt brukar dessa 
till synes oförenliga krav kunna mötas, dock efter en väl genomförd planeringsprocess. 
Även i detta fall är den standard, som man väljer, direkt kostnadspåverkande. 

 

Vårdrummet 

Bakgrund 

Antalet patienter per vårdrum har under de senaste åren alltmer kommit i fokus vid 
nybyggnationer och större renoveringar av vårdavdelningar. Inom det stora 
sjukhusprojektet Nya Karolinska Sjukhuset i Stockholm, har enpatientrummet kommit att 
bli en profilfråga. Detta gäller också T-hus-projektet i Borås. 

Inom vissa verksamheter såsom, psykiatri, förlossning med flera, har enpatientrummet 
varit en självklarhet sedan flera år tillbaka i tiden. 

De fokusgrupper inom projektet ”Framtidens hälso- och sjukvård” som specifikt 
tillfrågades om de önskade enpatientrum när man låg på sjukhus, var överens om att i 
”det goda livet” har man valmöjlighet men att man bara fick kräva eget rum om man var 
allvarligt sjuk.  
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Inom barnsjukvården är vårdrummet inte bara ett rum där patienten vistas, utan även 
barnets närstående. Även inom vuxensjukvården blir det allt mer vanligt att en närstående 
befinner sig i vårdrummet under stora delar av sjukhusvistelsen. Detta förstärks av att 
Sverige utvecklas mot ett mångkulturellt samhälle. 

Möjlighet att erbjuda, personlig integritet, skydd mot smittspridning, möjlighet till 
närvaro av närstående, minskade patientförflyttningar ökar avsevärt med enpatientrum. 
Störst flexibilitet erhåller man om alla enpatientrum utformas så att man kan belägga dem 
med två patienter. Detta är emellertid en mycket hög standard, som bör begränsas till 
något/några enstaka rum per avdelning eller modul. Alla vårdrum ska vara försedda med 
eget toalettrum inklusive dusch så utformat att rörelsehindrade ska kunna nyttja rummet 
både med och utan hjälp av personal. I förekommande fall ska rummet även medge 
installation av spoldesinfektor. 

En speciell vårdsituation är vård på intensivvårdsavdelningar, där risken för 
vårdrelaterade infektioner är som störst, men även behovet av övervakning av patienterna 
maximalt. Bland intensivvårdsavdelningarna sticker neonatalavdelningarna ut i den 
bemärkelsen att de nyfödda patienterna är mycket infektionskänsliga samtidigt som 
föräldrarnas medverkan i vården är angelägen.  

De närståendes situation inom intensivvården är lite problematisk då de ofta kommer i 
skymundan bakom den livsuppehållande apparatur som patienten omgiver sig med. Detta 
blir än mer tydligt när patienten avlider inom intensivvården.  

I intensivvården finns ofta ett behov av isoleringsrum som är utformade som ”rum för 
patienter med luftburen smitta”. Dessa rum kräver en mycket avancerad ventilation och 
teknisk skötsel samt förutsätter väldigt speciella rutiner vid nyttjandet. Man bör därför 
noga överväga behovet under planeringen.  

 

Vårdavdelningens storlek 

Beträffande vårdavdelningens storlek är det väldigt svårt att ge en rekommendation då 
den är i första hand kopplad till bemanningen av avdelningen, vilket inte är dessa 
anvisningars uppdrag att föreskriva. Även antalet tillgängliga sängplatser och antalet 
bemannade vårdplatser kan under vissa tider skilja sig avsevärt på Västra Götalands-
regionens sjukhus.  

Ur fysisk synpunkt bör man vid planeringen observera att när vårdavdelningens lokalyta 
växer så kommer man till en punkt där avdelningen är så stor att den blir svår att 
överblicka. 

På senare tid har ”patientnärmre vård” med speciella dokumentationsplatser för 
vårdteamet, placerade decentralt på vårdavdelningarna, blivit en mycket vanlig fysisk 
lösning.  

Härigenom kan avdelningen bli uppdelad i mindre enheter, så kallade vårdmoduler med 
cirka sju vårdplatser. Varje vårdmodul ska dessutom förses med desinfektionsmöjligheter 
och närförråd. Avdelningens fysiska utbredning kan på detta sätt brytas ned, med kortare 
avstånd som följd. 
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Principfigur 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårdavdelningens utformning 

Vårdmiljön på vårdavdelningarna ska vara estetiskt tilltalande och inge förtroende för 
den vård som ges. Orienterbarheten och överblickbarheten ska vara god både för 
patienter, besökare och personal. Miljön ska vara tydlig avläsbar för människor med 
kognitiva svårigheter så att onödiga fallolyckor undviks. Vid utformningen av 
vårdavdelningar ska alla vårdrum vara dagsljusbelysta, även inom intensivvård och 
postoperativ vård. Önskvärt för alla vårdavdelningar är att vårdrummen har utblick mot 
naturen. Särskilt önskvärt är detta om patientens vistelse på vårdavdelningen befaras bli 
långvarig.  

Konsten på avdelningarna ska inarbetas i övrig gestaltning. Ljudmiljön ska vara dämpad 
så att varken störande samtal eller apparatlarm hörs mer än av dem som det berör. 
Undantag utgör nödlarmet som ska nå all personal på avdelningen. Även ljusmiljön ska 
vara väl avvägd. Om vårdavdelningens fysiska utbredning är stor ska den brytas ned i 
mindre enheter. 

 

Chalmers Program för teknisk standard, ”Den goda vårdavdelningen” 

Inom Centrum för Vårdens Arkitektur på Chalmers har ett utvecklingsarbete genomförts 
tillsammans med 13 landsting där ett planeringsunderlag för framtidens vårdavdelningar 
arbetats fram. Materialet är avsett att utgöra stöd i planeringsprocessen. Illustrationer och 
förslag ska ses som exempel, som måste anpassas till varje lokalplaneringssituation.  

Materialet är mycket omfattande och detaljerat. Här beskrivs olika rumssamband, 
rumsmått och funktionsmått som även illustreras med hjälp av bilder. Exempel på 
principplanlösningar av vårdavdelningar avhandlas liksom olika planlösningar av 
vårdrummet med tillhörande hygienutrymme. Även en beskrivning av aktuell forskning 
inom ämnesområdet beskrivs. Medarbetare i Västra Götalandsregionen har full tillgång 
till materialet vid olika lokalplaneringsprojekt.  

Rapporten avslutas med referenser till 220 vetenskapliga rapporter, artiklar och 
avhandlingar från olika delar av världen inom ämnesområdet. 

Hitta ”Den goda vårdavdelningen” på http://pts.lj.se/forskning. 

 

 

 

Vårdmoduler 

Vårdavdelning  Vårdavdelning 

Vårdavdelning 
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Sammanfattning 

 Vid nybyggnation av normalvårdavdelningar för vuxna ska man överväga 
behovet av antalet enpatientrum. Något/några rum per modul kan med fördel 
vara så stora att man kan belägga det med två patienter. 

 Vid ombyggnation, där man är begränsad av byggnadens ytterväggar, kan det 
vara svårt att uppnå en standard med stort antal enpatientrum utan att 
avdelningarna blir orimligt små. Här bör man överväga tvåpatientrum som kan 
omformas till enpatentrum när vårdsituationen så kräver det, till exempel vid ett 
större calicivirusutbrott. 

 Inom barnsjukvården, psykiatrin och förlossningsvården är enpatientrummet en 
självklarhet och den naturliga lösningen. 

 Inom intensivvården är behovet av enpatientrum stort, inte minst med anledning 
av den stora infektionsrisken, medan behovet av både visuell och medicinteknisk 
övervakning också är väldigt viktigt. I varje projekt måste man därför överväga 
vad som är viktigast just i det aktuella projektet. 

 Inom den postoperativa vården, där behovet av god övervakning är mycket stort 
och normalt viktigare än behovet av enpatientrum. Tiden som patienten vistas på 
avdelningen är dessutom ofta begränsad. 

 Alla vårdrum ska vara dagsljusbelysta. 

 Om arbetet bedrivs enligt konceptet ”patientnärmre vård” ska lokalerna anpassas 
efter detta. 

 Vårdrummet ska medge plats för närstående att vistas i rummet. 

 

 

 
 

 
 
 

Vårdrum i det planerade barnsjukhuset på DSBUS SU Östra sjukhuset 

Illustration White 
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TE-huset i Borås där konsten väl integrerats i vårdmiljön 

Personligt möblerat dagrum i nya rättspsykiatriska vårdbyggnaden i Falköping. 

TE-huset vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. En vårdbyggnad för somatisk vuxenvård 
där det enbart finns enpatientrum. Byggnaden var först i Sverige med denna standard. 
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3.5 Teknikintensiva vårdmiljöer  

Allmänt 

Den medicintekniska utvecklingen inom sjukvården utvecklas allt snabbare och de 
teknikintensiva miljöerna håller på att bli vanliga även på mindre sjukhus och andra 
vårdinrättningar. Patienterna blir sjukare och behandlingarna mer avancerade. Både 
vårdmiljön och arbetsmiljön inom de teknikintensiva lokalerna får ofta stå tillbaka inför 
apparatfunktionaliteten. För personalen innebär den allt större apparattätheten en stor 
stressfaktor då man känner sig osäker och är rädd för att göra fel och skada patienten. För 
patienten kan apparattätheten både inge en trygghet inför de resurser som sjukvården 
mobiliserar men också vara skrämmande genom sin utformning och inte minst de ljud 
som apparaterna avger. 
Den medicintekniska utrustningen ställer stora krav på den fysiska miljön i form av 
klimat, installationer av olika slag, bjälklagens bärighet och våningshöjd mellan 
bjälklagen. 
Inom vårdvetenskapen har man därför under senare år uppmärksammat detta och arbetat 
med att finna lösningar på att mildra de negativa effekterna av den allt högre 
apparattätheten. Även de medicintekniska leverantörerna har ökat sitt intresse kring 
vårdmiljöfrågorna. 

