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Det här är en berättelse om tillkomsten av 
Rågården, ett rätts psykiatriskt sjukhus i Göteborg. 
Planeringsprocessen har präglats av en 
”rehabili teringsoptimism”, en tro på det som kan växa, 
som humleplantan som envist söker sig uppför den inre 
parkens pergola. Rättspsykiatrin kan förena de två 
kraven ”vårda och vakta”, det är innebörden av 
rubriken Rätts psykiatri med mänskligt ansikte. 
Boken beskriver hur detta gjorts i Rågården, i nära 
samverkan mellan många olika kompetenser, inte 
minst i dialog mellan verksamheten och arkitekten. 
Arkiteturen har en viktig roll att spela, alldeles 
särskilt i en anläggning som denna, det är en tes som 
stöds alltmer av forskning.
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Förord
I samband med bildandet av Västra Götalandsregionen, VGR, blev det uppen-
bart att den rättspsykiatriska vården skiftade i kvalitet och inriktning i de tre 
ingående landstingen och i Göteborgs kommun. I Göteborg hade man satsat på 
vården och bildat ett nytt verksamhetsområde genom att omfördela resurser 
inom psykiatrin. Gemensamt för alla var dock att lokalerna var bristfälliga både 
vad gällde standard och säkerhet och inte lämpade för modern rättspsykiatrisk 
vård. 

För att ta ett helhetsgrepp över situationen vidtog ett omfattande och gediget fler-
årigt utredningsarbete där alla inblandade parter ingick. Detta ledde till att be-
slut kunde tas i en enig Hälso-och sjukvårdsstyrelse 2001 om att utöka den rätts-
psykiatriska vården i VGR och att planera för nybyggen i Göteborg, Vänersborg 
och Falköping och att minska beroendet av att köpa vård för denna patientgrupp. 
Vidare ingick också en kvalitetshöjning generellt och specifikt i Vänersborg och 
Falköping där nivån i Göteborg fick utgöra standard för bemanningsnivåerna.

När nu samtliga tre sjukhus är färdiga kan vi konstatera att VGR fått tre mo-
derna enheter med möjlighet till differentiering av patientgruppen och därmed 
minskat behov av köpt vård. Vidare har de ingående verksamheterna utvecklat 
ett gott samarbete kring patientgruppen.

Det har också i den relativt stora Västra Götalandsregionen handlat om stora 
investeringskostnader med efterföljande ökade driftskostnader för vården. Det är 
inte alltid givet att sådana satsningar görs för en målgrupp som har så låg status i 
samhället som rättspsykiatriskt dömda patienter. Det gör satsningen än mer unik 
och värdefull genom att sätta människovärdet allra högst.

Med stolthet kan vi politiker nu konstatera att vi genom vår satsning på den 
rättspsykiatriska vården ligger i framkant nationellt och kan erbjuda merparten 
av rättspsykiatrins patienter i VGR vård med god kvalitet på hemmaplan och i 
moderna ändamålsenliga och säkra lokaler.

Ingenting av detta hade dock varit möjligt utan det stora engagemang som 
ledare, medarbetare och även patienter i rättspsykiatrin bidragit med under den 
här processen.

Vänersborg december 2016
Jonas Andersson
Liberalerna
Ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Västra Götalandsregionen
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Rättspsykiatri med mänskligt ansikte
Utmed Gråbovägen mellan Gunnilse och Olofstorp, knappt två mil eller 25 
minuters bussfärd nordost om Göteborgs centrum, ligger en stor och för 
omgivningen ovanlig och främmande anläggning. Den är placerad i ett flackt 
åkermarksparti i Lärjeåns dalgång och reser sig mot ett mer kuperat parti 
med lövrik blandskog och hällmark. Närmare betraktad utgörs den av ett an-
tal vitputsade byggnader i en till tre våningar. På andra sidan vägen, bakom 
golfbanans öppna landskap, blånar bergen vid horisonten. Det är en vacker 
och märkligt fridfull plats. Det är Rågårdens rättspsykiatriska sjukhus.

Det här är en berättelse om tillkomsten av Rågården, om varför det 
hamnade här och om tankarna bakom utformningen. Vi som varit drivande 
för att göra boken har olika ingångar i projektet. Just vikten av samverkan 
mellan flera olika parter är ett av bokens huvudmotiv. Men viktigast är ändå 
den gemensamma synen på en ”rehabiliteringsoptimism”. Bokens titel ”Rätts-
psykiatri med mänskligt ansikte” beskriver detta. Vi tror att de två kraven på 
rättspsykiatrin, att ”vårda och vakta”, går att förena i en arkitektur. Boken 
beskriver hur detta gjorts i Rågården ur många olika aspekter.

Frågan om hur ett samhälle hanterar psykiskt störda lagöverträdare är 
komplicerad. I mer än 70 års tid har den utretts och utfallen har varierat. 
Sannolikt finns inte en bästa lösning som täcker alla former av individuella 
problem! Det finns idag 25 slutenvårdsenheter i landet. Man vårdar knappt 
tusen patienter i slutenvård och ungefär lika många i öppenvård. Nytillskot-
tet är ungefär 200 per år. Majoriteten är män, kvinnorna utgör en femtedel. 
Vårdtiderna är långa, i genomsnitt fem år, mycket längre än i fängelse för 
motsvarande brott. De vanligaste brotten är misshandel och olaga hot. För 
kvinnorna är också mordbrand ett vanligt brott. Ungefär hälften har en 
psykossjukdom. Många har dessutom flera diagnoser som missbruk och 
personlighetsstörning. Det är förvaltningsrätten som bestämmer om vistelse 
utanför byggnaden, permissioner, övergång till öppenvård och så småningom 
utskrivning.

Rättspsykiatrin är en del av sjukvården och vilar på samma hälso- och 
sjukvårdslag som all annan sjukvård. Men den möter många fördomar, har 
låg status och problem med sin självbild. Den har ett uppdrag att ge sam-
hällsskydd och hantera tvång, vilket förutsätter hög etisk medvetenhet. Långa 

Forensic Psychiatry with a Human Face
Alongside the Gråbo Road between Gunnilse and Olofstorp, about twenty 
kilometers or twenty-five minutes by bus northeast of downtown Gothen-
burg, lies a large complex that stands out in its surroundings, unusual and 
rather alien. It is built on the gently sloping terrain of the former agricultural 
land in the Lärje River valley. Behind it lies a hilly area of mixed forest with 
exposed bedrock and scattered ponds. The complex is made up of a number 
of white-rendered buildings between one and three stories in height. On the 
other side of the road, beyond the open landscape of the golf course, the 
distant mountains rise blue on the horizon. It is a beautiful and remarkably 
peaceful place. It is the Rågården Forensic Psychiatric Hospital. 

This is a story about the making of Rågården, about why it ended up in 
this place, and about the ideas behind the design. Those of us who worked 
together to create this book have come to the project from a variety of direc-
tions. The importance of this kind of collaboration among several different 
partners is one of the main themes of the book. Nevertheless, most important 
of all is that we all shared an optimistic view of the patients’ potential for 
rehabilitation. That view is captured in the title of the book: Forensic Psychi-
atry with a Human Face. We believe it is possible to unite forensic psychiatry’s 
two missions, “to care for and to guard,” in architecture. This book describes 
several different aspects of how that has been achieved at Rågården. 

The question of how society should deal with psychiatrically disturbed 
individuals when they break the law is complicated. The matter has been stu-
died for over seventy years, and the findings have varied. It is likely that no 
single solution will ever be found that best addresses all the different forms 
of individual problems. Today there are twenty-five inpatient forensic psychi-
atric care facilities in Sweden. Barely a thousand patients are cared for in 
such inpatient facilities, and about an equal number receive outpatient care. 
Approximately two hundred new patients are admitted every year. The majo-
rity are men; women account for only one-fifth of the patients. The length of 
stay is long, averaging five years, compared to prison sentences for the same 
crimes. The most common crimes for which the patients have been convicted 
are assault and battery. Arson is also common among women patients. About 
half of the patients have been diagnosed as psychotic. Many are diagnosed 
with more than one illness, including addiction and personality disorders. An 
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vårdtider ställer särskilt stora krav på verksamhetens innehåll och kvalitet. 
Säkerheten måste finnas men den ska inte vara påträngande och provoceran-
de.

Vårt synsätt innebär att de svårast sjuka ska få den bästa vården. Och 
det ställer oss alla inför en samvetsfråga: ”Hur bedömer man ett samhäl-
le? Kanske bäst utifrån dess omsorg om sina barn, om sina äldre, om sina 
minst gynnade, utifrån dess säkerställande av full livskvalitet för alla – och 
därmed i sista instans utifrån dess arkitektur, dess sociala konst”. Så skriver 
den amerikanske arkitekten Peter MacKeith i katalogen till en utställning om 
nordisk arkitektur på konstmuseet Louisiana 2012. Han ser ett sådant synsätt 
i Norden, mer än någon annanstans. Det är något att leva upp till.

En av drivkrafterna bakom denna bok var att undersöka hur arkitekturen 
kan vara ett verktyg för snabbare och bättre rehabilitering – en humanistisk 
såväl som ekonomisk tanke. De senaste decenniernas forskning tycks visa på 
sådana ”läkande effekter”. Detta innebär att själva arkitektarbetet blir både 
intressantare och mer betydelsefullt – även för arkitekterna själva. Men också 
utformningsprocessen, en av designtänkande präglad dialogprocess, har stor 
betydelse för resultatet. I det intima samarbetet kunde ett gott resultat nås. I 
efterhand, snarare än under pågående projekt, kan vi konstatera att det fanns 
inslag i processen som kan ha ett principiellt värde för framtida projekt i sam-
arbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Västfastigheter i deras 
gemensamma ansvar för att skapa goda lokaler för vården.

Bokens berättelse kretsar kort sammanfattat kring tre huvudfrågor. Dels 
rehabiliteringsoptimismen, det sociala engagemanget och tron att människor 
och samhälle går att förändra i en positiv riktning med klokt och tålmodigt 
arbete. Dels tron på den fysiska miljöns betydelse för en sådan rehabilitering; 
arkitekturen, och alldeles särskilt vårdarkitekturen, som ”social konst”. Och 
till sist, som en förening av de två, frågan om hur dialog och samverkan mel-
lan verksamhet och arkitekt kan bidra till att utveckla verksamheten.

Det finns anledning att låta denna tro prövas mot Anders Åmans formu-
lering i boken Om den offentliga vården 1976: ”I varje skede av sin historia 
under de senaste hundrafemtio åren tycks mentalsjukvården just ha lämnat 
ett barbariskt förflutet bakom sig och blivit på en gång mänskligare och 
vetenskapligare. En sådan överskattning av samtiden finns på många håll i 
den offentliga vårdens historia, men här tycks den mera slående än någon 
annanstans”.

on-site county administrative court determines whether a patient is allowed 
to leave the building, grants furloughs, approves transitions to outpatient 
care, and eventually releases patients from care. 

Forensic psychiatry is part of the healthcare system in Sweden, and is 
governed by the same healthcare laws as the rest of the system. It is sub-
ject to widespread discrimination, however, and suffers from low status 
and something of a self-image problem. Forensic psychiatry is charged with 
protecting society and incarcerating offenders, which demands a high degree 
of ethical consciousness. The extensive length of stays in forensic psychiatric 
care facilities places particularly heavy demands on the content and quality 
of the care given. Security must be ensured but not allowed to become opp-
ressive or aggravating to the patients. 

Our understanding of forensic psychiatry suggests that the most seriously 
ill need the best care. That makes it a question of conscience for all of us. 
How are we to judge a society? asks the American architect Peter MacKeith 
in the museum catalog for a 2012 exhibition on Nordic architecture at the 
Louisiana Museum of Modern Art in Denmark. Perhaps the best measure of 
a society is how it cares for its children, its elders, and its most vulnerable, 
and its ability to guarantee a satisfactory quality of life for all its citizens—
ultimately through its architecture, its social art, he claims. MacKeith finds 
that view to be more prevalent in the Nordic region than anywhere else. His 
assessment gives us something to live up to. 

A driving force behind this book was the desire to explore how architectu-
re can serve as a tool for faster and better rehabilitation. It is a humanistic 
as well as economic idea. Research conducted in recent decades appears to 
demonstrate the potential of architecture to provide such “healing effects.” 
That makes the architectural design work both more interesting and more 
meaningful—even for the architects themselves. But the design process too, 
a process of design thinking informed by dialogue, has a huge impact on 
the outcome. At Rågården, our close collaboration led to good results. In 
retrospect, if not during the project, we can identify elements of the design 
process that can be of fundamental value in future collaborative projects 
helping Sahlgrenska University Hospital and Västfastigheter, the regional pro-
perty administrator, succeed in their shared responsibility for creating good 
care environments. 
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The story we tell in this book revolves around three main issues. First is 
our shared attitude of rehabilitation optimism, the commitment to serving 
society and the belief that people and society can change for the better if 
we are wise and patient in our work. The second issue is the belief that the 
physical environment can play an important role in that rehabilitation—the 
belief in architecture, and especially healthcare architecture, as a “social art.” 
The book’s third main issue brings the first two together around the question 
of how dialogue and collaboration between care provider and architect can 
help advance the quality of care. 

We might well test these beliefs against what Anders Åman wrote in his 
1976 book On Public Healthcare: “In every phase of its history over the last 
hundred and fifty years, the mental healthcare system seems to have just 
left behind a barbaric past to become suddenly more humane and scientific. 
Overestimating the achievement of one’s own era is common throughout the 
history of public healthcare, but appears most striking in the field of mental 
health.”

That should give us pause, but it is not an argument against allowing the 
work of forensic psychiatry to be guided by conviction. It does speak to the 
importance of maintaining a reflective and problematizing attitude toward 
one’s own convictions. We do not aim to argue here against approaches taken 
by other caregivers, but rather to describe a viewpoint we believe in, with 
the hope that it can provide a basis for further discussion. In order to further 
expand the foundation for such discussion, we planned a research project to 
study the ongoing 150-million-euro development of the forensic psychiatric 
system in the Västra Götaland region. That plan didn’t amount to much be-
cause we were unable to secure funding for the study.

We maintain that following up this kind of project with research, focusing 
on different aspects and utilizing a variety of methods, clearly has great value 
for society and should be afforded more economic support. The very least 
we can conclude now so soon after Rågården’s opening, and in spite of the 
disturbance caused by relocating from the old facility, is that the new one 
really works. We will leave it to our successors to undertake a more thorough 
evaluation. We hope the story we tell in this book can someday provide a 
point of departure for that effort.  

Detta är inte ett argument mot att låta en verksamhet som rättspsykiatrin 
styras av en övertygelse. Däremot talar det för vikten av att mitt i överty-
gelsen förmå ha en reflekterande och problematiserande inställning. Vi är 
inte ute efter att polemisera mot andra vårdgivare, men att berätta om ett 
synsätt som vi tror på för att ge underlag för en fortsatt diskussion. Som ett 
vidare underlag för en sådan diskussion planerade vi för en följeforskning 
kring en och halv miljardersprojektet inom Rättspsykiatri Västra Götaland. Av 
det blev inte mycket, eftersom vi helt enkelt inte fick anslag. 

Vi menar att uppföljning av projekt av det här slaget, ur olika aspekter 
och med olika metoder, är en i högsta grad samhällsrelevant forskning som 
borde ges större resurser. Det lilla som nu kan sägas bara några år efter in-
flyttningen, och trots de påfrestningar själva flytten inneburit, är att Rågår-
den fungerar. En djupare utvärdering lämnar vi till våra efterkommande. Den 
här bokens berättelse kan vara en utgångspunkt för ett sådant arbete.

Många har bidragit till denna boks tillkomst. Ekonomiskt stöd från ARQ –
Stiftelsen för arkitekturforskning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 
2 och Västfastigheter har varit förutsättningen för produktionen. Claes Cal-
denby och Stefan Lundin har varit redaktörer, med stöd från en redaktions-
kommitté bestående av Frances Hagelbäck Hansson, Elsa Ivarson och Lennart 
Ring. Bokens alla författare har bidragit med sina erfarenheter av olika slag. 

Boken kapitel för kapitel
Bokens 18 kapitel kan delas in i tre grupper, i tur och ordning verksamhetens, 
utformningens och den utvärderande forskningens perspektiv. Men om man 
säger att en sådan ordning är möjlig att utläsa ska också genast sägas att det 
är tvärkopplingarna mellan de tre perspektiven som är det riktigt intressanta 
med Rågården. Och det gäller även tvärkopplingarna inom perspektiven, som 
här mellan forskning med designinriktning, idéhistoriskt resonerande och 
den inom vården etablerade evidensbaseringen.

Frances Hagelbäck Hansson, verksamhetschef och chefsöverläkare, tar 
inledningsvis sin utgångspunkt i lagstiftningen och det ibland motsägelsefulla 
uppdraget att både vårda och vakta patienterna. Hon beskriver patienternas 
skiftande sjukdomsbild och det gemensamma målet att de ska klara ett liv 
ute i samhället. Hon ger den långa bakgrundshistorien till Rågården, argu-
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Many people have contributed to bringing this book to life. It would not 
have been possible without financial support from White Architects’ research 
foundation (ARQ), Sahlgrenska University Hospital Area 2, and Västfastig-
heter. The book’s editors, Claes Caldenby and Stefan Lundin, have been 
supported by an editorial committee comprising Frances Hagelbäck Hansson, 
Elsa Ivarson, and Lennart Ring. All of the book’s authors have contributed 
their own diverse experiences.  

Chapter by Chapter Summary
This book’s eighteen chapters can be divided into three groups that describe 
Rågården from three different perspectives: healthcare services, building 
design, and evaluation research. Notwithstanding the organization of the 
chapters, we must emphasize that what is really interesting with Rågården 
are the interdisciplinary connections among these three perspectives. There 
are also important interdisciplinary connections within each perspective, 
such as between architectural research and design, or between the kind of 
thinking prevalent in the history of ideas and the evidence-based practice 
established in healthcare. 

We begin with Frances Hagelbäck Hansson, the Chief Operating Officer 
and Chief Medical Officer at Rågården, whose point of departure is Sweden’s 
healthcare legislation and the hospital’s at times contradictory responsibilities 
to both care for and guard its patients. She describes patients’ mental health 
as shifting and evolving, and explains the shared goal of enabling them to 
live well in society. Hagelbäck Hansson then describes the long historical 
background that led to Rågården, the debate among its many stakeholders, 
and the experiences from earlier facilities that were incorporated here. Final-
ly she describes the work of crafting a vision, goals, and core values for what 
has come to be called “the forensic psychiatric chain of care.” 

Next Lennart Ring, the hospital’s Head of Development, describes the 
political decision-making process in his chapter. There was a big difference 
between the regional administration, which advocated enthusiastically for 
the project, and the municipal administration, which resisted it. Several dif-
ferent locations for the new hospital were explored, and each aroused local 
opposition. It is not clear why the Rågården site was ultimately selected. The 

mentationen med de många olika inblandade parterna och de erfarenheter 
från tidigare miljöer man tog med sig. Till sist landar hon i arbetet med 
vision, mål och värdegrund för det som kallats den rättspsykiatriska vårdked-
jan.

Lennart Ring, planeringschef, skildrar i sitt kapitel den politiska besluts-
gången. Det var stor skillnad mellan regionen, som drev på, och kommu-
nen, som höll emot. Flera olika lokaliseringar prövades och väckte lokalt 
motstånd. Skälet att till sist välja just Rågårdstomten framstår som oklart. 
Verksamhetens till en början något negativa inställning förbyttes snart i en 
uppskattning av tomtens natursköna läge. Sammantaget framstår många 
politikers negativa inställning till patienterna och därmed till verksamheten 
som problematisk.

Elsa Ivarson, projektledare verksamhet, skriver om processen att utveckla 
verksamhetens vision till ett nybygge. En utgångspunkt var att patientens, 
personalens, besökarnas och samhällets perspektiv skulle fås att hänga sam-
man. Arkitekturen ska kännas normal och hemlik och inte förmedla institu-
tionskänsla. Den ska ge patienterna en känsla av kontroll och sammanhang 
och tala till alla sinnen. Det ska finnas rum för aktiviteter och möten, men 
också för reflektion och stillhet. En gemensam bild växte fram i programar-
betet där verksamhetsutveckling och byggnadsutformning gick hand i hand. 
Förhoppningen är att omsorgen om arkitekturen ska leda till en avdramatise-
rad bild av rättspsykiatrin.

Irene Vinnhed Hjeltman, psykiatrisjuksköterska, och Margareta Niklasson, 
enhetschef aktivitetshuset, beskriver i var sin artikel mer ingående rehabilite-
ringen av patienterna, förberedelsen för ett liv utanför institutionen och den 
teoretiska grunden för detta. Att laga mat på boendegruppen var en del av 
detta med olika praktiska problem som måste lösas. Aktivitetshusets många 
funktioner är en stor möjlighet för patienternas utveckling. ”Aktivitet hund” 
har varit en av de mest uppskattade delarna. Trädgården med odlingsmöjlig-
heter ger också en plats för rekreation.

Franz James, inredningsarkitekt och forskare, har intervjuat fyra patienter 
om deras upplevelser av miljön och samtidigt tecknat av den i enkla skisser. 
Deras känslor är uppenbart motsägelsefulla inför en miljö som ska kännas 
som hemma, samtidigt som den inte är hemma utan de är här av tvång. De 
saknar närheten till det staden kan ge. De vill ut.
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initially negative attitude of the hospital staff was soon replaced by an app-
reciation for the natural beauty of the site. Ring reveals the negative attitude 
held by many elected officials toward the patients and therefore the hospital, 
and shows it to be problematic. 

Elsa Ivarson, the project manager for the hospital, writes next about the 
process of developing the staff’s vision for a new facility. One point of depar-
ture was a desire to integrate the diverse perspectives of the patients, staff, 
and visitors. They wanted the architecture to feel residential—like a home 
rather than an institution. It ought to give the patients a feeling of control 
and coherence, and appeal to all of their senses. There needed to be space for 
activities and meetings, but also for reflection and tranquility. A shared vision 
emerged through the work of programing the building, with care routines 
and building design proceeding hand in hand. In the end the hope is that 
such painstaking efforts to get the architecture right will give the public a less 
severe image of forensic psychology. 

Irene Vinnhed Hjeltman, a psychiatric nurse, and Margareta Niklasson, 
the Director of the Activity Building, each have written articles that provide 
a more thorough description of how patients are rehabilitated and prepared 
for life outside the hospital, and of the theoretical basis for these processes. 
Each residential group prepares its own meals as one strategy for developing 
patients’ ability to resolve practical problems. The Activity Building’s many 
offerings give patients lots of opportunities for personal development. One of 
the most popular is the “activity dog.” There is also a garden where patients 
can enjoy gardening while benefiting from a little recreation. 

Franz James, an interior designer and researcher, has interviewed four 
patients regarding their perceptions of the new facility, and captured their 
responses in simple illustrations. The patients have obviously conflicting 
feelings toward a place that is designed to feel like home but isn’t their home 
and to which they have been confined against their will. They miss being 
close to all a city can offer. They want to get out. 

Per Åke Andréasson, the project leader for Västfastigheter, the regional 
property administrator, offers a developer’s perspective of the facility. He 
describes the search for a site that could satisfy a slew of demands, and how 
Rågården was ultimately selected. Andréasson details the commissioning of 
the work, and how a number of special technical and security requirements 

Per Åke Andréasson, projektchef Västfastigheter, ger byggherrens per-
spektiv på Rågården. Han beskriver sökandet efter en tomt som uppfyllde 
en rad önskemål och hur valet till sist hamnade på Rågården. Vidare hur 
projektet bemannades och hur en rad speciella tekniska och säkerhetsmässiga 
krav löstes inom de ekonomiska ramarna. Totalentreprenad valdes för att ge 
entreprenören en frihet inom givna ramar. Det var också viktigt att få alla 
inblandade i projektet och i bygget att vara införstådda med den speciella 
uppgiften.

Heléne Axberg, arkitekt och projektledare Västfastigheter, ger sin bild av 
programarbetet. Arbetet bedrevs i tvärprofessionella grupper som tog fram 
en övergripande verksamhetsbeskrivning som sedan omsattes i funktionspro-
gram för vårdenheterna. Växlingen mellan tvärdisciplinära och avdelnings-
visa arbetsgrupper framstår som en förebild för framtida liknande projekt. 
Den tydliga visionen och det väl genomarbetade och förankrade programmet 
gjorde att mycket få bantningar skedde.

Krister Nilsson, handläggande arkitekt på White, beskriver arkitektens 
arbete som en växelverkan mellan beställarens krav och platsens förutsätt-
ningar. Tomten ligger i Lärjeåns dalgång och består av åkermark och ett 
bergsparti. Skissarbetet handlade om olika grupperingar av vårdenheterna 
och placering på tomten. En kompakt lösning med en kringbyggd gård valdes 
till slut. Det gav också möjlighet att lösa säkerheten med byggnaden i stället 
för murar och stängsel.

Elisabeth Rosenlund och Elisabeth Sandberg, inredningsarkitekter på 
White, skildrar arbetet med att leva sig in i en miljö de inte hade några 
erfarenheter av. En färgskala lades fast tidigt. Möbler valdes vartefter utifrån 
ledord för de olika delarnas karaktär. Särskilda säkerhets- och hållfasthets-
krav ställdes på möblerna. Patienternas känsla av att ha kontroll men också 
av att vara sedda var ett grundtema för vårdenheterna.

Richard Sangwill, konstchef Västra Götaland, skriver om konstens roll. 
Den är en viktig del av miljön i Rågården, och ska ge både avkoppling och re-
flektion. Kraven som ställs är speciella. Konsten ska inte kunna skada någon 
och inte heller ge upphov till försämrade sjukdomstillstånd. Samtidigt är evi-
densen svag för vilken konst som passar i en psykiatrisk anläggning. Gränsen 
mellan föreställande och abstrakt konst är dessutom oklar.
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were resolved within the budget. A design and build contract form was cho-
sen to allow the general contractor a degree of freedom within an established 
economic framework. It was also important to ensure that everyone involved 
in the design and construction really understood how unusual this project 
was. 

Heléne Axberg, an architect and project manager at Västfastigheter, gives 
an account of the work developing the building program. That work was 
conducted in interdisciplinary groups that generated a comprehensive de-
scription of operations, which was later translated into a functional program 
for each hospital unit. The back-and-forth between interdisciplinary and 
unit-specific working groups emerged as a best practice for similar projects 
to adopt in the future. The vision was articulated clearly and the building 
program thoroughly studied and verified by the staff. As a result, there was 
very little need for value engineering to cut unnecessary features. 

Krister Nilsson, project architect at White Architects, describes the archi-
tectural design work as a continual negotiation between client demands and 
site conditions. The site lies in the valley of the Lärje River, and is made up of 
former agricultural land and a rocky outcropping. The schematic design work 
was about exploring various groupings of care units and arrangements of 
them on the site. In the end a compact scheme with building volumes grouped  
around a park-like yard was chosen. That approach also made it possible to 
resolve the security aspect using the perimeter of the building itself rather 
than surrounding it with walls and fences. 

Elisabeth Rosenlund and Elisabeth Sandberg, both interior designers 
at White Architects, describe what it was like to design an environment of 
which they had no prior personal experience, and to imagine how it would 
be for the staff and patients. They established a color scheme early in the 
process. Furniture selections were based on key words that captured the 
character of each part of the facility. There were special security and durabi-
lity requirements for the furnishings. A fundamental theme in their work was 
giving the patients the feeling of being in control but also being seen. 

Richard Sangwill, Director of Public Art for the Västra Götaland region, 
writes about the role of art at Rågården. It is an important part of the en-
vironment, and is chosen to foster both relaxation and reflection. Here too 
there were special requirements: they needed to avoid artwork that could be 

Helena Bjarnegård, landskapsarkitekt på White, har som sin utgångs-
punkt att det naturlika verkar lugnande på alla människor. Samarbetet med 
personalen var ovanligt intensivt, liksom den noggranna höjdsättningen för 
att ge alla byggnader markkontakt och få säkerheten att bli en naturlig del 
av landskapet. Vägen från det egna rummet till den lilla trädgården och över 
den stora gemensamma inre parken till promenadslingan i skogen blev ett 
tema.

Stefan Lundin är arkitekt på White, gestaltningsansvarig för Rågården och 
forskare inom vårdens arkitektur. Han diskuterar utifrån sin erfarenhet som 
praktiserande arkitekt vilken räckvidd den vetenskapligt grundade eviden-
sen har, och finner den begränsad. Han menar att förnuftstron nedvärderar 
de estetiska känslornas betydelse medan nyare hjärnforskning visar att våra 
känslomässiga upplevelser har en avgörande betydelse för vårt välbefinnan-
de. Känslorna måste därför också beredas plats i samverkansprocesserna med 
beställare och brukare.

Claes Caldenby, arkitekturhistoriker och redaktör, gör en idéhistorisk 
betraktelse utifrån den engelska termen forensic psychiatry för rättspsykiatri. 
Forensic kommer från latinet och är adjektivformen till forum, alltså ”på tor-
get”. Han resonerar kring upplysningstidens föreställningar om vad arkitek-
turen kan göra med människor, och om arkitekturens förhållande till stadens 
offentlighet. Typologiskt är Rågården en institution i park snarare än ett hus 
”på torget”, mot verksamhetens ursprungliga önskan.

Peter Fröst, arkitekt och professor i vårdens arkitektur, diskuterar den 
svenska decentraliserade, dynamiska planeringsmodellen med dess fördelar 
av personalmedverkan och skräddarsydda lösningar men nackdelen av brist 
på central kunskapsbildning. Rågårdens planering var ett ”designmässigt” 
arbetssätt i ”gränslandet mellan programarbete och programskisser”. Skiss-
arbete blev ett sätt att skapa kunskap. Översättningen till arkitektur tog 
arkitekten självklart ansvar för.

Lennart Ring återkommer med en kommentar till Frösts artikel där han 
reflekterar över den dialogbaserade planeringen. Han påpekar att arkitektens 
kreativitet inte alltid kommer ”på beställning”, i dialogen, utan behöver en 
intern skissprocess. Och han säger också att den personal som medverkade 
i planeringen oftast inte är den som tar byggnaden i bruk. Så var det även i 
Rågården.
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used to hurt someone or that could aggravate a patient’s condition. However, 
there is little evidence to show what kind of art is appropriate for a psychi-
atric facility. Even the boundary between representational and abstract art is 
unclear. 

Helena Bjarnegård, a landscape architect at White Architects, begins her 
contribution with the idea that nature has a calming effect on people. Her 
collaboration with the Rågården staff was unusually intensive, as was the 
effort to decide the levels of the building volumes to integrate them naturally 
into the landscape and to ensure everyone inside would have contact with 
the ground. A theme for this effort was the pathway from the patients’ pri-
vate rooms, past the tiny interior courtyard around which they are clustered, 
across the larger shared yard, and leading to a walking path through the 
forest outside. 

Stefan Lundin is an architect at White, the lead designer for the Rågården 
project, and a researcher on healthcare architecture. Building on his own ex-
perience as a practicing architect, he discusses the question of how applicable 
scientific evidence is for design, and finds it to be limited. Lundin asserts that 
our faith in reason tends to undervalue the importance of our aesthetic fee lings, 
while recent brain research shows that our emotional experiences play a criti-
cal role in our sense of wellbeing. We must therefore make room for feelings 
in the collaborative processes among designer, client, and end user.  

Claes Caldenby, an architectural historian and editor, gives a view from 
the perspective of the history of ideas and the English term forensic psychi-
atry. The word forensic comes from the adjectival form of the Latin forum, 
or “in the public plaza.” Caldenby discusses the Enlightenment conceptions 
of what architecture can do with people, and the relationship between the 
architecture and the public realm of the city. In terms of typology, Rågården 
is more of an “institution in the park” than a “building on the square”—in 
contrast to the hospital’s original intention. 

Peter Fröst, an architect and professor of healthcare architecture, discus-
ses Sweden’s decentralized and dynamic planning model. He identifies its 
advantages in incorporating staff input and generating tailor-made solutions, 
but also the disadvantage of not having a central source of knowledge on the 
subject. Rågården was planned with a “designerly” working method “in the 

Helle Wijk, sjuksköterska och vårdforskare, beskriver vårdforskningens 
intresse också för den fysiska vårdmiljön. Hon diskuterar begreppen hälsa, 
hälsofrämjande och hälsofrämjande miljöer och vad forskningen kommit 
fram till. Ett personcentrerat förhållningssätt, att bemöta patienten som en 
unik person, har visat sig främja hälsa. Hon redogör kort för preliminära 
resultat från studier av de tre rättspsykiatriska verksamheterna i Västra Göta-
landsregionen, däribland Rågården. Resultaten är positiva.

Roger Ulrich är miljöpsykolog och vårdforskare som gjort begreppet 
”evidence based design” centralt för vårdarkitekturen. Utifrån sin forskning 
menar han sig till sist kunna säga att utformningen av Rågårdens vårdenhet-
er har förutsättningar att reducera stress och aggressivitet. Dit hör enpersons-
rum, flyttbara möbler och tillräckligt utrymme i de gemensamma rummen, 
små grupper, personalens överblick, bra ljudmiljö, dagsljus och tillgång till 
trädgård. Han efterlyser forskning som visar om detta också har haft förvän-
tad effekt.

Ett första intryck av Rågården
Den stora friliggande anläggningen dyker upp längs Gråbovägen i Lärjeåns 
pastorala landskap. Sjukhuset angörs med bil från avtagsvägen mot Rågården 
och Angeredskrossen. Där ligger parkeringarna, varifrån en smal angörings-
gata löper vidare till huvudentréns förplats. Av säkerhetsskäl är antalet 
entréer minimerade till ”tre hål i skalskyddet” som det heter på fackspråk. 
Förutom huvudentrén finns en entré till akutenheten och en till varumottag-
ningen. En lägre stenmur omfamnar och lyfter upp byggnaderna på en platå. 
Det är en påminnelse om en befintlig stengärdesgård på platsen, och hindrar 
i sin nya funktion fordon från att ta sig fram till byggnadernas fasader.

Entrén är förlagd centralt i huvudbyggnaden mot Gråbovägen. Ovan en 
glasad bottenvåning vilar en putsad byggnad. På andra våningen finns stora 
glaspartier och i våningen däröver smalare fönsterband. Ett stort burspråk 
med dubbel våningshöjd inrymmer personalens rekreations- och utbildnings-
lokaler samt matsal med storslagen utsikt.

I entrén möts personal, besökare och patienter med frigång eller permis-
sion för inpasseringskontroll och för vidare guidning i sällskap med personal. 
Detta är sjukhusets säkerhetsmässiga hjärta, bemannat tjugofyra timmar om 
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border region between building programming and schematic design.” The de-
sign work became a way of creating knowledge. Translating that knowledge 
into built form was of course the responsibility of the architects. 

Lennart Ring returns with a response to Fröst’s article in which he reflects 
on the project’s dialogue-based planning approach. He points out that the 
architect’s creativity cannot always be delivered on demand in an ongoing 
dialogue, but must be allowed to develop in the architect’s own internal de-
sign process. Ring also notes that the staff members who contribute most to 
the planning process are not often those who end up using the building—and 
that was the case at Rågården.

