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En lång vandring till 
dagens moderna sjukhus

Kort historisk bakgrund till 
tiden fram till 1962 – året då 

Huddinge Sjukhus föddes



Sveriges första 
sjukhus?

Vilket var det?

Falu koppargruvas 
sjukstuga

1695 

Serafimerlasarettet, 
Stockholm

1752
Efter ombyggnad 1788, Palmstedt

Ur ”Om den offentliga vården”
Anders Åman 1976



Svenska sjukhus
för 150 år sedan

Lunds Lasarett
Invigning 1868

Korridorsjukhus
Helgo Zetterwall



Svenska sjukhus
för 150 år sedan

Sabbatsbergs sjukhus
Tävling 1870 - Invigning 1868

(Byggstart 1876)

Paviljongsjukhus
Ernst Abraham Jacobsson



…och så här kunde det se ut i 
omvärlden

Eppendorf-sjukhuset, Hamburg Stadssjukhuset i Munchen-Schwabing



…tillbaka till Sverige

Västerås Centrallasarett 
Ernst Stenhammar, invigt 1928

Schematisk skiss till Lasarettet i Kalmar 
Birch-Lindgren, invigt 1937



Nu började programfrågor 
lyftas fram

Sjukhustekniska problem studerades
Modellförsök avseende 

sjukvårdsarbetets mått och 
funktioner utfördes

Södersjukhuset
Cederström/Imhäser
Presenterades i ”Modernes Krankenhaus 1960

Vårdavdelning 2x16 
vårdplatser



Standarder
för sjukhusens  byggstenar 

(rum/avdelningar) utvecklades

Exempel från
Centrala sjukvårdberedningen 1943



Nationsgemensamt
planeringsinstrument,
”SPRI” föddes (1968) 

SPRI råd utgavs för i stort 
sett alla funktioner i ett 
sjukhus och uppdaterades 
med ojämna mellanrum

Måttrekommendationer 
utgjorde vår ”bibel”



Sjukhus som systemlösningar
Stockholm planerar för två nya storsjukhus

Enskededalens sjukhus  - planeringen 
lades ner 1970

Huddinge sjukhus – perspektiv 1980. (Mario Lucic) 
Första vårdavdelningen togs i bruk 1971 (officiell invigning av sjukhuset 1972)



Huddinge sjukhus

Den första skissen -
1962
tillkom (enligt 
hörsägen) på en 
restaurang i 
Stockholm.
Sven Lindblom 
illustrerade HLLS 
idéer på rutat 
kollegieblockspapper
. 



Huddinge sjukhus
Tomten enda begränsningen

Ursprunglig 
situationsplan med 
tänkta 
utbyggnadsmöjligheter

Utökat ”tandblock”
Utökat forskningsblockNy behandlingsbyggnad

Nya vårdblock



Huddinge sjukhus
Vad var unikt med HS?En tidig form av 

Partnering

Ortus – en fast 
organisation med 
entreprenörer bildad 
enkom för HS

Fast organisation för alla 
inblandade konsulter



Huddinge sjukhus
Vad var unikt med HS?

Generellt byggsystem för 
alla ingående delar

Generellt stomsystem med bärande 
fasadelement och pelarsystem med 
generösa mått.
Hållbart än idag, generösa möjligheter 
till ombyggnad/anpassning.

Vårdbyggnadernas 
stommått

Centralblocket hade generellt  stommåtten
7,8 x 7,2 m (6 x 7,8 = 46,8 m tvärs byggnaden)



De första 
pennstrecken 
översatt till en
hållbar, tidlös 
logistiklösning 

Huddinge sjukhus



Huddinge sjukhus
Tidiga fasadstudier



Huddinge sjukhus
Interiörerstudier



Huddinge sjukhus
”Bild av en utställning”

HS som konstutställning



Huddinge sjukhus
”Bild av en utställning”

HS som konstutställning



Huddinge sjukhus
”Bild av en utställning”

HS som konstutställning



Huddinge sjukhus
Följ Sveriges historia 

från 1200 f. Kr. till 1970
Genom korridorer 

på flera plan 
i sjukhuset 



Huddinge Sjukhus
Ett stort sjukhus

Huddinge sjukhus 
enligt planerna från 
1970 inlagt på en karta 
över Gamla Stan

(ur ”Om den offentliga vården”, 
Anders Åman, 1976)



HS får dåligt rykte
Storsjukhusen som ”Babels Hus”

De stora, rationella sjukhusen med 
många specialiteter samlade och med 
ett stort antal vårdplatser blev under 
det sena 70-talet mycket omskrivna och 
fick oförtjänt dåligt rykte som 
”fabriker” och ansågs ”opersonliga”.

P C Jersild ”Babels Hus” 1978



Huddinge Sjukhus
och Babels- Hus-effekten

Tidigt 90-tal
Infektionskliniken ges annan 
form, mindre skala
(Babels Hus – effekten)

Man frångick de för HS 
strikta utformnings- och 
designreglerna för att ge 
olika avdelningar egen 
”karaktär



Huddinge Sjukhus
Ett hållbart koncept

… har fått upprättelse

På Locum’s hemsida står att läsa:
”Karolinska Universitetssjukhuset i 
Huddinge, dåvarande Huddinge 
sjukhus, invigdes 1972. En byggnad präglad av 
1960-talets rationella tänkande med enhetliga 
vårdblock av långa raka huskroppar. Arkitekter 
var Karl-Åke Hellman och Sven Lindblom hos 
HLLS Arkitektkontor.
Redan i ett tidigt skede i byggprojektet 
satsades det på konstnärlig utsmyckning. 
Enbart i den enorma entréhallen, som är 
ungefär av Kungsträdgårdens storlek, 
placerades konst för en miljon kronor”.

Sjukhuset har också fått en rättvis upprättelse 
och anses numera vara ett gott exempel på väl 
fungerande sjukhuskomplex. Man har t.o.m. i 
Locums regi vid två tillfällen sammanställt 
regler att förhålla sig till vid ombyggnader för 
att bibehålla den ursprungliga, väl genomtänkta 
och sammanhållande utformningen.



Huddinge Sjukhus
Ett utbyggbart sjukhus

Vid invigningen - 1972



Huddinge Sjukhus
Ett utbyggbart sjukhus

Vid 80-talets mitt



Huddinge Sjukhus
Ett utbyggbart sjukhus

Tidigt 90-tal
Infektionskliniken ges annan 
form, mindre skala
(Babels Hus – effekten)



Huddinge Sjukhus
Ett utbyggbart sjukhus

Södra delen av C2.2 byggs på 
och får helikopterplatta på taket



Huddinge Sjukhus
Ett utbyggbart sjukhus

?

?

Vad kommer härnäst?

Programhandling som inte förverkligades
Figur enl SLL konceptprogram
(ca 2010)



Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

…kommer för mig alltid att helt enkelt vara

Tack för att ni lyssnat!