 
Teknikintensiva rum 

Operationsrummet 

Operationsrummet utgör ett av sjukvårdens mest komplexa miljöer både på grund den 
verksamhet som bedrivs och av den apparattäthet som finns i rummet. I operationssalen 
råder mycket fasta rutiner hur man arbetar och vad varje medarbetares uppgift är. Varje 
moment som pågår i en operationssal är i detalj genomgången i förväg. Arbetsmiljön är å 
ena sidan både krävande och pressande men å andra sidan stimulerade och motiverande 
för den personal som arbetar i operationsrummet. Personalen är inte sällan utbildad på 
just den sal där man arbetar. 

Vårdmiljön för patienten är inte särskilt uppmärksammad då hon/han är nedsövd under 
operationen/behandlingen. Genom nya operationstekniker håller detta på att förändras 
och patienten kommer i allt högre utsträckning att vara vaken även under ganska 
avancerade ingrepp. 

I operationssalen finns många olika apparatleverantörer till den avancerade utrustningen. 
Varje apparat har en tydlig funktionalitet. Dock är den samlade funktionaliteten ibland 
inte helt optimal. Därtill kan utrustningen även, på samma avdelning, ibland vara av olika 
ålder och modernitet.  

Det ska vara ett krav att man har likartad utrustning på intilliggande salar och att man inte 
spegelvänder rummets uppställning och inredning i närliggande salar. Detta är en viktig 
faktor för att förbättra arbetsmiljön och patientsäkerheten. 

En särskilt form av operationssalar är den så kallade hybridoperationssalen som är ett 
operationsrum, där det förutom avancerad operationsutrustning, finns även en 
bildgivande utrustning för realtidsdiagnostik i rummet. Hybridoperationssalen ska 
kombinera alla de apparatfunktionaliteter och hygienkrav som en avancerat OP-sal kan 
erbjuda, med en bildgivande utrustning och röntgenrummets alla strålskyddskrav. Därtill 
ska detta kombineras med en god arbets- och patientmiljö. 

Att arbeta i hybridsalsmiljö kräver idag specialutbildning. Uppmärksamheten på arbets-
miljön för personal och vårdmiljön för patienter i denna typ av operationsrum är mycket 
angelägen. Den medicintekniska utrustningen gör att ingreppen allt oftare kan ske utan att 
patienten behöver vara nedsövd.  
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Under 1980 och 1990-talet var det normala operationsrummet 36–45 kvadratmeter. 
Formen på rummet skulle vara så kvadratiskt som möjligt. Under senare tid, har mängden 
utrustning i rummet ökat, vilket gör att rummet storlek har ökat väsentligt inom 
slutenvården. En standardökning som inte kompenseras av några andra ytminskningar på 
operationsavdelningen. Inom dagkirurgi och viss annan kirurgi, som till exempel 
ögonkirurgi, bör man i första hand planera för de mindre salarna även vid nybyggnation. 

Hybridoperationssalen ska av naturliga skäl vara större än de vanliga operationssalarna 
då de ska inrymma även bildgivande utrustning. Här är även rummets bredd en viktig 
faktor för att uppnå god funktionalitet.  

Intensivvårdsrummet 

Intensivvårdsrummet är ett vårdrum, där de allra sjukaste patienterna vårdas. ”En person 

klassificeras som intensivvårdspatient när det föreligger hotande eller manifest akut svikt 

i en eller flera vitala funktioner. Tillståndet ska vara potentiellt reversibelt (eller 

möjligen att åtgärda med transplantation) och vårdbehovet ska inte kunna tillgodoses på 

lägre vårdnivå” (definition på intensivvård).  

Funktionellt innebär detta att rummet ska kunna svara upp mot ett antal motstridiga krav 
som hög patientintegritet – god övervakning och hög apparattäthet – närhet till 
närstående. Även om patienten är väldigt sjuk så upplever hon/han vårdmiljön med de 
flesta av sina sinnen. Inte minst gäller detta ljudmiljön, då det stora antalet apparater 
avger höga bullernivåer. Även starkt ljus, som behövs vid undersökning och behandling, 
kan vara mycket besvärande för patientens välbefinnande.  

Inom vårdmiljöforskningen har man definierat ett begrepp ”IVA-delirium”, som 
beskriver patientens förvirring när hon/han vaknar upp och upptäcker sig vara omgiven 
av ”pipande” apparater och liggande i en säng som badar i starkt ljus. Alla apparatur som 
inte används ska därför avlägsnas från rummet och ljusarmaturer för undersökning och 
behandling ska släckas när de inte används.   

Intensivvårdsrummet är troligtvis ur vårdmiljösynpunkt det mest komplexa rummet. 
Därför har betydande forskningsinsatser gjorts för att förbättra patientens vårdmiljö på 
intensivvårdsavdelningarna. Även vårdrummen på de vanliga vårdavdelningarna kan 
ibland komma att påminna om intensivvårdsrummen genom att de belamras av 
medicinteknisk apparatur. 

Vårdrummet inom intensivvården bör på samma sätt, som på de vanliga vårdav-
delningarna, erbjuda närstående möjlighet till vistelse i rummet.  

Bland intensivvårdsavdelningar räknas in olika typer av avdelningar såsom, 
neonatalavdelningar (nyfödda), hjärtintensivvårdsavdelningar, neurointensiv-
vårdavdelningar, postoperativa avdelningar med mera. En speciell vårdsavdelning är 
dialysavdelningen som är en dagvårdsenhet i öppen vård men som tillhandahåller 
livsuppehållande behandling.  

Alla dessa olika avdelningar har sina typer av specifika vårdmiljöfrågor som är viktiga 
för just dem. För en postoperativ avdelning torde övervakningsaspekten vara viktigast. På 
en neurointensivvårdavdelning kan en patient ligga totalförlamad men vara helt mottaglig 
för alla typer av yttre sinnesintryck. På en neonatalavdelning kan den nyfödda patientens 
upplevelse av omvärlden vara svår att identifiera medan föräldrarnas reaktioner är desto 
tydligare.  

På en dialysavdelning kan patienten uppleva sitt besök på avdelningen som ett trevligt 
avbrott i en i övrigt ganska inrutat tillvaro. 

Vårdmiljön och vårdrummet på dessa olika typer av vårdsavdelningar måste därför 
anpassas efter sitt specifika behov. 
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Allmänt gäller samma sak för intensivvårdsrummet som för vårdrummet på den vanliga 
vårdavdelningen. Man bör överväga behovet av antalet enpatientrum. Om övervaknings-
situationen (fyra patienter per övervakningsstation) så kräver ska man bygga 
tvåpatientrum med visuell och ljudmässig avskärmning. Alla vårdrum ska ligga i fasad 
med dagsljus-belysning, där patienten kan ges möjlighet till se ut genom fönstret.. Alla 
rum ska ha tillgång till hygienrum utrustade med spoldesinfektor. 

Det traditionella vårdrummet/vårdplatsen för en patient på en intensivvårdsavdelning har 
under en längre tid varit cirka 25 kvadratmeter. På senare tid har detta kommit att 
upplevas, som för litet då antalet livräddande apparater har ökat och utrymme för de 
närstående beredas. Enpatientrummet på en intensivvårdsavdelning har därför kommit att 
öka.  

Röntgenrummet 

Behandlingsrummet för radiologiska undersökningar styrs i huvudsak av designen på den 
bildgivande utrustningen och av de olika strål-skyddskraven. Utrusningen byts ut med 
regelbundenhet varför en generell rumsutformning och storlek är att föredra.  

I röntgenrummet är patienten normalt vaken vid undersökningen, som ibland kan vara 
ganska obehaglig och skrämmande. Det är därför angeläget att skapa en attraktiv fysisk 
miljö både i väntrum/förrum och i behandlingsrummet.  

Viss bildgivande utrustning, MR-kameror, ställer mycket stora krav på sin fysiska miljö, 
både i form av tyngd, skydd mot magnetiska fält med mera. Ett rum för en MR-kamera 
kan aldrig utformas generellt utan måste specialutformas för bland annat det magnetfält 
som MR-kameran avger. MR-kameror är även mycket känsliga för påverkan som dess 
omgivning kan åstadkomma såsom sjukhushissar, annan bildgivande utrustning, 
armeringsjärn i bjälklag med mera. Även yttre påverkan såsom tung lastbilstrafik på 
närliggande trafikleder kan påverka kvaliteten på bilderna. Genom att MR-kameran 
aldrig stängs ner måste man iaktta stor restriktivitet vid tillträde av rummet även när 
undersökningar inte pågår, detta på grund av patientsäkerhets- och arbetsmiljöskäl.   

Behandlingsrum för strålterapi 

En mycket speciell form av teknikintensiv vårdmiljö är behandlingsrummet för 
strålterapi. Rummet måste utformas helt efter de strålkrav som utrusningen kräver både i 
form av väggmaterial, väggtjocklek samt vägg- och takutformning. Patienten befinner sig 
oftast i ett fastlåst läge under själva behandlingen.  