Helle Wijk, a nurse and healthcare researcher, describes the research com-
munity’s emphasis on the physical healthcare environment. She discusses the 
concepts of health, healing, and healing environments and what conclusions 
the research has drawn. A person-centered approach, in which each person is 
treated as a unique individual, has been shown to promote health. Wijk gives 
a brief presentation of the preliminary results from studies of three forensic 
psychiatric care facilities in the Västra Götaland region, including Rågården. 
The research shows positive outcomes. 

Roger Ulrich is an environmental psychologist and a healthcare resear-
cher who made the concept of evidence-based design central to the field of 
healthcare architecture. He writes that ultimately his research allows him to 
conclude that the design of Rågården’s care units provides the conditions for 
reducing stress and aggression. The design of the private rooms, the movable 
furnishings and the spaciousness of the common areas, the small groups, 
the overview afforded the staff, the acoustic qualities, daylight, and garden 
access are all contributing features. He calls for further research to determine 
whether these features can be shown to produce the intended effects. 

A First Impression of Rågården
The large, freestanding complex pops up unexpectedly along the Gråbo 
Road’s path through the pastoral landscape of the Lärje River valley. The 
hospital is accessed by car via an exit ramp with signs for Rågården and the 
Angered gravel pit. We reach the parking lots first, from which a narrow 
driveway leads to the entrance plaza. For security reasons, the number of 

Bild Liljewalls arkitekter (bearbetad för denna presentation) 
Bilden visar Rågårdens olika delar: huvudentré, personaloas/main entrance, ”staff oasis”; fyra rehabenheter/four rehab units; 
akutenhet/acute treatment ward; inre park/interior park; aktivitetshus/activity building
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aktivitetshuset

rehabenhet 4
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entrances is limited to “three holes in the defense shield,” as the experts say. 
In addition to this main entrance, there is an emergency care entrance and a 
service delivery entrance. A low stone wall surrounds and elevates the buil-
dings up onto a plateau. It recalls an old stone fence found on the site, and 
also prevents vehicles from driving directly up to the building façades.  

The main entrance is located in the middle of the primary building facing 
Gråbovägen. Above the fully glazed ground level hovers a pale-rendered 
building with large contiguous areas of glass on the second floor and narrow 
ribbon windows on the third. A large two-story bay window projects above 
the entrance, with recreation and education spaces as well as a dining room 
with a dramatic view. 

Inside the entrance, visitors and patients who are free to come and go 
or are on furlough are met by the staff. After passing through security they 
can proceed accompanied by a staff escort. This is the security hub of the 
hospital, and it is staffed twenty-four hours a day every day of the year. The 
entrance level is built into the gentle slope of the terrain. Half of it is occu-
pied by an assembly hall and the county administrative court, the other by a 
forensic psychiatric outpatient clinic. 

From the entrance lobby rise two symmetrically placed staircases, one 
primarily for patients and the other primarily for staff and visitors. On the 
visitors’ side there are spaces for families as well as conversation rooms for 
meeting with authorities. By the same staircase the staff can reach their libra-
ry and educational spaces, as well as the previously mentioned recreational 
areas of the so-called “staff oasis.” Highest up in the building, on the third 
floor, lie the administrative and research offices.

Thus far we have seen Rågården as visitors do, moving through the 
entrance building, where we find the portion of the complex not primarily 
intended for the hospital’s patients. Their restricted world, where they can 
be confined for extended periods, is arranged around the interior park, the 
residential clusters, and the Activity Building. In the park they can walk 
outdoors, though protected by glass pergolas with climbing vines, between 
the rehabilitation units and the Activity Building. This forms something of 
a village in miniature, its arrangement an attempt to support the patients 
in preparing to return to everyday community life at the conclusion of their 
treatment. 

dygnet året runt. Entréplanet utgörs av en souterrängvåning vars ena halva 
rymmer samlingssal och förvaltningsrättens lokaler och vars andra halva har 
en rättspsykiatrisk öppenvårdsmottagning. 

Från huvudentrén följer två centralt och symmetriskt förlagda trappor, en 
i huvudsak för patienter och en i huvudsak för personal och besökare. På be-
sökssidan finns rum för närstående liksom samtalsrum för myndighetsbesök. 
Via samma trappa når personalen bibliotek och utbildningslokaler och de 
tidigare omnämnda rekreationsytorna i den så kallade personaloasen. Överst 
i huset, på det tredje planet, finns kontorsmiljöer för ledning, administration 
och forskning.

Så här långt har vi färdats som besökare till Rågården och passerat in i 
entrébyggnaden vars verksamheter inte primärt är avsedda för sjukhusets 
patienter. Deras begränsade värld, där de vistas under mycket långa tider, har 
den inre parken, boendedelarna och aktivitetshuset som sitt egentliga nav. 
I parken rör man sig utomhus, om än under bevuxna och glasade pergolor, 
mellan rehabenheterna och aktivitetshuset. Detta formar något av ett samhäl-
le i miniatyr som i sin uppbyggnad försöker stödja patienternas återgång till 
en vardag efter avslutad vård. 

Den inre parken omges av planteringar, växthus och möblerade uteplat-
ser. I fonden finns aktivitetshuset med sitt stora taksprång och fasadglas i 
olika kulörer. Kring ett inre högt rum, med ellipsformad plan och belyst av en 
stor taklanternin, finns café med kiosk och flera hantverks- och utbildningslo-
kaler. I anslutning till detta finns också utrymmen som andaktsrum, idrotts-
hall och träningsbad. De inneslutna grönytornas storlek motsvaras ungefärli-
gen av de samlade byggnadernas fotavtryck. Byggnadernas fasadutformning 
hindrar klättring.

Rehabenheterna med sina totalt 72 vårdplatser är indelade i fyra byggna-
der med egna entréer markerade av små bronsfigurer. Här finns lokaler för 
vård och behandlingspersonal knutna till respektive byggnad. Byggnaden är 
sedan i sin tur uppdelad i två boendegrupper om nio boenderum med kök, 
matplats och ett gemensamt vardagsrum och i anslutning till detta en mindre 
”radhusträdgård”. För fem respektive fyra boenderum, med egen dusch och 
toalett, finns ett mindre dagrum där den svenska verandan fått tjäna som 
förebild.
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The interior park is surrounded by vegetation, greenhouses, and furnished 
outdoor spaces. At the back is the Activity Building with its overhanging roof 
and multi-colored glass façade. Inside is a lofty, ellipse-formed space lit from 
above through a large roof lantern. The space is ringed by a café, a shop, and 
several handicraft and educational spaces. Adjacent to these are a number 
of other spaces, including a chapel, gymnasium, and swimming pool. The 
size of this interior park is about the same as the aggregate footprint of the 
surrounding buildings. The building façades are designed to prevent patients 
from climbing. 

The rehabilitation units house up to seventy-two patients divided into 
four buildings, each with its own entrance marked by a small bronze sculp-
ture. Each building has its own spaces for treatment and staff. Each is further 
divided into two residential clusters for nine residents each grouped around a 
kitchen, a dining area, and a living room that opens onto a small “row-house 
backyard.” The patient rooms each have their own shower and toilet, and 
every four or five share a small dayroom modeled on the traditional Swedish 
veranda. 

The rehab areas were originally designed to have flat roofs, but the regi-
onal property administrator, Västfastigheter, demanded that the rainwater be 
shed outside the perimeter of the building. This led to a structural scheme 
with load-bearing spine, sloping roofs, divided gables, and roof overhangs 
that rather recall the formal language of the local healthcare clinics, assisted 
living facilities, and schools of the 1970s. 

On the high side of the site facing the hillside lies the emergency care 
entrance with its reception area and two acute treatment wards, each with 
twelve beds, and a smaller unit for people with particular restrictions. The 
disposition of the design here is basically the same as that of the rehab units, 
with the division into residential clusters and interior gardens. However, this 
area is also surrounded by a perimeter fence to achieve a higher security 
classification. 

The architect of the facility, with its approximately 23,000 square meters 
of gross floor area, is White Architects. The project was built by NCC under 
a design and build contract. They hired Liljewall Architects to produce the 
construction documents, which preserved all of the essential aspects of Whi-
te’s original design work. 

Rehabdelarna ritades ursprungligen med platta tak men Västfastigheter 
krävde bestämt att föra regnvattnet utanför huslivet. Detta bidrog till ”hjärt-
väggar”, lutande tak, uppdelade gavlar och taksprång som lite minner om 
sjuttiotalets formgrammatik för vårdcentraler, sjukhem och skolor.

Högst upp mot berget ligger akutintaget med sin mottagningsdel samt 
akutenheternas två gånger tolv vårdplatser, inklusive en mindre enhet för 
personer med särskilda restriktioner. Mönstret i utformningen följer i huvud-
sak rehabenheterna med uppdelade boendegrupper och kringbyggda trädgår-
dar. Dock finns här också ett perimeterskydd i form av ett staket på grund av 
den högre säkerhetsklassen.

Arkitekt för anläggningen, som omfattar cirka 23.000 kvadratmeter 
bruttoarea, är White arkitekter. I samband med NCC:s totalentreprenad har 
Liljewall arkitekter ansvarat för framställandet av bygghandlingar där White 
arkitekters ursprungliga intentioner i allt väsentligt bibehållits.
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Vår tolkning av  
”vårda och vakta”

Frances Hagelbäck Hansson 

Lagstiftningen ger rättspsykiatrin det ibland motsägelse-
fulla uppdraget att både vårda och vakta patienterna. Mot 

patienternas skiftande sjukdomsbild ställs det gemensamma 
målet att de ska klara ett liv ute i samhället. Här ges den 

långa bakgrundshistorien till Rågården, argumentationen 
med de många olika inblandade parterna och de erfarenheter 
från tidigare miljöer man tog med sig. Till sist beskrivs arbe-

tet med vision, mål och värdegrund för det som kallats den 
rättspsykiatriska vårdkedjan. Frances Hagelbäck Hansson 

har varit verksamhetschef och chefsöverläkare.
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Rättspsykiatrisk vård väcker mycket känslor och tankar. Hur är det att vårda 
”Svarte Petter” som ingen vill ha – i alla fall inte i närheten?

”Svårt, farligt, krävande, dålig arbetsmiljö med mycket hot och våld, bara 
manlig personal, för korta vårdtider jämfört med fängelsestraff, patienterna 
borde aldrig släppas ut och helst vårdas på en öde ö eller långt ifrån bebyg-
gelse. De flesta patienterna är seriemördare och pedofiler.”

Detta är ett axplock av vanliga kommentarer från allmänheten. 
I fortsättningen skall jag försöka förklara fakta om vården och motbevisa 

ovanstående.
Rättspsykiatrisk vård består av sjukvård i första hand och bedrivs av 

landstingen. Men det är staten som beslutar om vårdens inledning i form 
av att brottmålsdomstolarna överlämnar till vård enligt lagen om rättspsy-
kiatrisk vård – LRV. Detta kräver en rättspsykiatrisk utredning som utförs av 
Rättsmedicinalverket, RMV, på uppdrag av domstolen. 

Den fortsatta vården, utom den medicinska behandlingen, beslutas av 
förvaltningsdomstolarna för merparten av patienterna.

Men i andra hand har staten ålagt vården att även ta i beaktande skyddet 
mot tredje man och samhället och i vårdformen LRV med särskild utskriv-
ningsprövning blir detta extra tydligt. I dessa fall kan vården inte bestämma 
om vårdtidens längd i slutenvård, vistelser utanför sjukhusets lokaler men 
inom sjukhusområdet – det s k frigångsområdet, permissioner, när vården 
kan övergå i öppnare vårdformer eller definitiv utskrivning. Till yttermera 
visso kan vården inte överklaga några beslut i förvaltningsdomstolarna. Det 
kan bara patient och åklagare.

Vår tolkning av  
”vårda och vakta”
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Innehållet i vården skall dock inte skilja sig från övrig psykiatrisk vård, 
d v s den skall i huvudsak bygga på respekt, värna om integritet och själv-
bestämmande, ge trygghet och ett gott bemötande och ge god vård och 
behandling av hög kvalitet, d v s uppfylla portalparagrafen 2 a i Hälso- och 
sjukvårdslagen – HSL. När det gäller tvångsvårdens innehåll, t ex olika 
tvångsåtgärder, så gäller Lagen om Psykiatrisk tvångsvård – LPT i stora delar.

Vi är alltså ålagda av samhället att både vårda och vakta patienterna. Det 
är ett mycket svårt uppdrag och i vissa delar motsägelsefullt. Det kan i några 
få fall leda till att patienter som vi inte bedömer vara i behov av fortsatt vård 
inte kan skrivas ut, d v s vi vårdar friska personer inom tvångsvården i strid 
mot bl a Hawaiideklarationen II 1983 som är World Psychiatric Associations 
etiska standard för all psykiatrisk vård. Men vi är skyldiga att följa svensk 
lag. Var och en som arbetar i den rättspsykiatriska vården har att personli-
gen ta ställning till detta. Känner man att man trots detta kan göra gott för 
patienterna så kan man arbeta i vården. I stället får man försöka påverka 
politikerna så att lagen ändras. Också detta kommer jag att beröra senare när 
Psykansvarskommitténs förslag beskrivs. 

Rättspsykiatrisk vård handlar alltså både om vård och juridik. Det är 
därför viktigt att all personal har kunskap även om juridiken och det förkla-
rar varför vi har lagt ner mycket arbete på personalutbildning och på våra 
rutiner. Detta beskrivs senare i kapitlet.

Vi har inte kunnat förlita oss på hjälp från landstinget i juridiken utan 
själva fått skaffa oss kompetensen.

Fler hoppfulla än hopplösa fall!
Majoriteten av patienterna inom den rättspsykiatriska vården har en psykos-
sjukdom som enkelt uttryckt innebär att man har en förvrängd verklighets-
uppfattning. Den juridiska beteckningen är en allvarlig psykisk störning som 
förkortas APS. Ofta finns dessutom ytterligare diagnoser som missbruk och 
personlighetsstörning.

Psykossjuka patienter ligger lägst i alla välfärdsvariabler som mäts i sam-
hället. Det gäller ekonomi, boende, utbildning, arbete, kroppslig och psykisk 
hälsa och sociala nätverk. I förhållande till sin ålder är deras kroppsliga hälsa 
mycket sämre än befolkningen i övrigt. 

Medellivslängden är 10 år kortare. Övervikt mätt i BMI visar att 41% av 
patienterna har BMI högre än 30. Motsvarande för normalbefolkningen är 
11%. Rökning är också vanligt bland patienterna, men där finns inga aktuella 
siffror i RättspsyK – rättspsykiatrins kvalitetsregister. Många Rättspsykiatriska 
enheter i landet anser dock att problemet är stort. Man håller på med att ta 
fram metoder för rökavvänjning för patienterna. Inaktivitet och dålig kost-
hållning liksom dålig tandhälsa är också vanligt för gruppen som helhet.

När vården inleds är det vanligt att patienterna inte uppfattar sig som 
psykiskt sjuka och att de anser sig oskyldiga och därmed felaktigt dömda.  
De tvångsvårdas på sjukhuset på grund av en dom. I majoriteten av fallen 
vet patienten inte hur länge den kommer att vårdas. Det sista kan liknas vid 
livstidsstraff som också är tidsobestämt. Den stora skillnaden är att brottets 
straffvärde för patienterna kan vara betydligt lägre än för påföljden livstids-
straff. Det kan räcka med t ex olaga hot eller misshandel för LRV-patienterna. 
Detta är ett viktigt skäl för att lagstiftningen måste ändras enligt min åsikt, 
men mer om det senare.

Om patienten dessutom anser att det är vi som är orsaken till att den 
dömts till vård så förstår man vilken utmaning det är för personalen att få 
till en god förtroendefull relation, en behandlingsallians. Det kan ta flera år. 
När det inträffar blir det en påtaglig tillfredsställelse för alla. Hög kontinuitet 
i behandlingsarbetet är viktigt. Helst bör samma personal ansvara för både 
slutenvårdsinsatser och för öppenvård. Det är alltså inte enbart av ondo med 
långa vårdtider.

Personalen ska dessutom klara både vård- och samhällsskyddsuppdraget,  
både vårda och vakta. En mycket svår och krävande kombination. Om “vårda 
och vakta” se vidare Birgitta Höglund (1998) Att vårda och vakta: Retorik och 
praktik i en rättspsykiatrisk vårdkontext.

Dessutom kan patienterna ha alla möjliga psykiatriska diagnoser så den 
specialisering som idag sker i allmänpsykiatrin är inte möjlig inom rättspsyki-
atrin. Vi måste vara mer av generalister.

Den enda specialisering vi kunnat göra var efter huvuddiagnos och 
funktionsnivå. Inom varje vårdenhet på Rågården kan vi dessutom skilja på 
boendet i fyra olika delar av patientrummen.  

Vi vårdar män och kvinnor på samma vårdenheter. Utvecklingsstörda 
patienter och unga patienter är sköra och vi försöker vårda dem i en egen bo-

Fakta 
rättspsykiatrisk vård
En psykiskt störd lagöverträdare är en 

person som begått ett brott under på-

verkan av en allvarlig psykisk störning 

(APS). Utredningen görs av Rättsme-

dicinalverket (RMV) på begäran av en 

brottmålsdomstol. Utredningen ska 

svara på frågan om APS föreligger eller 

ej och om personen är i behov av psyki-

atrisk vård på sjukvårdsinrättning.

Om svaret är ja på dessa båda frågor 

kan domstolen döma personen till 

rättspsykiatrisk vård enligt Lagen 

(1991:1139) om rättspsykiatrisk vård. 

En person med APS kan i princip inte 

dömas till fängelse. Det råder ett s k 

fängelseförbud.

Om brottet varit allvarligt skall man 

också svara på frågan om det till följd 

av den allvarliga psykiska störningen 

finns risk att personen återfaller i brott 

av allvarligt slag. Domstolen beslutar 

då att vården ska vara förenad med 

en särskild utskrivningsprövning d v s 

att domstolen fattar beslut om frigång, 

permission, vårdtidens längd och slutli-

gen övergång till öppen rättspsykiatrisk 

vård och därefter vårdens avslutande. 

Innan beslut i domstolen skall åklagare 

yttra sig. Chefsöverläkaren skall avge 

yttrande men har inte rätt att överklaga 

domstolsbeslut.

Intagna i Kriminalvården skall om de 

har ett psykiatriskt vårdbehov vårdas 

inom rättspsykiatrin.

Det är en vanlig missuppfattning att 

vårdens företrädare självständigt fattar 

beslut enligt ovan och alltför snabbt 

skriver ut patienterna.

Ansvaret för den rättspsykiatriska 

vården och även dess ekonomi ligger 

på landsting/regioner trots att staten 

ansvarar för alla övriga rättsvårdande 

instanser. Trots att det rör sig om rätts-

psykiatrisk tvångsvård skall innehållet 

i den rättspsykiatriska vården styras 

juridiskt av Hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL) och Lagen (1991:1128) om 

psykiatrisk tvångsvård.

Personaltätheten i rättspsykiatrin är 

i jämförelse med kriminalvårdens 

ungefär dubbelt så stor. Det handlar om 

vård och rättspsykiatrin har inte rätt att 

t ex låsa in patienter kvälls- och natte-

tid, vilket man gör i kriminalvården.
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endedel. Skärpt observans krävs av personalen för att skydda dessa patienter 
som är för få för att kunna vårdas på en egen enhet. Vi hade från början en 
tanke att specialisera enheterna i Västra Götalandsregionen för utvecklings-
störda och unga patienter men det blev inte hållbart för patientens anhöriga 
och övriga nätverk av geografiska skäl. En grupp bestående av utagerande 
personlighetsstörda kvinnor vårdas på specialiserad enhet i Vänersborg.

Enstaka patienter med t ex demens är direkt olämpliga att vårda inom 
rättspsykiatrin. Dessa kunde genom ett gott samarbete med Äldrepsykiatrin 
vårdas där. Det blev möjligt tack vare en klok och stark verksamhetschef – 
Sonja Klingén. Vårdpersonalen protesterade inför utsikten att vårda kriminel-
la och socialtjänsten hade samma åsikt när utslussning blev aktuellt. När pa-
tienten väl kom till Äldrepsykiatrin så konstaterade personalen dock att den 
inte skilde sig från de andra dementa patienternas symtomatologi. I dessa fall 
insåg jurister och domstol att återfallsrisken inte var stor vilket ledde till dom 
om LRV utan särskild utskrivningsprövning.

All vård och rehabilitering går ut på att patienterna skall klara ett liv ute i 
samhället. Det innefattar boende, sysselsättning och öppenvårdskontakt.

De långa vårdtiderna ger oss möjlighet att bygga förtroendefulla relatio-
ner mellan patient och personal och man hinner tillämpa sina kunskaper och 
se positiva resultat.

Våld och hot är förhållandevis ovanligt i rehabiliteringsfasen. På akuten-
heten förekommer det oftare men ändå inte oftare än inom övrig psykiatri. I 
stort sett kan man säga att hälften av fallen inträffar på akutens 24 vårdplat-
ser och hälften på de 72 vårdplatserna på rehabenheterna. Dock kan man 
säga att om något händer så kan det vara lite allvarligare eftersom patienter-
na har en historik av att använda våld i vissa situationer.

Vi har eftersträvat att få en jämn könsfördelning av personalen och också 
en viss åldersspridning. Allt för att patienterna ska få så många möjliga 
kombinationer av kontaktpersoner som möjligt. Under årens lopp har dock 
svårigheten att rekrytera sjuksköterskor stört dessa planer. Vi har en stor 
del nyutexaminerade sjuksköterskor som innebär att vi fått satsa mycket på 
handledning och internutbildning. Trots vissa farhågor hos oss i ledningen 
har det huvudsakligen fungerat bra och vi har kunnat ge en bra introduktion 
i yrket. Tyvärr ur ett egoistiskt perspektiv har det lett till hög omsättning, 
beroende dels på att de är attraktiva på arbetsmarknaden med sin erfarenhet 

Fakta patientgruppen
Statistik kommer  huvudsakligen från 

kvalitetsregistret RättpsyK:s årsrapport 

2015.

Patienter som vårdas med särskild 

utskrivningsprövning utgör 85% av alla 

som dömts till vård.

Mer än 90% av patienterna har haft 

tidigare kontakt med psykiatrisk vård.

84% är män och 16% är kvinnor.

Misshandel, våld mot tjänsteman och 

olaga hot är vanligast, knappt hälften 

av fallen. Mord/dråp utgör 10–14%, 

den högre siffran för män. Mordbrand 

14–24%, den högre siffran för kvinnor. 

Sexualbrott mindre än 9% och i princip 

enbart män.

13% av patienterna är äldre än 57 år 

och 5% är i åldersgruppen 17-23 år. 

Medianålder ca 40 år.

Vanligaste huvuddiagnos för både 

män och kvinnor är Psykoser, 50–61%. 

Vanligen rör det sig om Schizofreni. 
Missbruk som huvuddiagnos har cirka 

4%, men drygt 40% har det som bidi-

agnos. 28% av kvinnorna och 49% av 

männen var dokumenterat påverkade 

av alkohol/drog vid brottstillfället. Per-
sonlighetsstörning 6–11.5%, den högre 

siffran gäller kvinnor. Också här är det 

en vanlig bidiagnos. Neuropsykiatriska 
syndrom har tilltagit under åren och ses 

nu hos 13–16% av fallen, den högre 

siffran gäller kvinnor. Också detta kan 

var en bidiagnos till t ex en psykossjuk-

dom och missbruk. Mental retarda-
tion är en liten grupp, mindre än 4%, 

men har ofta tillägg av psykiatriska di-

agnoser. De utgör en svår grupp för den 

rättspsykiatriska vården att hantera. De 

blir ofta utsatta av andra patienter.

Vårdtider varierar över landet. Medi-

antiden är 51 månader för hela landet. 

Göteborg har 76 månader. Allehanda 

förklaringar finns.

Rättspsykiatrins patienter ligger lägst i alla 
välfärdsvariabler i de mätningar som görs 
i samhället. Det gäller ekonomi, boende, 
utbildning, arbete, kroppslig och psykisk 
hälsa och sociala nätverk.

I förhållande till åldern så är deras kropps-
liga hälsa mycket sämre. Medellivslängden 
är 10 år kortare! 41% av patienterna har 
BMI högre än 30 jämfört med 11% för 
normalbefolkningen.

Rökning är också mycket vanligt bland 
patienterna, men där finns inga aktuella 
siffror. Många rättspsykiatriska enheter 
anser detta som ett stort problem och håller 
på att ta fram metoder för rökavvänjning. 
Inaktivitet och dålig kosthållning är 
vanligt. Enligt muntlig information från 
ett pågående forskningsprojekt (Henrik 
Bergman) så kan patienterna som grupp 
jämföras med friska 70-åringar, trots att 
deras medelålder är 40 år!

och när kommunen lockat med avsevärt högre löner än Sahlgrenska Univer-
sitetssjukhuset och vi kunnat erbjuda så väljer man högre lön. Dels har man 
ju också velat vidga sina vyer och skaffa andra erfarenheter. Vår förhoppning 
var då att man skulle återvända vilket även skett i en del fall.  

Flera argumentationsparter
I skapandet av det nya huset och den nya verksamheten har en avgörande 
del av min arbetstid gått åt till att argumentera och motivera och informera 
och tyvärr också stå till svars för verksamheten inför olika parter! Dessa par-
ter har varit politiker och tjänstemän, kollegor, den egna verksamheten och 
allmänheten. I den senare inbegriper jag även media.

Om jag ska kommentera det senaste först så var media justa under hela 
planprocessen. Det krävdes att jag ställde upp närhelst de ville och hela tiden 
visste jag att de lurade i vassen. Jag levde med en ständig oro att något skulle 
hända som skulle blåsas upp i media och påverka planprocessen negativt. 
Exempel på sådana händelser skulle kunna vara rymningar och nya allvarliga 
brott. Vi hade ju endast en rudimentär säkerhetsnivå i de gamla lokalerna på 
Lillhagen. Inget hände, som tur var.

När vi väl flyttat in på Rågården blev media som man förväntat sig. Det 
fanns en mycket liten del personal som hade svårt att anpassa sig till de nya 
lokalerna och de nya arbetssätten. Detta samtidigt som vi hade stora problem 
med att rekrytera sjuksköterskor som i sin arbetsledarroll var mycket viktiga 
för det inre arbetet på enheterna. Cheferna fick dessutom arbeta nästan hel-
tid med rekrytering när de som mest behövdes på enheterna. Så småningom 
lyckades vi få hjälp i det arbetet av HR-staben på Område 2.

De missnöjda startade en Facebook-grupp, till en början med syftet att 
lära känna sina arbetskamrater men ganska snart blev det ett forum för att 
tala illa om chefer och medarbetare vilket ledde till att chefer och misshagli-
ga arbetskamrater inte fick vara med i gruppen. När de missnöjda dessutom 
kontaktade media så nappade de förstås.

Det var en mycket jobbig period med ideliga krav på intervjuer. Sett i 
backspegeln gick det väl ändå i stort sett bra, men min besvikelse var till en 
början stor på alla positiva medarbetare som inte ville, vågade eller orkade 
stå upp för Rågården. Så småningom gjorde många det och kontaktade me-
dia för att ge en motbild. Heder åt dem! 
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När det gäller politiker och tjänstemän så var det en tydlig skillnad på 
kommunen och regionen. De sistnämnda upplevde jag aldrig som kritiska 
eller ifrågasättande utan tvärtom som allvarligt oroade för situationen för de 
dömda med otidsenliga nedgångna lokaler och med behov av personalför-
stärkningar, speciellt i Falköping och Vänersborg för att nå samma nivå som i 
Göteborg. Vi fick också vissa förstärkningar på alla tre ställena.

I kommunen var det svårare att arbeta. Man hade orimliga krav på infor-
mation och dess möjligheter att påverka en motvillig allmänhet. Det är ju ett 
omöjligt uppdrag i nästan alla planprocesser och speciellt då i denna med vår 
målgrupp. Särskilt svårt var att man uttryckte att om de berörda fick ”rätt” 
information så skulle det gå bra och underförstått att om det inte gick bra så 
var det ”mitt fel”. Detta blev tydligt i tomtalternativet Skogome där vi möttes 
av 600 upprörda boende med fackeltåg! För att understryka sina argument 
hade de tagit med sina barn (ett 30-tal) till mötet. Barnen tröttnade snart och 
sprang utanför lokalen i stället och kunde därmed ha mött någon patient på 
frigång.

Vid detta möte fick jag och Lennart Ring stå för all information och de 
politiker som deltog yttrade sig inte över huvud taget. En sådant misstag gör 
man ju inte om så vid nästa stormöte i Olofstorp några år senare så avböjde 
jag att inleda med en presentation utan valde att bara svara på frågor. Poli-
tikerna fick stå för informationen om den kommunala beslutsprocessen. Där 
stack ett kommunalråd ut positivt och det var Kia Andreasson (Mp). Heder åt 
henne!

Med kommunen hade vi mycket diskussioner om säkerheten. Man krävde 
ett staket runt sjukhusområdet av rymningssäker höjd, annars skulle vi inte 
få bygglov. Jag försökte förklara att då måste vi få ytterligare mark utanför 
tomtgränsen eftersom ett frigångsområde inte kunde vara rymningssäkert 
per definition för då var det inte ett frigångsområde. Vitsen är ju att gradvis 
utöka patienternas frihet för att utvärdera när permission och senare öppen-
vård är möjligt. Då kom kommentaren – ”menar du att de ska kunna rymma? 
Hade jag vetat det så hade jag aldrig gått med på detta”. Detta var ju märk-
ligt eftersom jag åtminstone vid tre tillfällen informerat politikerna om detta.

För att få stöd i min argumentering om frigångsområde kontaktade jag 
både Socialstyrelsens regionala enhet och förvaltningsrätten i Göteborg, men 
fick ingen hjälp. Socialstyrelsen idkar bara tillsyn och förvaltningsrätten hän-

visade till att det inte står något om frigång i lagtexten. Nej, det gör det inte 
för den juridiska formuleringen är ”rätt att vistas utanför vårdavdelningen 
men inom sjukvårdsinrättningens område” vilket alla, även förvaltningsrät-
ten, kallar frigångsområde sannolikt av bekvämlighetsskäl. Det blir ju väldigt 
långt annars. Dessutom är det förvaltningsrätten som beslutar om vad som 
ska utgöra frigångsområdet vid varje sjukvårdsinrättning! Alltnog så blev lös-
ningen acceptabel för alla inblandade parter mycket tack vare våra kreativa 
arkitekter.

När det gällde kollegorna så var det också en skillnad mellan regionen 
och övriga landet. Inga problem i samarbetet i regionen utan bara positiva 
tillrop. Från övriga landet fanns väl en viss skepsis till vår tolkning av säker-
hetsföreskriften och hemlik miljö, men i huvudsak hade vi ju samma åsikter 
om vårdens innehåll vilket gjorde det möjligt att arbeta fram ett nationellt 
kvalitetsregister, RättspsyK.

Allmänhetens inställning har jag redan berört men det intressanta var att 
när vi erbjöd ett antal kvällstider för information så kom nästan ingen! Ofta 
satt Elsa Ivarson och jag med kaffe och kakfat och väntade förgäves. Trots att 
man anmält sig så kom man inte. Man var inte intresserad av information.

Det var emellertid alla pensionärsorganisationer på Hisingen som stads-
delschefen i Kärra och jag fick informera när lokalansvariga på Lillhagspar-
ken hade lovat att det inte skulle finnas någon psykiatri kvar när äldreboen-
dena blev klara i de ombyggda lokalerna. Man förstår ju att de blev upprörda 
när rättspsykiatrin blev kvar. Hur som helst var de mycket intresserade och 
lyssnade och ställde frågor. Man tackade för informationen och förstod att 
verksamheten behövdes och att vi gjorde ett viktigt och bra arbete men ändå 
kunde man inte säga att man ville finnas i närheten. Man kände ju sig dessut-
om lurade av tidigare information.

Säkerheten
Under vår process kom Socialstyrelsen ut med en säkerhetsföreskrift vid psy-
kiatrisk tvångsvård (SOSFS 2006:9) utan föregående remissomgång.

Med stigande förvåning och förundran tog vi del av den och kunde kon-
statera att man kopierat kriminalvårdens säkerhetstänk rakt av. I stora delar 
ansåg vi den inte tillämplig för vår verksamhet. 
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Efter ett år kom en handbok som mycket handlade om teknik och bygg-
nadskrav. Se mer om detta i Elsa Ivarsons kapitel. Alla verksamheter som 
bedrev psykiatrisk tvångsvård skulle meddela vilken säkerhetsnivå man ansåg 
att man uppfyllde. Efter det skulle vi förvänta oss inspektioner av Socialsty-
relsen. Och vi väntade och väntade, men inte kom man till Lillhagsparken 
som vi hade anmält som den lägsta säkerhetsnivån.

Till slut ringde jag och undrade varför man inte kom. Det berodde på att 
man bara hade resurser att inspektera hög och mycket hög säkerhetsnivå. 
Ur ett samhällsperspektiv kunde man ju tycka att den lägsta nivån var mer 
intressant.

Alla verksamheter väntade sedan med spänning på rapporten från in-
spektionerna men den kom aldrig. Vi vet inte varför men kan bara spekulera. 
Kanske blev det för svårt att motivera landstingen till mycket dyra lösningar 
för att leva upp till de formella kraven?

När vi flyttat in på Rågården 2013 anmälde vi enligt föreskriften våra 
bedömda säkerhetsnivåer och vem som var säkerhetsansvarig m m. Till dags 
dato har vi inte fått någon som helst återkoppling trots att vi upprepade 
gånger har bett om det. Det skall tydligen enbart bedömas vid tillsyn, d v s 
om något redan har hänt! Allt för att ha en ansvarig.

Min syn på säkerheten är att det är sjukvård och inte kriminalvård som vi 
bedriver. Vi fick ständigt motivera detta och förklara att man inte kan kalla 
byggnaden för en anstalt. Den är ett sjukhus.

Säkerheten kan ses som en dynamisk växling mellan tre hörnstenar. 
Nämligen lokaler, rutiner och relationer. Beroende på vilken man anser är 
viktigast och betonar mest så utformas byggnaden efter det. Om man betonar 
den tekniska säkerheten så blir det kameror och höga murar med elektriska 
staket. Om man betonar alla tre hörnstenarna så blir det ett Rågården.

Vi valde en lösning som uppfyller kraven, men som inte ser ut som ett 
fängelse. Säkerheten skall finnas men inte synas. Det som kallas skalskyddet 
(nivå hög säkerhet) lade vi i byggnadens väggar och för akutenheten lade 
vi perimeterskyddet (nivå mycket hög säkerhet) i en bergssluttning längst 
in på tomten. Åt andra hållet utgör byggnaderna tillsammans med tekniska 
lösningar även perimeterskydd åt akutenheten. På detta sätt slapp vi höga 
murar och stängsel utanför byggnaderna. Vid ett studiebesök från kriminal-
vården tyckte man detta var en mycket bra lösning som skulle kunna tilläm-
pas av dem också.

Vi skulle inte ha några kameror i vårdmiljöerna utan bara utomhus och 
i sluss mellan de två olika säkerhetsnivåerna. Där har andra verksamheter 
gjort en annan bedömning och har ett flertal kameror i patientutrymmen.

Det har inte varit lätt för politikerna att förstå hur nybyggda verksamhe-
ter kan se så olika ut. Jag förklarar då enligt beskrivningen ovan och det har 
accepterats som förklaring.

Etiska och filosofiska frågeställningar
Är våra patienter kriminella? När är man kriminell? Jurister och merparten 
av allmänheten är säkra – om man har dömts för brott!