Vårdmiljön för patienten i väntrummet/förrum och behandlingsrummet är extremt viktig 
då behandlingen sker med patienten i vaket tillstånd. Bilder och bildspel som kan avleda 
patientens oro och ängslan, är angelägna och viktiga inslag i miljön 

 

Chalmers Program för teknisk standard, Högteknologiska vårdmiljöer, 
intensivvård och operation 

Inom Centrum för Vårdens Arkitektur på Chalmers har ett utvecklingsarbete genomförts 
tillsammans med 13 landsting där ett planeringsunderlag även för ”högteknologiska 
vårdmiljöer” med inriktning på intensivvård och operationssalar.  
Rapporten ger en historisk tillbakablick hur dessa miljöer har växt fram inom sjukvården. 
Rumssamband och logistik inom avdelningarna redovisas och illustreras. Olika 
rumsstorlekar och rumsuppställningar redovisas på ett detaljerat sätt. Även teknikfrågor 
inom ämnesområden såsom ventilation, ljus, buller med mera behandlas på ett 
förhållandevis detaljerat sett.  
Rapporten tar inte upp den påverkan av vårdmiljön som utgörs av den medicintekniska 
utrustningen. 
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Rapporten avslutas med referenser till cirka 100 olika vetenskapliga avhandlingar, 
rapporter och artiklar inom ämnesområdet från olika delar av världen. 

Hitta ”Högteknologiska vårdmiljöer OP +  IVA” på: http://pts.lj.se/forskning. 

 

Sammanfattning 

 Rumslayouten i närliggande operationsrum ska inte spegelvändas.  

 Den medicintekniska utrustningen i närliggande operationsrum ska vara 
likartad/samma så att handhavandet inte skiljer sig åt. Man ska överväga antalet 
enpatientrum på intensivvårdsavdelningarna om övervakningssituationen och 
bemanningen så medger.  

 Alla vårdrum på intensivvårdsavdelningarna ska vara dagsljusbelysta (undantag 
neonatal). 

 Vårdmiljö i behandlingsrummen inom radiologi och strålterapi ska vara föremål 
för stor estetisk omsorg och apparatbuller ska dämpas liksom för patienten 
störande ljus.     

 
 

 
 

 Befintlig Hybridsal Sahlgrenska sjukhuset        Foto Liss Persson 
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Planritning över en 
planerad Hybridsal i Bild 
och Interventions-
centrum, Sahlgrenska 
sjukhuset. Ritningen 
illustrerar tydligt rummets 
komplexitet.  

Bilder från nya Ortopedoperation NÄL.      
Nedre bilder visar ”ett bildspel i taket på en Operationssal” i syfte att 
avleda patientens uppmärksamhet under en operation.  
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3.6 Patientsäkra miljöer  

Allmänt 

Allt som underlättar för att göra rätt är viktigt för god patientsäkerhet. Dit hör bland annat 
vårdmiljön tillsammans med andra faktorer såsom, fasta hygienrutiner, arbetsmiljön, 
personalens kompetensutveckling med mera.  

Vårdmiljön kan bidra till att minska spridning av infektioner, minska patienternas 
fallskador, minska fel vid utdelning av läkemedel med mera. Vårdmiljön kan även bidra 
till patientens säkerhet vid brand, brott mot enskild person med etc. En lugn och trygg 
vårdmiljö samt god ergonomi bidrar till att minska felbehandlingar.  

Vårdmiljö och vårdrelaterade infektioner 

Socialstyrelsen har tagit fram ett omfattande material om vårdrelaterade infektioner och 
samlat det i ett antal publikationer, bland annat ”Att förebygga vårdrelaterade infektioner 

– ett kunskapsunderlag” 

Socialstyrelsen definierar vårdrelaterad infektion såsom, ”med vårdrelaterad infektion 

menas en infektion som uppkommer hos en person under sluten vård eller till följd av 

åtgärd i form av diagnostik, behandling eller omvårdnad inom övrig vård och omsorg, 

eller som personal som arbetar inom vård och omsorg, ådrar sig som följd av sin 

yrkesutövning”. 

Vårdrelaterade infektioner brukar delas in endogena och exogena infektioner. Endogena 
infektioner orsakas av mikroorganismer från patientens egen normalflora ( > 2/3 ) medan 
exogena infektioner orsakas av mikroorganismer som överförs till patienten från en 
smittkälla i omgivningen. Smitta som överförs från omgivningen brukar delas in i, direkt 
kontaktsmitta, indirekt kontaktsmitta, droppsmitta, luftburen smitta, livsmedelsburen 
smitta och insektsburen smitta. 

Att samla ett stort antal sjuka personer under ett tak har många fördelar men en allvarlig 
nackdel, att den sjukdom en person lider av kan överföras till andra människor. I allt 
vårdarbete är det därför viktigt att minska smittspridning från medpatienter och personal. 
För att lyckas med det krävs att man följer ett antal basala hygienrutiner såsom en 
noggrann handhygien, bruk av handskar och skyddskläder. Att tillämpa basala 
hygienrutiner är den viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridningen i vården.  

Det kan vara lättare att tillämpa dessa rutiner om vården ges på enkelrum, alternativt 
enkelrum med förrum. Vård på enkelrum är att föredra för patienter vars infektioner 
sprids med droppsmitta, eller vid risk för droppkontaktsmitta och indirekt kontaktsmitta. 

Karaktäristiskt för vårdrelaterade infektioner är att de drabbar personer med nedsatt 
immunförsvar, som kan uppkomma generellt eller lokalt i en vävnad. Infektionsrisken 
varierar med typen av vård och är störst inom intensivvård, brännskadevård, 
transplantation och onkologi/ hematologi och neonatalvård. 

Vårdmiljön ska underlätta så att basala hygienrutiner kan tillämpas i varje vårdsituation. 
Vårdmiljön ska erbjuda renluftsventilation på operationsavdelningar. Vårdmiljön ska 
erbjuda ”enkelrum för luftburen smitta” när patienten har en allvarlig sjukdom som 
smittar via luften. (Se kapitel 3.31. När patient är drabbad av smittsam sjukdom ska 
vårdmiljön kunna erbjuda enskilt rum med egen toalett. På akut- och infektions-
mottagningar m m ska vårdmiljön utformas så att patient med smittsam sjukdom inte 
behöver passera väntrum och andra allmänna lokaler. Ytskikt och installationer ska 
utformas så att adekvat rengöring kan ske efter vård av patient med smittsam sjukdom. 
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Svensk Förening för Vårdhygien har givet ut andra upplaga av ”Byggenskap och 

Vårdhygien vårdhygieniska aspekter vid ny- och ombyggnad samt renovering av 

vårdlokaler”, 2010-03-31. 

Syftet med skriften är att behandla alla aspekter, som kan ha betydelse för smittspridning, 
vid planering av vårdlokaler. Rapporten är mycket detaljerad och behandlar, ur hygienisk 
synpunkt, både lokaler och utrustning på ett detaljerat sätt. Rapporten ger anvisningar och 
råd beträffande, ytbeläggningar och materialval, inredning och utrustning, installationer 
för vatten och ventilation, städning och logistik med mera. Även lokaler inom 
vårdavdelningar, specialvårdavdelningar (bland annat intensivvård), diagnostik och 
behandling (bland annat operation), mottagningsverksamhet samt särskilda 
boendeformer.  

Rapporten stödjer sig på 56 vetenskapliga artiklar inom ämnesområdet. 

Vårdmiljö och fallskador  

Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting har tagit fram ett omfattande 
material för att öka patientsäkerheten och minska antalet fall i vården.  

Det är vanligt att fall inträffar under vårdtiden på sjukhus, särskilt bland äldre patienter 
och hos patienter med diagnoserna stroke, demens och höftfraktur. Aktiviteter som har 
samband med fall på sjukhus är främst förflyttningar till eller från säng och stol, gång och 
toalettbesök. Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att personer som har fallit en gång 
kommer göra det igen.  

För att förebygga fall i vården bör man göra en så kallad fallriskvärdering, där man 
identifierar fallriskfaktorer hos patienten eller omgivningen. Vanliga riskfaktorer är om 
patienten har dålig motorik, patienten har dålig syn, patienten är förvirrad, patienten har 
biverkningar av läkemedel, patienten har inkontinens och behöver gå på toaletten ofta, 
patienten har dålig aptit samt slutligen dåliga yttre omständigheter.  Exempel på dåliga 
yttre omständigheter, är dålig belysning, fel höjd på säng, stol eller toalettstol, dåligt 
fungerande hjälpmedel, ring- eller larmsignaler som patienten inte förstår eller som inte 
fungerar, möbler som placerats mellan säng och toalett, hala golv, avsaknad stödräcken i 
korridor, toaletter, dusch och badrum samt långa gångavstånd till dagrum med mera.   

I en god fysisk vårdmiljö så elimineras alla dåliga yttre omständigheter framförallt i en 
kompetent och insiktsfull planering och efterföljande förvaltning. En viktig faktor i 
vårdmiljön och vårdarkitekturen är miljöns tydlighet och avläsbarhet för patienter med 
kognitiva svårigheter.  

Vårdmiljö och läkemedelsskador  

I de insatser som måste göras för att öka patientsäkerheten ingår informations-
överföringen till patienten/närstående, patientens delaktighet som en röd tråd. Även 
rutinerna och miljön vid iordningställandet och ordination av läkemedel är viktiga.  