Det tycker inte vi i vården. Visst har man begått en kriminell handling 
men under påverkan av en svår psykisk sjukdom. De flesta av våra patienter 
är inte kriminella i bemärkelsen asociala och hänsynslösa, vilket man vanli-
gen förknippar med kriminalitet.

Botar man eller lindrar man sjukdomen så begår de allra flesta inte nya 
brott, åtminstone inte så länge behandlingen pågår.

För att förklara skillnaden gjorde jag inför informationsmöten för allmän-
heten i samband med tomtutredningen följande bild:

• Man/Kvinna (din släkting, närmaste granne, arbets kamrat).

• Ordnade förhållanden socialt, familj, arbete.

• Psykisk sårbarhet i botten.

• Svikt p g a exempelvis dödsfall, skilsmässa, kränkning.

• Ökande alkoholkonsumtion.

• Begår ett brott t ex dråp. Utredningen visar på en allvarlig psykisk stör-
ning t ex reaktiv psykos. Döms till vård.

• God effekt av behandling. Återställd inom 6-12 mån. Åklagare och För-
valtningsrätt medger inte utskrivning p g a brottets straffvärde. Utsluss-
ning så småningom under ett par år. Socialt välordnat med arbete och 
bostad.

• Accepterar uppföljning i psykiatrisk öppenvård.

Kan man kalla denna patient kriminell? 
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Våra patienter döms ofta till skadestånd även om de varit så sjuka att de i 
princip inte vetat vad de gjort. Betalar man trots oerhört knappa ekonomiska 
resurser? Ja, det händer. 

Jag kommer att tänka på en av våra svårast sjuka som var mycket noga 
med att så fort han fått sin sjukpension skulle han sätta undan 500 kr/månad 
för att kunna betala sitt skadestånd som var på 6000 kr.

Generellt kan man säga att psykospatienterna är mycket skygga och sällan 
söker kontakt. Under en period på Lillhagsparken hyrde MedicHus ut lokaler 
till Migrationsverket. Det vimlade av barn på hela området. Våra patienter 
klagade för personalen över att det var svårt att gå till kiosken. De undvek att 
gå förbi boendet då det blev för stökigt för dem.

De flesta brottsoffren finns i patientens närhet – bekanta och familj. Opro-
vocerade överfall på öppen gata är extremt ovanligt och om det inträffar är 
det inte sällan i debuten av en psykossjukdom.

20% av allt dödligt våld orsakas dock av en person med en svår psykisk 
sjukdom så det är en klar överrepresentation. Men i den totala kriminaliteten 
är det en liten minoritet av brotten som begås av psykiskt sjuka.

För nationell statistik på patientgruppen hänvisas till faktarutan i detta 
kapitel.

Historisk bakgrund        
till den rättspsykiatriska vården i Göteborg
Den rättspsykiatriska verksamheten var resultatet av en utredning inom Psy-
kiatrin som gjordes 1995–96 inom ramen för SiSiS (samverkan i sjukvården 
i stor-Göteborg) och som föregick bildandet av Sahlgrenska Universitetssjuk-
huset (SU).

Utredningen belyste hur vården av de särskilt vårdkrävande patienterna 
och då specifikt de som dömts till vård enligt lagen om rättspsykiatrisk vård 
skulle bedrivas inom den division som ansvarade för Psykiatrin och Neuro-
sjukvården vid SU.

Historiskt sett hade dömda patienter vårdats på de statliga mentalsjuk-
husen. Då Göteborgs mentalsjukhus Lillhagen var kommunalägt kunde inte 
dömda patienter vårdas där, utan de vårdades på St Jörgens sjukhus. 

När de statliga sjukhusen upphörde övergick ansvaret för St Jörgens sjuk-
hus till Bohuslandstinget. Ansvaret för vården av de dömda övergick då också 
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till landstingen. I Göteborgs fall skulle det ha blivit till Lillhagens sjukhus som 
var ett kommunalt sjukhus.

Göteborg valde då att köpa denna vård på St Jörgens sjukhus och på regi-
onkliniker i övriga landet, mestadels i Sundsvall och Katrineholm.

1982 skedde stora omorganisationer inom Psykiatrin i Göteborg, den s k 
sektoriseringen som innebar att fem i princip lika stora kliniker bildades med 
varsitt avgränsat geografiskt upptagningsområde. Många patienter bytte då 
klinik vilket blev en stor påfrestning både för patienter och personal. 

Samtidigt hade avtalet sagts upp från Bohuslandstinget då man plane-
rade för en stängning av St Jörgen och öppnandet av slutenvård i Kungälv 
och Mölndal. Detta innebar att ett antal dömda patienter och även anhållna 
och häktade flyttades över till Lillhagens sjukhus och Psykiatriska kliniken på 
Sahlgrenska sjukhuset. 

Detta skedde samtidigt med sektoriseringen 1982. Då fick stora delar av 
patienterna byta klinik och behandlare. Det tog tid förstås att lära känna var-
andra vilket var en påfrestning i sig. Samtidigt fick man en helt ny patient-
grupp att vårda.

Om sjukvårdshuvudmannen inte hade av regeringen godkända platser för 
vård av häktade eller intagna i kriminalvården kunde dessa patienter vårdas 
på låsta avdelningar med bevakningspersonal av säkerhetsskäl. Alternativet 
var att köpa sådan vård vid t ex regionsjukhusen. Det innebar dock svårig-
heter i pågående förundersökningar att ha personer långt borta. Det blev ett 
tryck på sjukvårdshuvudmannen att erbjuda vård på närmare håll.

Patienterna från häktet hade ofta fulla åklagarrestriktioner, vilket innebär 
att man inte fick vårdas tillsammans med övriga patienter, inte läsa dagstid-
ningar eller lyssna på radio eller se på TV. Detta var krångligt och främmande 
för vårdens personal att kontrollera och efterleva och påverkade hela vård-
miljön negativt på avdelningarna. Det blev en tydlig skillnad p g a olika juri-
diska regelverk mellan patientgrupperna som var olyckligt för alla. Dessutom 
var personalen ovan vid de nya patientgrupperna. Det gick kort sagt inte så 
bra. Stora problem uppstod i slutenvården när dömda och häktade och andra 
patienter blandades. Det blev problem med hot och våld på avdelningarna.

Kostnaden för denna bevakning lades på sjukvårdshuvudmännen som 
man ansåg redan hade resurser för att förhindra t ex rymning i och med att 
man bedrev psykiatrisk tvångsvård och dessutom en skyldighet att vårda 
denna patientgrupp på ett säkert sätt. Det blev mycket dyrt för sjukvården i 
Göteborg.

Något måste göras. 
Kommunen uppvaktades om vårdens önskemål att få bygga nya lokaler 

för de dömda patienterna i Göteborg. Man möttes dock av kalla handen. 
Politikerna hade ingen önskan att vårda sina egna medborgare som dömts till 
vård på hemmaplan! För att citera en av dem – ”lägg skiten någon annan-
stans”.

Efter intensivt arbete blev avtal med Sörmlands läns landsting och 
Rättspsykiatriska kliniken (RPK) i Göteborg (då med Socialstyrelsen som 
huvudman) klara 1986. Dessa hade godkända platser för vård av häktade och 
intagna i kriminalvårdsanstalt.

På Karsuddens sjukhus fick Göteborg 20 vårdplatser och O, P och R-länen 
(gamla Bohus-, Älvsborgs- och Skaraborgslandstingen) fick 4 vårdplatser i 
ett hängavtal. Totalt blev det 24 vårdplatser. Ansvaret för administration och 
fördelning av dessa platser lades på sjukvården i Göteborg.

Rättspsykiatriska 
vårdkedjan bildas 
1997

Beslut om lokalisering 
i VGR 1999

Val av tomten vid 
Rågården 2005

Beslut om 
dimensionering 
i VGR 2001

Regionstyrelsen 
beslutar att bygga 
Rågården 2008

Invigning 2013!

Tomtutredningar

Planarbete Byggande

Projektering InredningProgram och 
systemhandling
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Betydelsen av erfarenheterna      
från avdelning 19 för nybygget
Vid RPK – rättspsykiatriska kliniken – blev det möjligt för kommunen och 
senare Västra Götalandsregionen att hyra en vårdavdelning på St Jörgens 
sjukhusområde med 11 vårdplatser för patienter i behov av högre säkerhet 
än den som fanns inom psykiatrins slutenvård i Göteborg. Samhället ställde 
krav på säkerheten och efter ansökan till Socialstyrelsen kunde dessa platser 
godkännas. Det innebar att patienter från häkten och intagna i kriminalvårds-
anstalter kunde vårdas på denna avdelning som vi kallade avdelning 19. Geo-
grafiskt fanns ett samband med St Jörgens sjukhus och varken där eller på 
Lillhagen fanns någon avdelning med nummer 19. Detta blev en stor vinst för 
hela Psykiatrin i Göteborg men även för kriminalvården, åklagare och polis.

Jag blev som nybliven specialist i Psykiatri ansvarig för avdelning 19. 
Det blev en mycket lärorik tid. Stora krav ställdes på samarbete med 

alla psykiatrikliniker i Göteborg och med kriminalvården. Det blev en nyttig 
erfarenhet.

Som ett kuriosum kan jag nämna att chef för häktet vid denna tidpunkt 
var Elsa Ivarson som många år senare kom att bli min medarbetare och pro-
jektledare för Rågården.

En annan erfarenhet var hur viktigt det var med lokalernas utformning 
för att minska hot och våldssituationer. På avdelning 19 hade nio patienter 
enkelrum och två patienter fick dela rum. Korridorerna var breda och rymli-
ga. Det fanns en atriumgård som patienterna kunde gå ut på närhelst de ville, 
om de inte hade åklagarrestriktioner. Att kunna gå ut där reducerade ångest 
och irritation. I huset fanns också snickeri och hantverk och musikrum. Man 
hade separata besöksrum vid entrén vilket minskade risken för införsel av bl 
a droger.

Lokalernas ytskikt och finish var bedrövliga men utformningen gjorde att 
det blev en förhållandevis lugn vårdmiljö som i sig innebar att patienterna 
delvis förbättrades bara av miljöbytet från häktet.

En annan viktig erfarenhet var att förklara för åklagarna att fulla restrik-
tioner skapar psykisk ohälsa hos sköra personer som är intagna på häktet. 
Om psykiatrisk vård skulle bli meningsfull innebär det möjlighet till samsitt-
ning och med mänskliga kontakter. Då kunde man ofta häva restriktionerna 

under vårdtiden åtminstone. När personen återkom till häktet fick de ånyo 
restriktioner, vilket ofta ledde till försämring av den psykiska hälsan och retur 
till avdelningen. Jag lyckades dock aldrig påverka åklagarna eller Tingsrätten 
att ompröva omfattningen av restriktionerna. En tröst i den bedrövelsen var 
att inte heller EU:s antitortyrkommision som varit starkt kritisk till detta och 
långa häktningstider lyckades påverka situationen i Göteborg.

Erfarenheterna från akutavdelningen avd 19 tog jag med mig in i arbetet 
med den nya verksamheten. Det gjorde att vi tidigt ritade upp en skiss på en 
vårdavdelning. Skissen liknade en byxa där livet var gemensamma ytor och 
benen var boenderummen.

Den Rättspsykiatriska vårdkedjan      
vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Den 1/9 1997 tillträdde jag som verksamhetschef för den nya verksamheten. 
Ett intensivt arbete inleddes med rekrytering av chefer. 

Från starten var personalsekreterare Sanna Richter med i ledningsgrup-
pen. Hon blev 2001 biträdande verksamhetschef för den rättspsykiatriska 
verksamheten.

Var skulle verksamheten lokaliseras? Göteborgs kommun hade redan 
inlett planerna för hur Lillhagsområdet skulle användas. Där ingick ingen 
psykiatri och allra minst någon rättspsykiatri. MedicHus hade stora planer för 
området som döptes till Lillhagsparken.

Det innebar att vi inte var välkomna och både patienter och personal 
behandlades därefter.

Motvilligt fick vi tomställda lokaler i ett av höghusen – till en början i 
tre våningsplan med tolv vårdplatser per plan. Vi hade fortfarande avtal om 
akut avdelningen som vi nu hyrde av Rättsmedicinalverket, dvs elva vårdplat-
ser. Totalt blev det 47 vårdplatser.

Lokalerna var eländiga och MedicHus ville inte åtgärda något eftersom 
vi bara skulle få vara där temporärt innan vi skulle flytta. Att detta skulle ta 
15 år kunde ingen begripa och tur var väl det på sätt och vis för då hade vi 
ju inte stått ut. Ibland kändes det hopplöst men då citerade vi Mark Leven-
goods mormor som sade så här när hon mötte livets svårigheter: det är bara 
att bryta ihop och gå vidare! Det blev vårt motto och en källa till glada skratt 
mitt i bedrövelserna.
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Hur som helst var det redan från början uppenbart att vi behövde nya 
lokaler och att vi behövde samla verksamheten på ett ställe. Akutavdelningen 
låg för sig drygt 5 km från rehabavdelningarna på Lillhagen vilket innebar 
ökade kostnader för verksamheten med svårigheter att hjälpa till vid kortva-
riga luckor i bemanningen. Dessutom blev det tidskrävande förflyttningar av 
medarbetare i det gemensamma arbetet med Nybygget.

Inför tomtutredningarna tog vi fram krav på placering utifrån patienter-
nas och verksamhetens behov. Följande ansåg vi vara viktigt:

• Närhet till samhällsfunktioner och service – affärer, bank etc

• Närhet till somatisk vård och tandvård

• Närhet till teknisk service – mat, leveranser, förråd etc

• Goda kommunikationer för patienter, anhöriga, personal och andra 
samverkande myndigheter

• God omgivningsmiljö – läkande, rekreativ och vacker med omväxlande 
natur  och en lagom stor och naturligt avgränsad tomt

För att våra patienter skall kunna lyckas med sin rehabilitering och leva ett så 
optimalt liv som möjligt utan att återfalla i brott krävs att patienten tränar att 
klara ett liv utanför sjukhuset i den miljö där man sedan kommer att bo.

En annan förutsättning för vården är att det etableras ett nära samarbete 
med anhöriga, närstående, socialtjänst, allmänpsykiatri, arbetsförmedling, 
försäkringskassa, intresse- och brukarföreningar m fl.

Tidigt i projektet bjöd vi in de brukarorganisationer som då fanns i Gö-
teborg till information och dialog. Man var positiva generellt men på något 
sätt ville man nog inte förknippa sina patientgrupper med kriminalitet och 
föreföll nöjda med den skriftliga information som vi försåg dem med. Detta 
var vår tolkning i alla fall.

När nyare patientföreningar etablerades i Göteborg som NSPHiG och 
Attention så var planeringsprocessen så långt gången att den inte kunde 
påverkas. Däremot bjöd vi in för information och diskussion. Också dem upp-
fattade vi som positiva till vårt arbete.

Ur rekryteringssynpunkt och för att behålla vår personal, är det viktigt att 
det finns kommunala kommunikationer och att arbetsplatsen upplevs som 
lättillgänglig. En stor del av personalen åker kollektivt eller cyklar till arbetet.

Det slutliga beslutet om Rågården uppfyller ju inte alla kraven men trots 
det så fick verksamheten, d v s jag, motivera varför vi valde Rågården, vilket 
inte var lätt. Den upplysta allmänheten hade ju tillgång till våra krav och 
tyckte inte mycket stämde. Men som sagt politikerna i kommunen krävde att 
vi skulle välja det enda alternativet de förordade. Det är sådant som kallas 
politik!

Hela processen var lärorik i många avseenden men en del kunde vi varit 
utan.

Arbetet med vision, mål och värdegrund
Först en kort sammanfattning av dessa begrepp:

Vision  
– dit man vill nå, ett önskvärt tillstånd. Finns inga formella krav på  
realism eller mätbarhet. Man siktar ”ovanför trädtopparna”.

Mål  
– det bästa möjliga resultatet man vill uppnå i verksamheten. Man siktar 
”på trädtopparna”.

Värdegrund 
– de gemensamma värderingarna och etiska grundvalarna som genom-
syrar verksamheten. En ”kompass som visar riktningen” för innehållet 
i arbetet som ska leda till vård och behandling av högsta medicinska, 
psykologiska och sociala kvalitet.

Den Rättspsykiatriska vårdkedjan startade sin verksamhet 16 mars 1998. Var-
för fick den detta namn? Jo, vi ville poängtera att det rör sig om att samma 
personal arbetar med patienterna både i sluten och öppen vård. Hög kontinu-
itet i behandlingskontakter var viktigt för att nå goda resultat.

Vid starten av verksamheten var vi tvungna att arbeta fram rutiner och 
riktlinjer och vi fick bokstavligen starta från scratch. Tvångsvård ställer extra 
höga krav på att man följer lagar och förordningar. Det rör sig om myndig-
hetsutövning och det kan ibland te sig vara långt från vårdens värderingar för 
medicinskt skolad personal. Kraven på utbildning av personalen innebar att 
stora resurser fick satsas på detta.
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Kraven på verksamheten innebar också att vi ansvarade för samhällsskyd-
det, d v s att tredje man inte utsattes för risker att skadas av våra patienter.

Starten från scratch gav oss möjligheten att forma vår verksamhet själva 
efter bästa förmåga och vi hade ingen eller inget att skylla på om det inte 
skulle gå bra. Divisionsledningen där vi ingick hade beslutat att varje verk-
samhet skulle rekrytera en utvecklingssekreterare som skulle arbeta med 
kvalitets-, utvecklings- och utbildningsfrågor. 

Vi rekryterade Sylvia Määttä till denna tjänst. Tillsammans tyckte vi att en 
pedagogisk modell som kallades Kvalitetshuset skulle kunna stödja uppbygg-
naden av ett strukturerat patientorienterat och dokumenterat kvalitetssystem 
som engagerade all personal och ledde till ett ständigt pågående förbättrings-
arbete. Modellen hade utvecklats vid Primärvårdens FoU-enhet i Jönköping.

Vi startade med stor entusiasm och började bygga upp Kvalitetshuset 
med en massa byggstenar i form av regler, rutiner och riktlinjer. Till slut hade 
”huset” blivit så stort att det svämmade över och vi hade svårt att binda ihop 
det till en helhet. I denna veva slutade Sylvia sin anställning hos oss och gick 
över till en vårdvetenskaplig akademisk tjänst.

Vi rekryterade då Hans Andersson som ny utvecklingssekreterare. Hans 
var sjuksköterska och distriktssjuksköterska och hade vana vid arbete med 
kvalitets- och ledningssystem från tidigare. Han hade också i sitt tidigare ar-
bete kommit i nära kontakt med kvalitetsregistret för diabetes. Hans föreslog 
att vi skulle satsa på att ISO 9001-certifiera vårt ledningssystem. Vi uppnåd-
de kraven 2006 och blev därmed en av de första slutenvårdsverksamheter i 
psykiatri som gjorde det. Arbetsinsatsen för detta var magnifik.

Det stod tidigt klart för oss att vi behövde arbeta med frågor som: vad 
är god rättspsykiatrisk vård, vad är målet för verksamheten och vad är vår 
vision. 

Allas delaktighet var nödvändig om man skulle förvänta sig resultat av 
arbetet. Vi såg också detta arbete som nödvändigt för att förbereda oss inför 
förväntat arbete med nya lokaler och nya arbetssätt.

Arbetet inleddes med att två medarbetare – kurator Elsa Ivarson och 
arbetsterapeut Kerstin Hagberg – gick runt på alla avdelningar och tog fram 
personalens syn, utifrån sina olika professioner, på vad man menar med re-
habiliteringsarbetet inom rättspsykiatrin. Detta gjordes i flera etapper och till 

slut blev man per avdelning ense om detta. En sammanfattning presenterades 
2002-04-16.

Det fortsatta arbetet skedde i ledningsgruppen. Under ledning av Hans 
Andersson grupperade vi resultatet i ett så kallat Ishikawadiagram – ett 
fiskbensdiagram, se bild på följande sida. Vi ”klädde på” fiskbenen med de 
begrepp som medarbetarna tagit fram och kompletterade i ledningsgruppen 
om vi tyckte något väsentligt saknades. Till slut bildades ett diagram med 
fyra huvudbegrepp – delaktighet, samverkan, läkande miljö och teamarbete – 
som kom att utgöra vår värdegrund. Senare tillkom även ett femte huvudbe-
grepp – lärande miljö. Innan slutligt fastställande skickades ledningsgruppens 
förslag ut till alla medarbetare för synpunkter.

För att ständigt påminna oss om värdegrund, mål och vision som funda-
menten i allt vårt arbete anslogs dokumenten på varje enhet. Alla uppmana-
des att ständigt hålla detta levande i allt utvecklingsarbete och i medarbetar-
samtalen.

Ännu ett sätt att hålla värdegrunden aktuell var att med regelbundenhet 
ta upp den till förnyade diskussioner som en del i att revidera vårt lednings-
system.

Allt detta arbete låg också till grund för det fortsatta arbetet inför ny-
bygget som 2003 utmynnade i ett första dokument – Vision Nybygge som 
presenteras av Elsa Ivarson i hennes kapitel – om bärande tankar i Rågården. 
Under hela processen kring Nybygget deltog jag som verksamhetschef regel-
bundet på enheternas arbetsplatsträffar – APT. Det var en hög delaktighet och 
stort intresse av ”senaste nytt”. Samtidigt utökades verksamheten under åren 
från 47 till 84 vårdplatser med åtföljande intensivt och ständigt pågående 
rekryteringsarbete.

Då det drog ut på tiden med nya lokaler och situationen i befintliga 
lokaler var urusel och säkerhetsbristerna stora, samtidigt som staten genom 
Socialstyrelsen kom med föreskrifter för säkerhet vid psykiatrisk tvångsvård i 
SOSFS 2006:9 blev det uppenbart att vi inte kunde vänta på nya lokaler. Det 
blev nödvändigt att göra en omfattande ombyggnad av lokalerna i Lillhags-
parken. Då fastighetsägaren deklarerat att lokalerna skulle rivas efter vår flytt 
blev insatsens ekonomi viktig. Inget slöseri alltså, utan endast det som var 
absolut nödvändigt!
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Det var inte lätt att hålla motivationen uppe under denna tid men vi fick 
chansen att testa en del idéer och ändrade arbetssätt. Dessutom fick vi träna 
på evakuering och inflyttning i tillfälliga lokaler under pågående verksamhet. 
Det var en prestation som hette duga! Ingen rymde och patienterna tog det 
som spännande händelser i vardagen och hjälpte till efter bästa förmåga.

Regionens utredningsarbete
Under åren 1999–2004 pågick ett omfattande utredningsarbete av den rätts-
psykiatriska vården i den nybildade regionen. Det beslutades att rättspsyki-
atrisk vård skulle finnas på tre ställen nämligen Göteborg, Trestadsområdet 
och Falköping. På samtliga platser skulle nya lokaler byggas. Storleken blev 
96, 54 och 24 vårdplatser med en regiongemensam akutpsykiatrisk avdelning 
i Göteborg på 12 vårdplatser.

Under åren 1998–2001 pågick arbetet i en parlamentarisk kommitté om 
hur det straffrättsliga ansvaret för psykiskt störda lagöverträdare skulle regle-
ras och hur formerna för ingripande mot dem skulle bli. I detta arbete ingick 
jag som expert. Jag var under denna tid ordförande i Svenska Rättspsykia-
triska Föreningen. Kommittén överlämnade sitt betänkande Psykisk störning, 
brott och ansvar (SOU 2002:3). Full politisk enighet rådde i förslagen.

I korthet innebar förslaget stora förändringar där den viktigaste var att 
tillräknelighetsbegreppet skulle införas igen och att psykiatrin inte skulle 
bära det ekonomiska ansvaret för straffrättsliga åtgärder under längre tid än 
som motiveras av ett vårdbehov.

Frågan blev om förslaget skulle träda i kraft skulle det då få konsekvenser 
för dimensioneringen av den rättspsykiatriska vården i Västra Götalandsregi-
onen?

En snabbutredning i regionen gav vid handen att det sannolikt inte skulle 
påverka nämnvärt. De patienter som då vårdades enligt LRV och som med en 
ny lagstiftning inte skulle dömas utan bara överlämnas till psykiatrisk vård 
skulle i framtiden sannolikt betraktas som särskilt vårdkrävande. Psykiatrin 
bedömdes inte ha resurser för att vårda dessa patienter, inte minst p g a 
förmodat långa vårdtider. Det fanns alltså på ett individuellt plan behov av 
särskilda platser för dessa patienter.
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Om det dessutom kom nya bestämmelser om att man t ex inte skulle få 
vårda dömda och icke-dömda tillsammans skulle vi inom Västra Götalandsre-
gionen kunna differentiera vården genom de olika nybyggena.

Nu kan man retrospektivt säga att det var tur att dimensioneringen inte 
ändrades efter SKL:s  (Sveriges Kommuner och Landsting) farhågor om mins-
kat vårdplatsbehov, bl a för att det aldrig blev någon förändring i synen på de 
psykiskt störda lagöverträdarna. Lagarna från 1991 gäller fortfarande med 
små justeringar trots att ytterligare en utredning gjorts om den psykiatriska 
tvångsvården 2008!

Parallella arbeten och insatser
Under åren 1998-2012 pågick också omfattande utbildningsinsatser för all 
personal lokalt men även tillsammans med övrig rättspsykiatri i regionen.

Lokalt hade vi en BAS-utbildning med de viktigaste grunderna för det 
rättspsykiatriska arbetet för all personal. Vi drev också en regiongemensam 
utbildning i verksamhetsanpassad kompetensutveckling kallad VAK-utbild-
ningen. Periodvis deltog kriminalvården också. I flera år ansvarade vi för en 
utbildning på 20 poäng i Rättspsykiatri vid Sahlgrenska akademin.

Under åren 2004-2013 arbetade Hans Andersson och jag med att utveckla 
ett nationellt kvalitetsregister i rättspsykiatrisk vård. Det kunde sjösättas hös-
ten 2008 och fick namnet RättspsyK. Vi blev registrets första registerhållare. 
Arbetet blev framgångsrikt. Vi fick till stånd en IT-lösning som fungerade och 
täckningsgraden blev mycket hög.

Regionen hade i stort sett sedan starten bildat medicinska sektorsråd i 
alla stora medicinska ämnesområden. Uppgiften var huvudsakligen att bere-
da medicinska frågor som underlag för politiska beslut i regionen. 

2004 bildades Specialitetsrådet i Rättspsykiatri som ett underråd till det 
Medicinska sektorsrådet i Psykiatri. Representanter från alla rättspsykiatriska 
verksamheter i regionen deltog liksom tjänstemän från HSK – hälso- och sjuk-
vårdskansliet. Jag var ordförande i detta råd.

Ett gott samarbete präglade detta arbete. Det var värdefullt i arbetet 
med våra respektive nybyggen. Vi hade i stort sett en gemensam bild av den 
rättspsykiatriska vården. Gemensamma arbetsgrupper bildades för allehanda 
uppgifter. Den största och mest omfattande blev framtagandet av ett gemen-
samt säkerhetsprogram, klart 2007.
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Efter avslutat arbete kunde rådet upphöra 2010 då alla Nybyggen var i 
stort sett färdiga och då Hälso- och sjukvårdsutskottet gett dess kansli i upp-
drag att bilda en Samrådsgrupp rättspsykiatri med deltagande från verksam-
heterna och kansliet.

Redan 1998 bildades LRV-samrådet där alla verksamheter i regionen som 
ansvarade för rättspsykiatriska patienter träffades en gång per månad. Vi dis-
kuterade var nydömda patienter skulle vårdas av t ex säkerhetsskäl och vilka 
patienter som skulle kunna tas hem från Karsudden eller från övriga enheter 
där regionen köpte vård. Vi kunde också hjälpa varandra med avlastning eller 
ta över patienter om man stött på svåra problem som inte kunde lösas lokalt. 

Arbetet skedde under total intern öppenhet och tillit. Det blev mycket 
fruktbart och ledde till bättre vård för patienterna och till en lägre kostnad 
för regionen. Det blev också en grund för allt gott samarbete kring utbildning 
och nybyggen.

Slutkommentar
Ett så här omfattande arbete som planering inför nybygge, ombygge och 
ändrade arbetssätt och att bygga upp en helt ny verksamhet som dessutom 
ständigt utökades är inte ett enmansjobb!

Utan duktiga och proffsiga stabsmedarbetare som Sanna Richter, bitr 
verksamhetschef senare omdöpt till verksamhetsutvecklare, Elsa Ivarson ku-
rator/projektledare, Hans Andersson, utvecklingssekreterare senare omdöpt 
till kvalitetssamordnare, och i slutfasen Peter Nilsson, specialistsjuksköterska, 
hade detta inte varit möjligt. Peter fick ansvar för att bygga upp en introduk-
tionsutbildning i en IT-plattform för all personal. Den omfattade 38 timmar! 
Peter blev sedan enhetschef och säkerhetsansvarig.

Lika viktiga har naturligtvis alla första linjens chefer varit i detta arbete.
Jag kan möjligen ta åt mig äran att ha rekryterat dem och insett deras 

kompetens och uppmuntrat dem i deras arbete.
Hur som helst är de värda ett stort tack!
Engagerade medarbetare bidrog också med sina kunskaper och erfaren-

heter av att arbeta med patientgruppen och vad man såg behövdes både i 
form av lokaler och vårdinnehåll för att kunna erbjuda en ändamålsenlig och 
modern vård av god kvalitet.
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De politiska 
besluten 
bakom Rågården

Lennart Ring

Den politiska beslutsgången hade många turer. Det var 
stor skillnad mellan regionen, som drev på, och kommunen, 

som höll emot. Flera olika lokaliseringar prövades och väckte 
lokalt motstånd. Skälet att till sist välja just Rågårdstom-

ten framstår som oklart. Verksamhetens till en början något 
negativa inställning förbyttes snart i en uppskattning av 

tomtens natursköna läge. Sammantaget framstår många 
politikers negativa inställning till patienterna och därmed 

till verksamheten som problematisk. Lennart Ring har varit 
planeringschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
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Resultatet av denna satsning tar många år att utvärdera. Personalomsätt-
ningen blev fördubblad under två år i samband med flytten av verksamheten. 
Men under det första året som jag hann arbeta på Rågården innan pensi-
oneringen så sjönk personalomsättningen till de nivåer som varit normala 
tidigare.

När det gäller hot och våld krävs flera års observation innan man kan 
uttala sig säkert men trots förbättrad avvikelserapportering så har siffrorna 
gått i rätt riktning de tre första åren enligt uppgift från den säkerhetsansva-
rige för verksamheten, Oskar Holmberg. Då det rör sig om en förhållandevis 
liten patientpopulation kan en eller några få särskilt vårdkrävande patienter 
påverka utfallet kraftigt. Därför behövs en lång observationstid.

Förhoppningsvis kommer också vårdtiderna att kunna förkortas genom en 
effektivare vård men också detta kräver flera års observation.
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Patienterna inom den rättspsykiatriska vården fanns, före 1997, inom den 
allmänpsykiatriska vården och vårdades på särskilda låsta vårdavdelningar. 
När rättspsykiatrin bildades så startade planeringen för hur sjukvården skulle 
organiseras inom det nybildade kommunalförbundet Västra Götaland.

Västra Götalandsregionen övertog vid sin tillkomst, 1999-01-01, denna 
påbörjade planering.  Vid en ytlig betraktelse av de politiska besluten kring 
lokaliseringen av Rågårdens rättspsykiatriska vårdbyggnad i Göteborg, så får 
man en entydig bild av hur Västra Götalandsregionen väldigt energiskt ville 
lokalisera en vårdbyggnad till Göteborg och hur kommunen lika energiskt 
håller emot. Politikerna i Västra Götalandsregionen fattade en rad operativa 
beslut, nästan i en takt så att man inte riktigt själv hängde med i svängarna. I 
Göteborgs kommun gjorde man snarare tvärt om, man fattade beslut om var 
man inte ville ha den rättspsykiatriska vården lokaliserad! 

Tjänstemän inom Västra Götalandsregionen var tillräckligt naiva för att 
inte förstå de negativa signaler, som detta gav. Politikerna i Västra Götalands-
regionen, en ny och lite ”yrvaken” politisk organisation, var helt upptagna 
med sina egna problem. Man hade dåligt upparbetade samarbetsformer 
med de 49 kommuner, som ingick i regionen. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 
lokaliserad till Skövde, fattade ett antal beslut om den rättspsykiatriska vår-
dens framtid, utan någon strukturerad eller ordnad kommunikation med de 
kommuner som detta berörde.

De politiska 
besluten 
bakom Rågården
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sjukhus i Sörmlands läns landsting. Efter ett särskilt beslut i Hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen 2000-03-08, § 47, etablerades även en regiongemensam 
akutenhet för rättspsykiatrisk vård i Göteborg, som förlades till Rättsmedici-
nalverkets lokaler i Hisings Backa.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen behandlade redan en månad senare, 2000-
04-05, § 67, en slutrapport, ”Rättspsykiatrisk vård i Västra Götalandsregio-
nen: resursbehov och övriga villkor för utveckling av den rättspsykiatriska 
vården”. Styrelsen beslutade här om det intervall av antalet vårdplatser, som 
den slutna rättspsykiatriska vården i Västra Götalandsregionen skulle omfatta.

Den strida ström av politiska beslut, som Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
fattade var inte slut med det. Redan året därpå, 2001-06-26–27, § 105, beslu-
tades att rapporten ”Rättspsykiatrisk vård i Västra Götalandsregionen, förslag 
till genomförandeplan 2001–2006”, skulle ligga till grund för utvecklingen av 
den rättspsykiatriska vården i Västra Götalandsregionen. I rapporten före-
slogs ett antal övergripande mål som skulle gälla för vården: 

• Att genom vård och behandling påverka patientens psykiska tillstånd så 
att denne inte återfaller i allvarlig brottslighet.

• Att patienten skall acceptera och frivilligt delta i psykiatrisk behandling, 
så att denne skall kunna kontrollera sin sjukdom.

• Att genom övriga insatser, i vissa fall koordinerade med andra myndig-
heter, på olika sätt förbereda patienten för ett optimalt liv efter avslutad 
rättspsykiatrisk vård.

Vid detta tillfälle preciserade även Hälso- och sjukvårdsstyrelsen dimensione-
ringstalen för den slutna rättspsykiatriska vården: 

• Regiongemensam akutvårdsavdelning 12 vårdplatser

• Rättspsykiatriska vårdkedjan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 84 
(+28) vårdplatser

• NU-sjukvården inkl Södra Älvsborg, SÄS 54 (+6) vårdplatser

• Skaraborgs sjukhus 24 (+8) vårdplatser

• Totalt antal platser 174 (+42)                   

De 24 avtalsbundna vårdplatserna på Karsuddens sjukhus förväntades kunna 
minskas.  

Konsekvenser för den fortsatta handläggningen i kommunerna, såsom 
påverkan av den kommunala fysiska planeringen samt samarbete inom den 
sociala sektorn, förmedlades i fragmenterad form av mer eller mindre entusi-
astiska regiontjänstemän! 

När lokaliseringsfrågan i Göteborg slutligen kom att lösas, var det av 
en politiker, Jan Bergqvist, som var politiskt engagerad både i kommunen, 
regionen och i rikspolitiken. Han var en person, som var respekterad i alla 
led, och lyckades slutligen att knyta ihop de olika viljorna. Jan Bergqvist var 
ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och hade starka 
skäl att skapa goda förutsättningar för den rättspsykiatriska vården i Göte-
borgsområdet.