Äldre personer löper särskilt hög risk att drabbas av vårdskador på grund av felaktig 
läkemedelshantering. I Sverige får personer över åttio år i medeltal mellan fem till sex 
läkemedel per dygn och det är inte alls ovanligt med mer än tio läkemedel per dygn.  

Dessa faktorer påverkas av den vårdmiljö som de äger rum inom. Informationsöver-
föringen till patienten/närstående om vilka läkemedel hon/han ska ta samt hur ofta det ska 
ske, ska äga rum i en sådan miljö, att vårdgivaren är säker på att patienten/närstående 
förstått.  

Att kunna arbeta ostört när personalen ordinerar och fördelar läkemedel är väldigt 
väsentligt för att förhindra läkemedelsskador. Här utgör den vårdmiljö som 
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läkemedelsrummet erbjuder en väsentlig faktor, för ostördhet, tydlighet och tillräckligt 
med plats alla olika arbetsmoment. 

Vårdmiljö och allmän säkerhet  

Yttre fysiskt hot mot patienten kan uppstå genom brand, stöld och andra brott. Patienten 
skyddas bäst mot brand genom att lokalerna har ett fullgott brandskydd, som normalt i 
vårdbyggnader är mycket hög samt att personalen är utbildad i brandskydd. 

Skydd mot stöld och andra brott sker bäst genom att lokalerna bland annat zonindelas 
enligt kap 3.21. 

Elsäkerheten upprätthålls bäst genom att apparater och installationer följer lagar och 
bestämmelser samt att den Medicintekniska avdelningen har kontinuerlig tillsyn över den 
medicintekniska utrustningen. 

Strålsäkerheten upprätthålls genom att alla undersökningar och behandlingar med 
apparater och radioaktivt material, som avger strålning, utförs av särskilt utbildad 
personal. 

Inom den psykiatriska vården kan våld förekomma både mot personal och medpatienter. 
Utformningen av vårdavdelningen och mottagningen spelar här en viktig roll för att 
förhindra våld. Vårdavdelningen bör utformas så att patienten kan erbjudas olika ”arenor” 
beroende på sinnesstämning och mottagningarna bör erbjuda reträttvägar, att användas 
vid hot om våld. Trånga lokalytor kan även vara provocerande för patienter med vissa 
diagnoser.   

Sammanfattning 

 Vårdmiljön ska underlätta så att basala hygienrutiner kan tillämpas i varje 
vårdsituation.  

 Vårdmiljön ska erbjuda renluftsventilation på operationsavdelningar.  

 Vårdmiljön ska erbjuda ”isoleringsrum för luftburen smitta” när patienten har en 
så smittsam och allvarlig sjukdom att behov av detta finns.  

 När patient är drabbad av smittsam sjukdom ska vårdmiljön kunna erbjuda 
enskilt rum med egen toalett.  

 På akut- och infektionsmottagningar ska vårdmiljön utformas så att patient med 
smittsam sjukdom inte behöver passera väntrum och andra allmänna lokaler.  

 Ytskikt och installationer ska utformas så att adekvat rengöring kan ske efter 
vård av patient med smittsam sjukdom. 

 Vårdmiljön och vårdarkitekturen ska utformas så tydlig och avläsbar att patienter 
med kognitiva svårigheter kan vistas i den utan att falla och skada sig. 

 Miljön vid iordningställandet och ordination av läkemedel är viktig för att 
säkerställa rätt dosering. Vårdmiljön vid informationsöverföringen till 
patienten/närstående om vilka läkemedel hon/han ska ta samt hur ofta det ska 
ske, ska äga rum i en så lugn och ostörd miljö, att vårdgivaren är säker på att 
patienten/närstående förstått. 
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TE-huset i Borås, där god kontakt mellan patient och personal har skapats vid 

provtagning och läkemedelsinformation.  
 
 

3.7 Vård i hemmet   

Allmänt 

I projektet ”Framtidens hälso- och sjukvård” diskuterades mycket hur sjukvården skulle 
kunna ges så nära medborgarna som möjligt. Inom projektet fanns en enighet att, 
sjukvård i hemmet, skulle öka avsevärt i framtiden.  

Idag ges sjukvård i hemmet inom de mest varierande sjukvårdtillstånd som, tillfälliga 
sjukdomar, olika barnsjukdomar, cancervård, respiratorvård, KOL, palliativ vård, vård i 
livets slutskede, hemdialys med mera. Det finns många fördelar med sjukvård i hemmet, 
såsom trygghet att få vara nära anhöriga, högre integritet, mindre risk för vårdrelaterade 
infektioner etc. Det finns även några mycket tydliga nackdelar såsom, dålig arbetsmiljö 
för vårdpersonalen, sämre kontinuitet i vårdarbetet, otrygghet och rädsla hos patienterna 
för att bli lämnad ensam. 

Den vårdmiljö som erbjuds vårdgivare vid vård i hemmet kan ur arbetsmiljösynpunkt 
vara mycket bristfällig. Likaså kan möjligheten att upprätthålla ”basala hygienrutiner” 
vara begränsad. Vård i hemmet ställer därför särskilda krav på vårdorganisationen. 

Vid vård i hemmet är ”patientens frivillighet central” liksom patientens familjesituation. 
Vård i hemmet innebär en mycket tydlig förskjutning i den ”maktbalans” som alltid finns 
mellan vårdgivare och vårdtagare.   

Den kunskap som finns inom sjukvårdens organisation om vilka villkor som gäller vid 
vård i hemmet är begränsad och behöver därför förstärkas vid en utbyggd hemsjukvård.  

Att bedriva sjukvård i någons hem är något helt annat än att bedriva motsvarande 
sjukvård på sjukhus. Detta orsakas av att relationerna mellan närstående/den sjuke och 
vårdgivaren blir helt annorlunda. Forskningen pekar på att man behöver etablera en 
”professionellt vänskapsförhållande” mellan närstående/den sjuke och vårdgivaren, där 
man respekterar varandras olika roller, för att nå bra resultat. Vid en så avancerad vård 
som respiratorvård är förtroendet för en stödjande professionell vårdorganisation helt 
central för att lyckats. Misslyckas man med att bygga upp rätt förtroende, mellan 
vårdtagare/närstående och vårdgivare, så kan ”vård i hemmet” vara fel vårdform. 

Den vårdmiljö som erbjuds vårdtagaren vid vård i hemmet är den som hon/han själv har 
skapat och därför valt att stanna i under sin sjukdom. 
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Det är därför av största vikt att vårdgivaren vid utövandet av ”sjukvård i hemmet” kan 
respektera detta och avstår att göra för stora ingrepp i vårdmiljön. Här intar möjligheten 
till att kunna härbärgera en sjukhussäng samt livsuppehållande utrustning, en central 
fråga. 
En utbyggd sjukvård i hemmet kommer att ställa stora krav på den bostadsstandard som 
finns i regionen. 
 

3.8 Sammanfattning  

I april 2010 beslutade hälso- och sjukvårdsutskottet i Västra Götalandsregionen att 
tillsätta en utredning, Framtidens hälso- och sjukvård 2025. Visionen var ”Det goda livet 
med Sveriges bästa hälso- och sjukvård”. Uppdraget hade en tydligt invånar- och 
patientperspektiv. För att säkerställa detta perspektiv inbjuds invånarna, i form av 
focusgrupper, till dialog kring förväntningarna på framtidens hälso- och sjukvård. 
Focusgrupperna betonade bl.a. behovet av mjuka värden, som personligt bemötande och 
bl.a. trevlig fysik miljö. Detta var orsaken till att delprojektet ”God fysisk vårdmiljö” 
startade inom ”Framtidens hälso- och sjukvård”. 

Arbetet har bedrivits med medverkan från Chalmers tekniska högskola, CVA, och 
Sahlgrenska akademin, Vårdvetenskap.  

Vid utformning av byggnader och lokaler i Västra Götalandsregionen ska många hänsyn 
tas till de olika aspekter och önskemål, som det omgivande samhället och våra egna 
verksamheter ställer upp. Lagstiftningen och olika myndigheters regelverk, som reglerar 
förvaltningen och byggandet av lokaler i Sverige, är mycket omfattande och förändras 
och kompletteras med nya lagar och förordningar varje vecka. 

Den del av utformningen, som vi vill ska genomsyra Västra Götalandsregionens 
lokalutformning och som vi själva kan styra, är bl.a. det som är kopplat de värderingar, 
som uttrycks i ”kulturresan” inom projektet ”Framtidens hälso- och sjukvård”.  

Ur uppdragshandlingen kan saxas: 

Lokalerna ska vara utformade så att de medger en effektiv, säker och tilltalande 
vårdmiljö, där rättighetsfrågorna är en självklarhet.  

Uppdraget är, att utarbeta anvisningar inom fem specifika områden, offentliga miljöer 
och allmänna lokaler samt mottagningar, vårdavdelningar, teknikintensiva lokaler, 
patientsäkra lokaler samt vård i hemmet.  

Anvisningarna ska utformas så att de utgör en ram och kunskapsbas för såväl den lokala 
som den centrala planeringsprocessen i Västra Götaland.   

Allmänt: 
Historiskt bygger utformningen av stora delar av Västra Götalandsregionens 
lokalbestånd, på centrala riktlinjer utarbetade av det statliga utredningsinstitutet ”Spri”, 
som verkade från 1960- till och med 1980-talet.  