Det är värt att notera att samtidigt som lokaliseringsfrågan i Göteborg 
gick mycket trögt framåt så pågick en parallell process i Vänersborgs kom-
mun. Här var det Fastighetsnämnden i regionen som var den politiska instans 
inom Västra Götalandsregionen, som tog initiativ och drev lokaliserings-
frågan tillsammans med Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och styrelsen för 
NU-sjukvården. Arbetet skedde i konstruktiva samtal med Vänersborgs kom-
mun som svarade upp med en avancerad och komplex detaljplaneprocess. 

Vilka av invånarna i Vänersborgs eller Göteborgs kommun, som upplever 
att de varit utsatta för en mer eller mindre demokratisk planeringsprocess, är 
det ingen som idag vet! Bägge vårdbyggnaderna finns nu att beskåda, som en 
vårdarkitektur med mycket hög kvalitet efter en synnerligen väl genomförd 
intern planeringsprocess.

Snabba och tidiga politiska beslut      
i Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen tog sig an uppgiften att planera för den rättspsy-
kiatriska vården med mycket stor energi. Arbetet leddes av den nybildade 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen som var lokaliserad till Skövde.

Redan under Västra Götalandsregionens första år beslutade Hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen, 1999-10-18, § 176, hur den rättspsykiatriska vården 
skulle lokaliseras inom regionen. Beslutet innebar att vården skulle bedrivas 
inom Skaraborgs sjukhus på Sjukhuset i Falköping, NU-sjukvården/SÄS på 
Restad gård i Vänersborgs kommun och på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
inom Göteborgsområdet samt även genom särskilt avtal med Karsuddens 
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Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut innebar en betydande ökning av 
antalet vårdplatser inom rättspsykiatrin. I förslaget fanns också ett uppskattat 
behov av fastighetsinvesteringar under perioden 2001-2006. 

Rapporten översändes till Västra Götalandsregionens högsta politiska 
verkställande organ, Regionstyrelsen, som ett underlag för det långsiktiga 
resursbehovet och för att beaktas i Regionstyrelsens investeringsplanering. 
Beslutet underställdes även berörda sjukhusstyrelser i Göteborg, Skövde och 
Trollhättan/Uddevalla, som underlag för att planera de nya vårdbyggna-
derna. Sjukhusstyrelserna ombads även att komplettera sina kalkyler med 
kostnader för utrustning och inventarier. 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade året därpå, 2002-04-25, § 54, att 
komplettera de tidigare fördelade vårdplatserna för profilering i sluten rätts-
psykiatrisk vård. Detta skedde inom ramen för tidigare beslutad fördelning. 

De politiska beslut som Västra Götalandsregionen fattade redan 2001/02 
var således av mycket detaljerad art och andades en stor beslutsamhet om ett 
snart verkställande. 

Arbetet med att planera och projektera för den utökade rättspsykiatriska 
vården i Västra Götalandsregionen fick ny energi ute på de berörda sjukhu-
sen. Fastighetsnämnden i regionen uppdrogs att, i samarbete med de berörda 
kommunerna, genomföra de nödvändiga detaljplaneprocesserna för de före-
slagna nybyggnaderna.

För den Rättspsykiatriska vårdkedjan i Göteborg innebar besluten att 
huvudinriktningen var en nybyggnad. Programarbetet för denna hade redan 
inletts och investeringskostnaden var bedömd till ca 315 Mkr exklusive 
utrustning och inventarier. Vid denna tidpunkt var verksamheten fortfarande 
inrymd i lokaler på Lillhagsparken med ett hyresavtal som sträckte sig till 
2004-12-31.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen kunde 2003 konstatera att planering 
och förprojektering för de tre föreslagna byggnaderna hade startat och att 
detaljplanearbetet hade påbörjats med planprogram och planförslag. Förut-
sättningarna för att inom snar framtid kunna förverkliga en rättspsykiatrisk 
vårdbyggnad i Göteborg såg vid denna tidpunkt mycket ljusa ut. Inte minst 
när Regionstyrelsen, med stöd av alla beslut och utredningar inom Hälso- och 

sjukvårdsstyrelsen och dess kansli, beslutade den 14 oktober 2003 att uppdra 
åt Sahlgrenska Universitetssjukhuset att starta projekteringen av den nya 
rättspsykiatriska vårdbyggnaden i Göteborg.

Mycket överraskande för alla, intressenter, övriga beslutsfattare samt de 
inblandade verksamheterna, blev Hälso- och sjukvårdsstyrelsen vid detta 
stadium av planeringen osäker på sina egna detaljerade siffror över antalet 
vårdplatser. På riksnivå hade det förväntade beslutsfattandet stannat upp och 
en viss osäkerhet om verksamhetens framtid spred sig ut till landstingen. 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen sände då ut dessa funderingar/anvisningar 
till den pågående planeringen i Västra Götalandsregionen:

Psykansvarskommittén överlämnade till regeringen slutbetänkandet 
”Psykisk störning, brott och ansvar” SOU 2002:3 i januari 2002. En reform 
diskuteras träda ikraft fr o m 1 januari 2005. En arbetsgrupp inom ramen 
för det pågående utvecklingsarbetet har utifrån betänkandet översatt dess 
förslag till förhållandet i Västra Götalandsregionen. Resultatet visar att Hälso- 
och sjukvårdsstyrelsens beslut av 2001-06-26--27 om antal vårdplatser ligger 
inom det intervall som kan förutses som ett långsiktigt behov efter reformen.

Flera förslag i betänkandet är ännu osäkra bl a beträffande målgruppens 
sammansättning och vissa frågor om gränsdragningar mellan kriminalvård, 
rättspsykiatri och allmänpsykiatri. Den pågående planeringen förutsätts där-
för ge utrymmen för förändringar i reformen jämfört med betänkandet. Den 
förutsätts också ge utrymme för olika former för samverkan i vården mellan 
kriminalvård och rättspsykiatri.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen passade, som lök på laxen, även på att ge 
detaljerade anvisningar för det kommande projekteringsarbetet genom att 
föreskriva att alla förslag ska innehålla såväl fastighetsinvesteringskalkyler 
som utrustningskalkyler samt även driftkalkyler och hyresofferter. 

Det är ingen särskilt stor överdrift att påstå att en viss irritation och för-
våning uppstod inom den Rättspsykiatriska vårdkedjan i Göteborg, när detta 
dokument publicerades. 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen kom efter något år att ersättas med ett nytt 
politiskt organ, Hälso- och sjukvårdsutskottet, i Västra Götalandsregionen, 
som övertog det politiska ansvaret för rättspsykiatrin i Västra Götalandsregi-
onen. 
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Detaljplaneärende med problem     
inom Göteborgs kommun
Rättspsykiatrin berörs i några tidiga utredningar inom Göteborgs kommun 
och regionen.

Rättspsykiatrin var vid regionbildningen, 1999-01-01, inhyrda i lokaler 
inom det tidigare sjukhusområdet Lillhagsparken i Göteborgs kommun. 

I huvudavtalet, 1998-11-11, mellan Göteborgs kommun och Västra 
Götalandsregionen (avtalet som reglerade vilka delar av Göteborgs kommun 
som skulle tillhöra Västra Götalandsregionen) bestämdes att hyresavtalet på 
Lillhagsparken skulle maximeras till att gälla i 7 år (2007-01-01).

Medichusnämnden, som var politiskt ansvarig för förvaltningen av Lill-
hagsparken i Göteborgs kommun, hade för avsikt att utveckla området för 
arbetsplatser, äldrebostäder och vanliga bostäder. Man hade vid en tidigare 
ombyggnad av några äldre vårdpaviljonger till gruppbostäder lovat stadsdels-
nämnden i Backa att all psykiatri skulle flyttas ut från Lillhagsparken.

Som en direkt följd av den begränsade tiden för Rättspsykiatrin på Lill-
hagsparken kontaktade tjänstemän från Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
(SU) och Västfastigheter (VF) under hösten 1999 Göteborgs kommunkansli 
med begäran om hjälp att omlokalisera den rättspsykiatriska verksamheten 
inom kommunen. Detta resulterade i att en tjänstemannaledd tomtutredning 
startade sommaren 2000, med medverkande tjänstemän från Göteborgs fast-
ighets- och stadsbyggnadskontor samt regionens verksamheter Västfastighe-
ter och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Utredningen leddes initialt av en 
tjänsteman från Göteborgs fastighetskontor för att i ett senare skede övergå 
till Göteborgs stadsbyggnadskontor. Utredningen bedrevs, på rekommenda-
tion av Göteborgs tjänstemän, utan någon strukturerad skriftlig dokumenta-
tion.

Fastighetskontoret startade arbetet med att identifiera ett antal möjliga 
markområden, där Rättspsykiatrin skulle kunna lokaliseras. Tjänstemän från 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Västfastigheter inbjöds att besöka 
de olika föreslagna tomterna. Färden genomfördes under delvis äventyrli-
ga former, och kom att, i bokstavlig mening, ske över både stock och sten. 
Under resans slutfas lyckades Fastigkontorets tjänsteman med hjälp av bilens 

kofångare fälla en medelstor björk. Föga anade SU:s och VF:s tjänstemän att 
detta förebådade den kommande resan med att planera och lokalisera den 
rättspsykiatriska vårdbyggnaden i Göteborg.

Ett litet missförstånd uppdagades också under utredningens första fas 
beträffande tomtens storlek. Fastighetskontoret hade uppfattat tomtarealen 
till 50 ha. Efter korrigering rättades misstaget till och behovet bedömdes till 
5–10 ha.

När Göteborgs stadsbyggnadskontor övertog handläggningen av tomt-
utredningen framkom ett antal negativa synpunkter på flera av förslagen 
som bedömdes komma i konflikt med övrig pågående fysisk planering inom 
Göteborgs kommun. En smygande osäkerhet uppstod då bland SU:s och VF:s 
tjänstemän. 

I avsikt att skapa ny energi i planeringen lanserade Sahlgrenska Universi-
tetssjukhuset ett förslag att förlägga den nya rättspsykiatriska vårdbyggnaden 
norr om Lillhagsparken invid Skogome kriminalvårdsanstalt. Ordföranden 
i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborgspolitikern Lars 
Johansson, gjorde vid detta tillfälle en uppvaktning av kommunledningen, 
med begäran om en detaljplaneläggning av förslaget.

Efter bearbetning identifierades två tomter, en söder och en norr om Sko-
gome kriminalvårdsanstalt. Bägge förslagen kom att ingå i stadsbyggnads-
kontorets pågående tomtutredning. Stadsbyggnadskontoret kom därefter att 
förorda en lokalisering av verksamheten invid Skogome kriminalvårdsanstalt 
på Hisingen inom Göteborgs kommun. 

Då utredningen bedrevs utan någon strukturerad dokumentation fick 
tjänstemännen från Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Västfastigheter 
problem när man skulle redovisa förslaget inför styrelsen för Sahlgren-
ska Universitetssjukhuset och regionens Fastighetsnämnd. Man lät därför, 
underhand, författa en sammanfattande rapport, 2001-06-28, där alla de 
olika lokaliseringsförslagen redovisades och där särskilda studier hade gjorts 
beträffande markbehovet och tomternas utformning. 

Som en följd av beredningen inom styrelsen för Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset och regionens Fastighetsnämnd tillskrev Västfastigheter, 2002-04-
05, Göteborgs fastighetsnämnd med en begäran om detaljplaneläggning av 
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Skogomeförslaget. En fysisk planering enligt Plan- och bygglagen startade då 
inom Göteborgs kommun, stadsbyggnadskontoret, ”Program för detaljplane-
ring av Rättspsykiatrisk vårdanläggning och utvidgning av kriminalvårdsan-
stalten i Skogome”, februari 2003. 

Under arbetet med utredningen förordade tjänstemän från SU och VF det 
södra tomtförslaget bl a på grund av vissa samordningsvinster med kriminal-
vården. Verksamheten formulerade även sina krav på placering av den nya 
vårdbyggnaden. Regionens tjänstemän erinrade också om den stora minsk-
ningen av psykiatriska vårdplatser inom stadsdelen från ca 2000 i början av 
1970-talet till de nu planerade 96 rättspsykiatriska vårdplatserna. Utredning-
en kom slutligen dock att förorda en lokalisering till tomten norr om Skogo-
me kriminalvårdsanstalt. Göteborgs byggnadsnämnd beslutade den 10 juni 
2003 enligt utredningens förslag. 

Trots denna lilla motgång såg regionens tjänstemän vid detta tillfälle 
framför sig en problemfri och snabb detaljplaneprocess.

Detaljplanearbetet bedrevs sedan av stadsbyggnadskontoret med stor en-
ergi under hösten 2003. Vid samrådsmötena med kringboende framkom dock 
kraftiga protester mot förslaget. Även stadsdelsnämnden i Backa visade stor 
motvilja mot förslaget om att lokalisera den rättspsykiatriska verksamheten 
till Skogomeområdet.

Den 22 januari 2004 ägde ett samrådsmöte rum i personalmatsalen på 
Lillhagsparken. Inbjudan hade gått ut till kringboende runt Lillhagsparken 
och Skogome kriminalvårdsanstalt. Mötet samlade över 600 personer, som 
trängde sig in i en lokal som var dimensionerad för ca 300 personer. Före 
mötet tågade ett fackeltåg med barn från de kringboendes familjer fram till 
möteslokalen. 

Trängseln i lokalen bidrog till att försvåra alla möjligheter till ett kon-
struktivt samtal. Samrådsmötet kom därför att äga rum i en delvis hätsk 
stämning, där anklagelser riktades mot hur utredningen bedrivits och att den 
hemlighållits. Rättspsykiatrins företrädare försvarade tappert sin verksamhet 
och dess patienter och försökte förklara att det inte förelåg någon fara för de 
kringboende varken i dagsläget eller i framtiden. Samrådsmötet fick långtgå-
ende konsekvenser för det fortsatta detaljplanearbetet, som helt avstannade. 
Politikerna i Göteborgs byggnadsnämnd och fastighetsnämnd begärde att en 
helt ny lokaliseringsutredning skulle genomföras.        

Skissförslag norr om Skogome. 

GP 23 januari 2004
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Fortsatt lokaliseringsutredning
Med anledning av det avstannade planeringsarbetet skrev ordföranden och 
sjukhusdirektören vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset ett brev till Göte-
borgs byggnadsnämnd i februari 2004:

Byggnadsnämnden i Göteborg
Rättspsykiatri i Göteborg

Den Rättspsykiatriska vårdkedjan inom Sahlgrenska Universi-
tetssjukhuset bildades 1997 och är huvudsakligen lokaliserad till 
Lillhagens sjukhus. Därtill finns en akutavdelning som är inrymd 
i Rättsmedicinalverkets lokaler i Backa. Bildandet föregicks av 
ett beslut om organisation av den psykiatriska vården inom 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Ungefär samtidigt med bildandet av den Rättspsykiatriska 
vårdkedjan fattades ett principbeslut att lägga ner Lillhagens 
sjukhus och flytta ut den kvarvarande psykiatriska verksamheten 
till andra lokaler, senast år 2006. 

Olika planeringsaktiviteter har därefter ägt rum i syfte att 
förverkliga det fattade principbeslutet. 

Som en direkt följd av detta principbeslut kommer den allmän-
psykiatriska verksamheten att flytta till nybyggda och för ändamå-
let anpassade lokaler på Östra sjukhuset i mitten av 2006. 

Planeringen av nya och för verksamheten funktionella 
lokaler för den Rättspsykiatriska vårdkedjan påbörjades vid 
årsskiftet 99/00 då frågan om ny lokalisering aktualiserades hos 
Göteborgs kommunkansli. Diskussioner om olika tomtalternativ 
pågick fram till våren 2002 då Regionens fastighetsförvaltning 
begärde planläggning av området kring Skogomeanstalten. 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade 2001 om dimensionering 
och lokalisering av den rättspsykiatriska vården inom Västra 
Götalandsregionen, där det nuvarande förslaget är dimensione-
rat att i huvudsak täcka Göteborgsområdets behov. 

I oktober förra året fick Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
Regionstyrelsens uppdrag att planera och projektera nya lokaler 
för den Rättspsykiatriska vårdkedjan.

SU styrelse vill understryka vikten av att planeringen kan 
starta och att den Rättspsykiatriska vårdkedjan kan bedriva sin 
verksamhet i för ändamålet funktionella lokaler. 

Vi ser med tillfredställelse på Göteborgs kommuns ansträng-
ningar att hjälpa oss i detta viktiga ärende. 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Jan Bergqvist   Bengt Göran Olausson
Ordförande   Sjukhusdirektör    

Sahlgrenska Universitetssjukhuset tog med detta brev ett initiativ i det av-
stannade detaljplanearbetet. Den uppgjorda rollfördelningen inom regionen 
lades åt sidan i ambitionen att återigen få igång planeringen. Regionens Fast-
ighetsnämnd kom därefter att spela en underordnad roll vid lokaliseringen av 
den rättspsykiatriska vårdbyggnaden i Göteborg.  

Från en tjänstemannahorisont är det nu svårt att överblicka vad som 
hände i de politiska korridorerna. Rent konkret inträffade att Stadsbyggnads-
kontoret/Fastighetskontoret fick ett utökat uppdrag. Uppdraget resulterade i 
en rapport i april 2004, där 11 förslag på lokalisering redovisades. Rapporten 
kom sedan att bearbetas där de olika tomtförslagen hade studerats bl a med 
avseende på byggbarhet, omkringliggande service, tillgänglighet, allmänna 
kommunikationer m m. 

De politiska diskussionerna hade nu påbörjats mellan de bägge huvud-
männen och lär, enligt muntliga rapporter, förts i ett delvis högt tonläge. 
Olika förtroendevalda personer anklagade varandra för att inte respektera 
varandras politiska uppdrag.

Skriftliga förfrågningar gick, under våren 2005, ut till Göteborgs krans-
kommuner om en lämplig tomt att lokalisera en rättspsykiatrisk vårdbyggnad 
på. Ingen av kranskommunerna visade någon större entusiasm för uppgiften 
och ärendet lades ned.

Efter ytterligare bearbetningar och politiska diskussioner förelåg den 28 
augusti 2005 tre olika förslag till lokalisering av den rättspsykiatriska vård-
byggnaden i Göteborg, Sörslättshögen på Hisingen, Rågården i Olofstorp och 
Gatersered i Billdal. 
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Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset hade i uppgift att välja 
den för sjukvården/rättspsykiatrin lämpligaste tomten. Valet skedde på ett 
styrelsemöte i november 2005 och kom att falla på Rågården. Verksamheten 
inom rättspsykiatrin och de handläggande tjänstemännen inom Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset hade väldigt liten möjlighet att påverka beslutet. Beslu-
tet var ett rent politiskt beslut framförhandlat mellan politiker inom Västra 
Götalandsregionen och Göteborgs kommun. Valet av Rågården kom därför, 
initialt, att mottas något negativt av verksamheten. 

Vad det var, som var det avgörande skälet till att välja Rågården finns 
idag inte dokumenterat. De flesta större lokaliseringar av vårdbyggnader i 
vårt land har styrts av sysselsättnings- och arbetsmarknadsskäl, snarare än 
verksamhetsmässiga skäl och patientnärhet. Även rena bedömningar om möj-
lighet till genomförande av planärendet kan ha legat i vågskålen. Vi kan idag 
bara spekulera i det verkliga skälet att välja Rågårdstomten.

Slutlig detaljplaneläggning
Planeringsarbetet med att detaljplanelägga Rågårdstomten startade ganska 
omgående. Det avstannade programarbetet återstartade i en delvis ny skep-
nad.

Verksamheten hade under tiden arbetat med ett visionsarbete om hur 
man hade för avsikt att bedriva rättspsykiatri i den nya vårdbyggnaden, 
2005-05-10. Programarbetet skedde i en avancerad ”dialogform” med per-
sonalen. Illustrationer på den yttre utformningen av vårdbyggnaden kom att 
arbetas fram, där den svagt sluttande tomten kunde utnyttjas optimalt. Den 
något negativa attityd som verksamheten haft till Rågårdstomten förbyttes 
nu till något mycket positivt, där tomtens natursköna läge kunde utnyttjas i 
byggnadens utformning. 

Dialogen med Göteborgs kommuns byggnads- och fastighetsnämnd kom 
att till största delen handla om den yttre tomtavgränsningen och staketets 
höjd. I bakgrunden mullrade dock den väntande konfrontationen med de 
närboende.

Ordförande i Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse, Jan Bergqvist, 
skrev i januari 2006 brev till föreningen ”Vår framtid i Olofstorp”, där han 
försökte bemöta den oro, som de boende i Olofstorp kände för det fattade 
lokaliseringsbeslutet. 2008 var det dags för den förväntade konfrontationen 

med de närboende. Samrådsmötena ägde rum vid två tillfällen i februari och 
april månad. Lärjedalens golfklubb, som låg i direkt anslutning till Rågården, 
ställde upp med möteslokal.

Bägge mötena ägde rum under viss anspänning och även vid dessa tillfäl-
len riktades anklagelser om osaklighet vid val av sjukhustomt. Ordförandena 
i Göteborgs byggnads- och fastighetsnämnd deltog vid bägge tillfällena. Den 
tidigare så aktive ordföranden i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhu-
set, Jan Bergqvist, hade hastigt avlidit och ersatts av Kerstin Brunström. Hon 
deltog vid ett av samrådsmötena. Föredragande vid bägge mötena kom att bli 
undertecknad, då planeringschef vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

När tiden för att yttra sig över detaljplaneförslaget gått ut, förelåg sex 
överklaganden av planförslaget, varav två gick vidare till regeringen, som på 
samma grunder som Länsstyrelsen kunde konstatera att ingen av de överkla-
gande personerna var behörig. 

Rågården under detaljplaneskedet 
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Verkställighetsbeslut i Västra Götalandsregionen
Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutade den 29 februari 
2008 att godkänna en systemhandling för den Rättspsykiatriska vårdbygg-
naden vid Rågården, 2008-01-15, samt att hos Regionstyrelsen begära 610 
Mkr för att kunna uppföra vårdbyggnaden. Regionstyrelsen beslutade den 26 
augusti 2008 att godkänna det föreslagna bygget samt bevilja 661 Mkr (610 
+ index) ur regionstyrelsens ram för strategiska fastighetsinvesteringar.

Epilog
Sveriges högsta politiska organ, Sveriges riksdag, har fattat beslut om hur 
vi ska ta hand om och vårda de psykiskt sjuka invånare som begått allvarli-
ga brott. Man har uppdragit åt Sveriges landsting att vårda dessa invånare 
under strikta och mycket reglerade former. 

De patienter som vårdas inom den rättspsykiatriska vården tillhör samhäl-
lets svagaste och delvis mest föraktade invånare. Den personal som valt att 
vårda dessa människor borde därför väcka både beundran och respekt.   

En mycket negativ upplevelse, under handläggningen av lokaliseringsä-
rendet i Göteborg, var att det ibland tycktes vara tvärt om. Verksamhetens 
företrädare fick vid flera tillfällen både förklara varför verksamheten fanns 
till och försvara dess patienter. Personalen blev ofta kraftigt identifierade med 
sina patienter och de allvarliga brott som de hade begått. Misstroendet mot 
patienterna kom att spilla över mot såväl verksamhetsföreträdarna som den 
verksamhet man bedrev. 

Att detta förhållande kom att gälla hos en mycket skeptisk, orolig och del-
vis okunnig allmänhet går att förstå. Det är svårare att förstå, att detta delvis 
även gällde politiker i styrelser och nämnder. Samma politiker, som har som 
uppdrag att ta hand och värna om, alla invånare, även de allra svagaste.

Det är, i detta sammanhang, värt att notera att massmedia inte hängde på 
och spred ökad oro!

Efter en så här lång och mödosam planeringsprocess kan man reflektera 
över rollfördelningen mellan förtroendevalda politiker och verksamhets-
företrädare. Ett förtroendefullt samarbete och respekt för varandras olika 
uppdrag och ärliga ambitioner måste råda.

När obekväma beslut ska verkställas ute i kommuner och landsting måste 
det sätt, som samhället/Sveriges riksdag, valt att ta hand om alla sina invåna-
re gälla för alla inblandade parter.

Vision nybyggnad

Elsa Ivarson 

Det var en lång process att utveckla verksamhetens vision 
till ett nybygge. En utgångspunkt var att patientens, per-

sonalens, besökarnas och samhällets perspektiv ska hänga 
samman. Arkitekturen ska kännas normal och hemlik och 

inte förmedla institutionskänsla. Den ska ge patienterna en 
känsla av kontroll och sammanhang och tala till alla sinnen. 

Det ska finnas rum för aktiviteter och möten, men också 
för reflektion och stillhet. En gemensam bild växte fram i 

program arbetet där verksamhetsutveckling och byggnadsut-
formning gick hand i hand. Förhoppningen är att omsorgen 

om arkitekturen ska leda till en avdramatiserad bild av rätts-
psykiatrin. Elsa Ivarson var projektledare verksamhet.

Vision nybyggnad   87
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Det första intrycket när man som patient, närstående, personal eller besö-
kare kommer till vårdbyggnaden är viktigt. En vacker byggnad som känns 
inbjudande och smälter in i naturen och omgivningarna på ett tilltalande sätt 
signalerar att här är du välkommen och kan känna dig trygg. Det ger en käns-
la av professionalitet, respekt och förtroende för den verksamhet som bedrivs 
innanför väggarna. I entrén välkomnas man av den  vänliga personalen i 
receptionen, ”ansiktet utåt”. 

Ett positivt första bemötande av de besökande till denna för många främ-
mande värld är särskilt viktigt. Receptionen är Rågårdens ”säkerhetsnav” och 
är omsluten av en mycket hög fysisk säkerhet. För att tona ner denna känsla 
består receptionen av uppglasade väggar med insyn i rummet från både den 
yttre entrén och från passagen genom säkerhetsslussen. Vid rekryteringen av 
den personal som bemannar receptionen vägde, utöver formell kompetens, 
personliga egenskaper som servicekänsla och stresstålighet särskilt tungt. 
Som ett stöd inför tillsättningen av dessa personer tog vi hjälp av Rekryte-
ringsmyndigheten i Göteborg, där de sökande fick genomgå olika personlig-
hetstester.

Psykiatrin och framförallt rättspsykiatrin har av tradition haft låg status 
och omgärdas av en mängd fördomar hos såväl vårdgrannar som hos poli-
tiker och allmänhet. Fördomar som på olika sätt visade sig i alla turer kring 
tomtutredningen och i de kraftiga protesterna från de närboende med flera 
års fördröjning av det nya sjukhuset som följd. (Jfr Lennart Rings avsnitt) 
Den låga statusen återspeglar sig också i patientens och närståendes bild av 
sig själva liksom i personalens. 

Vision nybyggnad
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Rehabiliteringsoptimismen i betydelsen tron på att patienten kan ut-
vecklas och förändras har varit den röda tråden genom hela planeringen av 
Rågården: En genuint humanistisk och dynamisk människosyn. Patient- och 
rehabiliteringsarbetet sker tvärprofessionellt och tvärvetenskapligt i det pro-
fessionella teamet runt patienten. Man tar till vara och bygger på det friska 
hos patienten och arbetar med att utveckla eller hitta sätt att kompensera för 
nedsatta funktioner. Patienten är aktivt delaktig i den egna vårdprocessen. 
Vårdmiljön är en del i vården. Samverkan med vårdgrannar och ett förtroen-
defullt samarbete med patientens närstående är avgörande för det framtida 
behandlingsresultatet. Vården bedrivs i en sammanhållen vårdkedja mellan 
den slutna rättspsykiatrin och öppenvården.

Rättspsykiatrin innebär i sitt uppdrag som myndighetsutövare att den 
etiska medvetenheten alltid måste vara närvarande i rehabiliteringsarbetet 
med patienterna. Kraven på vårdens innehåll och kvalitet är högt ställda 
eftersom patienten vårdas under tvång och inte själv kan välja när, hur eller 
var han/hon vill vårdas. 

Mitt etiska motto efter många års arbete med utsatta människor vårdade 
under tvång är: att på bästa möjliga sätt ta vara på och fylla den tid vi har 
”patienten till låns” så att han/hon är bättre rustad inför framtiden när han/
hon lämnar oss. För en del patienter är det en kort parentes i livet och för 
andra kan det handla om tiotals år.

Verksamhetens karaktär ställer också särskilda krav på samhällsskydd, sä-
kerhet och trygghet. Det långsiktiga rehabiliteringsarbetet innebär att vården 
skall tillgodose både patientens vårdbehov och samhällets intressen i olika 
avseenden. Målsättningen är att skapa en naturlig och gynnsam vårdmiljö, 
som motverkar hospitalisering och de skadliga effekter som frihetsberövandet 
i sig medför. Den stora utmaningen ligger i att finna byggnadsmässiga lös-
ningar som förenar läkande miljö med säker vårdmiljö. Kraven på den fysiska 
säkerheten får inte innebära avkall på den läkande vårdmiljön. 

Tidigt i visionsarbetet identifierade vi de fyra perspektiven patient, per-
sonal, besökare och samhälle som utgångspunkt i analyserna, utifrån dels en 
helhetssyn inom vart och ett och dels allas interagerande med varandra. Likt 
ett pussel där allt hänger ihop och påverkar vartannat. Nyckelorden för de 
fyra perspektivens avtryck i byggnaden är:

Enligt Roger Ulrichs forskning påverkar vackra och attraktiva lokaler både 
synen på den vård som ges och patientens och närståendes hantering av den 
stress som psykisk sjukdom innebär. En ny estetiskt väl utformad vårdbygg-
nad med det vårdinnehåll och de moderna behandlingsmetoder som planeras 
på Rågården kommer sannolikt på sikt att kunna bidra till en annan attityd 
mot rättspsykiatrin och leda till att statusen ökar och fördomarna mot patien-
terna och personalen minskar.

Vision nybygge
Visions- och värdegrundsarbetet för verksamheten startade hösten 2001 med 
att arbetsterapeuten Kerstin Hagberg och jag ställde frågan till verksamheten: 
”vad menar vi med ett gott professionellt rehabiliteringsarbete inom rättspsy-
kiatrin?” Jämför Frances Hagelbäck Hanssons kapitel!

Efter ledningsgruppens första studiebesök, vid Rättspsykiatriska kliniken 
i Sundsvall i februari 2002, stod det klart att vi även behövde arbeta fram ett 
särskilt koncept med de bärande grundpelarna inför planeringen av nybyg-
get, senare kallat Vision nybygge, med sikte på hur verksamhetens vision och 
värdegrund skulle komma till uttryck i det nya sjukhuset.

Vikten av ett tidigt visionsarbete i alla byggprocesser betonades i olika 
sammanhang, bl a  vid Forum för vårdbyggnads konferens i november 2002 
där Sven Fristedt uttryckte sig så här:

”Programmet ska bära fram verksamhetens syfte och mål, beständiga och 
långsiktiga, d v s projektets bärande idéer. Det är så viktigt att analysera 
konsekvenserna av de formulerade målen innan besluten är tagna, innan den 
indiska rökelsen övergår i armerad betong”.

Syftet med Vision nybygge var att formulera de bärande tankarna inför 
nybygget. Vilka är dessa? Allt det som vi ska kunna stå upp för i en framtid, 
gestaltat i nya lokaler i ett nytt sjukhus som stödjer den Rättspsykiatriska 
vårdkedjans vårdideologi, i den här boken kallat ”rättspsykiatri med ett 
mänskligt ansikte”. Arbetet med Vision nybygge rullade parallellt med det 
pågående mål-, visions- och värdegrundsarbetet i verksamheten som Frances 
Hagelbäck Hansson beskriver. Ett lyckat sammanträffande som berikade och 
korsbefruktade varandra på många olika sätt.
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Patientperspektivet: i markplan, eget rum med wc och dusch, ett normalt 
liv, hemlikt, struktur i det dagliga livet, aktivitet, delaktighet, ansvar, lagom 
utmaningar, stöd och uppmuntran, stimulerande, trygghet, kunna göra egna 
val, hälsosamt och sunt, lust och glädje.

Personalperspektivet: attraktiv arbetsplats, stimulerande och utvecklande, 
arbete i professionella team nära patienten, gemensamma lunch- och utbild-
ningslokaler, överblickbart, flexibelt, samband och logistik, skalskyddet som 
ett stöd i patientarbetet.

Besökar- och samhällsperspektivet: förtroende för verksamheten, profes-
sionellt och säkert, tryggt, värdigt och respektfullt, välkomnande, vänligt och 
humant.

Med sikte på nybygget formulerade Sanna Richter, Hans Andersson och 
jag en mängd frågor om hur de fem ledorden i värdegrunden – delaktighet, 
läkande miljö, teamarbete, lärande miljö och samverkan – skulle komma till 
uttryck i ett förändrat arbetssätt och, för att stödja detta, hur det skulle kom-
ma att påverka utformningen av lokalerna. Frågorna, t ex vilka aktiviteter 
som skulle ske var och hur och varför, var många och i vissa fall banbrytande. 
Dessa diskuterades i ett första steg i chefsgruppen och sedan via respektive 
chefer ute på enheterna. På så sätt växte Vision nybygge fram i en kontinu-
erlig process i chefs- och ledningsgruppen under närmare ett år. En första 
version av Vision Nybygge var klar 2003. Den reviderades 2005 och 2007.

Vår grundfråga var hur anläggningens arkitektur och miljö kan stödja 
verksamhetens uppdrag och mål. Alltså hur ”Lokalerna skall förmedla själva 
andan i verksamheten” (ur Vision nybygge). 

Några exempel: 

• Kännas normal och hemlik; inte förmedla institutionskänsla  

• Verksamheten integrerad i samhället 

• Särskild omtanke kring patientens livsrum 

• Känsla av kontroll och sammanhang, t ex lätt att orientera sig, möjlighet 
till olika handlingsalternativ, kunna göra sina egna val   

• Tala till våra sinnen; syn, hörsel, lukt, känsel, smak 

• Vackra utblickar

• Val av färger, form, material 

• Beakta akustiken 

• Ljust och rymligt 

• Variation och fantasi i arkitekturen 

• Samband med naturen; blommor, gröna växter, vatten, frisk luft, dags-
ljus 

• Utrymmen för aktiviteter 

• Rum för möten av olika slag 

• Rum för reflektion och rekreation 

• Oaser för stillhet 

• Naturliga mötesplatser 

• Utsmyckning, konst och musik 

• Lokalernas placering i förhållande till varandra

Vision nybygge har  fungerat som både karta och kompass för projektet 
under hela resan genom att ange målet, riktningen och ramarna för alla 
inblandade, både verksamheten, arkitekten, Västfastigheter och övriga 
konsulter som kommit och gått under resans gång. Det skriftliga dokumentet 
Vision nybygge delades ut till samtliga aktörer och var tillgängligt även för 
alla ”underaktörer”. Dokumentet hade rollen som ett bollplank, något att ta 
spjärn emot och pröva sina idéer och föreslagna lösningar mot. Alla visste 
vad som gällde och det minskade risken för att hamna ur kurs.