Därefter har lokalplaneringen, inom varje landsting, skett efter förutsättningar och praxis 
som byggts upp lokalt på varje sjukhus och andra vårdinrättningar.  

Inom ”CVA” på Chalmers har man tagit fram en ”modell”, där man försöker ta fördelar 
ur de bägge systemen. Metoden benämns ”integrerad planeringsmodell, där dialog om 
verksamheter och lokaler utgår från evidensbaserade och standardiserade modeller. 
Lokalförsörjningsprocessen inom Västra Götalandsregionen ska ske enligt en ”integrerad 
planeringsmodell”.                   
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Offentliga miljöer och allmänna lokaler: 
Vid utformningen av de offentliga miljöerna och de allmänna lokalerna ska besökarens 
och den vårdsökandes behov prioriteras i förhållande till organisationen och 
vårdinrättningens behov. Besökarens och den vårdsökandes behov av tillgänglighet, 
information, tydlighet och avläsbarhet i vårdarkitekturen är särskilt viktig, inte minst för 
patienter med kognitiva svårigheter. Här får ofta besökarens ett första intryck av vårdens 
kvalitet och innehåll. Den estetiska miljön bör därför ges hög prioritet. 
Jämlikhetsfrågorna får i den offentliga miljön en särskild betydelse, då besökarna ofta har 
olika funktionella hinder i form av hög ålder, sjukdomar, fysiska handikapp, olika 
kulturell bakgrund med mera. Säkerheten för besökare och personal ska beaktas vid 
utformning av lokalerna. 

Mottagningar: 
Mottagningslokaler ska utformas så generella som möjligt för att möjliggöra flera 
användningsområden.  
Vid risk för våld ska mottagningsrummen förses med dubbla dörrar alternativt möbleras 
så att patienten leds längst in i rummet.  
Mottagningsrummet ska ej vara ett personligt rum. 

Vårdavdelningar 
Vid nybyggnation av normalvårdavdelningar för vuxna ska man överväga behovet av 
antalet enpatientrum. Något/några rum per modul kan med fördel vara så stora att man 
kan belägga det med två patienter. 
Vid ombyggnation, där man är begränsad av byggnadens ytterväggar, kan det vara svårt 
att uppnå en standard med stort antal enpatientrum utan att avdelningarna blir orimligt 
små. Här bör man överväga tvåpatientrum som kan omformas till enpatentrum när 
vårdsituationen så kräver det, tex vid ett större calicivirusutbrott. 
Möjlighet att erbjuda, personlig integritet, skydd mot smittspridning, möjlighet till 
närvaro av närstående, minskade patientförflyttningar ökar avsevärt med många 
enpatientrum. 

Inom intensivvården är behovet av flera enpatientrum stort, inte minst med anledning av 
den stora infektionsrisken. Då behovet av både visuell och medicinteknisk övervakning 
också är väldigt viktigt måste en avvägning göras vid varje planeringstillfälle. 

Alla vårdrum ska vara dagsljusbelysta. 
Vårdrummet ska på alla vårdavdelningar medge plats för närstående att vistas i rummet. 

Teknikintensiva vårdmiljöer 
Både vårdmiljön och arbetsmiljön inom de teknikintensiva lokalerna får ofta stå tillbaka 
inför apparatfunktionaliteten. För personalen innebär den allt större apparattätheten en 
stor stressfaktor då man känner sig osäker och är rädd för att göra fel och skada patienten.  

Intensivvårdsrummet är troligtvis ur vårdmiljösynpunkt det mest komplexa rummet. 
Inom vårdmiljöforskningen har man definierat ett begrepp ”IVA-delirium”, som 
beskriver patientens förvirring när hon/han vaknar upp och upptäcker sig vara omgiven 
”pipande” apparater och liggande i en säng som badar i starkt ljus.  

Operationsrummet utgör ett av sjukvårdens mest komplexa miljöer både på grund den 
verksamhet som bedrivs och av den apparattäthet som finns i rummet. Vårdmiljön för 
patienten är inte särskilt uppmärksammad då hon/han är nedsövd under operationen/ 
behandlingen. Genom nya operations-tekniker håller detta på att förändras och patienten 
kommer i allt högre utstäckning att vara vaken även under ganska avancerade ingrepp. 

Vårdmiljö i behandlingsrummen inom radiologi och strålterapi ska vara föremål för stor 
estetisk omsorg och apparatbuller ska dämpas liksom för patienten störande ljus. 



 

31 
God fysisk vårdmiljö, Västfastigheter, Västra Götalandsregionen, Koncept 2016-06-15 

 

 

Patientsäkra vårdmiljöer 
Allt som underlättar för att göra rätt är viktigt för god patientsäkerhet. Dit hör bl.a. 
vårdmiljön tillsammans med andra faktorer såsom, fasta hygienrutiner, arbetsmiljön, 
personalens kompetensutveckling med mera.  
Vårdmiljön kan bidra till att minska spridning av infektioner, minska patienternas 
fallskador, minska fel vid utdelning av läkemedel mm. Vårdmiljön ska underlätta så att 
basala hygienrutiner kan tillämpas i varje vårdsituation.   

Vårdmiljön kan även bidra till patientens säkerhet vid brand, brott mot enskild person etc. 
En lugn och trygg vårdmiljö samt god ergonomi bidrar till att minska felbehandlingar. 

När patient är drabbad av smittsam sjukdom ska vårdmiljön kunna erbjuda enskilt rum 
med egen toalett.  
På akut- och infektionsmottagningar ska vårdmiljön utformas så att patient med smittsam 
sjukdom ej behöver passera väntrum och andra allmänna lokaler.  
Ytskikt och installationer ska utformas så att adekvat rengöring kan ske efter vård av 
patient med smittsam sjukdom. 

Vårdmiljön och vårdarkitekturen ska utformas så tydlig och avläsbar att patienter med 
kognitiva svårigheter kan vistas i den utan att falla och skada sig. 

Miljön vid iordningställandet och ordination av läkemedel är viktig för att säkerställa rätt 
dosering . Vårdmiljön vid informations-överföringen till patienten/närstående om vilka 
läkemedel hon/han ska ta samt hur ofta det ska ske, ska äga rum i en så lugn och ostörd 
miljö, att vårdgivaren är säker på att patienten/närstående förstått. 

Vård i hemmet 
Idag ges sjukvård i hemmet inom de mest varierande sjukvårdtillstånd som, tillfälliga 
sjukdom, olika barnsjukdomar, cancervård, respiratorvård, KOL, palliativ vård, vård i 
livets slutskede, hemdialys mm. För patienten finns det många fördelar med sjukvård i 
hemmet, såsom trygghet att få vara nära anhöriga, högre integritet, mindre risk för 
vårdrelaterade infektioner med mera. Vid vård i hemmet är ”patientens frivillighet 
central” liksom patientens familjesituation.  
Det finns även några mycket tydliga nackdelar såsom, dålig arbetsmiljö för 
vårdpersonalen, sämre kontinuitet i vårdarbetet, otrygghet och rädsla hos patienterna för 
att bli lämnad ensam. Vård i hemmet innebär en mycket tydlig förskjutning i den 
”maktbalans” som alltid finns mellan vårdgivare och vårdtagare. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 
God fysisk vårdmiljö, Västfastigheter, Västra Götalandsregionen, Koncept 2016-06-15 

 

Bilaga 

2. Vårdmiljö        

2.1 Personcentrerad utformning av vårdmiljön till stöd 
för personens välbefinnande och vårdens utförande 

Av Helle Wijk 

Vårdmiljön som stöd för hälsa 

Forskning visar att miljöer som är utformade med utgångspunkt i användarnas behov har 
betydelse för hälsan. Däremot är det svårare att dra likhetstecken mellan en väldesignad 
miljö och återhämtning. Anledningen är att det är många faktorer som samspelar både i 
form av komplexiteten mellan rummens storlek, färg, ljus och avstånd samt variationen 
mellan oss människor när det gäller våra erfarenheter av, förväntningar på och 
förutsättningar att uppfatta miljön, vilka är svåra att kontrollera.  Det är angeläget att 
miljön ger stöd och stimulans till att engagera sig i sin rehabilitering efter sjukdom och 
skada, något som allvarligt kan hämmas om det finns brister i miljön. En rehabiliterande 
miljö omfattar både personalens kompetens och förmåga att motivera till hälsa och en 
stimulerande fysisk miljö som stödjer såväl patientens som personalens insatser.  

Drabbas vi av sjukdom eller skada, är vi beroende av stöd, inte bara av människor 
omkring oss, utan även stöd av att själva omgivningen möter våra särskilda behov. Trots 
att behov är individuella kan nog vissa hållpunkter sägas vara generella. Exempelvis 
önskar de flesta av oss möjlighet till lugn, ro och avskildhet när vi är sjuka, samtidigt som 
utrymme och tillfälle till gemenskap ska finnas lättillgängligt när vi börjar återfå hälsan. 
Igenkänning är ett annat gemensamt behov för att uppleva trygghet, och trygghet är också 
tätt förknippat med förvissningen om att miljön vi vistas i inte innebär fara och risk för 
skada. Detta ställer konkreta krav på miljön avseende planering, utformning, ljus-, och 
färgsättning samt stimulans. 