Programprocessen
I kapitlet Ett unikt programarbete beskriver Heléne Axberg, projektledare för 
Västfastigheter, hur programarbetet växte fram. Det stora genombrottet i pro-
cessen skedde i samband med verksamhets- och behovsanalysen under våren 
2006. Syftet med arbetet var att det skulle utmynna i en samlad beskrivning 
över vårdinnehållet i det framtida Rågården och vilket förhållningssätt som 
skulle råda. Personalen fick tillsammans och i fem tvärprofessionella grupper 
(stuprörsprincipen)med Vision nybygge för ögonen analysera och beskriva 
”det mest optimala professionella rehabiliteringsarbetet”. Grupperna led-
des av mig och Heléne Axberg. Vi fångade på det här sättet in den samlade 
professionella kunskapen och erfarenheten hos all personal samtidigt som 
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vi även försökte fånga upp all den ”tysta kunskap” som kom fram i de livliga 
dialogerna. Det här var en av de roligaste perioderna under projektet, att hos 
medarbetarna möta sådan kreativitet, entusiasm och yrkesstolthet. Så mycket 
kompetens i den egna organisationen! 

Förväntningarna var stora inför utmaningen att ”skapa de allra bästa för-
utsättningarna för rättspsykiatrin att bedriva det mest optimala professionella 
rehabiliteringsarbetet med målet ’ett bättre liv’ för patienterna”. Citaten är 
hämtade från sammanfattningen av analyserna, den s k verksamhetsbeskriv-
ningen. Resultatet visade stor samstämmighet mellan grupperna i målbild 
och förhållningssätt. Det långa arbetet med vision och värdegrund hade gjort 
avtryck. 

Vårens arbete blev avstamp för nästa steg i programprocessen, då arki-
tekterna från september 2006 kom in i arbetet med Maria Wetter Öhman och 
Krister Nilsson från White arkitekter. Den inledande fasen i det här arbetet 
kallade vi för ”Den gemensamma bilden”. Målet var att komma fram till en 
gemensam bild av hur Vision nybygge skulle komma till utryck i olika krav 
och funktioner med sina inbördes flöden och samband för att bäst stödja 
rehabiliteringsarbetet med patienterna. Har vi samma bild - verksamhet, 
arkitekt och Västfastigheter?

Vilken metod skulle vi använda för att nå den bästa dynamiken i grupper-
na? På Sanna Richters, biträdande verksamhetschef, förslag tillsatte vi fyra 
tvärprofessionella arbetsgrupper (hängränneprincipen) som parallellt vid sex 
tillfällen under några veckor fick arbeta med samma dagordning och samma 
uppdrag - att få ihop pusslet! Alla enhetschefer ingick med två per arbets-
grupp och fem medarbetare. Vi möttes inledningsvis av en viss skepsis från 
arkitekten och Västfastigheter, då man befarade att det skulle kunna utmyn-
na i fyra spretande förslag. Vision nybygge samt att vi projektledare deltog i 
samtliga grupper tillsammans med arkitekterna talade dock mot den risken. 

Gruppernas uppdrag var att identifiera alla funktioner i hela verksam-
heten och deras samband med varandra för att i slutändan få ihop pusselbi-
tarna till en sammanhängande stomme till Rågården. Gruppdeltagarnas väx-
elvisa arbete i grupperna utifrån dels det egna professionella perspektivet och 
dels allas gemensamma perspektiv bidrog till förståelsen för hur allt hänger 
ihop. Det ökade också motivationen för att hitta fram till en samsyn. Som 

främsta verktyg använde vi funktionslappar som Maria klippte till och namn-
gav allteftersom och lades ut till ett framväxande pussel. Efter varje session 
fotograferade Krister resultatet, som blev ny spännande input och inspiration 
till nästa grupp. En pedagogisk poäng med metoden var att det blev konkret 
för var och en att när man flyttade bitar i en del av pusslet så hände det saker 
på andra håll som man var tvungen att hitta lösningar för. Den förståelse för 
helheten hos medarbetarna som det här arbetssättet bidrog till hade vi sedan 
glädje av under hela den fortsatta programprocessen.

Här stod vi nu i startgroparna inför att lägga grunden till en ny verksam-
het i ett helt nytt hus på en helt jungfrulig mark och med en ny vårdideologi. 
Ett bygge som ska bära långt in i framtiden! Vilken resa vi hade framför 
oss! Tryggt med Frances Hagelbäck Hansson som verksamhetschef med sin 
humana och dynamiska människosyn, outtröttliga kämpaglöd och sitt mod, 
ständigt uppmuntrande och stödjande. Och alla andra engagerade och kunni-
ga medresenärer! 

Nybyggnad och verksamhetsutveckling hand i hand
Insikten om att nybyggnad och verksamhetsutveckling måste gå hand i hand 
kom efterhand att bli allt tydligare, särskilt sedan arkitekterna kom in i arbe-
tet och bidrog mer direkt i det framväxande programmet. Arkitektens liksom 
Västfastigheters stora engagemang och intresse att under hela programpro-
cessen verkligen på djupet vilja förstå, fånga upp och översätta verksamhet-
ens behov gav ytterligare näring åt den verksamhetsutveckling som Vision 
nybygge siktade mot. I de intensiva dialogerna och skissandet fram till färdigt 
program testades och bröts våra idéer mot varandra och utvecklades på ett 
sätt som förde både verksamhetsutveckling och designarbete framåt. Jämför 
Peter Frösts kapitel Dialogbaserad planering.

Någon egentlig förebild hade vi inte hittat vid de många studiebesök vi 
under årens lopp gjorde, varav flera tillsammans med arkitekterna och Väst-
fastigheter. Däremot fick vi med oss många idéer och influenser som berikade 
processen. Likaså från planeringen av psykiatri Östra, där White Arkitekter 
också var ansvariga. Och senare från verksamheten och deras erfarenheter 
efter inflyttningen till Östra sjukhuset hösten 2006. Vid ombyggnaden av 
Lillhagsparken, som pågick från hösten 2006 till sensommaren 2007, prövade 
vi så långt lokalerna tillät att tillämpa flera av idéerna i visionen.  
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Det nationella intresset för nybyggen var stort vid den här tiden. Vi deltog 
i flera konferenser om arkitekturens och vårdmiljöns betydelse i vården, an-
ordnade av bl a Forum för vårdbyggnad. Jag har haft förmånen att lyssna till 
Roger Ulrich vid flera tillfällen. Roger Ulrich driver sin forskning utifrån att 
stress bidrar till och förvärrar all sjukdom och att stressreducerande faktorer 
förbättrar återhämtnings- och läkningsprocessen hos patienten. Roger Ulrich 
talar om människans behov av att kunna påverka och kontrollera sin närmiljö 
samt betydelsen av avledare, positiva distraktioner, i bl a naturen, vatten, 
utblickar och konst. Andra studier visar på dagsljusets betydelse för minskad 
stress och bättre sömn liksom ljudmiljöns. 

Nära naturen
Redan innan jag började som projektledare för nybygget i februari 2001 
fanns det två starkt uttalade visionära krav från Frances Hagelbäck Hansson 
och ledningsgruppen. 

Det ena var att all patientverksamhet skulle ligga i markplan så att patien-
ten kan gå ut och in i anslutning till sitt boende närhelst han/hon själv vill, 
grundat på de positiva erfarenheterna från avdelning 19, beskrivet i Hagel-
bäck Hanssons avsnitt. Kontakten med naturen ökar känslan av det normala 
och minskar känslan av institution. Bara vetskapen om att kunna gå ut när 
man vill eller kunna se ut mot naturen betyder mycket. 

Det andra var att det skulle finnas ett hunddagis, senare kallat ”akti-
vitet hund”, som en del i det stora utbudet i aktivitetsprogrammet. Flera 
av enhetscheferna var hundägare och hade egna goda erfarenheter av hur 
viktiga hundarna är för patienterna. Att umgås med djur berör grundläg-
gande mänskliga behov hos oss av närhet och omsorg. Djuren uppfattas som 
”naturliga” terapeuter; de är inte värderande, de lyssnar, stödjer och visar 
empati genom icke-verbal kommunikation, enligt Ingemar Norling (2001) 
Djur i vården. De ger oss tillbaka det vi ger dem och på så sätt kan vi spegla 
oss i djurens reaktioner på vårt sätt att handla, kommunicera och uppträda. 

Vårda och vakta – motstridiga krav?
I Vision nybygge liksom i Rågårdens säkerhetsprogram slår vi fast att ”säker-
heten finns men är dold och icke provocerande” och att ”säkerheten inte får 
göra avkall på den läkande miljön”. 

Med en läkande miljö menar vi allt det som lockar fram de positiva en-
ergierna hos både patienter och personal och ger den bästa möjliga inram-
ningen för det professionella rehabiliteringsarbetet. Med andra ord, allt som 
bidrar till att göra patienten bättre rustad för framtiden. 

Med en säker miljö menar vi allt som bidrar till att samhällets krav på 
säkerhet och trygghet tillgodoses. Säkerheten regleras i Socialstyrelsens 
föreskrifter SOSFS 2006:9. Rågården har säkerhetsnivåerna mycket hög och 
hög. 24 vårdplatser, kallade akutenheterna, har mycket hög säkerhet och 72 
vårdplatser, kallade rehabenheterna, har hög säkerhet.

Uppdraget rättspsykiatri innebär både att tillgodose patientens individuel-
la vårdbehov och att tillgodose samhällets intressen av trygghet och säkerhet 
i olika avseenden, mål som kan krocka och motverka varandra. Därför är en 
tydlig strategi för balansgången mellan den läkande miljön och säkerheten så 
viktig. Häri låg den verkligt stora utmaningen i projektet, att hitta de mjuka 
lösningarna på de hårda kraven! Att trots de höga säkerhetskraven hålla 
visionen om det normala i miljön levande och så långt som möjligt undvika 
lösningar som associerar till inlåsning och tvång har bidragit till att ge Rågår-
den dess ”mänskliga ansikte”.

Säkerheten på Rågården vilar tryggt på begreppet ”dynamisk säkerhet”, 
som är hämtat från kriminalvården. Med det menas att säkerheten uppnås 
och upprätthålls genom ett nära samspel mellan ”de tre kommunicerande 
kärlen”: personalens närvaro bland patienterna, vårdens innehåll och rutiner 
samt byggnadens arkitektur, inklusive de tekniska lösningarna. I rättspsyki-
atrin är personalens kompetens och förhållningssätt tillsammans med det 
meningsfulla innehållet i vården själva kittet i säkerhetsarbetet.

Den läkande miljön är både en del i behandlingen och en del i säkerhe-
ten. En av de bärande tankarna i Rågården var att lokalerna skulle utformas 
så att själva byggnaden står för den yttre säkerheten, det s k yttre skalskyd-
det. Detta ger möjlighet till stor öppenhet och flexibilitet innanför vårdbygg-
naden och personalens insatser kan fokuseras på själva vård- och rehabilite-
ringsarbetet.

Säkerheten bidrar även till en bättre vård och miljö för både patienter och 
personal genom att införsel av droger och andra otillåtna föremål förhindras. 
För att patienten inte ska kunna skada sig själv eller andra är all utrustning, 
möbler och inventarier noga avvägda i förhållande till säkerhetskraven. Den 
goda vården och den höga säkerheten går hand i hand.
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Patienternas behov
Patienternas behov har stått i främsta rummet och styrt utformningen av 
Rågården. Den psykiska sjukdomen påverkar både patientens personlighet 
och de kognitiva förmågorna på ett sätt som ställer särskilda krav på en 
helhetssyn i rehabiliteringsarbetet med patienten. Det krävs både specialise-
rad medicinsk behandling och kvalificerad social rehabilitering för att möta 
patientens individuella behov med många olika professionella kompetenser 
runt patienten. Hälften av patienterna har utöver sin psykiatriska diagnos 
även en missbruksdiagnos, som forskningen visar måste behandlas parallellt.

När jag våren 2001 berättade för en patient att jag skulle sluta som kura-
tor på hans avdelning för att börja som projektledare för nybygget skickade 
han med mig följande kloka ord: ”Elsa, tänk på att vi är många som ska vara 
här länge!”

Den rehabiliteringsoptimism som har präglat planeringen av Rågården 
innebär en tro på att patienten, genom personalens aktiva och idoga moti-
vationsarbete i en stödjande miljö, kan komma att acceptera sin sjukdom 
och bli delaktig i och efter sin förmåga ta ansvar för sin rehabilitering. I 
socialpsykiatrin talar man om två logiker, omsorgslogiken respektive rehabi-
literingslogiken, i sitt förhållningssätt till patienten. Omsorgslogiken står för 
att man betonar omsorgen med viss risk för passivisering av patienten medan 
rehabiliteringslogiken står för coaching, föränderlighet och normalisering.

Efterlikna ett normalt liv ute i samhället
Rehabiliteringsarbetet syftar till att patienten på sikt ska kunna leva ett så 
självständigt liv som möjligt genom att höja sin egen kompetens. Att locka 
fram och ta tillvara det friska hos patienten samt hålla vid liv och utveckla de 
befintliga färdigheterna ökar självförtroendet hos patienten och på sikt till-
tron till den egna förmågan. För att återvinna förlorade färdigheter eller hitta 
sätt att kompensera för nedsatta behöver patienten få möjlighet att träna 
kontinuerligt i meningsfulla och lämpliga aktiviteter. Det kräver en speciell 
pedagogik under lång tid och stort tålamod hos både patienter och personal. 
Tiden har vi och kompetensen finns i den samlade professionen. Tålamodet 
är något man måste brottas med dagligen i det outtröttliga motivationsarbe-
tet med patienterna.

Som ett led i att minska risken för att patienten blir hospitaliserad, passiv 
och stigmatiserad som en följd av bl a de långa vårdtiderna på drygt fem 
år införde vi tidigt i planeringen begreppet ”efterlikna ett normalt liv”. Det 
omfattar boende, aktivitet, själslig stimulans, socialt umgänge och rekreation 
för att hålla vid liv och uppmuntra det normala och det friska hos patienten. 
Tanken bakom var att med arkitekturens hjälp skapa en struktur i patientens 
vardag som så långt som möjligt liknar det normala livet utanför i samhäl-
let. Det skulle underlätta för patienten att upprätthålla en sund dygns- och 
livsrytm och för personalen vara ett stöd i arbetet.

Det innebär att patienten bor på ett håll med det sociala liv som pågår 
där. Dagtid går patienten ”hemifrån” och till en planerad aktivitet på annat 
håll, t ex i aktivitetshuset eller till hundarna i den yttre parken. Även fritiden 
tillbringar patienten ofta utanför boendet medan man på den egna fria tiden 
gör man vad man vill, t ex sysselsätter sig hemma eller bara tar det lugnt.

Avgörande för hur det går för patienten efter att han/hon lämnat oss är 
att det finns ett socialt nät som fångar upp honom/henne i olika sociala ge-
menskaper. Därför är det viktigt att patientens närstående och övriga nätverk 
involveras tidigt och kontinuerligt i rehabiliteringsarbetet för att ta tillvara 
och förstärka patientens sociala sammanhang. Det betyder att patienten på 
ett värdigt och respektfullt sätt ska kunna ta emot sina besök i en miljö som 
upplevs stimulerande för både patient och besökare.

Aktiv rehabilitering
En doktorsavhandling vid Uppsala Universitet 2006 av Helena Lindstedt, 
Dagliga aktiviteter hos psykiskt störda lagöverträdare – utforskande av aktivi-
tetsutförande och socialt deltagande, visade att patienter vårdade i rättspsy-
kiatrin har svårare än de själva är medvetna om att klara sina vardagssysslor. 
Studien visar att patienter vårdade många år i rättspsykiatrin riskerar att 
misslyckas efter avslutad vård på grund av att han/hon inte klarar sitt var-
dagliga liv. Hur har vi då tagit vara på den tid vi hade patienten till låns?

Begreppet ”självförvaltning” hade jag med mig från kriminalvården, något 
som i rättspsykiatrin övergick till benämningen ”aktiv rehabilitering”. Det 
innebär att patienten efter sin förmåga ansvarar för sitt dagliga liv som att 
laga mat, ta sin medicin, sköta hygienen, tvätta sina egna lakan och hand-
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dukar, städa m m liksom i övrigt följa sin individuella vårdplan. Huvudmålet 
mitt på dagen kommer färdigt från det egna köket på Rågården, alla övriga 
måltider tillagas på enheten. De rehabiliterande inslagen handlar alltså om 
allt ifrån enkla sysslor mitt i vardagen till fysisk träning, studier eller annat 
som anpassas till vad patienten behöver träna. Jämför Irene Vinnhed Hjelt-
mans och Margareta Niklassons kapitel.

Personalens roll skulle komma att förändras från ett mer traditionellt för-
hållningssätt till ett aktivt rehabiliterande i en ny terapeutisk miljö, där man 
”med händerna på ryggen” coachar och handleder patienten mot uppsatta 
mål i den individuella vårdplanen och där ribban höjs i takt med patientens 
framsteg och tillväxt. Alltså i riktning mot en kultur som uppmuntrar till 
ständig utveckling och förändring.

För att bryta gamla tankemönster och accentuera rörelsen mot ett mera 
rehabiliterande förhållningssätt använde vi oss också av ordens kraft. Vad 
man benämner rummen ger helt olika klang och associationer hos det vi ser 
framför oss, t ex patientens rum eller vårdrum, aktivitetshus eller terapiloka-
ler. Den gamla vårdavdelningen blev vårdenhet och avdelningsexpeditionen 
blev enhetsstation. Kontor blev dokumentationsrum i meningen att ha nära 
till att dokumentera och samtidigt vara närvarande där patienterna är.

Patientens boendemiljö
För patientens integritet och trygghet är det egna rummet viktigt, att kunna 
dra sig tillbaka men utan att isolera sig och bli passiv. Det egna rummet, med 
wc/dusch, är patientens bas och hemvist, den mest privata sfären. Det andas 
boende i betydelsen att här sover man för att hämta ny energi till nästa dag, 
men också aktivitet och sysselsättning. Lugnt och tyst utan störande ljud, en 
plats för vila och avkoppling. En vanlig normal säng, patienten kan välja färg 
på sängöverkastet och prydnadskuddarna. Hemlikt med gott om utrymme för 
förvaring, även för personliga saker. Rummet kan möbleras på flera olika sätt. 
Patienten kan reglera belysningen och låsa dörren om sig eller när han/hon 
lämnar sitt rum. 

Från det egna rummet utökas den sociala sfären alltifrån att bara sitta 
lite avsides och betrakta eller vara med de närmaste grannarna till att umgås 
med de övriga medpatienterna i boendegruppen. Småskaligheten bidrar 
till och förstärker patientens känsla av att ingå i en gemenskap, att känna 

Del av boendegrupp, 4-5 patienter
Samvaro, matrum och kök
Enhetsstation
Administrativa lokaler   
Trädgård

1.
2.
3.
4.
5.

Rehabenhet

3.

4.

2.2.

1. 1.

1.1.

5. 5..
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Patientens aktiviteter
Som ett led i att efterlikna ett normalt liv lämnar patienten sin enhet och går 
till en planerad aktivitet i t ex aktivitetshuset, som är det mest offentliga i 
patientens miljö på Rågården. Här finns olika aktiviteter valda för att matcha 
patienternas varierande behov av att träna och utveckla nedsatta funktioner, 
men också för patientens rekreation och avkoppling. I den stora för samtliga 
rehabenheter gemensamma inre parken, det förlängda aktivitetshuset, finns 
både stora och små aktiviteter. En trygg oas med frisk luft och växtlighet som 
speglar årets växlingar. Både inom- och utomhus finns det gott om ”rum” för 
möte, stillhet och reflektion. Kontaktpersonen eller annan personal från vård-
enheten följer med patienten och deltar i hans/hennes aktivitet. 

Den yttre parken består av hela sjukhusområdet utanför vårdbyggnadens 
skalskydd. Den bärande tanken här var att på alla sätt försöka ta vara på den 
naturliga naturen som den fina tomten erbjöd, både den flacka delen och 
den höglänta terrängen uppe i skogen. Aktivitet hund och Annexet är det 
självklara och centrala här. En del av den yttre parken är s k frigångsområde 
för patienter som av Förvaltningsrätten har beviljats frigång, d v s rätten att 
vistas inom ett avgränsat område under en begränsad tid. 

Patientens sociala nätverk
Relationerna mellan patienten och hans/hennes närstående är ofta an-
strängda i det inledande skedet av vården och det krävs aktiva insatser från 
verksamhetens sida för att överbrygga svårigheterna. Det innebär en stor 
anspänning och stress att som närstående komma till Rågården och besöka 
sin anhörige. Det första intrycket, mottagandet och bemötandet är särskilt 
viktigt liksom den miljö där besöket äger rum. Besöksenheten på Rågården är 
planerad med omsorg och inlevelse. 

Besöksrummen för närstående är utformade dels för familjer med barn 
och dels för besök enbart av patientens livspartner. Rummen är inredda med 
normala, hemlika och bekväma möbler. Inredning, material och färger andas 
värdighet och respekt, lugn och trygghet. Något som distraherar och avleder 
i form av vackra utblickar, konst på väggarna och leksaker till barnen betyder 
mycket.

sig sedd och behövd. Det gemensamma köket är till ytan väl tilltaget för att 
bereda plats för patienter och personal att tillsammans laga mat och umgås 
i. Doften av mat och bak väcker minnen och förstärker det normala och 
hemlika. Harmoni och trevnad kring matlagning och måltider är viktigt för 
patientens matlust och återhämtning. Matrummet är möblerat med rustika 
vanliga hemlika bord och stolar, där man kan välja att äta tillsammans eller 
ensam. Korta avstånd och utblickar gör det lätt att orientera sig. 

Från boendegruppen kan patienten gå rakt ut i den gemensamma träd-
gården, det förlängda vardagsrummet, när han/hon själv vill. Den är inredd 
med uteplats, gångar, gräsmatta, växter och bänkar. Patienten kan välja akti-
vitet eller stillhet. Alla trädgårdar har sitt unika konstverk. 

En fin minnesbild från när patienterna nyss hade flyttat in: En patient 
känner på dörren ut till innergården. ”Öppen!” konstaterar han, häpen och 
glatt överraskad. Han går en runda inne på enheten, återkommer till dörren 
– fortfarande öppen! Ny runda… Det blev många rundor innan han vågade 
lita på att det verkligen var sant.

Längst bort från entrén till innergården finns ett regnskydd för de patien-
ter som röker. Rökning bland patienterna är vanligt. Vi beslutade tidigt att 
inte ha några rökrum inomhus av flera skäl. Främst för att det skulle ge fel 
signaler till det övriga arbetet med att skapa sunda levnadsvanor hos patien-
terna. Ett annat skäl var att rökrum erfarenhetsmässigt har en tendens att 
utvecklas till destruktiva miljöer.

Vården kommer till patienten och inte tvärtom. Det professionella teamet 
runt patienten, kurator, psykolog, arbetsterapeut m fl har sina arbetsplatser 
på enheten, liksom enhetschefen och sekreteraren. Alla arbetar öppet ute på 
enheten med patienterna men fungerar också som bollplank genom att stödja 
och handleda varandra utifrån sina olika professioner. Professionella samtal 
med patienten sker i särskilda neutrala samtalsrum. I övrigt är det gott om 
plats för naturliga möten och spontana samtal. 

Omvårdnadspersonalen finns där patienterna är. Man kan ha överblick 
utan att patienterna känner sig övervakade. Normalt är det öppet mellan 
de olika delarna på enheten men vid oro går det lätt att avskilja till mindre 
moduler. Dokumentationsrummen är utspridda för att personalen ska kunna 
vara nära där patienterna är, en trygghet för patienterna och en av grundpe-
larna i den dynamiska säkerheten.  
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Utöver besöksrummen för kortare besök finns en liten besökslägenhet 
med två rum och kombinerat kök och vardagsrum. Här kan patienten umgås 
med sin familj under lugna förhållanden över t ex ett veckoslut. Från köket/
vardagsrummet finns det en liten uteplats med grönska och sandlåda. 

Verksamheten bedrivs som en integrerad del i samhället i nära samverkan 
med t ex kommunen när det gäller patientens bostad och sysselsättning efter 
avslutad vård. De flesta patienter har fortsatt kontakt med allmänpsykiatrin 
efter avslutad vård. Även besöksrummen för professionella besök andas vär-
dighet, respekt och trygghet med inredning av hög kvalitet, konst på väggar-
na och utblick mot det öppna landskapet. Rummens professionella karaktär 
accentueras av ett vackert konferensbord. De här rummen är rättspsykiatrins 
”ansikte utåt” mot verksamhetens samarbetspartners och viktiga för synen på 
den vård som bedrivs här.

Personaloasen
Den personal som arbetar nära patienterna har sina arbetsplatser förlagda 
ute i verksamhetens olika delar. Byggnaden är stor och avstånden är långa, 
med risk för att det kan bildas ”öar” och subkulturer som på sikt kan leda till 
skilda vårdkulturer. För att motverka det och stimulera till dagliga naturliga 
möten all personal emellan, inklusive ledning och administration, planerades 
”personaloasen” med gemensam matsal och lounge samt utbildnings- och 
konferenslokaler. Hit kommer all personal och äter sin lunch antingen man 
köper den färdig från Rågårdens tillagningskök eller värmer upp sin egen 
medhavda lunchlåda. Till loungen hör en egen innergård i söderläge. Perso-
naloasen bjuder på omtanke och ”det lilla extra”. Konsten, de vackra materi-
alen och inredningen av hög kvalitet är valda för att signalera och förstärka 
känslan av uppskattning och respekt. Personaloasen är tänkt att fungera som 
en ventil där man kan pusta ut från det patientnära arbetet i en helt patient-
fri zon och fylla på med ny energi tillsammans med sina arbetskamrater från 
hela Rågården. Som en extra bonus har personalen tillgång till aktivitetshu-
sets alla faciliteter som motionsrum, idrottshall och träningsbad på tider när 
dessa inte används av patienterna.
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Att förbereda 

ett annat liv

Irene Vinnhed Hjeltman 

Rehabiliteringen av patienterna syftar till att förbereda 
dem för ett liv utanför institutionen. För det krävs att väcka 

en lust hos patienterna att ansvara för sitt dagliga liv . Att 
laga mat på boendegruppen var en del av detta med olika 

praktiska problem som måste lösas. Aktivitetshusets många 
funktioner är en stor möjlighet för patienternas utveckling. 

”Aktivitet hund” har varit en av de mest uppskattade delarna. 
Trädgården med odlingsmöjligheter ger också en plats för 

rekreation. Irene Vinnhed Hjeltman är psykiatrisjuksköterska.
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Slutkommentar
”Förverkligandet av Rättspsykatriska vårdkedjans vision innebär en värdig 
och läkande miljö för patienterna, en bra och kreativ arbetsmiljö för persona-
len samt trygghet för närboende och samhälle” (ur Vision nybygge).

Tillkomsten av Rågården bör ses som inledningen på en fortgående process 
som kontinuerligt behöver utvecklas och fördjupas mot visionen och de upp-
satta målen – och utvärderas.

En utvärdering av de bärande tankarna i utformningen av Rågården kan 
kanske bidra till forskningen kring vilka de läkande krafterna är för vårdmil-
jön i rättspsykiatri och i andra liknande verksamheter som arbetar med tvång 
och långa vårdtider. Och hur arkitekturen på bästa sätt kan stödja dessa.

Vackra material i utformning och inredning, stor omsorg och inlevelse vid 
val av färger, möbler m m höjer patienters, personals och anhörigas bild av 
sig själva, liksom självrespekten och statusen, allt enligt Roger Ulrichs forsk-
ning.  Det bidrar i sin tur till bättre patient- och arbetsmiljö och den kollek-
tiva självkänslan stärks, vilket smittar av sig på omgivningen och samhället 
utanför. En positiv spiral som på sikt kan förväntas bidra till en mer avdra-
matiserad syn på rättspsykiatrin och minska fördomarna mot patienterna, 
anhöriga och personalen. 
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Jag var på hembesök hos en ung kvinna som hade varit inneliggande patient 
i ett par månader. Hon var välutbildad och försökte upprätthålla bilden av 
en ung intelligent kvinna. Hon hade en liten etta som var i miserabelt skick. 
Alla ytor i köket var fulla av smutsiga glas, tomma pizzakartonger, tomma 
mjölkförpackningar och diverse andra sopor. I hennes säng låg det ett mycket 
smutsigt täcke och kudde på en smutsig madrass. Hon hade högar med 
smutsiga sängkläder i alla hörn och en hel del kläder var slängda på golvet, 
men de såg renare ut. När vi hade pratat en stund så erbjöd jag mig att hjälpa 
henne att bädda rent. ”Det finns inga sängkläder i skåpet” sade hon då. Jag 
försökte fråga om hon hade någon som kunde hjälpa henne att tvätta säng-
kläderna och städa upp lite. Hon var helt ointresserad av detta och hävdade 
att hon skulle börja arbeta igen på sitt gamla arbete och inte hade tid med att 
sköta hemmet. Vi pratade en stund till om vikten av att hålla sig ren och ha 
ordning omkring sig. Hon började då gråta och kunde förklara att hon nästan 
inte visste hur man gör för det var så mycket som rörde sig i hennes huvud.

Att förbereda 

ett annat liv



110   Rågården Att förbereda ett annat liv   111

Vi insåg att vi måste starta något som väcker lust att göra mer. Att försöka 
väcka intressen och sinnen. Kanske lukt och smak. Laga mat på enheten i 
stället för att alltid få mat i kantiner tillagad i ett storkök. Men det fanns 
personal som ansåg att patienterna inte skulle vara i köken. Det var farliga 
knivar och varma kastruller och patienterna är smutsiga. Som chef var det 
mycket viktigt att hitta motivation hos personalen först. 

Vi började med att fråga patienterna om de ville vara med och laga lite 
mat ibland. Och i så fall vad var det för mat de önskade och kunde de tänka 
sig att följa med ut och handla de varor som behövdes. Vi började också med 
att det bara var på helgen som vi lagade mat, vi hade mest tid då. Det blev 
mycket helt kött det första halvåret. Oxfilé var den största önskan. Det blev 
oxfilé en gång, det blev biffar och kotletter. Det skalades potatis och rensades 
grönsaker. Sås och kryddor. Det luktar helt annat när man lagar mat själv 
än att öppna en matkantin från storkök. Som personal var det också viktigt 
att inse att en patient kanske bara kunde sitta på en stol i köket och titta på. 
Att erbjuda: kan du hjälpa mig med att ta fram potatisen, eller sätta fram tall-
rikar på bordet. Att göra saker tillsammans och använda hjälperbjudanden. 
Började man försiktigt så växte det fram aktivitet sakta. 

Vid nästa utvärdering så utökades det med söndagsmat. Och så småning-
om med fyra dagar i veckan. Patienterna fick laga både fisk, kyckling och 
vegetariska rätter. Använda sig av rester från tidigare dag, men det var mer 
ovanligt då det inte blev så mycket mat över. 

Jag arbetade en helg och det var en patient som ville laga sin mammas 
maträtt. Problemet var att han hade sin mamma långt utanför Europa och 
han ville egentligen inte prata med henne. En av personalen som kunde språ-
ket ringde med patientens tillåtelse och fick receptet. Det var en glad mamma 
som delade med sig och det var en stolt och mycket glad patient som delade 
med sig av sin barndoms mat till övriga patienter och till oss personal. Jag 
blev hans största vän och är det fortfarande. 

Det viktiga som hände inom verksamheten var att kommunens Miljö och 
hälsa kopplades in. Det handlade om att laga mat till så många. Sjukhuset 
har ett strikt ansvar för att inlagda patienter har en säkerställd kedja från 
odling, produktion, tillagning, förvaring och servering. Detta gick att lösa. 
En del varor köptes in via sjukhusets kök och andra varor köptes in på vanlig 

Att förändra vardagen
Jag insåg att på sjukhuset lade man fram sängkläder och uppmanade pa-
tienterna att bädda rent, eller så gjorde personalen det åt patienterna. Det 
verkade lättare att kunna duscha själv, men att tvätta sina kläder och plocka 
undan efter sig var oerhört svårt. 

Under den här tiden arbetade vi ganska mycket hemma hos olika patien-
ter. Det här var vid den tidpunkt som alla patienter med schizofreni skulle 
erbjudas en ”case manager” via kommunen. Detta var helt frivilligt. Frivillig-
heten är ett problem då det ligger i funktionshindret att inte förstå att man 
behöver hjälp. Motivationsarbetet hamnar hos anhöriga som redan ofta är i 
onåd hos den som behöver hjälp. Från sjukvården känns det som om att de 
försöker tvinga på en något som man absolut inte vill ha. Case managern ar-
betade mer med ekonomi och de rättigheter som personerna behövde och då 
inte hemma hos patienten. Det rent praktiska har alltid varit svårt att arbeta 
med i hemmet då de flesta patienter inte vill ha någon som kommer hem och 
in i lägenheten. Det måste byggas en relation. Case manager-begreppet kom 
från USA. Det hade uppstått ur att många sjuka var helt utan hjälp och frivil-
liga började försöka hjälpa till. I dagens läge är det en person som är samord-
nare av stöd och insatser för t ex psykiskt sjuka personer och som oftast är 
anställd av kommunen.

Något år senare började jag mitt arbete inom Rättspsykiatrin i Göteborg, 
på en enhet med personer som hade diagnosen schizofreni och hade haft 
diagnosen i många år. Det var en grupp personer som hade grava kognitiva 
funktionsnedsättningar. Allt ”serverades”, mat, sänglinne och hjälp med att 
tvätta kläder. Även städning av rummen ingick i personalens åtagande.

När vi hade vår första gemensamma planeringsdag så hade vi temat: Hur 
kan vi förändra innehållet på enheten? Hur skall vi kunna förbereda patien-
terna på ett annat liv utanför sjukhuset? I ett mindre boende med större 
självkänsla och högre integritet?

Vi började med att fråga patienterna vad de önskade och vad de ville 
ha för förändring. Det var svårt att få svar. Patienterna var inte vana att bli 
lyssnade på. De var också negativt inställda till att vara på enheten då de var 
där av tvång. De ansåg dessutom att det var personalens uppgift att sköta allt 
för personalen hade betalt.
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matvaruaffär. Fördelen med att handla i en matvarubutik ansåg vi låg i att 
patienterna skulle bli prismedvetna och kunna söka efter olika matvaror. Det 
var en lärosituation. 

De kök som fanns vid den tidpunkten på Lillhagen var i närmast misera-
bla skick. All mat hade kommit i kantiner och det som gjordes i köken var 
att diska och förbereda frukost. Vi hade fått avslag på de första planerna att 
inleda ett nybygge och man insåg att någon form av renovering var tvunget 
att göra på Lillhagen. Snabbt kunde man då planera att köken måste göras 
om för att uppfylla Miljö och hälsas minimikrav. En parentes i detta var också 
att vi tog hjälp av patienterna när vi skulle flytta ut under renoveringen. De 
allra flesta ville hjälpa till att bära möbler och inventarier och vara en resurs 
som gjorde något tillsammans med oss personal.

Målet sattes också att all personal skulle gå utbildning i köks- och livs-
medelshygien. Dessutom hade vi en utbildningsperiod på enheterna i att laga 
mat innan vi flyttade till Rågården. Vi gjorde även en kokbok på Lillhagen 
där vi bjöd in ett antal kockar som var på olika enheter att dela med sig av 
sin kunskap. 

Ett annat problem var att försöka förhindra det som jag hade sett hos min 
kvinnliga patient. När man har så långa vårdtider och hela tiden kan hämta 
nya sängkläder i ett förråd så tappar man sitt eget ansvar att hålla efter t ex 
sänghygienen. Vi såg också att patienter som hade vårdats två år på en annan 
enhet hade ett par kalsonger och en tandborste med sig när de flyttade till 
oss. Man hade inte något som var ens eget. Vi hade en planering med patien-
terna och förde fram om de var intresserade av att ha egna sängkläder som 
de i så fall måste tvätta och sköta om. Alla var intresserade, men problemet 
var ekonomin. Sängkläder kontra cigaretter. Som tur är fanns det gode män 
och förvaltare som var behjälpliga med motivering och ekonomisk planering. 
Det behövde inte kosta så mycket med två uppsättningar av sänglinne plus 
en kudde och ett täcke. Second hand och lågpriskedjor kan höja självförtro-
endet. Det större problemet var att det bara fanns en tvättmaskin på enheten. 
Men den allmänpsykiatriska verksamheten hade flyttat från Lillhagen till ett 
helt nytt bygge och lämnat tvättmaskiner på sin gamla verksamhet. Det var 
bara att flytta över dessa maskiner och få dem inkopplade. Nu började vi 
känna att vi hade lagt en grund till en aktiv rehabilitering på ett kommande 
Rågården.

Funktionsgrupper i aktivitetshuset
Det gemensamma aktivitetshuset i Rågården var centrum för denna aktiva 
rehabilitering. Vi byggde en modell där personal anställda i aktivitetshuset 
skulle vara huvudansvariga för olika ”funktionsgrupper”. Grupperna skulle 
bestå av personal från enheterna som hade intresse och/eller kunskap i de 
olika aktiviteterna. Dessa grupper skulle sedan bygga aktiviteter på individu-
ell bas tillsammans med ansvarig arbetsterapeut på varje enhet. Vi försökte 
att bygga funktionsgrupper som skulle kunna ge patienterna en bra modell 
i träning och lärande inför att kunna klara sig utanför sjukhuset. Ett arbete 
i en funktionsgrupp skulle planeras tillsammans med patienten på behand-
lingskonferensen, beskrivas i behandlingsplanen och sedan kunna utvärderas 
och utvecklas. Det var arbetsterapeuten på enheten som skulle bära ansvaret 
för att det initierades och personalen på aktivitetshuset skulle ansvara för att 
det verkställs.

Cheferna på Lillhagen intervjuade sin personal om vad de kunde tänka 
sig att vara delaktiga i. Detta material listades sedan för att få en uppfattning 
om hur många som var intresserade och hade kunskap om innehållet för att 
kunna vara med och leda en aktivitet. 

Man gjorde även ett schema med maximal bemanning under dagen för 
att kunna utnyttja den verksamhet som aktivitetshuset erbjöd tillsammans 
med det utökade arbetsområdet i att följa patienten i alla skeenden inom 
Rågården på grund av det höjda säkerhetskravet. 

Café och kiosk
Att starta ett café med kioskverksamhet var något vi måste göra. Patienterna 
skulle inte kunna gå iväg och handla vare sig dricka, hårschampo eller godis/
glass efter flytten till Rågården. Inga ätbara varor får införas och inte heller  
vätskor, tvättmedel och exempelvis deodoranter. Aktivitetshuset planerades 
med ett stort utrymme för café och kiosk. Tanken var också att patienter skul-
le kunna arbeta där som en första träning inför ett liv utanför Rågården. Ett 
träningskök byggdes också där personal och patienter har möjlighet att baka 
och laga mat tillsammans.

Det planerades att patienter ska arbeta i caféet och sköta allt från att ta 
betalt till att plocka in varor från lastpallar i hyllor, vara med och planera 
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vilket utbud det skall vara, diska städa och hålla ordning, fylla på varor från 
förråd, tillreda smörgåsar och baka bullar och kakor. Allt efter egen förmåga 
eller för att höja kraven i de olika rehabiliteringsfaserna. Det planerades även 
att baka bröd, smörgåsar och ge service till möten och mindre konferenser, 
att kunna planera t ex julmarknad, loppmarknad, second hand försäljning 
m m och att planera och genomföra olika utställningar: nyttig-onyttig mat, 
vernissage av målning och hantverk.

Cafétorget skulle vara en samlingsplats för enheterna, med bord, soffor 
och stolar. Man sitter ner en stund, läser tidningen och pratar med andra 
patienter. Det finns en TV som man kan titta på i en mindre grupp. Sen kan-
ske kunna följa ett sportevenemang för en större grupp på  storbildsskärm i 
multilokalen.

Det skall vara ett inbjudande torg med många och olika former av sitt-
platser där man kan sitta ner och läsa en dagstidning, ta en kaffe eller äta en 
glass.

Ett sätt att inbjuda patienter att sitta ner och börja prata kan vara att läg-
ga ett pussel eller sitta med en stickning. Stickning och pussel väcker minnen 
av en mormor eller en farmor som hade tid, som man kan börja prata om.

Motion och bad 
Att motionera på något sätt är ett måste, framförallt för dessa personer som 
äter mediciner och gärna blir stillasittande. Bollsporter t ex är inte bara en 
träning för kroppen, du tränar också socialt, att vara en del i ett samman-
hang. Även detta var etablerat på Lillhagen, men här skulle det bli så många 
fler möjligheter i ett nybyggt aktivitetshus med stor multifunktionshall, ett 
rum för vanliga träningsmaskiner och en simbassäng. Det anställdes även 
sjukgymnaster, idag fysioterapeuter för att kunna utveckla verksamheten.

Multifunktionshallen planerades för att kunna användas till de flesta 
bollsporter och även lite redskapsgymnastik. Det fanns möjlighet att göra 
olika stationer för konditionsträning.

Träningsmaskinerna är inte utformade för att maximalt bygga muskler 
utan för att arbeta sig igenom olika muskelgrupper. Oron för att uppmuntra 
till osund träning och muskelbyggande gjorde att vi gav uppdrag till sjukgym-

naster och hälsopedagoger att ansvara för uppstart av träning för att säker-
ställa att träningen hölls på rätt nivå.

Träningsbadet var efterlängtat. Förväntningarna stora. På Lillhagen för-
sökte vi åka till de olika simhallar som kommunen har, problemet var att det 
slukade personalresurser, men det var mycket uppskattat av patienterna. På 
Lillhagen fanns det bara duschar. De gamla badkaren hade tagits bort. Men 
många av de schizofrena patienterna uppskattade inte duschar. De kunde 
uppleva, att när de hade svårt att hålla ihop sig själva i sina tankar och i sin 
kropp, så kändes det som om de försvann med vattnet ner i golvbrunnen. Vid 
bad i bassäng/badkar höjs känslan av den egna kroppen och personen blir 
lugnare.

Eftersom vi måste utbilda den personal som skulle delta i badaktivitet så 
tog vi kontakt med Svenska Livräddningssällskapet för att få en grundläg-
gande utbildning i badvett, livräddning och akutomhändertagande i vatten. 
Detta tog ett tag innan vi var klara för att ta emot patienter i badet. När sen 
bassängen kunde öppnas så hände det en hel del med de patienter som kom. 
Det fanns de som inte hade varit och badat på 25 år. Det fanns de som inte 
kunde simma alls. Det fanns de som ville ta simmärken. Det krävs tålamod 
för att simma 10000 meter i en bassäng på 12,5 meter, 500 m varje gång, 
40 vändor på 40 minuter. Tyvärr har personalomsättningen gjort att det inte 
är så många som kan hålla i bassängtiderna. Den används inte hela veckan. 
Men det är kvalitetstid när den används.

Motion utomhus har fungerat mycket bra. Som grund kan man prome-
nera runt i den inre parken, sakta eller snabbt. Börja jogga i den inre parken 
för att sedan övergå till att jogga i den yttre parken. Det finns stora nivåskill-
nader som kan utmana. Det finns totalt 3000 m träningsslinga inom den 
yttre parken. Tillsammans med personal kan man sedan fortsätta att jogga i 
närområdet. I den inre parken finns det en mindre bollplan som kan använ-
das för planerad bollsport eller spontanupptagna matcher. Det finns även en 
mindre basketplan. I den yttre parken lades en större fotbollsplan för att kun-
na bjuda in till turnering eller andra större evenemang. Redan på Lillhagen 
hade vi träningsmatcher mot Gatans Lag och nu hade vi en egen plan där de 
kan träna tillsammans med våra patienter och personal.
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Hantverk
Förr fanns det olika verkstäder på mentalsjukhusen där det tillverkades saker, 
dels till patienten själv, dels till försäljning. Det var en sysselsättning. Denna 
verksamhet hade lagts ner, men tidigt i planeringen av Rågården var det klart 
att det skulle finnas möjlighet till olika former av hantverk.

Vi planerade ett rum för snickeri och metallhantverk och ett för söm-
nad och lera och andra mjuka hantverk. Snickeriet är välutrustat. Det krävs 
kunskap av den som skall vara handledare. I första omgången anställdes 
en person som skulle vara ansvarig för aktiviteten på heltid, men personen 
slutade innan verksamheten startade. Sen var det svårt att hitta en bra form 
för hur det skulle bedrivas. Det skulle inte handla om produktion utan om en 
skapande aktivitet med inriktning på rehabilitering. Att få patienten att försö-
ka tänka på varför man gör på det här sättet. Att inte göra det åt patienten så 
fort ett problem uppstår. 

Det finns även möjlighet att måla både i olja och akvarell, naturligtvis 
även att teckna. Kanske helt fria tekniker. Att öppna upp ett fritt sinne via 
konst kan vara läkande. Att kunna arbeta med keramik och lera planera-
des. Det hade funnits inom den allmänpsykiatriska verksamheten som hade 
inspirerat många patienter tidigare. Mjuka hantverk såsom att sy och sticka 
fanns också på Lillhagen och skulle följa med till Rågården. Framför allt inom 
sömnad finns det möjlighet att lära sig laga kläder. Byta dragkedja, sy ihop 
sömmar som har spruckit. Sy i knappar. Kanske att skapa något eget utifrån 
egna idéer, att få prova sig fram med ett mönster.

Grön rehabträdgård 
Under planeringen av Rågården ordnades ett studiebesök för ledningsgrup-
pen till Alnarps lantbrukshögskola i Skåne. Där presenterades deras utbild-
ning till trädgårdsterapeut och deras arbete med Grön rehabilitering. Vilken 
bra tanke! Vi skulle ha utrymme både innanför skalskyddet och utanför 
byggnaden. Vilken möjlighet att kunna vara ute och få se hur grönsaker växer 
och sen kanske laga till något av detta. Jag kommer ihåg att när jag började 
arbeta på ett mentalsjukhus 1972 så hade man ett växthus som fortfarande 
levererade vissa grönsaker till sjukhuset, men det skulle inte få vara kvar då 
det ansågs oseriöst att låta patienterna arbeta. De äldre av personalen kunde 
berätta att ”förr” så odlades det mesta av alla grönsaker där och det var ett 
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bra och viktigt arbete för patienterna. 36 år senare har det vänt och man har 
nya tankar om vad som är behandling och rehabilitering.

Efter Alnarp så blev jag erbjuden en utbildning på Grön Rehab för chefer 
av Västra Götalandsregionen. Detta var mest för att få kunskap om vad det 
innebär med Grön Rehab och för att jag skulle kunna skriva remiss för min 
långtidssjukskrivna personal till denna enhet. Så lyckat! Jag fick via den-
na utbildning kontakt med Gunnebo slott och trädgårdar, där det fanns en 
trädgårdsterapeut som arbetade. Samtidigt så hade en grupp personal också 
börjat tänka på att kunna starta upp något med trädgård på Lillhagen och 
de var villiga att ställa upp på en utbildning inom området. Vår chef tog till 
sig idén direkt och vi fick utbildning i ett och ett halvt år på Gunnebo, helt 
skräddarsydd för verksamheten. Först för att börja med något på Lillhagen, 
sen få med oss allt till Rågården och anpassa det till alla de möjligheter som 
skulle komma att finnas där. Under anställningsförfarandet till aktivitetshu-
set hade vi förmånen att kunna anställa en utbildad trädgårdsmästare som 
dessutom varit och är scoutledare. Den personen fick som huvuduppgift att 
hålla i funktion trädgård. Det planerades för ett stort växthus i inre parken 
med vatten, avlopp och elektricitet.

Det är stort att få möjligheten att arbeta med patienten med något som är 
så symboliskt. Att så ett frö, att ta hand om detta frö, se det växa, att blom-
ma, sätta frukt och sedan skörda. Att kunna rensa ogräs och inse att det inte 
är jag som rensas bort. Oerhört viktigt för de som tror att inte någon bryr sig 
om dem eller att man inte är värd något. 

På Rågården finns det stora möjligheter för trädgårdsaktivitet. Ett stort 
växthus i den inre parken. Växthuset är cirka 30 kvadratmeter, med plats 
för 10 personer att sitta i korgstolar med fårskinnsfällar vid ett stort bord. 
En värmekälla har installerats för att kunna förlänga tiden man kan använ-
da växthuset. På sommaren växer det olika citrusplantor i flyttbara krukor. 
Innergården i sig har odlingsbäddar, gräsytor som man hjälps åt att sköta 
och som sedan används till att spela boll på. Det finns en mening med att 
sköta gräset. Någon bryr sig om att det blir gjort och arbetet uppskattas. Yttre 
parken har dels ett område med möjlighet för odling av potatis och grövre 
grönsaker, dels ett skogsområde som behöver röjas från sly. 

I trädgårdsrehabilitering är det viktigt med många olika rum. Med höjd-
skillnader och gömställen. Där har man lyckats riktigt bra på Rågården. Det 
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finns de stora trädens skydd uppe i skogen och där man kan se långt ut över 
omgivningarna från berget utan att bli sedd själv. På innergårdarna växer det 
upp häckar som är tänkta att kunna bilda små rum för viss avskildhet. Det 
planerades öppna ytor för samvaro och spel. I yttre parken skall det finnas 
vindlande gångar som är lättillgängliga att gå på. En fruktträdgård planeras 
att växa fram.

Trädgårdsgruppen ska i stort sett ha arbete varje dag, vardagar under 
vintersäsongen och hela veckan på sommaren. Skördefest planeras att ar-
rangeras varje höst och startade redan på Lillhagen med mat och musik och 
wokade grönsaker av olika slag, kryddade med örter och med ett bröd som 
bakades av någon enhet eller i träningsköket i Aktivitetshuset. Sommartid 
sköter några patienter gräsklippningen av inre parken helt själva.

I trädgårdsgruppen handlar det väldigt mycket om årstider. Patienterna 
på Rågården har långa vårdtider och när det finns sådana här möjligheter att 
vara ute i naturen förstärks känslan av årstiderna. Sinnet tränas att uppleva 
köld, värme, blåst och regn. Man pratar om hur det var förra året, skriver 
dagbok om vad man gör och kan titta tillbaka och läsa om det. Att få kratta 
jorden eller gräset. Att förbereda en potatisodling. Köra en skottkärra full 
med sten eller jord. ”Det är karlgöra” som en patient uttrycker sig.

På vintern har trädgårdsgruppen en del aktiviteter i Annexet. Där plane-
rades för en cykelverkstad, som inte har kommit igång. Men utrymmet finns 
och nyttjas väl. Det tillverkas växtstöd inför sommaren och täljs grillpinnar 
till korvgrillning. Trädgårdsgruppen går upp i skogen och grillar korv på 
öppen eld eller bakar pinnbröd. Veden har de själva huggit och sågat upp 
i lämpliga bitar för att sedan stapla och torka. Naturligtvis är det inte alla 
patienter som får använda yxa, såg och kniv. Men med kunskap om varje 
individ och daglig bedömning av hur tillståndet är samt personligt relations-
byggande så kan man komma långt i aktivitetsarbetet.

Aktivitet hund
I det allra första förstadiet till planeringen av Rågården var vi några styck-
en som pratade om hundar och ett hunddagis. Kanske mest för att vi var 
hundintresserade hundägare och såg en möjlighet till att ha en ordnad 
hundpassning och kanske en möjlighet till någon form av arbetsträning för 
patienter. Vi insåg tidigt att detta skulle vara en möjlighet att få träna på att 

visa känslor. Att kunna krama något som är varmt och levande och där man 
känner hur hjärtat tickar i kroppen. Att få en puss av en varm hundtunga som 
inte bryr sig om att man kanske är utan tänder, eller ser lite udda ut. Att få ta 
ansvar för någon, som blir glad när man kommer. Ett ansvar som kan kom-
bineras med motion. Att hålla rent och hålla i ordning omkring hundarna. 
Vi hittade flera hunddagis där fysiskt funktionshindrade arbetar och gjorde 
studiebesök för att ta del av så mycket information som möjligt. Hundhuset 
byggdes efter de normer som kommunens Miljö och hälsa hade och efter 
jordbruksverkets riktlinjer. Vi planerade fem stora boxar med direktutgång 
till rastgårdar. 10 hundar av större storlek fanns det plats för. En rejäl separat 
rastgård byggdes. Där fanns ett kontor och ett gemensamt stort rum inomhus 
plus toalett med dusch. Vi insåg också att det bara kunde vara till för perso-
nalens hundar. Det kändes ohållbart att ha ett ansvar för främmande perso-
ners hundar. Under planeringstiden kallades det hunddagiset, men ju mer vi 
planerade, tog reda på och insåg möjligheterna för rehabilitering förändrades 
namnet till aktivitet hund. Det framstod helt klart att här lånade man ut sin 
hund till en verksamhet för att patienter ska ha en rehabilitering. Det kan 
man initialt inte ta betalt för. Hunden måste vara social, tillgänglig och kunna 
hanteras av olika personer och acceptera andra hundar i grupp. En personal 
anställdes för att vara ansvarig och fick gå den utbildning som jordbruks-
verket kräver för att starta hunddagis. Resten är tänkt att kunna skötas av 
personal i funktionsgrupp.

Musik
Redan på Lillhagen fanns det en aktiv musikgrupp som arbetade med instru-
menten som hjälpmedel. Man gjorde enklare inspelningar och man började 
bygga upp ett instrumentalt brett utbud. Inför Rågården fortsatte denna ut-
ökning till en studio som fungerar. Dagens datorer kan användas till att vara 
nästan en proffsstudio. Det finns personer som både skriver text och kom-
ponerar musiken och som själva kan få sätta ihop musiken via olika instru-
ment och sen lägga till den sjungna texten, prova med ett annat instrument, 
utvärdera och prova igen. Ett band planerades att starta med musiker som 
kan gå ut och in i bandet efter hur de mår. Kanske kunna starta en liten kör. 
Till invigningen gavs det ut en skiva.
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Multimedia
Här kan man få möjligheten att lära sig använda en dator och sköta sina egna 
ekonomiska kontakter. Många av de äldre patienterna har inte använt sig av 
datorer överhuvudtaget och behöver lära sig. De yngre kan oftast en hel del, 
men deras sjukdom kan göra det svårt att hänga med i utvecklingen. Sen är 
det problemet med restriktioner, att inte få kontakta vissa människor eller 
att inte få gå in på vilka sidor som helst. Det lades mycket planering på hur 
datorer skulle få användas, var de skulle finnas och inom vilket nätverk. På 
aktivitetshuset lades planeringen på att kunna arbeta med bild, musik och att 
kunna skriva ut ett arbete.

Skola
Patienterna har ofta en ofullständig skolgång. Framförallt är det grundäm-
nena som behöver kompletteras. En skola byggdes upp på Lillhagen men 
kommunens medel omfördelades och en allt mindre del fanns för vår grupps 
behov. En skolsal planerades och byggdes upp för användande av datorer 
som den moderna pedagogiken bygger på. Det planerades för små grupper 
eller enskild undervisning. Bredvid skolsalen finns även ett bibliotek som har 
visat sig ha stor betydelse för patientgruppen. Lite avskildhet och ett lugn 
som det brukar vara på ett bibliotek.

Målning och konst
Även inom detta område fanns det en drivande grupp på Lillhagen. Man ar-
betade både med akvarell och med akrylfärger. Detta planerades att fortsätta 
på Rågården inom aktivitetshusets regi. Att vara ute på cafétorget skulle 
kunna vara inspirerande, alternativt att använda sig av snickeriets lokaler. 
Utemiljön inspirerar till bild och form.

Det första året efter flytten
Hur gick det då med dessa idéer efter flytten till Rågården? 

Matlagningen har inte fungerat så jättebra. Vi trodde att vi var väl förbe-
redda. Lunch kommer från vårt eget kök och middag skall lagas på enheten. 
Det finns två kök per enhet och det var tänkt att varje kök servar nio perso-
ner plus personal som har pedagogisk måltid. Ny personal som inte tycker att 

de skall hålla på att laga mat har inte fått utbildning i kökshygien. Dessutom 
tycker många att dessa patienter inte skall vara i köket då de inte är fräscha. 
Precis som det var i början på Lillhagen. 

Men det finns enheter som fungerar jättebra och där patienterna själv 
sköter matlagningen och köken. Det är de två enheter där de patienter som 
har en högre funktionsnivå bor. 

Innehållet i försäljningen i cafét har lett till många debatter. Många olika 
viljor kommer fram. Hur skall varorna exponeras, vad är nyttigt att äta? Hur 
mycket får man handla? Som personal i cafét är det svårt att stå och säga att 
du inte får handla mer. Vissa saker har vi ett maxantal på. ”Kiosken är öppen 
i morgon också och du kan komma tillbaka då”. 

Cafétorget har haft julmarknad, loppmarknad och second hand-försälj-
ning, utställningar, vernissage av hantverk och måleri. Det har varit temada-
gar om kost och motion med material som bl a på ett påtagligt sätt visar hur 
många sockerbitar det finns i en Coca-Cola. Man har bjudit på alternativt 
godis och inspirerat till att baka bröd med lite fett och socker. 

Vi har haft en yrkeslärare på timanställning. Den personen blev efter 
ett halvår intresserad av att arbeta helt med detta, men lönekraven från en 
yrkeslärare matchar inte SU:s löneprofil. Idag är det en anställd personal som 
arbetar en dag i veckan med snickeri och som stöttas upp av personal från 
enheterna på timmar. Metallhantverk har hittills bestått av silversmide. Den 
kunskapen finns redan hos anställd personal, tyvärr är det ett dyrt material 
att arbeta med, så det är inte så många patienter som kan ta del av det.

En keramikugn installerades och vi hade en termin med handledning av 
en keramiker för att stärka kunskapen i personalgruppen. Det är ett hant-
verk som har vuxit enormt. Många patienter vill vara med och det sker en 
utveckling i teknik och form. Det finns mycket känslor i det som görs och som 
kanske är mest utmärkande i glaseringen.

Växthuset har fått lite värme, men är det kallt så räcker det inte till. Vin-
terförvaring av växter och första sådd av frön är perfekt att ha i trapphusen i 
entrébyggnaden, ut mot innergården. Där passerar alla någon gång och kan 
se hur det växer på våren. Första året hade vi massor av aubergine och squ-
ash i de egna odlingarna. Varje enhet tillagade squash ett par gånger i veckan 
under en period tills man inte ville äta det längre. 
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Margareta Niklasson

Planeringen av Rågården innebar att utveckla former för 
en modern rättspsykiatri. Att skilja på patienternas boende 

och aktivitet, och på deras fritid och egen tid, att få dem att 
ta ansvar för sitt liv med personal som handleder och stöttar 

utan att ta över och att stärka patienternas kontakt med 
närstående och nätverk var en grundsyn. I utmaningen ingick 
också att få alla medarbetare att dela samma bild av arbetet 

på Rågården. Margareta Niklasson var enhetschef för 
Aktivitetshuset. 
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I aktivitet hund har det varit stora hundar och väldigt små hundar. Det 
har tränats agility, lydnad, hopp över hinder. Det har studerats raser, skillnad 
mellan raser, olika färger och hårlag, hur man handskas med hund, hur man 
sköter en hund, badar, torkar och borstar en hund. Dagliga promenader. Agi-
litytävling på innergården med deltagande av både personal och patienter. 
Ansvarig personal har gått den utbildning som krävs för att få starta hundda-
gis.

Många patienter kommer till denna aktivitet. De får även träna lyd-
nadskommandon vilket i sig är speciellt. En viss tvångsmässighet är bra för 
hundens inlärning och patienten lyckas med något. Hundarna kallas för 
aktivitetshundar, då det är i aktivitet de skall användas.

Kommunen har inte ekonomi för att ge vår patientgrupp komplettering 
till grundskolenivå. Svenska för invandrare har vi fått hjälp med men endast 
för ett fåtal personer. Tyvärr så är det även brist på pedagogiska hjälpmedel. 
De program som skolan behöver går inte att installera på datorerna då de är 
sammankopplade med SU och de tillåter inte dessa program. Den undervis-
ning som nu sker är av icke utbildade pedagoger och endast ett fåtal får del 
av det.
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När jag som relativt nyexaminerad socionom kom till Göteborg 1995 arbeta-
de jag som socialsekreterare på socialkontoret i Linnéstaden.  Psykiatrirefor-
men hade nyligen införts och det gjordes stora satsningar på gemensamma 
kompetenshöjande insatser för personal inom sjukvård och socialtjänst. Jag 
fick en teoretisk grund inför mötet med klienter som ofta vårdats många år 
på psykiatriska kliniker och som nu skulle ut i ett samhälle där eget boende 
och ett självständigt liv var den nya normen. Omfattande psykiska funktions-
nedsättningar, bristande socialt nätverk, avsaknad av meningsfull sysselsätt-
ning och knappa ekonomiska resurser var mer regel än undantag. Insatser 
som boendestöd, aktivitetshus och särskilda boenden var tillgängligt för 
många men att fungera ute i samhället efter många års vistelse på institution 
var inte lätt.

Aktivitet  
och 
rehabilitering
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Rehabilitering på Rågården
När jag tio år senare kom till Rättspsykiatriska vårdkedjan som kurator fick 
jag möjlighet att vara med i en av de arbetsgrupper som startade när beslut 
äntligen var fattat om att den nya rättspsykiatriska vårdbyggnaden skulle 
byggas. Vid den tiden var ”Nybygget” den gällande benämningen. Efter åren 
i socialtjänstens värld tyckte jag att jag hade en ganska klar bild av vad en 
lång tids slutenvård skulle innehålla för att göra patienterna redo för ett liv 
utanför låsta dörrar. Ganska snart insåg jag att det jag tänkt som självklara 
delar av vården knappt fanns på Lillhagen men ingick i den framtidsbild 
som arbetats fram under värdegrundsarbetet som pågått sedan år 2000. Det 
kändes verkligen viktigt, meningsfullt och ansvarsfullt att få vara med att 
skapa förutsättningar för en modern rättspsykiatri. Ett drygt år senare var jag 
enhetschef med ansvar för den s k paramedicinska personalen – arbetstera-
peuter, arbetsterapibiträden, kuratorer, psykologer och socioterapeuter – där 
en stor del av det professionella kunnandet när det gäller rehabilitering och 
habilitering fanns. Under resans gång blev det också min uppgift att starta 
upp Aktivitetshuset på Rågården.

Mitt arbete hade en stadig förankring i verksamhetens värdegrund, mål 
och de grundläggande tankarna om vad Rågården skulle erbjuda, d v s skapa 
en verksamhet med patientens behov i fokus och möjligheter att:

• Skilja på boende, aktivitet, fritid och egen tid

• Vara delaktig i och ta ansvar för sitt liv

• Personal som handleder och stöttar utan att ta över

• Bevara och stärka kontakt med närstående och nätverk

Merparten av rättspsykiatrins patienter har omfattande och varaktiga funk-
tionsnedsättningar och vården kan ibland handla om habilitering snarare än 
rehabilitering. Traumatiska upplevelser under uppväxten och tidigt missbruk 
har många gånger omöjliggjort den normala utvecklingen av kunskaper och 
färdigheter som behövs i det dagliga livet. Den kroniska psykossjukdomen 
som majoriteten av patienterna lider av innebär psykiska funktionsnedsätt-
ningar bl a i form av nedsatt stresstolerans, minnesfunktion, initiativ- och 
planeringsförmåga. Det krävs mycket praktisk träning med rätt stöd för att 

lära in nya förmågor och strategier vilket innebär att den personal som ska 
ge det dagliga stödet behöver ha ett pedagogiskt förhållningssätt och stort 
tålamod.

Att skapa förutsättningar för att bedriva denna typ av rehabilitering inne-
bar ett stort arbete för att etablera ett nytt arbetssätt. Det innebar att gå från 
en verksamhet där det dagliga patientarbetet hade sin grund i hur akutsjuk-
vården var utformad till att i större utsträckning ha fokus på rehabilitering 
och habilitering. Det gamla arbetssättet innebar stor risk för passivisering när 
vardagliga sysslor såsom städning, matlagning och tvätt utfördes av extern 
personal i stället för av patienten. Det nya arbetssättet skulle innebära att 
dessa sysslor i större utsträckning skulle utföras av patienterna med stöd av 
personal. Aktiviteterna skulle innebära en möjlighet för patienten att ta vara 
på och utveckla avgörande funktioner för att klara ett så självständigt liv 
som möjligt efter avslutad vård. Det handlade om sysslor som skulle utföras 
i det egna rummet, i gemensamma utrymmen och i matlagningssituationer. 
Patienten skulle inte i samband med domen fråntas möjligheten att använda 
sin förmåga.

Den stora personalkategorin inom psykiatrisk slutenvård är skötare med 
kompetens i psykiatrisk omvårdnad vilket bl a innebär att observera och be-
döma symtom, ge adekvat bemötande, kontaktmannaskap, stödjande samtal 
och motivation till att följa ordinerad behandling och att skapa struktur i 
vardagen. Däremot saknade många av rättspsykiatrins personal kompetens 
inom rehabilitering och pedagogik vilket innebar en bristande förståelse för 
det tänkta arbetssättet med patienten delaktig i de vardagliga sysslorna och 
ett större fokus på strukturerad sysselsättning. Tanken om att det nya arbets-
sättet skulle spridas genom att arbetsterapeuter i större omfattning arbetade 
nära patient och personal på enheterna räckte inte till. Man kunde konstatera 
att det saknades tillräckliga kunskaper om psykiska funktionshinder, bas-
kunskaper om rehabilitering samt kunskaper om metoder och redskap för att 
arbeta med de dagliga aktiviteterna.

Kompetenshöjande insatser
En utmaning var att få alla medarbetare att se samma bild av arbetet på 
Rågården. För att skapa samsyn genomfördes seminariedagar där alla medar-
betare deltog, dels för att ta del av processen ”Steg för Steg mot Rågården”, 
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dels för att få möjlighet att diskutera framtiden med kollegor från olika enhe-
ter och professioner, ställa frågor och föra fram sina synpunkter. Många såg 
möjligheter med det framtida arbetssättet men många var också skeptiska till 
om det skulle gå att förverkliga.

Genom ett projekt som startades av BRG (Business Region Göteborg) med 
fokus på kompetens fick vi möjlighet till både stöd i planering och finan-
siering av utbildningsinsatser inom området rehabilitering och aktivitet för 
medarbetare. En ambitiös utvecklingsplan med både praktiska och teoretiska 
inslag togs fram och de första insatserna med fokus på matlagning genomför-
des året innan flytt.

Funktionsgrupper utsågs på varje enhet bestående av en arbetsterapeut, 
en behandlingsassistent samt skötare med intresse för att utveckla arbetet 
med matlagning. En lärare med kompetens inom kostvetenskap anlitades för 
att hålla teoretisk utbildning i livsmedelshygien, basala kostkunskaper samt 
praktisk matlagning i vårdmiljö.

Målsättningen på sikt var att all personal som arbetade inom vårdkedjan 
skulle ha en gemensam bild av det nya arbetssättet, som då kallades aktiv 
rehabilitering, samt att alla hade kunskap om metoder för att stötta patienten 
i den individuella rehabiliteringen/habiliteringen. Det arbete som genomför-
des under projekttiden skulle bilda modell för det fortsatta arbetet.

Efter flytten till Rågården skapades en introduktionsutbildning för alla 
nya medarbetare där en dag ägnades åt innehållet i vården och där den teo-
retiska grunden för ett rehabiliterande förhållningssätt lades.

Enheter och aktivitetshus
Det rehabiliterande förhållningssättet skulle genomsyra verksamheten såväl 
i aktivitetshuset som på vårdenheterna. Mer hemlik miljö på rehabenhe-
terna skulle skapa motivation och lust. Att få bestämma över hur det egna 
rummet skulle möbleras, att ha sina egna lakan och handdukar och att vara 
med i matlagningen var faktorer som skulle göra skillnad. De traditionella 
lösningarna i sjukvården med tvätteriets lakan, städning av städpersonal och 
färdigmat levererad i kantiner hörde inte hemma på Rågården.

Akutenhetens arbetssätt behövde se annorlunda ut p g a att det där rörde 
sig om kortare vårdtider för patienter från häkte och kriminalvårdsanstalt, 
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Det nya arbetssättet skulle skapa förutsättningar för patienten att klara ett så 
självständigt liv som möjligt efter vårdtiden: undvika den institutionalisering 
som tidigare generationers patienter drabbats av; upprätthålla och stärka de 
resurser var och en hade och skapa förutsättningar att utveckla nya; skapa en 
känsla av sammanhang, delaktighet och meningsfullhet; öka ansvarstagandet 
för sig själv, andra och den omgivande miljön. Vi kände oss övertygade om 
att det skulle leda till kortare vårdtider och en mer kostnadseffektiv vård.

nydömda patienter eller återinlagda patienter. Miljön kunde och skulle inte 
vara hemlik som på rehabenheterna men patienterna skulle ges möjlighet att 
ta eget ansvar i dagliga aktiviteter och inte bli fråntagna den egna förmågan. 
Det var även viktigt att kunna erbjuda aktiviteter för sysselsättning och fysisk 
aktivitet.

Arbetssätt
Som grund för den individuellt utformade vården behövdes en kartläggning 
av aktivitetsförmåga och funktion av arbetsterapeut och psykolog, dels med 
strukturerade utredningsmetoder, dels med omvårdnadspersonalens beskriv-
ningar av det dagliga arbetet med patienten. Det skulle leda till ett underlag 
för att planera aktiviteter på rätt nivå och i rätt omfattning. Varje patient 
skulle ha en plan som innebar en liten utmaning men samtidigt var möjlig att 
lyckas med. Inga höga berg att bestiga med risk för misslyckanden.  Arbets-
terapeutens roll skulle vara central för att planera, starta upp och ge vägled-
ning till patient och den personal som skulle ge det dagliga stödet. Samma 
arbetssätt var tänkt att tillämpas oavsett om det handlade om vardagsnära 
aktiviteter på enheten eller strukturerad sysselsättning i Aktivitetshuset.

Aktiviteter som lyftes fram som lämpliga i rehabiliterande syfte var:

• Personlig vård

• Den egna medicineringen

• Tvätt av kläder, lakan och handdukar

• Städ och skötsel av rum

• Mathållning – planering av matsedel, inköpslista, utföra inköp, tillreda 
måltider, förberedelser samt efterarbete

• Sociala färdigheter

• Betala räkningar, sköta ekonomi

• Omvärldskunskap

• Daglig sysselsättning

• Fysisk aktivitet

Rättspsykiatrisk rehabilitering
Innehåll i vården som gör att patienten efter avslutad vårdtid har bättre 
förutsättningar att klara sig i sin egen vardag och i samhället i övrigt.

Kartläggning 
och utredning av 
funktion, resurser 

och behov.

Vårdplan.
Mål och delmål.

Behandlingsplan 
för varje delmål.

Utvärdering 
av resultat.