Vårdvetenskapens centrala begrepp  

Centrala vårdvetenskapliga begrepp för god omvårdnad omfattar personen, hälsa och den 
miljö där vården och omsorgen bedrivs, en personcentrerad miljö som utifrån 
medvetenheten om patientens sårbarhet, värnar om integritet och välbefinnande och som 
ger stöd för bästa möjliga hälsa. En personcentrerad miljö är baserad på evidens och 
erfarenhet men framförallt på en aktiv involvering av personen och dennes förväntningar. 
Vårdarens roll är att ta sig tid att lyssna till och observera symtom på hinder och 
illabefinnande i personens närmiljö och eliminera dessa. Genom att ta utgångspunkt i 
personens livsberättelse och låta den ligga till grund för patientens närmiljö kan miljön 
bli en betydelsefull faktor till rehabilitering, återhämtning och trivsel.  

Olika behov av en stödjande miljö genom livet 

Tillfälliga eller kroniska funktionsnedsättningar tydliggör hur beroende vi faktiskt är av 
miljön omkring oss. Antingen vi plötsligt drabbas av exempelvis nedsatt syn på grund av 
en ögoninfektion eller skada, eller en gradvis synnedsättning på grund av ålder, blir 
konsekvenserna att vardagen krymper på ett mycket påtagligt och ibland smärtsamt sätt 
med direkt påverkan på välbefinnandet. Våra personliga förutsättningar och den 
omgivande miljön samspelar och leder fram till obehag och beroende. Men det går också 
att vända på resonemanget och ta de personliga förutsättningarna som utgångspunkt för 
en medveten planering av en miljö som kompenserar för förluster och stödjer 
kvarvarande resurser. Det förutsätter ett personcentrerat förhållningssätt med intresse och 
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lyhördhet för varje persons kompetens och ett engagemang i vården att inkludera 
patienterna i utvecklingen av miljön.  

Olika miljöer kräver olika stöd 

Slutenvårdens miljöer är ofta utformade på basis av den medicinska specialitet som är 
rådande och de behov som specifika vårdprocesser kräver avseende medicinsk teknisk 
apparatur, behandlingar och personal. Ett exempel är intensivvårdens tekniktäta miljöer 
där det finns stor risk för att både den som är sjuk och dennes familj kommer i 
skymundan med påverkan på allas välbefinnande och de närståendes möjlighet att vara 
delaktiga i vården.  

Sjukhus är ofta placerade avskilt från det omgivande samhället och på sjukhusets vård-
avdelningar är oftast patienternas och vårdarnas rum avskilda från varandra. Dessutom 
existerar oftast en närmast hierarkisk uppdelning mellan de olika professionernas 
expeditioner och undersökningsrum. Detta tillsammans med en vanligen ganska 
institutionell utformning av vårdenheter när det gäller färgsättning, ändlösa korridorer 
och kulvertar att färdas i med få platser för interaktion mellan människor, gör att miljön 
kan upplevas som torftig och ett objektifierande av både patienter och personal.  

Under senare år har ekologiska frågor i allt större utsträckning kommit i fokus för hur 
man ska bygga för långsiktig hållbarhet. Det världsomspännande nätverket 
Hälsofrämjande sjukhus genomgår en stark utveckling med fokus på hållbara miljöer när 
det gäller ut-formning och relation till drift, kvalitet, vård- och arbetstillfredsställelse 
samt känsla av stress. Som ett led i detta utvecklas integrerade vårdformer mellan 
slutenvård, dagvård och öppenvårdplatser där införandet av en ny organisation av vård 
behöver stöd av den fysiska miljön.  

Inom de öppna vårdformerna har vårdcentralen fått en allt mer central betydelse med 
krav på en välkomnande miljö som lätt kan tolkas och förstås trots patienters olika 
förutsättningar. Likaså har det privata hemmet blivit en allt mer betydelsefull arena där 
hemsjukvårdens patienter idag omfattar allt fler patienter som kräver avancerade 
vårdinsatser. Det privata hemmet har blivit en del av intensivvårdsverksamheten med 
samma krav på teamarbete och patientsäkerhet som i sluten vården  

Inom den kommunala vården och omsorgen förespråkas småskaliga boenden till stöd för 
kontinuitet, relation, möten och hemkänsla. Möten inträffar i ett sammanhang där såväl 
fysisk som psykisk miljö påverkar trivsel och välbefinnande och den äldres möjlighet att 
känna sig som hemma, att kunna vara med sig själv eller med andra eller att uppleva 
måltiden som dagens höjdpunkt.   

Personcentrerat förhållningssätt i utformningen av patientens närmiljö 

Personcentrerad omvårdnad kännetecknas av relationer mellan människor och ett genuint 
intresse av att lära känna den andra. Att inom ramen för en livsberättelse delge de delar 
av livet, identitet och värderingar som personen väljer och bedömer som betydelsefulla i 
sammanhanget är utgångspunkten i planeringen av en personcentrerad miljö. Det 
förutsätter att det finns en intresserad mottagare av informationen som inte bara lyssnar 
på berättelsen om de symtom och hinder i miljön som upplevs på grund av sjukdom eller 
funktionsnedsättning utan som också har mandat och vilja att bemöta detta genom 
anpassningar i miljön.  

Tankar kring detta lyftes redan i början på 1960 talet av Rogers, filosof och forskare, som 
menade att personen som söker hjälp är en expert om sig själv, och terapeuten bara en 
befrämjare av personens självinsikt. Dessa tankegångar vidareutvecklades inom äldrevård 
och demensvården av Tim Kitwood, läkare och forskare, som betonade att 



 

34 
God fysisk vårdmiljö, Västfastigheter, Västra Götalandsregionen, Koncept 2016-06-15 

personcentrering bygger på det värde som ges en människa, av andra, i ett socialt 
sammanhang och via relationer, vilket förutsätter erkänsla, respekt och tillit.  

En föregångare när det gäller att försöka förstå betydelsen av att miljön möter och stödjer 
varje persons unika förutsättningar var Powell Lawton. Han var forskare inom 
samhällsmedicin och tog fram The Ecological Model of Aging i början av 1970-talet. 
Lawton menade att möjligheten att använda sin mentala förmåga, utföra dagliga 
aktiviteter och känna engagemang att delta i olika sysselsättningar ensam eller 
tillsammans med andra är en del av var och ens personliga kompetens som har stor 
betydelse för upplevelsen av hälsa och välbefinnande. Lawton menade att det finns en 
direkt relation mellan möjligheten att utnyttja sin personliga kompetens och det stöd eller 
hinder som omgivningen erbjuder. Hur väl man har lyckats att anpassa omgivningen till 
vars och ens förutsättningar kommer till uttryck antingen som personens välbefinnande 
och självständiga beteende eller som illabefinnande och beroende.  

Små förändringar med stor betydelse 

Genom att lyssna och anamma ett kreativt förhållningssätt kan även små förändringar ha 
stor effekt för välbefinnandet genom att de bekräftar och respekterar patientens behov. 
Att den morgontrötte får lov att vila en stund till är enkelt tillgodosett i enkelrum liksom 
att den som har svårt att sova kan ha lampan tänd trots att timman är sen. Att skapa lugna 
perioder på enheten med tillfälle till vila, gärna till lugnande musik är bra, men fordrar 
konkreta fysiska åtaganden i miljön för att det ska vara möjligt. Enkelrum bidrar även till 
förutsättningar för en personcentrerad omvårdnad med möjlighet till enskilda samtal och 
dokumentation nära patienten.  

Måltidsmiljön är ett annat område med betydelse för återhämtning och rehabilitering. Att 
slippa äta med andra kan vara en befrielse om sjukdom och skada leder till fumlighet med 
risk att spilla. Likaså kan illamåendet i samband med cytostatika behandling förvärras om 
varje måltid inleds med en konfrontation av matos och starka dofter. Å andra sidan kan 
nedstämdhet med minskad aptit som följd motverkas genom att man erbjuds en 
stimulerande miljö där sällskapet med andra tillfälligt kan skingra dystra tankar och bidra 
till att maten plötsligt smakar riktigt gott.  

Vid sjukdom och skada är man sårbar för det som händer omkring en och många 
upplever sig vara i ett underläge på grund av den situation som sjukdom och skada har 
försatt dem i med beroende av andras hjälp och lyhördhet för sina problem. I det 
hänseendet är det respektlöst att bedriva vård i fragmentariska miljöer som snarare 
förvirrar en tydliggör. Att bidra till att omgivningen är lätt att tolka och förstå har 
betydelse för patientens dagliga funktionsförmåga, sociala samvaro med andra och 
välbefinnande.  

Tidigare erfarenheter av besök i vårdens miljöer kan ha en positiv eller negativ inverkan 
på förväntningar och upplevelser av miljön. Om förra besöket på vårdcentralen präglades 
av snygga fräscha lokaler med ett varmt och professionellt bemötande, blir det 
måttstocken för liknande situationer.  Är orsaken till sjukhusbesöket akut i en livshotande 
situation har rummets utformning troligen mindre betydelse än om det gäller att hjälpa en 
nära anhörig att flytta in på särskilt boende. 

Vårdmiljöforskning 

Miljöns betydelse för patientens välbefinnande och tillfrisknande belystes redan på 1800-
talet av sjuksköterskan Florence Nightingale som menade att omväxlande vackra miljöer 
med tillgång till solljus och utsikt över naturen stimulerar tillfrisknandet. Hennes 
systematiska arbete och noggranna dokumentation över miljöns effekter visade tydligt att 
utformningen är en del av vårdandet. Hon var tidig med att förstå och beskriva betydelsen 
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av olika faktorer i patientens omgivning såsom färg, ljus och hygien men också vikten av 
sjuksköterskans närhet och interaktion med patienten som en social dimension av miljön. 
Hon visade även på kopplingen mellan vårdmiljö och patientsäkerhet genom att betona 
det nödvändiga i att varje patient fick frisk luft för att återställa sin hälsa. Skrämmande 
nog har vikten av hygieniska förhållanden och välventilerade miljöer åter blossat upp, där 
forskningsstudier visar på brister idag även när det gäller de mest elementära principerna 
för en patientsäker miljö.  

Vårdmiljöforskning genomgår en expansiv utveckling och är i fokus inom vård och 
arkitektur såväl nationellt och internationellt. Miljön är en central del i vård och 
behandling oavsett om det handlar om intensivvårdens högteknologiska miljöer, den 
psykiatriska slutenvården eller i skapandet av hemkänsla inom äldrevårdens särskilda 
boenden. Vi talar om miljön ur två kompletterande perspektiv, det fysiska och 
psykosociala, där forskningen omfattar båda dimensionerna i form av rummet där vi 
vistas och de förväntningar, relationer, aktiviteter och det bemötande vi erfar där. Färg, 
ljus, ljud, symbolers och estetikens betydelse i miljön liksom natur, utsikt, djur och 
konstnärlig utsmyckning är områden i miljön som studeras i relation till upplevelsen av 
en personcentrerad vård och arbetstillfredsställelse. Andra områden är samplanering 
mellan vård och arkitektur i tidiga skeden, och ledarskapets betydelse för implementering 
av ny kunskap för utveckling av vårdmiljön. Medvetenheten om de svårigheter som kan 
följa i samband med skada och sjukdom är utgångspunkten vid ny- och ombyggnationer 
av vårdmiljöer. Nya forskningsrön behöver prövas, utvärderas och implementeras. 
Genom att utvärdera effekten av en medveten design av den inre och yttre arkitekturen, 
färg- och ljussättning, kan vi lägga ytterligare en pusselbit till kunskapen om vilka 
strategier som balanserar mellan patienters behov och krav. För att lyckas krävs det 
tvärvetenskapligt och gränsöverskridande samarbete med ett gemensamt synsätt som 
grund.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Östra sjukhuset, ny vårdbyggnad för psykiatri, där patienterna skapats möjlighet att inom 

vårdavdelningen välja olika arenor beroende på sjukdomstillstånd. Foto: Christer 

Hallgren 
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2.2 Fysisk vårdmiljö – vårdarkitektur  

Av Peter Fröst 

Vårdens arkitektur – några aspekter 

Allt sedan Vitruvius ”Tio böcker om arkitektur” från antiken har arkitektur betraktats ur 
de tre grundläggande aspekterna firmitas, utilitas och venustas - hållbarhet, användbarhet 
och skönhet. Vårdens arkitektur kan ses på samma sätt. God vårdarkitektur ska vara 
långsiktigt hållbar – socialt, miljömässigt och ekonomiskt genom att bland annat vara 
anpassningsbar, icke förorenande och energieffektiv.  Den ska också stödja 
vårdverksamheten - patienter, närstående och personal - genom att erbjuda funktionella 
och ändamålsenliga lokaler som gör att verksamheten blir mer effektiv. Den ska 
självklart bidra till patientsäkerhet. Arkitekturen kan också underlätta för möten, samtal 
och god omvårdnad liksom erbjuda rum som möjliggör avskildhet, integritet och 
närståendenärvaro. Samt inte minst utgöra en vacker miljö som ger positiv avledning och 
skapar en avstressande atmosfär.  

Byggnaders struktur och planlösning bör vara enkla och lättförståeliga med naturliga 
siktlinjer, rätt placerade, väl synliga och lättbegripliga skyltar, utblickar från fönster som 
stödjer orientering samt särpräglade interiöra landmärken, exempelvis större konstverk. 
Problem med planlösning och/eller dålig vägvisning på sjukhus verkar stressande för 
patienter och besökare. Studier har också visat att dålig vägvisning minskar hur nöjda 
patienter och besökare är med ett sjukhus. Att visuellt kunna överblicka olika rum är i 
många vårdmiljöer viktigt för patientsäkerheten. Decentraliserade teamstationer har i 
forskningsstudier visat sig öka vårdeffektivitet och positiv upplevelse av vården samt 
underlätta observation av patienter. Planlösningar kan också möjliggöra eller hindra 
möten och kommunikation mellan olika personalgrupper. På så sätt är arbetssätt och hur 
rum och avdelningar är organiserade nära förbundna med varandra.  

Enpatientrum har flera viktiga fördelar. Det ger stöd för att hindra spridning av 
infektioner. Hygien är viktigt i vårdmiljön och har en avgörande påverkan på 
behandlingstidens längd, patientens välbefinnande och rehabilitering. Studier visar att 
genom bra placering av handfat och desinfektionssprit kan man bidra till bättre 
handhygien. Enpatientrum kan också bidra till bättre patientsäkerhet och vårdkvalitet 
genom att reducera antal patientförflyttningar, förbättra integritet och avskildhet och öka 
patientens positiva upplevelse av sin vårdsituation. Fallolyckor kan förebyggas genom att 
skapa närhet mellan hygienrummet och sängplatsen, kort gångavstånd samt kontinuerlig 
ledstång. Om personal kan ha överblick och se in i patientrummet kan de också hjälpa 
patienten när de ser att det behövs. Möjlighet för närstående att vistas nära patienten kan 
också bidra. Ett sätt att reducera upplevelsen av ljudnivån är att använda 
ljudabsorberande material med hög kvalitet, material som kan sprida ljudet, eller att se till 
att ljudisolering av väggar och dörrar är bra. För personalen kan buller vara en källa till 
stress, irritation, huvudvärk och kan innebära sämre möjligheter att prestera bra när man 
arbetar. I enpatientrum minimeras ljudnivån för patienten; antalet ljudkällor är färre än i 
flerpatientrum. Dessutom störs inte patienten av vårdaktiviteter kring medpatienterna 
eller deras aktiviteter och samtal.  

Bra och varierande belysning med både direkt ljus och allmänt ljus är också viktigt för 
vårdmiljön. Belysning i rummet bör kunna justeras efter personalens och patientens 
behov. Armaturer och belysningsstyrka ska dessutom vara anpassad till arbetsuppgiften 
och platsen Sannolikheten för att göra fel vid hantering och dosering av läkemedel 
minskar när arbetsområdet är tillräcklig bra belyst med ljuskällor placerade så att man 
reducerar eller undviker skarpa skuggor. Dagsljus gör att rummet upplevs som mer 
positivt. Forskning visar att tillgång till dagsljus kan reducera depressioner, minska 
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upplevd smärta och förbättra sömn hos patienter. Även personal har i studier visat sig bli 
mindre stressade, piggare och må bättre av tillgång till dagsljus. Personalskador i 
samband med lyft är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Forskning visar att en installation 
av en taklift kan bidra till att reducera lyftskador hos personalen. 

Med begreppet positiv distraktion avses några miljöegenskaper som forskningen har visat 
förbättrar emotionellt välmående, minskar stress och verkar smärtlindrande. Tillgång till 
eller utsikt mot naturen, som till exempel en sjukhuspark med välutformade trädgårdar, 
kan verka lugnande och avstressande och är därigenom viktig för patientens 
tillfrisknande. Det kan bidra till att patienten svarar bättre på sin behandling och minskar 
dennes upplevelse av smärta. Man bör också komma ihåg att även vårdpersonalens 
tillfredställelse ökar och stress minskar om de har utsikt mot naturen och tillgång till 
grönska. 

Termen attraktivitet används ofta med hänvisning till visuella, estetiska egenskaper hos 
fysiska miljöer d.v.s. det som upplevs som vackert. Under de senaste 40 åren har en 
omfattande vetenskaplig litteratur vuxit fram som visar att attraktiva eller tilltalande 
vårdmiljöer väsentligt och positivt kan påverka patienternas nöjdhet med vårdpersonalen, 
läkarna och den övergripande vårdkvaliteten. Sammantaget är resultaten övertygande för 
att på goda grunder anta att vårdarkitekturens attraktivitet väsentligt kan påverka 
patienternas tillfredsställelse och upplevelse av vårdkvaliteten. Det finns olika faktorer 
som spelar roll i detta. Materialvalet kan till exempel understryka och förstärka 
stämningar (avkoppling, trygghet med mera) när det gäller att skapa en attraktiv 
vårdmiljö. Vidare kan en genomtänkt möblering understödja positiva beteenden och olika 
färginslag underlätta orienteringen. Luftkvaliteten, det vill säga luftfuktighet, temperatur 
och statisk elektricitet i luften, har även den betydelse för upplevelsen av vårdmiljön och 
påverkar därigenom patienterna. Även obekanta eller obehagliga lukter kan skapa stress. 
En stor utmaning är mängden av medicinsktekniska apparater som kan verka stressande 
för patienter men måste vara synlig för personalen i de högteknologiska vårdmiljöerna.  