Genomförande.
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för alla patienter, oavsett fysisk förmåga eller tidigare erfarenhet av träning, 
att vara fysiskt aktiva. Målsättningen blev att fysisk aktivitet skulle ses som 
en lika naturlig del av vården som mediciner och samtal. 

Bemanning
Aktivitetshuset var tidigt tänkt att bemannas med en liten fast personalgrupp 
och i huvudsak medarbetare från de olika vårdenheterna. Efter att ha tagit 
del av erfarenheter från många andra verksamheter beslutades om en större 
arbetsgrupp som rekryterades. Kravspecifikationen innehöll både kompetens 
inom rehabilitering och aktivitet och kompetens inom de olika typerna av ak-
tivitet. Det arbetssätt som planerades innebar funktionsgrupper sammansatta 
av personal från Aktivitetshuset med huvudansvar för respektive funktion/
aktivitet och medarbetare från vårdenheterna med intresse för och egen erfa-
renhet i aktiviteten. Arbetssättet skulle ge medarbetare på Rågården en mer 
varierad arbetssituation där fler kunskaper och erfarenheter kunde tas till 
vara. Det skulle även innebära att omvårdnadspersonal som följde sin patient 
i olika aktiviteter skulle få en bättre grund att ta vara på patientens styrkor 
och arbeta konstruktivt med hinder.

Processen
Att ha fått vara med på resan från Lillhagen till Rågården var något som är 
få förunnat. Det har varit spännande, svårt, utmanande, frustrerande men 
framför allt roligt och ansvarsfullt. Processen förutsatte en resa för både 
personal och patienter. Jag ser det som att ha gått från delar till helhet, 
att med teamarbetet som redskap sammanfoga de två olika, traditionella 
perspektiven, omvårdnadsperspektivet och rehabiliteringsperspektivet. Att gå 
från omhändertagande till stödjande personal och från patienten som passiv 
mottagare till att vara navet i vården. Rågårdens vårdmiljö skulle så långt det 
var möjligt likna en vardag ute i samhället.

Det är samhällets ansvar att fylla vårdtiden med meningsfullt innehåll.

Ordens betydelse
Den första benämningen på det tänkta arbetssättet var ”självförvaltning”. 
Grundtankarna var hämtade från kriminalvården. Benämningen kändes inte 
helt bekväm för medarbetarna, oavsett yrkestillhörighet. I strävan efter en 

En mall för dokumentation av vårdplan i patientjournalen utformades för 
att visualisera den individuella planen och förändringsprocessen. Mål och 
delmål sattes upp tillsammans med patienten, varje uppnått resultat doku-
menterades som en resurs för patienten för att sedan användas för att nå nya 
mål. Patientens delaktighet skapar motivation och bättre möjlighet att lyckas. 
Teamarbete var sedan länge ett arbetssätt i verksamheten, men det nya på 
Rågården var att se patienten som en del av ”patientens team” tillsammans 
med de professioner som är berörda av aktuella mål.

Idéer om aktiviteter
Aktivitetshuset växte fram utifrån tanken om att skapa möjlighet till me-
ningsfull sysselsättning för alla patienter, oavsett funktionsnivå, och att fysisk 
aktivitet skulle vara en självklar del av rehabiliteringen.

Ganska tidigt i processen bestämdes det att de traditionella aktiviteterna 
som funnits sedan länge – hantverk, skola och motionsaktiviteter – skulle 
finnas även på Rågården. Det var viktigt att de aktiviteter som erbjöds också 
var möjliga att fortsätta med utanför Rågården, därför tittade vi på de olika 
aktivitetshusen i staden. Det skulle vara möjligt att få erfarenhet och vana av 
en viss aktivitet inne på Rågården och sedan under permissioner kunna göra 
samma typ av aktivitet på ett aktivitetshus för att etablera sig ute i samhället. 
De aktiviteter som planerades bedömdes både intressanta och lockande att 
delta i och var även möjliga att utforma så att varje patient fick möjlighet att 
träna just de förmågor han eller hon hade behov av, t ex att följa skriftliga 
eller muntliga instruktioner, att passa tider, att samspela med handledare 
eller andra deltagare.

Var och en av aktiviteterna utformades så att de skulle kunna anpassas till 
varje patients individuella behov av aktivitet och sysselsättning. Från att bara 
ha en plats att gå till, för att fördriva tiden, för social träning, för att känna 
tillfredsställelsen av att skapa, för att få ökat självförtroende genom att lyckas 
nå ett mål till att vara en plats för arbetsträning för patienter med den typen 
av resurser.

Under tiden på Lillhagen sågs fysisk aktivitet av de flesta som en fritidsak-
tivitet, visserligen viktig för hälsa och välmående men underordnad andra 
delar av vården. De nya lokalerna och utemiljöerna skulle göra det möjligt 

Hantverk
Snickeri
Café
Musik
Multimedia
Bibliotek
Skola
Sporthall
Motion
Träningsbad

Aktivitet hund
Verkstad
Odlingsytor
Fotbollsplan
Minigolfbana
Motionsslingor
Grillplats

inne                      ute
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”Allt 
annat än hemma,
det är helvetet!”

Franz James

Fyra patienter berättar om sina upplevelser av miljön samti-
digt som den tecknas i enkla skisser. Deras känslor är uppenbart 

motsägelsefulla inför en miljö som ska kännas som hemma, 
samtidigt som den inte är hemma utan de är här av tvång. De 

saknar närheten till det staden kan ge. De vill ut. Franz James 
är inredningsarkitekt och forskare.
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bättre benämning blev det ”aktiv rehabilitering”. Det var viktigt att under 
implementeringen ha en gemensam benämning för vårt arbetssätt. Först efter 
flytten kunde vi konstatera att det vi arbetade med helt enkelt var rehabilite-
ring och habilitering i en rättspsykiatrisk verksamhet. 

I början av 2015, två år efter inflyttning i de nya lokalerna, fanns fort-
farande stora utmaningar i att få samsyn kring detta. Så här i backspegeln 
kan jag undra över om något kunde ha gjorts för att sammanfoga de olika 
perspektiven, skapa förståelse och respekt för alla professioner och ett när-
mare samarbete över de organisatoriska gränserna. Mycket av arbetet under 
projekttiden handlade om det som var nytt, mindre handlade om det som re-
dan fanns. Vad hade det för betydelse för de professioner som företrädde det 
medicinska perspektivet och omvårdnaden? Kanske var det inte tillräckligt 
tydligt att det inte handlade om att ta bort eller förringa områden utan att 
behålla det som var bra men att lägga till det som gjorde innehållet bättre.
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Under ett par månader sen vår och tidig sommar 2016 har jag samtalat med 
fyra patienter på några av Rågårdens vårdenheter. Vi har talat om hundar och 
musik, fåtöljer och skrivbord, vykort och kejsarbrev. Om miljöns meningsbä-
rande, och om upplevelsen av att vara i rättspsykiatrisk vårdmiljö. 

Under en morgonsamling när jag presenterat intervjuprojektet ropar 
en patient att miljön här på Rågården är den bästa han har sett under sina 
decennier på olika institutioner. En annan att det är bättre i fängelset! Någon 
säger att det är farligt när man gör det för bekvämt och syftar på inredning-
en. Att inlåsningen blir värre då. Någon instämmer, menar att man skall vilja 
härifrån. En annan att han ”levt samma dag i 6 år nu.” Utropen, och senare 
samtalen med patienterna får mig att tänka att miljön spelar en perifer roll, 
att tillvaron i rättspsykiatrisk vård överskuggar varje noga utvalt handtag, 
trälister av ek och designade möbler. Rastlöshet och sjukdomar, ångest och 
medicinbiverkningar framträder mot en fond av välavvägd interiör. Att då 
tala om den fysiska miljön känns ytligt, även om den uppenbarligen  gör 
avtryck. 

”Allt 
annat än hemma,
det är helvetet!”



140   Rågården Allt annat än hemma   141

En patient beskriver miljön som cynisk. Han menar att på grund av att 
den är omsorgsfull, välgjord och till och med trivsam, så blir den i sig en illa-
sinnad kommentar till den ångestskapande tillvaro som är ”samma dag”. När 
jag senare frågar F, en av intervjudeltagarna, om hon upplever sitt rum som 
sitt hem, svarar hon: ”Allt annat än hemma, det är helvetet!”

När jag besöker Rågården tänker jag att det är en märklig miljö som inte 
någon vill kalla hem. Men vad är den då för den som bor där, äter frukost och 
middag, sover innanför byggnadens skal varje natt? Och har gjort så i flera 
år. Det är för en utomstående svårt att förstå. Hur kan det förstås i förhål-
lande till arkitektur och design? Hur skall man tänka vad det gäller miljöns 
utformning, är den tillfällig för den som bebor den? 

Metod
Kort vill jag beskriva metod och tillvägagångssätt vid intervjuerna. Metoden 
som använts benämner jag Sketch and Talk. Den består av kvalitativa inter-
vjuer och visuella dokumentationer, handskisser. Skisserna utförs simultant 
med samtalen och ramas in av citat och stödord. Intervjuerna har ett väl 
definierat ämnesområde, det vill säga patientupplevelsen av den fysiska miljön. 

Med hänsyn till forskningsetiska principer benämns respondenterna med 
en bokstav istället för med sitt namn. Andra uppgifter som kan leda till perso-
nernas identifiering har uteslutits från texten. 

Att tala om en stol i femton minuter kan vara  en märklig och konstruerad 
situation. Men skissandet öppnar upp och skapar ett fokus och en delaktighet 
som bryter intervjusituationens stelhet. I rättspsykiatrin är digital doku-
mentation som foto och inspelningar ingen god idé av flera skäl, inte minst 
gällande personlig integritet men också för den skull att miljön och säker-
hetssystemen inte skall vara allmän kännedom. 

Skissandet är okomplicerat, analogt, och har fördelen att materialet kan 
stämmas av direkt med respondenten vid intervjutillfället. Vad som produ-
cerats under samtalet är tydligt och greppbart. Även skisserna tar hänsyn till 
anonymiseringen och fokuserar på föremål och rum istället för på personliga 
igenkänningstecken. Men med en skiss kan man även få med någons kontur, 
någonting som tecknar personen i förhållande till rum och möbler. 

Sammantaget har jag träffat respondenterna två till fyra gånger var under 
30-45 minuter. Utöver samtalen har jag observerat i dagrummen och haft 

åtskilliga samtal med personalen, en del har varit fördjupade och handlat om 
miljön och dess betydelse för vården, andra korta men informativa. 

Samtalen med F, R, Y och J har skett i deras boenderum, den miljö som 
kanske har störst påverkan på tillvaron, då en stor del av tiden tillbringas där, 
inte bara på natten. 

Det är ovanligt att någon utomstående besöker boenderummet och som 
regel går personal inte in ensamma till en patient. Samma sak har gällt i 
intervjusituationerna, någon ur personalen har alltid suttit med.

En viktig fråga vid intervjuerna är deltagarens erfarenhet av andra mil-
jöer, miljöer som har varit betydelsefulla på ett eller annat vis. På så sätt kan 
den nuvarande miljön ställas i relation till en annan. Att samtala om miljöer 
tillbaka i tiden öppnar även upp för samtal om framtida miljöer. Hur tänker 
man sig en kommande hemmiljö, vad är viktigt i den? Vad är inte möjligt nu, 
hur kan framtiden se ut? Samtalen om den fysiska miljön kan förhoppnings-
vis ge goda ledtrådar till forskning och till de som skall gestalta vårdmiljöer i 
framtiden. 

Återgivningen av samtalen vill ge en kort inblick i deltagarnas upplevelse 
av den rättspsykiatriska miljön på Rågården. På så sätt lär man också känna 
deltagarna något. En kort stunds samtal, ibland mycket personligt och öppet, 
ibland ”small talk”. 

Samtal med R
R blir den första personen jag träffar. Vi ses två gånger och får tid att prata 
om, och i, några olika miljöer. Före vårt första samtal går vi ut på gården då 
R vill röka en cigarett. R tänder cigarretten i hålet på den speciella tändare 
som sitter monterad på en stolpe under ett glastak. Det är här man röker, 
under taket. Det är inte tillåtet att sitta på någon av bänkarna som är utplace-
rade längs väggarna. På den här enheten får bara en patient i taget vara ute 
på gården. Därför har det samlats en kö av röksugna innanför dörren. Det 
gäller att röka snabbt. 

Vi går in igen. P ur personalen som skall sitta med under intervjun går 
mot samtalsrummet och sätter nyckeln i dörren. För honom är det givet att 
intervjun skall ske där, inte i boenderummet. Boenderummet är en privat sfär, 
respekterad men också isolerad. R och jag var redan på det klara med att vi 
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skulle vara hos honom. När P förhört sig en extra gång om att det verkligen 
förhåller sig så går vi alla tre mot R:s rum. Där finns närheten till väggar, tak, 
möbler och prylar, det som gör rummet till den enskilde patientens privata 
sfär. R sätter sig på sängen, jag erbjuds en karmstol och P sätter sig diskret på 
en stol utmed väggen.

R och jag skriver på formulären för informerat samtycke1 och småpra-
tar lite innan vi börjar prata om inredningen. Jag frågar om det finns något 
föremål i rummet som är extra viktigt för honom? Det finns allt som behövs 
berättar R. Egen toa och dusch är viktigt. Boenderummet är en plats för vila 
och det är där han sover. Gardinen är fördragen, han föredrar det, gillar 
mörkret.

Jag frågar R om han använder fåtöljen? Ibland när jag tar av mig sockar-
na, säger R. Hur är det med skrivbordet, fortsätter jag, använder du det? Det 
var ett bra tag sedan, när jag skrev vykort och brev. Inte mycket vid skrivbor-
det nu, svarar R.

R:s rum är avskalat. Det finns inget i rummet som talar om att det bor 
någon här, än mindre några ledtrådar till vem som bebor rummet. De flesta 
människor har förmodligen, när de kommit hem till någon, spanat in bok-
hyllorna för att få reda på mer om den som bor där. I boken Hemmet: boende 
och trivsel sett i historiens ljus, skriver Witold Rybczynski: ”Möbler säger allt. 
Precis som paleontologen kan rekonstruera ett förhistoriskt djur med hjälp 
av ett benfragment från käken, kan man rekonstruera en heminteriör och 
dess användares attityder med hjälp av en enda stol.” (Rybczynski & Ahrland, 
1988)

I R:s fall är det svårt att hitta något föremål i rummet som berättar om 
hans ”attityder” och om vem han är. Alla rum har ju likadana möbler, stolen 
är inte specifik för R. Det är svårt att se något unikt i R:s rum. Vad säger ett 
paket Winston? 

Men här bor någon, någon sover här varje natt. Är det hemma? Jag tar 
upp tanken om hem med R. Du skulle inte kalla detta ditt hem då? Nä, tillfäl-

ligt, svarar R. Vad gör ett hem?, undrar jag. Möblerna, bok, sover, äter, vilar. 
Här inne är som ena foten här, den andra ute, vårdtiden tar tid, säger R. Lite 
mittemellan, lite limbo? Ja, instämmer R.

När vi träffas nästa gång kommer jag återigen till morgonmötet. Jag 
sätter mig vid sidan av i en stoppad fåtölj med låg rygg, skissar och tecknar 
samtidigt ner mötets ordväxling. För mig är den fragmentarisk, men för del-
tagarna är det en invand dialog om dagens aktiviteter.

Efter en varmrökt cigarett går vi in. Personalen sätter sig diskret vid den 
fördragna gardinen. R berättar att det är sagt att hans boende skall vara till-
fälligt men att det har gått över två år nu sedan han fått klartecken att flytta 
ut. Han har väntat på lägenhet sedan oktober 2015.  

R och jag samtalar åter om tomheten i rummet. Det finns inga bilder på 
väggarna eller privata föremål i fönsternischen eller på skrivbordet. Jag tol-
kar det som att R inte vill känna sig rotad här, att hans vistelse är tillfällig och 
att det därför inte är någon idé att märka rummet, att göra det till sitt. Jag 
frågar R vad han har för känsla för rummet?

– Det är tomt, inget att göra. Vad heter det… kal, kalt, kalt… 

– Kalt?

– Kalt. Bara vilar och sover här. 

– Kan man bli van vid att vänta? 

– Nä, det finns inte tid, tror inte man kan vänja sig vid det.

– När du kommer ut sen och tänker tillbaka på Rågården, vad tänker du  
 på då tror du? 

– Vill inte tillbaks hit. 

Genom de patienter jag har mött i rättspsykiatrin på Rågården och andra 
platser har jag förstått att det inte är enkelt att lämna sjukhuset. Bland annat 
skall man ha en bostad att gå till. En patient jag träffade på ett annat sjukhus 
menade att man inte precis hamnar först i bostadskön när man uppger vilken 
adress man har för tillfället. 

1. Informerat samtycke innebär att respondenten har fått information om bland 
annat projektets syfte, risker och anonymisering. Detta projekt har även granskats 
av Etikprövningsnämnden vid Göteborgs Universitet.
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Samtal med Y
Y säger på en morgonsamling att han kan tänka sig att tala med mig en stund 
om miljön. Inledningsvis pratar vi om musik. Eftersom vi är i samma ålder 
och har liknande referenser från Göteborgs musikliv är det roligt att dela 
gemensamma minnen och upplevelser, det kan man inte med alla. 

Y säger att han gillar musik. Mest sina egna grejer. Nästa gång vi ses spe-
lar han upp sina egna inspelningar för mig. Covers, men också en egen låt. 
Det låter bra, Y har kraft och energi i rösten. 

Vi sitter på Y:s rum. På tal om miljön säger Y att ”det är modern design” 2  
och att han ser tecken på var den kommer ifrån: Globen. En gång tog han ett 
”kejsarbrev” och ”bara drog” till Stockholm. Där tog han en tablett, åt pizza-
bitar han hittade bakom stationen. Y berättar vidare att han gick till Globen 
där han spelade gitarr. 

På Lillhagen var det 70-talsdesign. Y trivdes bättre där. Det var bra med 
parken, café och pizzeria. Men det var inte bättre innanför. Det är finare 
här. På Lillhagen var det dåliga lokaler, slitna, trångt. Men, poängterar han, 
när han låg inne så var det inte på rättspsykiatrin, utan vanlig psykiatri. Jag 
undrar om Y hade eget rum då? Ibland, legat där flera gånger, första gången 
1989. Det gick i perioder, säger Y.

Rummet här på Rågården är stort och bra menar Y. Det är betongväggar, 
bra på sommaren så att det blir svalt. Jag frågar Y om han använder skriv-
bordet? Ibland, sitter där och skriver texter till låtar, eller håller ordning på 
bankkontot, säger han. Använder du fåtöljen, frågar jag. Nä, jag använder 
den som gitarrhållare. Brukar du öppna fönsterluckan ovanför skrivbordet?, 
frågar jag sedan. Nä, det är för mycket folk utanför. Jag frågar vidare om Y 
sitter i fönsternischen ut mot gården. Men får ett nekande svar: Folk står där 
utanför och röker.

Y är mycket på rummet. Där ligger han ner, lyssnar på musik, tittar på 
TV. Y berättar att allt i rummet är historia och syftar på vykorten och artefak-
terna. Förutom gitarren finns det inte många föremål. Inget av dem är äldre 
än 1,5 år berättar Y, när jag frågar om hur länge han har haft dem. Det mest 
betydelsefulla är ett kort som står i nischen, det är ett minne om kärlek, säger 
Y. Mer berättar han inte. 

Vi pratar vidare om en annan av teckningarna som står på skrivbordet, 
den är naivistisk. Y målade den när han var påtänd. Först säger Y till mig att 
jag inte skall berätta det, men tycker sen att det inte spelar ingen roll. Det är 
historia nu, säger han.

Y visar mig ett par ägg han tillverkat i keramiken. De är stöpta i en form 
och sedan stämplade med ett motiv som framträder under glasyren. Jag kän-
ner stämplarnas yta med fingrarna. Y tycker att det är roligt att vara kreativ, 
men i sommar blir det uppehåll. 

Han har jobbat med händerna så länge han kan minnas och berättar med 
inlevelse om en stuga han byggde i skogen. Den hade en stengrund som han 
lade själv. Där satt han och spelade gitarr och lyssnade på sin freestyle. Då 
var han i övre tonåren. Träffade inte någon, trots att det var nästan i stan, vid 
en sjö.

För mig låter den plats Y beskriver som en plats där man rår sig själv. 
Barndomens koja. Men också något man kan vara stolt över, något man 
åstadkommit med egna händer. Hantverk.

Jag ser framför mig ett aktivitetshus där man bygger hus och kojor. Hantverk i 
stor skala.

2. Min tolkning är att Y med ”modern design” menar att han ser likheter med 
Globen i Rågårdens formgivning. 
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Samtal med J
Vi går direkt mot J:s rum efter morgonsamlingen. En ur personalen kommer 
med. Med J går det fort. Det går undan när han pratar. Jag frågar om vilket 
som är hans viktigaste föremål? J fiskar upp en nyckel från nyckelknippan 
som hänger i en kraftig kedja i en av byxornas hällor. Med den låser han upp 
ett skåp som är placerat till höger inne i garderoben. Han plockar fram ett 
pass och ger det till mig. Det är ett viktigt minne. Jag tolkar det som att pas-
set står för en tid när J kände sig stark. Det är en fin ögonblicksbild just nu. 
Trots att jag står för nära, försöker jag göra en snabb skiss över situationen, 
jag ber J stanna kvar i rörelsen. Det är inga problem att stå i denna märkliga 
ställning för J, trots hans inre tempo. Situationen är viktig, det är betydelse-
fullt att det finns ett utrymme som är helt privat. Ett kassavalv med minnen.

J kör på i hårt tempo. Han visar mig två väggar nästan fulla av bilder, 
många är målade med gouache, egna färger som J har fått från sitt hemland. 
Det är en fascinerande mångfald av motiv, tekniker och stilar. Det går nästan 
inte att tro att det är samma person som skapat dem alla. 

J har varit under rättspsykiatrisk vård en längre tid och vi pratar om hur 
det var på Lillhagen i jämförelse med Rågården. Luften och temperaturen är 
mycket bättre på Rågården. På Lillhagen var det antingen för kallt eller för 
varmt enligt J. Han uppskattar verkligen rummet här och särskilt att det var 
nytt när han kom hit. Ingen har gått på golvet eller använt badrummet tidi-
gare. Men området runt Lillhagen var bättre. Där fanns det en restaurang. 

J:s rum, liksom de övrigas, har en fönsternisch med en bänk av sten. I 
början brukade J ligga i nischen och tänka på vad han har gjort berättar han. 
Men på bänken står det nu några plantor, en pizzakartong och en bergs-
prängare. Några frön ligger och väntar på att få gro. 

J sitter aldrig ner när vi pratar, han är på väg uppåt i ett maniskt skov berättar 
personalen. Nästa gång jag kommer för att träffa J är han nere och orkar inte 
med något samtal, vi växlar några ord ändå, det är bra så. 

Samtal med F
F har ett något större rum än de andra. Dörröppningen är bred nog för en 
sjukhussäng på hjul. När hon kom hit var hon också illa däran fysiskt. Rum-
met har en en mindre hall, lämplig för personal att ställa en fåtölj i för vak. 
Jag slår mig ner i fåtöljen mittemot F som sitter i sängen med uppdragna 
ben. Ovanför sängens huvudända till höger finns en smyg med en orange 
grön fönsterlucka med ett litet hål som kan användas för att öppna den inåt. 
I smygen står några hudvårdsprodukter. Till höger i rummet finns ett stort 
fönster ut mot gården. Det ligger flera kuddar på bänken innanför fönstret. F 
ligger där ibland och lyssnar på musik i lurarna. Jag frågar om hon påverkas 
av att det rör sig människor utanför? Det gör mig inget, säger hon. 

Var är du mest i rummet?, frågar jag. Svaret kommer snabbt från F: Säng-
en, känner mig trygg, har egna påslakan, det är det mest egna jag har här.

Jag skissar fönsterluckan och smygen ovanför sängens huvudgavel. Är 
du kvinna, som kan göra två saker samtidigt, frågar F, och syftar på att jag 
skissar och pratar samtidigt. Vi skrattar. 

F berättar vidare att hon gillar att städa och duscha för att lindra ånges-
ten. Hon säger att rummet är stökigt och att det yttre stöket påverkar hennes 
inre. Är det stökigt runt omkring blir det stökigt inne. Är det ordning runt 
omkring blir det lugnare inne, säger F. Efter en stund säger F att tidsspan-
net är kort med ADHD och att hon är trött. Vi avslutar intervjun för den här 
gången och kommer överens om att ses igen. 

När F och jag träffas nästa gång får vi vänta en stund på att någon per-
sonal kan vara med. Vi sätter oss i varsin fåtölj vid TV:n som är placerad i ett 
hörn av dagrummet så att personalen har översikt. F störs av TV-ljudet. Jag 
föreslår att vi stänger av det, vilket F gör med fjärrkontrollen. Jag föreslår att 
vi kan stänga av TV:ns bild också. Det blir lugnare.   

Jag frågar F vad hon tycker om fåtöljen hon sitter i? Hon skulle önska att 
ryggens förlängning inte gick ut fullt så mycket på sidorna. Det är jobbigt att 
hålla uppsikt när de går så högt. När vi samtalar har F satt fåtöljen med ryg-
gen mot väggen så att det känns tryggare. Det går inte att kolla då. Det är en 
del av ADHD:n, säger F. Dessutom är fåtöljerna inte särskilt sköna, tillägger 
hon.
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– Är här hemma för dig? frågar jag.

– Allt annat än hemma, det är helvetet!

Hon menar att det blir som en ofrivillig familj, att man tvingas acklima-
tisera sig, men man vill vara hemma. Det enda som får henne att må bra är 
hundarna. Senare kommer vi överens om att jag kan följa med någon gång 
till hundaktiviteten på Annexet. 

Jag kommer ut till Rågården en eftermiddag för att gå med på hundakti-
viteten. Den är inställd den här gången men vi sitter på F:s rum och samtalar 
en stund. Den här gången sitter en ur personalen på vak i en fåtölj i dör-
röppningen mot hallen, någon extra personal för att sitta med vid intervjun 
behövs inte. Innan intervjun säger F att hon har ont i huvudet och att hon är 
trött. Det stora fönstret var fördraget. F drar undan draperiet, släpper in ljus 
för att underlätta skissandet. Jag tecknar av ett par mjuka tofflor nedanför 
sängen.

Vi pratar om att aktiviteten inte blev av idag och om betydelsen av hun-
darna för F. Hon berättar att hon är en ”naturisk människa” som fäster sig vid 
djur. Hundarna slår allt, säger F med övertygelse. 

Av respekt för hundarna vill F vara drogfri. Hon menar att det är fel gent-
emot dem, fel när man är med djur. F berättar också att när det är som det 
är just nu, då visar hundarna tillgivenhet mer än vanligt. De märker att jag 
inte mår bra, hundar gör allt för sin ägare, det är nästan som att det är mina 
hundar, säger F. 

Jag frågar F om hennes erfarenhet av andra institutionsboenden? När 
F var 13-14 år hade hon bott både på Brättegården och Nereby3. Nereby är 
ingen bra miljö för ungdomar. Det är som ett fängelse, det är ett straff, man 
blir inlåst en timma om dagen för att göra läxor, göra ingenting, säger F. Hon 
berättar också att alla var tvungna att gå upp varje morgon, annars fick ingen 
röka. 

På Brättegården var rummen bra. Men på Nereby var det små rum med 
skrivbord. De var mer som en cell, säger F. Jag frågar om hon någonsin 

använde skrivbordet? Jag satt under det. Det var ett personligt skydd, jag var 
liten då, säger F. 

När jag kommer till enheten nästa gång säger en ur personalen som tittar 
på F:s schema att aktiviteten med hund är inställd, igen. Men den här gången 
visar det sig att det är fel. På grund av F:s mående sker träningen med hund i 
Rågårdens inre park, istället för träningsplanen vid annexet. F har vak sedan 
en tid tillbaka, det innebär att hon har någon som sitter på hennes rum och 
följer med när hon rör sig i gemensamma utrymmen eller går på aktivitet. 
Instruktör och hund möter upp redan i korridoren som leder ut till gården. 
F:s sätt att vara med hunden är imponerande. Hunden, som påminner om 
en schäfer i kroppen och i storlek, går disciplinerat vid F:s sida. De liksom 
hänger ihop, det syns att de har en egen relation. Det finns inget som avslöjar 
att det inte är F:s hund. 

Instruktören, F och hunden gör övningar på gräsmattan. Mycket av 
träningen involverar boll. Hunden är snabb och smidig, den har roligt. Jag 
sätter mig i en trädgårdsstol för att skissa. En hund som hoppar högt och rör 
sig i olika gångarter är en utmaning. Till slut sätter sig F med hunden och 
klappar och kliar den. Äntligen blir det lättare att skissa.   

F har en timme ute, tiden går fort, det hinns med en cigarett vid en ”rök-
svamp” innan vi går in. F är stolt över hunden och de färdigheter den visar, 
inte minst hur den kan hoppa upp och sätta sig på bänken. 

F berättar att hon alltid blir trött efteråt. Hon är ”supertrött”. Det beror på 
alla medicinerna, säger hon. Vi sitter en kort stund på rummet för att prata 
lite mer om aktiviteten innan det är dags för mig att lämna. F har kollat mina 
skisser och vill gärna ha några av dem där hunden är med. Jag kopierar dem 
med hjälp av personalen och ger till F. 

–  Har det funnits hundaktivitet på andra ställen    
  du varit på, frågar jag. 

–  Nej, säger F. 

F berättar vid ett tillfälle att hon gärna hjälper till med forskning och ser oss som 
”tillfälliga vänner”, hon gör det för att allt skall kunna bli bättre i framtiden. F 
menar vidare att hon kan berätta hur en avtändning är, för de som inte vet. Det 
har vi inte pratat om, men om hundar, det mest betydelsefulla.

3. SiS-hem för unga med LVU. SiS, Statens Institutionsstyrelse. Hem för vård av unga 
människor med LVU, LVU – Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 
unga.
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Reflektion
Berättelserna om Rågårdens fysiska miljö har präglats av upplevelsen av vad 
det är att vara inom rättspsykiatrisk vård. För några är det en sista anhalt, 
andra är där tillfälligt. Om två, fem eller femton år kan betecknas som ”tillfäl-
ligt”?  

I intervjuerna har jag inte frågat om barndomsberättelser eller skälet till 
att personen i fråga befinner sig på Rågården, men jag har frågat om minnen 
och berättelser om den fysiska miljön från andra institutioner. Merparten 
av de patienter jag träffat på Rågården och andra liknande institutioner har 
erfarenhet av tidigare vård inom kriminalvård eller psykiatri. Flera av patien-
terna berättar om LVU-vård och vistelser på SiS-hem i unga år. Jag har besökt 
SiS-hem och kriminalvård och förstår att de minnen av fysisk miljö de inter-
vjuade personerna bär med sig skiljer sig markant från den miljö Rågården 
erbjuder, till Rågårdens fördel.

Vad tycker man då om Rågården? Flera tycker att det ligger för långt bort 
från butiker och caféer. De som var med på Lillhagstiden säger att de föredrar 
den utemiljö som fanns där. Närheten till café, pizzeria och parken var viktig 
för flera av patienterna. Flera har uttryckt att det är för nära, familjärt, att de 
tycker att det är bättre med ett vi-och-dom, som i kriminalvården. Ingen har 
menat att miljön på Rågården är så tilltalande att de vill vara kvar. Alla vill 
ut.

Forskningen om den fysiska miljöns betydelse för psykiatrins vård är be-
gränsad, inte minst när det gäller möbler och inredning. Det finns få studier 
som säger något om rummens utformning, möblers form, material, hemmiljö 
kontra institutionell miljö eller om tingens betydelse.

Tingen har en betydelse, även i sin frånvaro. I R:s berättelse tecknar 
den kala miljön en bild av en långt utdragen ”tillfällig” väntan. Kanske får 
tomheten det institutionella att träda fram och ger något att ta spjärn emot? 
Att vägra göra sig hemmastadd är då inte att resignera utan ”att behålla sig 
själv”.

Föremål, som Y:s keramiska hantverk, äggen, har ytterligare en betydelse. 
De påminner om en bevarad förmåga att skapa materiella ting som ger iden-
titet, mening och tilltro. De är nytillverkade men paradoxalt nog innehåller 
de minnen. 

Man kan se den fysiska miljön som en klangbotten av objekt att resone-
ra mot. De reflekterar och förvissar oss om vilka vi är och sänder oavbrutet 
signaler om jaget. Denna återspegling rör sig mellan olika tidsrymder: fram-
tid, nutid och dåtid. Objekt som pekar på framtiden möjliggör bland annat 
nödvändig kunskap för att nå framtida mål, till exempel böcker, hantverk, 
träningsredskap. De objekt som kopplar till det dagliga, nutiden, är ofta 
kopplade till aktiviteter och socialt liv. Musikinstrument, korsordstidningar, 
dator är sådana exempel men även objekt som utgör länkar till socialt liv 
som telefon och dator. Föremål som beskriver en passerad tid påminner om 
våra förmågor – bibehållna som förlorade, socialt liv, familj och relationer. 
Exempel på sådana objekt är souvenirer, tavlor, foton och smycken. Föremål 
är helt enkelt nödvändiga för att vi skall kunna vara oss själva, bibehålla vårt 
jag.  Mihaly Csikszentmihalyi, professor i positiv psykologi, menar att ting 
”adderar en känsla av djup och helhet till jaget och dess ägare.” (Csikszentm-
ihalyi, 1993)

Inom Evidence Based Design (metod och teori om evidensbaserade 
fysiska faktorer för läkande miljö) framhålls bland annat vikten av att ge 
patienten möjligheter till självbestämmande över den fysiska miljön. Men 
hur överför man det till objekt och upplevelser? Hur får man det att funge-
ra i vårdmiljö, inte minst i förhållande till krav på säkerhet? Kanske genom 
att göra så gott man kan med relativt enkla medel? Genom detaljomsorgen 
i rummens utformning, som att den lilla fönsternischen med lucka blir ett 
altare för det mest värdefulla föremålet. Blåser det kallt från fläkten i taket 
kan du flytta din säng, eftersom den inte är fastskruvad. 

Avsikten med de här frågorna är inte att utvärdera Rågårdens miljö, 
utan ett försök att belysa några av de värden som miljön har, och att lyfta 
fram sådant som har en betydelse för upplevelsen, och i det långa eller korta 
perspektivet, för hälsa och livskvalitet. I samtalen med i R, Y, J finns det kan-
ske några indikationer, något att ta med sig vidare till studier och framtida 
miljögestaltning?  

Rågården är en ny byggnad. Frånvaron av slitage bidrar med största 
sannolikhet till att färga upplevelsen av miljön. Hur man vårdar miljön, upp-
rätthåller och uppdaterar intentionerna blir avgörande för framtiden. Inget 
är tidlöst. Ingen design är ”tidlös”. Det är ett tomt kommersialiserat  begrepp. 
Någon gång, förhoppningsvis snart, kommer även Rågården att vara en pro-
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dukt av sin tid och dess tankar, det man förmodade, det man visste, och det 
man var övertygad om. 

Då kan vi förstå och kanske få svar på de idéer som ligger bakom miljön. 
Liksom vi nu ser Lillhagens ”70-talsdesign” och andra gamla mentalsjukhus 
framträda med sina obegripligheter kommer vi också att se det vi gör idag 
med framtidens värderingar och kunskap. 