Från läkande arkitektur till funktionalism och tillbaks igen 

Historiskt har sjukhus kombinerat behovet av en stödjande vårdmiljö miljö med ständigt 
nya funktionella samband introduktion av nya tekniker. Genom olika epoker har vad av 
detta som lyfts fram varierat. I sjukhusens tidiga historia fanns en uttalad medvetenhet 
om att god arkitektur och tillgång till natur är grundläggande för att utgöra en läkande 
miljö för de sjuka. De större sjukhusen som byggdes i slutet av 1800-talet och början av 
1900-talet var tekniskt mycket avancerat (producerade sin egen el, infördes centralvärme, 
kök och hissar). Den fysiska miljön ansågs ha en läkande effekt. Byggnaderna var ofta 
belägna i parkliknande miljö med mycket grönska. Arkitektur och hälsa sågs som en 
helhet. Att utforma dessa var ett uppdrag för tidens mest prestigefulla arkitekter.  

Detta förändrades gradvis från 1930-talet och framåt. Efter införandet av en 
funktionalistisk designfilosofi styrdes utformningen av sjukhus genom principer som 
utvecklats ur tidens linjära och tekniskt rationellt synsätt. Vårdverksamhetens interna 
funktioner med skilda specialiteter och verksamheter dominerade de programmatiska 
kraven. Designen utstrålade rationalitet och flexibilitet och pekade framåt mot en oändligt 
utbyggbar struktur. Patientupplevelsen kom ofta i andra hand. Många av de 
sjukhusmiljöer som vi idag uppfattar som tråkig och stereotypa har utvecklats från den 
här synen på design. 

Men förutsättningarna för att skapa god vårdarkitektur har utvecklats mycket positivt 
under det senaste decennierna. Återigen är vi medvetna om betydelsen av vårdarkitektur 
och stödjande vårdmiljö som en viktig del av vården. Vi ser hur god vårdarkitektur kan 
bidra till vinster för hälso- och sjukvården genom förkortade vårdtider, minskad 
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smittspridning och ökat välbefinnande hos patienter, närstående och personal. I 
evidensbaserad design kopplas konkreta utformningsbeslut till forskning och rör sig 
därigenom vidare från visionen om stödjande vårdmiljö som ett designkoncept till att 
också omfatta mätbara effekter av fysisk miljö. Samtidigt medför vårdens snabba 
förändringstakt krav på att vårdens byggnader har en hög grad av generalitet och 
flexibilitet. Egenskaper som inte alltid enkelt låter sig förenas med kraven på en 
stödjande vårdmiljö.  

Sjukhusens historia  

Redan grekerna byggde för vård. Deras sjukhus, Asklepeion, var en öppen hall, 24 
gånger 108 fot, utformad för stillhet så att patienten skulle drömma sig fram till diagnos 
och vårdinsats. Till exempel kunde en cancersjuk patient föreslås en häftig ritt för att bli 
botad. Romarna kostade bara på sjukhusvård för de duktigaste soldaterna och för 
gladiatorerna, det vill säga de som var för värdefulla för att kastas ut och dö. 

De första sjukhusen i västvärlden var sjukhus eller oftare isolerade samhällen för de 
spetälska för att skydda den friska befolkningen från kontakt. För vanlig vård etablerades 
de första sjukhusen inom klostervärlden. Planlösningen kunde jämföras med en 
kyrkobyggnad, ofta en korsform med altaret i centrum. Patienterna skulle alla kunna se 
altaret med krucifixet för bön, den ”säkraste” boten. Med ”altaret” blev också en central 
plats med de bästa förutsättningarna för övervakning av alla patienter. 

Florence Nightingale konstaterade i mitten på 1800-talet att dödligheten för de som 
vårdades på sjukhus var avsevärt större än för dem som vårdades hemma med samma 
diagnos. Insikten om smittspridning och därmed betydelsen av en renare miljö ledde fram 
till typplaner för sjukhus med noggranna måttangivelser för avstånd mellan sängar, för 
luftvolym per patient etc. Över hela världen byggdes de karaktäristiska stora vårdsalarna 
med sängar utmed långväggarna som finns kvar än idag på många håll i världen. Vila i 
säng var den viktiga behandlingsformen så sjukhusen kom att bestå av ett antal 
friliggande ”sänghallar” förbundna med oftast öppna förbindelsegångar. Detta det så 
kallade paviljongsjukhuset kom att vara den dominerande lösningen fram emot 1900-talet 
då olika korridorlösningar i samlade sjukhusbyggnader blev vanligare.  

I slutet av 1800-talet startar en omfattande byggnation av nya sjukhus i landet. Dessa 
byggnader kom att bli utgångspunkten för den moderna vården. Denna utbyggnadsepok 
kom att med avbrott sträcka sig fram till 20-talet. Då det gällde den rent arkitektoniska 
gestaltningen var utgångspunkten för sjukhusbyggnaderna slott och herresäten. Så sent 
som på 20-talet, när det nya sjukhuset i Västerås invigdes, sade landshövdingen i sitt 
invignings-tal att ”tidigare byggde vi våra slott och herresäten för de rika, idag bygger vi 
dem för de sjuka”. I dessa byggnader föreskrevs en viss luftvolym per patient, ett krav 
som successivt ökades fram till 1920. Därefter minskade det när tekniska 
ventilationssystem infördes.  

På 30-talet kom funktionalismen, vilket för sjukhusbyggandet betydde att vårdverksam-
hetens krav kom i centrum. Noggranna och detaljerade funktionsstudier genomfördes 
inför projekten. Inom vården började specialiseringen kring olika sjukdomar och 
klinikbegreppet etablerades. De tidigare, så kallade odelade lasaretten, där patienter med 
olika diagnoser var blandade ersattes av sjukhus med differentierat innehåll och 
uppbyggnad. Vårdavdelningarna som tidigare dominerat sjukhusen, kompletterades med 
stora enheter för diagnostik, behandling och mottagningar för öppen vård.  

På 1960-talet startade en omfattande utbyggnad av alla samhällets verksamheter och 
också för sjukvården. Landstingens byggnadsbestånd kom att mångdubblas under en 20-
årsperiod. Specialiseringen inom sjukvården medförde att sjukhusen blev mycket 
komplexa. Sjukhusens organisation hämtade förebilder från industrin och den då vanliga 



 

39 
God fysisk vårdmiljö, Västfastigheter, Västra Götalandsregionen, Koncept 2016-06-15 

”löpande band-principen” och tilltron till teknikens möjligheter också inom vården var 
stor. 

Dispositionsplanerna visade olika zoner för vårdavdelningar, för behandling, för service 
etcetera. Ett sjukhus var inte längre en byggnad utan en ”komplex struktur”. I vården och 
i sjukhuset slussades patienten runt i kontakt med olika avdelningar och olika människor. 
Därmed blev lösningar baserade på separering av kommunikationsslag och logistik 
centrala. Samhället och sjukvården trodde på en ständigt fortsatt tillväxt och sjukhusen 
byggdes med stora krav på möjligheter för tillväxt. Byggnadsteknik förberedd för 
flexibilitet och ombyggnad utvecklades med stora spännvidder och ljudisolerande 
lättväggar. De tekniska systemen blev alltmer komplicerade vilket medförde att 
sjukhusen blev mycket dyra byggnader. 

Under 1980-talet etablerades begreppet ”patient-focused care”. Vården skulle komma till 
patienten var denne än befann sig. Patientmiljön i hela dess bemärkelse sätts i centrum. 
För sjukhusbyggnaderna medförde detta ett större intresse för den samlade vårdmiljön 
och miljöns betydelse för resultatet. Detta innebar vårdavdelningar som vetter mot 
grönskan och en strävan att förkorta transportavstånden. Under perioden manifesteras en 
tydligare vilja att också skapa en upplevelsemässigt varmare och tryggare sjukhusmiljö. 
Antroposofernas Vidarkliniken i Järna blir föregångare och inspirationskälla.  

1990-talet kännetecknas av låg investeringstakt i vårdbyggnader. Den offentliga 
ekonomin och den medicinskt tekniska utvecklingen skapade en situation som 
karaktäriseras av stora förändringar där bland annat den kvalificerade sjukvården 
koncentreras till färre enheter och de mindre sjukhus får förändrade uppdrag. Begreppet 
”närsjukhus” etableras men med olika betydelse och innehåll runt om i landet. 

Den svenska sjukvården genomgår för närvarande snabba och dramatiska förändringar 
samtidigt med en period av stora investeringar i nya vårdbyggnader. Dessa förändringar 
är beroende av en rad faktorer såsom den medicinska och medicinskt tekniska 
utvecklingen, befolkningsutveckling, förändrade värderingar och därmed förändrad 
efterfrågan, förändrad sjukdomsbild hos befolkningen på grund av åldersstruktur och 
levnadsmönster, förändrade ekonomiska förutsättningar etcetera. På grund av denna 
utveckling är vårdgivare tvingade att sätta press på att utveckla kvaliteten i hälso- och 
sjukvården. Vårdarkitekturen är idag erkänd som en viktig faktor för att nå dessa mål.  

Avsnittet ”Sjukhusens historia” bygger på en sammanfattning av föreläsning av Åke 
Wiklund, bearbetat av Peter Fröst. 
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NÄL i Trollhättan är ett bra exempel på ett sjukhus som är planerat som en funktionsindelad 

byggnadsstruktur med stor utbyggbarhet.                         

 Illustration: Carlstedt Arkitektkontor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brinkåsen i Vänersborg, en vårdbyggnad för rättspsykiatri, är en av Västra 
Götalansregionens prisbelönta vårdmiljöer. 
Från varje vårdrum har patienterna utsikt mot den omgivande naturen. 

 