I en kommentar till 1930-talets intentioner för nybyggd psykiatri, Beck-
omberga, skriver Sara Stridsberg: 

”Stadens sjuka skulle få ett nytt hem där ingenting skulle fattas dem, 
någon skulle äntligen ta hand om dessa olyckliga som ’träffats av sinnessjuk-
dom’. Det är den drömmen som skymtar i orden av guld, förhoppningarna 
som fortfarande finns där om en ny sorts sjukhus, en ny värld där ingen ska 
lämnas utanför, där ordning och omsorg ska råda, där människoavfallet som 
ingen vet vad man ska ta sig till med – de oanvändbara och de som i århund-
raden har levt i burar under jorden – skall släpas upp i ljuset, tvättas och kläs 
i sjukhusets randiga dagkostymer. 

Det är lätt att idealisera anstalten som den perfekta platsen som skall 
göra allt det som vi människor inte förmår göra för varandra. Samtidigt är 
den skrämmande eftersom den representerar det ofullkomliga i oss: misslyck-
andet, svagheten, ensamheten.” (Stridsberg, 2014)

Idealiserar vi nu också? Är miljön för bra? Det finns de som har åsikten 
att viss miljö skall vara avskräckande. Exteriört och interiört, symboliskt och 
fysiskt. Miljön får inte vara så bra att de som är frihetsberövade vill stanna 
kvar, menar man. Om nu någon ville det? Hur som helst, frågan hänger kvar: 
en miljö ingen vill vara i, hur utformar man den på bästa sätt? 

Jag vill rikta ett stort tack till R, Y, J och F som mycket generöst har delat sina 
erfarenheter och bjudit på sin tid, liksom till all personal för ett gott samarbete. 

Referenser
Csikszentmihalyi, M. (1993). ”Why we need things” i History from Things: 
Essays on Material Culture (pp. 20-29).

Rybczynski, W., & Ahrland, L. (1988). Hemmet: boende och trivsel sett i histo-
riens ljus. Stockholm: Bonnier.

Stridsberg, S. (2014). Beckomberga Ett ode till min familj: Albert Bonniers 
Förlag.

Att förstå 
verksamhetens 

behov

Per Åke Andréasson

Byggherrens uppgift är att förse verksamheten med de 
lokaler den behöver. Det började med sökandet efter en tomt 

som uppfyllde en rad önskemål och där valet till sist 
hamnade på Rågården. Projektet bemannades och en rad 

speciella tekniska och säkerhetsmässiga krav löstes inom de 
ekonomiska ramarna. Totalentreprenad valdes för att ge en-

treprenören en frihet inom givna ramar. Det var också viktigt 
att få alla inblandade i projektet och i bygget att vara inför-
stådda med den speciella uppgiften. Per Åke Andréasson var 

projektchef på Västfastigheter.
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”Vi ska med kunskap om våra kunders behov aktivt stödja regionens verk-
samheter med ändamålsenliga lokaler, god miljö och service samt med hög 
kompetens effektivt förvalta och utveckla våra fastigheter.”

Så var Västfastigheters uppdrag formulerat när projekteringen av Rågården 
påbörjades 2004. Men projektet startade långt innan dess med att tillsam-
mans med Göteborgs kommun söka lämplig tomt för en rättspsykiatrisk vård-
anläggning i Göteborg. Några absoluta krav hade ställts upp för sökandet:

• Tomten skulle vara tillräckligt stor för att rymma en byggnad med ett 
hundratal vårdplatser och ha möjlighet till ett väl tilltaget ”frigångsom-
råde”.

• Allmänna kommunikationer skulle vara goda. Både för att personal skul-
le kunna åka kommunalt till arbetet och att patienter också skulle kunna 
ta emot besök av familj och vänner för att i slutet av vårdtiden själva 
kunna ta sig ut i samhället och till sin ”hemort”.

Det fanns också ett antal mjukare krav eller önskemål:

• Tomten får gärna ligga rimligt nära något akutsjukhus för att kunna 
samverka runt somatiskt sjuka patienter.

• Tomten får gärna ligga rimligt nära kriminalvårdens anläggningar för att 
kunna ta emot kriminalvårdspatienter som insjuknar under strafftid.

• Tomten får gärna ligga nära häkte för att underlätta rättspsykiatriska 
utredningar av häktade.

• Tomten får gärna ligga i ett område där en fungerande infrastruktur för 
teknisk försörjning finns.

Att förstå 
verksamhetens 

behov
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Många förslag undersöktes och förkastades för att de dåligt uppfyllde de krav 
som hade ställts upp. Under en ganska lång tid arbetade vi med en placering 
nära Lillhagens sjukhus och kriminalvårdens anläggning i Skogome. Här 
fanns dessutom goda möjligheter att hänga på den infrastruktur som redan 
fanns vid Lillhagens sjukhus. Befintlig personal skulle dessutom inte få stor 
skillnad vad gäller arbetsresor och befarat motstånd från omgivande samhäl-
le skulle förhoppningsvis inte bli så stort.

Men på den punkten misstog vi oss. En stor protestaktion utbröt med 
fackeltågsdemonstration av hela familjer emot att en så farlig verksamhet 
skulle placeras nära deras barns hem, skola och lekplats (en verksamhet som 
redan fanns där!). På efterföljande informationsmöte på Lillhagens sjukhus 
var det ändå inte värre än att demonstrerande föräldrar lät sina barn leka ute 
i mörkret mitt i rättspsykiatrins frigångsområde. 

Politikerna tog de protesterandes parti och ett nytt sökande påbörjades. 
Denna gång med platser längre ut från Göteborgs centrum och till och med i 
någon kranskommun. Så småningom blev en gammal jordbruksfastighet i an-
slutning till Lärjedalens golfbana den plats som utpekades som lämplig eller 
som vi som arbetade med projektet då tyckte minst olämplig för en rättspsy-
kiatrisk klinik. Självklart jämförde vi gärna med tomten mellan Lillhagen och 
Skogome! Men uppgiften var given och det var bara att kasta sig över den!

Vi skriver nu år 2004 och projektet skulle bemannas med projektledning 
och projekterande konsulter. Heléne Axberg, projektledare på Västfastigheter, 
skötte den upphandlingen i samråd med mig. Den externa projektledare som 
blev anlitad var Lennart Olsson, CA consultadministration ab. Konsultgrup-
pen i övrigt såg ut som följer: Arkitekt: White arkitekter med Maria Öhman 
som ansvarig. Konstruktör: VBK med Jan Tureson som ansvarig. VVS-projek-
tör: Axro Consult AB med Anders Walter som ansvarig. El-projektör: Ramböll 
Sverige AB med Kai Brandt som ansvarig. Landskapsarkitekt: White arkitek-
ter med Helena Bjarnegård som ansvarig. Geotekniker: WSP med Michael 
Engström som ansvarig.

Ingen av de inblandade konsulterna, och inte heller Västfastigheter, hade 
erfarenhet av att projektera en nybyggnad för rättspsykiatrisk vård. Endast 
Heléne Axberg hade begränsad erfarenhet från den mindre ombyggnad som 
hade skett av rättspsykiatrins lokaler på Lillhagsparken.

Ledande för genomförande av projektet – ända in i mål – var radarparet 
Elsa Ivarson (verksamhetens projektledare) och Lennart Olsson (Västfast-
igheters projektledare). De genomförde detta med stort engagemang, stor 
kunskap och stor nyfikenhet och lyhördhet för varandras områden, men ändå 
med respekt och förståelse för att de hade både en egen och en gemensam 
roll.

En styrgrupp (Projektledningsgrupp) för projektet med representation 
från vården (SU) och Västfastigheter bildades för att följa och styra arbetet. 
Ordförandeskapet i gruppen sköttes inledningsvis av vården för att senare, 
när projektet fått en fastare form och gått in i ett genomförandeskede tas 
över av Västfastigheter.

Vad vi hade att falla tillbaka på var ”Rättspsykiatrin – ingen ’hopplös’ 
specialitet” (2003-12-09). Ett värdefullt dokument för att förstå hur Rätts-
psykiatriska vårdkedjan inom SU (Sahlgrenska Universitetssjukhuset) har 
utvecklats och vilka dess villkor är idag och i framtiden.

Målet var tydligt. Patienten skall rehabiliteras till ett normalt liv utan risk 
för återfall i brott! De lokaler, som i så hög grad förväntades bidra till detta 
resultat, skulle vi få vara med om att skapa/tillhandahålla. En uppgift som 
på många sätt skiljer sig från att skapa byggnader för olika typer av somatisk 
vård där medicinteknisk utrustning många gånger ställer krav på lokalernas 
utformning och utrymme.

Den andra delen av uppdraget att utveckla och förvalta byggnaderna blev 
en minst lika spännande och krävande uppgift. Att på en plats där teknisk 
försörjning i hög grad saknades skapa en anläggning som skulle fungera 24 
timmar om dygnet årets alla 365 dagar var utmanande. Anläggningen skulle, 
utan hjälp utifrån, kunna fungera som byggnad även om eltillförsel från elnä-
tet saknades. Och dessutom med full säkerhet och god driftsekonomi.

Tekniskt löstes detta genom att värme och kyla fås från ett antal bergvär-
mepumpar som tar sin energi från ett borrhålslager i berget. Reservel skapas 
vid de tillfällen när leverans från elnätet uteblir med hjälp av dieseldrivna ge-
neratorer. Dessa dieselmotorer levererar då också värme och varmvatten till 
anläggningen. På så sätt behövde vi inte bygga reservelanläggning för att dri-
va bergvärmepumparna. Detta gjorde att reservelanläggningen kunde minska 
i storlek väsentligt. Men för att garantera full eltillgång var vi tvungna att 
bygga två reservelaggregat, som vart och ett skulle klara hela elförsörjningen.
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Socialstyrelsen hade krav på att hela anläggningen skulle vara ”rymnings-
säker” (säkerhetsnivå 2) och dessutom en mindre del vara ”fritagningssäker” 
(säkerhetsnivå 1). Verksamheten hade uttryckt det så här: ”säkerheten skall 
finnas men inte synas och därigenom vara provocerande”. Särskilt stor vikt 
lades vid patientens privata sfär, det egna rummet och toaletten. För att alla 
skulle kunna se och lämna sina synpunkter byggdes provrum upp i anslut-
ning till rättspsykiatrins lokaler på Lillhagsparken. Dessa rum användes sedan 
också som referensrum i samband med upphandling och bygge.

En stor fördel skulle också vara om så stora delar av anläggningen som 
möjligt hade markkontakt. Var detta verkligen möjligt att ordna? Olika 
lösningar provades i den lutande terrängen. Till slut fastnade vi för en lös-
ning där byggnaderna i sig var säkerhetsgräns och skydd mot omgivningen. 
Därigenom behövdes inga höga staket eller murar av säkerhetsskäl. Endast 
en mindre del av anläggningen, den med den högsta säkerhetsnivån, har ett 
stängsel mot terrängen, men placerat på ett sådant sätt att man nästan måste 
veta att och var det finns för att upptäcka det.

Vad som hela tiden varit viktigt är att hålla frågan ”behöver vi detta och 
i denna storleken” levande. Allt för att anläggningens ekonomi, både i pro-
duktions- och brukandefasen skulle bli rimlig. Under arbetets gång gjorde vi 
en särskilt ordentlig översyn av lokalernas storlek och kunde med bibehållna 
funktioner minska anläggningen ett antal kvadratmeter.

Rättspsykiatrisk verksamhet har utöver säkerhetskrav på byggnaderna i 
form av lås och larm också krav på beteende hos de som arbetar med fastig-
hetsskötsel och fastighetsunderhåll. Ingen får arbeta ensam, utan vårdperso-
nal närvarande, i närheten av patienter. Verktyg och annat som skulle kunna 
bli ett tillhygge får inte lämnas utan ständig uppsikt. Dessa krav påverkade 
också utformning av anläggningen på det sättet att så lite saker som möjligt 
av sådant som kräver skötsel/underhåll placeras i anslutning till platser där 
patienter vistas. Hela anläggningen fick en teknikvåning med olika typer av 
apparatrum och därmed en möjlighet att t ex utföra avloppsrensning utan att 
gå in i boendedelar. På samma sätt kan justering av värme- och ventilations-
system inklusive filterbyte ske i denna våning. Personalbesparande för både 
för vård och fastighetsskötsel genom att sådant kunde ske utan att behöva 
arbeta i patientmiljö.

Som beställare av en byggnad finns det, i samband med byggandet, två 
frågor som alltid måste vara aktuella.

• Hur kan man få entreprenörer intresserade av projektet och hur kan 
man utnyttja deras kunskap om själva byggprocessen?

• Hur kan man få alla inblandade, från platsledning till den enskilde hant-
verkaren, involverade och engagerade i processen?

I projektet Rågården valde vi totalentreprenaden som entreprenadform 
för att ge entreprenören mesta möjliga frihet att inom givna ramar, ibland 
uttryckta som tekniska krav, ibland som funktionskrav, utforma både byggna-
der och markanläggning. Erfarenhetsmässigt vet vi att detta ger oss flera och 
ekonomiskt mer fördelaktiga anbud än om vi i varje detalj har bestämt hur 
saker skall lösas. Det gör också att vi inte behöver lägga pengar på, ibland 
omfattande, omprojekteringar när entreprenören vill producera byggnaden 
på ett annat sätt än vad vi hade detaljprojekterat för.

När det gäller att få människor engagerade och involverade i projektet 
är det information som är nyckeln. Jag kan inte låta bli att tänka på de båda 
stenhuggarna som hade helt olika uppfattning om vad de höll på med. Den 
ene höll på att efter en detaljritning hugga på en sten som både såg konstig 
ut och var besvärlig att hugga. Inte mycket stolthet där. Den andre, som 
visste var stenen skulle sitta och varför den måste se ut på detta konstiga sätt, 
kände sig stolt över att vara med om att bygga en katedral. 

I Rågården siktade vi mot ”katedralmodellen”. Så snart totalentreprenö-
ren var upphandlad samlade vi alla inblandade till en heldagsinformation 
om projektets utformning och tillblivelse, samt hittills utförd projektering 
fram till förfrågningsunderlag. Från den rättspsykiatriska verksamheten 
deltog verksamhetens projektledare som beskrev vad rättspsykiatri är och 
rättspsykiatrins uppdrag. Från beställaren deltog projektledning, dittills 
anlitade projektörer, som var och en beskrev sitt fackområde, och kommande 
kontrollorganisation. Från totalentreprenören deltog egen personal i ledande 
funktioner, de viktigaste underentreprenörerna och de projektörer som skulle 
göra detaljprojektering av projektet. Detta blev ett överlämnande av stafett-
pinnen till nya människor. De nya projektörerna fick också möjlighet att, 
antingen genom direkta eller via av projektledningen förmedlade kontakter, 
under hela byggtiden ställa frågor till de som hade format projektet från 
början. 
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Ett unikt 
programarbete

Heléne Axberg

Programarbetet bedrevs i tvärprofessionella grupper som 
tog fram en övergripande verksamhetsbeskrivning som sedan 

omsattes i funktionsprogram för avdelningarna. Växlingen 
mellan tvärdisciplinära och avdelningsvisa arbetsgrupper 

framstår som en förebild för framtida liknande projekt. 
Den tydliga visionen och det väl genomarbetade och för-

ankrade programmet gjorde att mycket få bantningar skedde. 
Heléne Axberg är arkitekt och projektledare 

Västfastigheter.
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När sedan produktionen på plats kom igång höll rättspsykiatrins ansvari-
ga återkommande informationer efter hand som nya yrkesgrupper och hant-
verkare kom till. Vi tror att vi på detta sätt kunde öka intresse och förståelse 
för rättspsykiatrins villkor och ge en förståelse för varför ibland obegripliga 
lösningar måste se ut på ett visst sätt.

Blev nu anläggningen så bra som vi hade tänkt? När det gäller vårdde-
len får andra uttala sig. När det gäller fastighetsdelen har väl problemen 
varit ungefär desamma som vid alla nybyggen. Allt fungerar inte från första 
dagen, men blir bättre efterhand och idag har vi en i stort sett väl fungerande 
anläggning. 

Några missar, som vi får leva med har vi gjort. Så t.ex. har våra tankar 
om att allt avfall från gårdarna skall kunna komposteras och användas för 
jordförbättring inte visat sig hålla. Grönavfallet är, åtminstone inlednings-
vis, mycket större än vad vi trott. Borttransport måste ske genom hissar ner 
till kulvertvåning för att sedan lastas ut tillsammans med övrigt avfall från 
anläggningen. Både besvärligt och dyrt. På samma sätt är det inte enkelt att 
komma in med någon ”lyftanordning” för att kunna utföra skötselarbete på 
hög höjd inom anläggningen. Ett ”servicehål” (port) i de sammanbyggda 
husen hade varit bra att ha. 

Personligen är jag glad över att ha fått vara med på resan från Lillhagen 
till Rågården. Den har gett en inblick i hur rättspsykiatrisk vård fungerar och 
i den rättspsykiatriska vårdens villkor och förutsättningar. Jag är också glad 
över att det finns människor som med sådan glöd går in i arbetsuppgiften 
att rehabilitera de som i psykiskt sjukdomstillstånd har begått de hemskaste 
handlingar. Ni är värda all beundran!
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Ett unikt 
programarbete

Min uppgift som projektledare från Västfastigheter (VF), beställare av Rågår-
denprojektet, var att skapa en organisation och idé kring hur programarbetet 
skulle bedrivas. Detta arbete görs oftast tillsammans med verksamhetens 
projektledare. VF handlade sedan upp konsulter, bland annat arkitekt för 
projektet.

Jag deltog tidigt i olika utredningar för nybyggnadsprojektet och hade 
därför god kännedom om de olika tomtutredningarna, planarbetet och verk-
samhetens visionsarbete som ägde rum före 2005. Senare fick jag uppdraget 
som projektledare för ombyggnadsprojektet 2005–2007, och fick därigenom 
nyttiga erfarenheter av lokalanvändning och verksamhetsinnehåll som under-
lättade arbetet med programmet för nybyggnaden på Rågårdentomten.

Uppdraget inleddes i januari 2006 med att Rättspsykiatriska vårdkedjan 
(RPV) tillsammans med VF arbetade fram ett förslag till organisation av 
nybyggnadsprojektet med en preliminär tidplan, som antogs av styrgruppen. 
Jag och RPV:s projektledare Elsa Ivarson träffades när det allra första visions-
arbetet för RPV:s framtid var klart och strax därefter startade vi arbetet med 
ombyggnaden. Jag fick redan vid första mötet ett mycket gott intryck av hen-
ne som en erfaren och ödmjuk person. Det skapade en trygghet och tillförsikt 
i arbetet att ha med en projektledare som var fast anställd i verksamheten 
med syftet att arbeta med  kvalitetsfrågor, utvecklingsfrågor och inte minst 
planeringsfrågorna för lokalerna. Hennes långa erfarenhet från kriminalvår-
den, varav många år som chef, var också en stor tillgång för det konkreta 
programarbetet, och en framgångsfaktor för arbetet med många frågor. Att 
hon också var med i ledningsgruppen var en stor tillgång. Att ha en projektle-
dare som har ett jämställt beslutsmandat med enhetscheferna är ovanligt.
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Vid mina första besök 2005 i de befintliga lokalerna tillsammans med 
Elsa Ivarson och Frances Hagelbäck Hansson noterade jag långa korridorer 
med ljusa dagrum som var enkelt möblerade i mitten av avdelningarna och 
personligt inredda vårdrum. Miljön var en blandning av sjukhus och hemlika 
funktioner och rum med säkerhetskrav som inte motsvarades av tillräckligt 
bra lokaler eller anläggningar för säkerhet. Det fanns inga lås på de slitna 
dörrarna till patientrummen, inga bra larmsystem och inga moderna låssys-
tem till avdelningsentréerna. Personalen hade svårt att övervaka patienterna, 
patientutrymmen som rökrum, balkonger, takterrass, samtals- och besöksrum 
var i bedrövligt skick och jag fick faktiskt en lätt chock när jag insåg att detta 
skulle kallas sjukhuslokaler.

Att patienterna bodde och levde många år i den här slitna och dåligt an-
passade miljön var en skamfläck både för vården och fastighetsförvaltningen. 
Allt kunde bara bli bättre. Och nu visste vi att allt skulle bli bättre, rena him-
melriket väntade några år bort efter att vi ”bara” skulle planera och bygga
ett splitternytt sjukhus på jungfrulig mark.

Ombyggnad var nödvändig för att hålla ut med verksamheten tills en ny 
byggnad skulle stå klar. Den beslutades, planerades under hösten 2005 och 
kunde genomföras under 2006 med hjälp av ett pussel av evakueringar.

Programarbetets former
Vanligtvis bryts verksamheten ner i olika delfunktioner och dessa kartläggs 
var för sig i olika enheters huvudfunktioner och delfunktioner, antal behand-
lingar och vårdplatser, antal personal, hur patienter och personal förflyttar 
sig, hur varor och gods transporteras, öppethållande m m. En viktig del 
utgörs av hur verksamheten planerar att förändras framöver, både på lång 
och kort sikt. Det ger en bild av olika enheters verksamhet, struktur, och 
samband.

Fördelen med detta arbetssätt, där varje delverksamhet representeras av 
en arbetsgrupp, är att alla gruppdeltagare har stor kunskap om respektive 
verksamhet. Det är enkelt att gå på djupet inom respektive verksamhetsområ-
de. Nackdelen är att helhetsfrågorna ofta förbises eller ges för lite utrymme. 
Övergripande resonemang som bildar ramverk för verksamheten och därmed 
för byggnaden riskerar att tappas bort. Det finns en risk att förlora förstå-
else för andra delverksamheters behov och hur övergripande prioriteringar 
behöver göras.

Verksamheterna dokumenteras övergripande i avdelningsfunktionspro-
gram (AFP) och lokalförteckning och senare mera detaljerat i rumsfunk-
tionsprogram (RFP). Arbetet bedrivs i olika brukargrupper där en bredd av 
kompetenser ingår, i vårdbyggnadssammanhang vanligtvis olika chefsroller, 
läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sekreterare och representanter för 
olika servicefunktioner. I Rågårdenprojektet deltog även psykolog, kurator, 
socioterapeut, arbetsterapeut och skötare.

Verksamhetsbeskrivning
I Rågårdenprojektet fanns möjligheten att starta med en funktions- och 
verksamhetsorienterad programfas, som inte tog sikte på lokalytor och rum i 
första hand, utan fokuserade på verksamhetsbeskrivningar för den framtida 
vården. Vi startade med att organisera arbetsgrupper för varje del av den 
befintliga och tillkommande verksamheten. Arbetet i grupperna leddes av 
mig och Elsa Ivarson. Även Lennart Olsson, CA consultadministration ab, som 
handlats upp som  projektledare för Västfastigheter, deltog.

I samtliga arbetsgrupper ingick två enhetschefer med ansvar för att dels 
stödja själva processen i gruppen och dels att tillsammans med övriga del-
tagare föra ut diskussionerna i sina arbetslag. Antalet medarbetare i arbets- 
grupperna varierade mellan fyra och nio personer. Deltagarna i de patientnä-
ra grupperna, som var nio personer i vardera, utsågs tvärprofessionellt och 
kom från samtliga yrkesgrupper i teamet runt patienten. De utsågs utifrån sin 
person, funktion, kompetens och erfarenhet. Uppdraget innebar ett person-
ligt ansvar att efter varje möte uppdatera sina arbetskamrater på enheten om 
diskussionerna.

Arbetet inleddes med en introduktion och förankring i projektgrup-
pen (ledningsgruppen) om uppdraget, metod och förutsättningar. Samma 
information fick arbetsgrupperna, som också försågs med en del skriftligt 
material. Innehållet i Vision Nybygge friskades upp. ”Vision Nybygge” var 
själva grundpelaren. Redan från allra första början och genom hela den långa 
processen fram till slutet har visionen fungerat som det givna styr- och ram-
dokument som den var tänkt att vara. Något att hålla sig i när det stormade. 
Alla visste vad som gällde och det minskade risken för att hamna fel.
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Uppgiften för våren 2006 var att producera en verksamhetsbeskrivning av 
kärnan i det mest patientnära arbetet, d v s att komma fram till en gemensam 
tvärprofessionell beskrivning av bästa möjliga förutsättningar för bästa möjli-
ga professionella rehabiliteringsarbete inom rättspsykiatrin.

Arbetsmetoden vi använde var att i de tvärprofessionella arbetsgrupper-
na genomlysa och analysera innehållet i kärnverksamheten på längs och 
tvärs. Gruppdeltagarna med sina olika professioner och erfarenheter fick 
beskriva sin bild av ”det optimala rehabiliteringsarbetet”, utifrån så kallad 
tyst kunskap eller beprövad erfarenhet. Tillsammans och efterhand växte så 
verksamhetsbeskrivningen fram. Spelreglerna för deltagarna var att innanför 
ramarna tänka nytt och fritt i stort och smått, påhejade och uppmuntrade av 
oss projektledare.

När programarbetet för nybyggnaden äntligen kom igång blev det en 
rivstart därför att alla hade väntat så länge och hoppats så mycket. I andra 
sammanhang innebär väntan på beslut inte sällan att en hel del av de ur-
sprungligen entusiastiska tappar sugen, men så var det absolut inte här. Det 
var bara att drrrrrrra igång!

All personal, åtminstone de jag träffade som deltagare i arbetsgrupperna 
var väldigt intresserade och engagerade, och hela verksamheten var, trots att 
den var utspridd i olika våningar och byggnader, inte större än att det gick att 
greppa.

Det tog en tid att förstå själva begreppet rättspsykiatrisk vård, ganska nytt 
men också under förändring. RPV själva poängterade också tydligt begreppet 
Rättspsykiatrisk vårdkedja, med öppen- och eftervård som ingående delar. Ut-
bildning och forskning inom området var också nytt och växande. Vi arbetade 
även på akutavdelningen,  avdelning 19, inhyrd vid rättspsykiatriska kliniken 
i Hisings Backa, där vi fick ytterligare perspektiv på hur lokalerna för de 
akuta patienterna kan se ut, i det här fallet i en byggnad som ursprungligen 
formats för kriminalvård, och som inte var idealisk för vården.

Planeringsarbetet med visioner och målbilder hade gett stor förståelse för 
helhetsfrågorna, vilket resulterade i att även det fortsatta programarbetet gav 
plats för de övergripande resonemangen. Arbetet sammanfattades i ”Verk-
samhetsbeskrivning”, som sedan blev grunden till ”Avdelningsfunktionspro-
grammet”. 

Programarbetet
Efter den första programarbetsfasen var det dags att ta med arkitekterna i 
arbetet, från september 2006. Valet i upphandlingen hade fallit på White 
arkitekter, erfarna från det nyligen genomförda projektet Allmänpsykiatri där 
verksamheten flyttats från Lillhagsparken till Östra sjukhuset. Det nybyggda 
huset togs i bruk samma höst som vi bedrev programarbetet för Rågården, 
och kunde nyttjas som en viktig referens för ytor, funktioner och helhet.

Vi kallade den här delen i programprocessen för ”Den gemensamma 
bilden” med målet att beskriva hur visionen översatt från vårens arbete till 
”Verksamhetsbeskrivning” skulle komma att avspegla sig i krav och funktio-
ner i bygget. Detta var upptakten till ett lite annorlunda sätt att genomföra 
programarbetet.

 1. Rehabenhet+poliklinik

 2. Akutvårdsenhet

 4. Ledning, FoU, mm

 3. Aktivitet

 5. Teknik och säkerhet

Verksamhetsbeskrivning Avdelningsfunktionsprogram
”Den gemensamma bilden”

Rumsfunktionsprogram

 1. Rehabenhet+poliklinik

 3. Aktivitetscentrum

 2. Akutvårdsenhet

 1. Rehabenhet
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 2. Akutvårdsenhet

 4. Kök 4. Ledning, FoU, mm

 6. Försörjning

 3. Aktivitet

 5. Poliklinik 5. Teknik och säkerhet

 7. Stödfunktioner

jan 2007–jan 2008sep–dec 2006våren 2006



168   Rågården Ett unikt programarbete   169

Fyra nya arbetsgrupper tillsattes i nya konstellationer. Två enhetschefer 
och fem medarbetare i varje, d v s tjugo kloka och engagerade medarbeta-
re tillsammans med sina chefer. Deltagarna utsågs tvärprofessionellt från 
samtliga enheter i verksamheten som garant för att allt skulle komma med. I 
uppdraget till deltagarna ingick liksom i föregående arbete att föra en dialog 
ute på enheterna ihop med kolleger och chefer om diskussionerna i gruppen.

I samtliga grupper ingick Elsa Ivarson som projektledare för RPV, Heléne 
Axberg för Västfastigheter samt arkitekterna Maria Wetter Öhman och Krister 
Nilsson, båda från White arkitekter, Göteborg.

Uppdraget till grupperna var att parallellt med varandra arbeta med 
samtliga verksamhetsprogram för hela verksamheten. Det var Sanna Richter, 
biträdande verksamhetschef vid RPV, som kom med den bärande idén till 
denna metod. 

Grupperna arbetade var för sig i en process där gruppdeltagarna fick ta 
stort ansvar för både helheten och samtliga ingående funktioner i proces-
serna. Det blev ett sätt för projektgruppen att testa om idéerna och ”den 
gemensamma bilden” skulle hålla. Metoden hjälpte oss också att ringa in 
problemområden som vi behövde borra djupare i. 

Arbetet sammanfattades därefter i den tvärdisciplinära ledningsgruppen 
tillsammans med arkitekterna och oss projektledare till ett Avdelningsfunk-
tionsprogram, klart i december 2006.

Tvärdisciplinära gruppsammansättningar präglade programarbetet på 
flera sätt. Dels fick helhetsfrågorna förhållandevis stort utrymme, vilket 
medförde att de övergripande mål- och visionsbilderna på ett bra sätt fanns 
närvarande genom hela processen. Dels kunde frågor kring samutnyttjande, 
prioriteringar och eventuella bantningar belysas på ett sätt som blev begrip-
ligt för alla. En förståelse för det gemensamma bästa och en bra förankrings-
process kunde prägla programarbetet.

Komplexitet och programkrav
Verksamhetsbeskrivningen visade på komplexiteten i rättspsykiatrins upp-
drag.

Det finns några grundläggande faktorer, som är unika. Främst är det de 
långa vårdtiderna, i genomsnitt fem år. Det handlar om ett långvarigt boende 
på en institution med de risker för hospitalisering och stigmatisering som det 

innebär. Lokalerna och omgivningarna påverkar i allra högsta grad patientens 
dagliga liv. Patienternas problematik är komplex och sammansatt, vilket gör 
att det behövs specialiserad både medicinsk behandling och kvalificerad so-
cial rehabilitering under lång tid. En annan faktor är verksamhetens karaktär 
som samhällsuppdrag, som ställer  höga krav på samhällsskydd och på den 
fysiska säkerheten.

Höstens arbete innebar att tänka utifrån ett optimalt fungerande ”hus” 
med alla de nödvändiga krav och funktioner som gör verksamheten till den 
läkande miljö som visionen siktar på. Här ingår även alla utomhusmiljöer. 
Kraven på säkerhet och hanteringen av denna var ständigt närvarande i 
arbetet.

I det följande arbetet under våren 2007 med Rumsfunktionsprogram, 
RFP, återupptogs separata möten för respektive verksamhet, för att senare i 
avstämningsmöten återigen arbeta tvärdisciplinärt. På detta vis hade man 
genom processen växelvis arbetat med tvärdisciplinära och avdelningsvisa 
grupper.

I arbetet med RFP träffades arbetsgrupperna med projektledare, arki-
tekter och en del andra konsulter och fick på något sätt ner stort och smått 
i form av kravställningar och lokallistor och RFP-blanketter. Det var allt från 
universitetslokaler (”Hur gör vi om vi får en professor i Rättspsykiatri?”) till 
avdelningsstorlekar och aktivitetsformer som bearbetades till program.

Aktivitetsgruppen var minnesvärd. Idéerna flödade. Så småningom 
gick önskedrömmarna om bassäng, hunddagis och självförvaltning rakt in 
i  programmen och blev konkreta till omfattning och innehåll. Jag minns 
att jag tänkte att all denna kreativitet kan stå oss dyrt senare, men jag var 
egentligen själv lika entusiastisk och tröstade mig med att vi kan säkert hitta 
budgetlösningar på flera av förslagen. Eller också får vi banta på anspråken 
efter kalkylering, då brukar det bli uppenbarat att önskedrömmar kan bli 
alltför kostsamma. Så blev det inte. Allt som stod i programmet utfördes med 
samma höga kvalitetsnivå. Märkligt vilken kraft det kan finnas i ett genomar-
betat program.

Projektunika frågor
I organisationsplanen för projektet hade RPV beslutat att projektgruppen  
skulle utgöras av hela verksamhetsledningen. Detta är en ovanlig form i det  



170   Rågården Ett unikt programarbete   171

arbete vi vanligtvis bedriver. De stora sjukhusprojekten i Västfastigheters regi 
brukar ha flera olika representanter från olika håll i projektgruppens kärna, 
men i detta fall utgjordes projektgruppen av hela verksamhetens lednings-
grupp kompletterad med Västfastigheters projektledare. Projektgruppsmöte-
na ägde rum på fredag eftermiddag efter verksamhetsledningens ordinarie 
möte. Här diskuterades allt, men på ett sätt som tog upp och fokuserade på 
de gångna veckornas arbete, och man tog raskt beslut som gjorde det möjligt 
att rulla vidare efter plan kommande måndag. En stämning av ivrig beslut-
samhet är det jag minns bäst från dessa möten.

Flera frågor släpade som alltid i stora projekt, men de togs upp regel-
bundet med förnyad kraft och vreds och vändes på med nya perspektiv och 
utredningsmöjligheter. Säkerhetsfrågor och självförvaltning var stora spörs-
mål. Självförvaltning, att patienterna skulle sköta stora delar av sitt dagliga 
liv som matlagning och tvätt själva med stöd och assistans av personalen, 
fick direkt påverkan på lokalutformningen inom vårdenheter och egna rum. 
Säkerhetsfrågorna fick ett eget program för att stödja förslag till hela anlägg-
ningens utformning och de kommande valen av tekniska lösningar.

Patienternas boenderum ville vi ge mindre sjukhuskaraktär. De skulle 
vara möjliga att möblera individuellt på många olika sätt. Vi hade diskuterat 
tillgänglighetsfrågorna i ett särskilt programarbete som sammanfattades i ett 
programdokument. Eftersom boendetiden är så lång, i genomsnitt fem år, 
planerade vi patientrummen efter bostadskrav. Vi behövde alltså inte ha ett 
fullt rullstols-WC till varje rum, utan endast två helt tillgänglighetsanpassade 
bostäder per vårdenhet (en per boendegrupp om 9 patienter). Så sparades 
mycket yta och löpmeter korridor, men framför allt kunde vårdenheterna 
göras mer bostadslika och trevligare. Lösningarna fick senare stor skärpa för 
att ändå fungera för alla.

Öppenvård, förvaltningsrättens lokaler och besöksfunktionerna liksom 
administration, ledning och personallokaler skulle samlas i en entrébyggnad 
med annorlunda och till en del färre säkerhetskrav än de egentliga vård- och 
aktivitetsdelarna. De programmen blev inte lättare att utforma, så mycket 
synpunkter och input från personalen behövdes. Vi studerade andra institu-
tioners lösningar för tillfälliga besök, rättslokaler och receptioner, men till 
slut blev förslagen helt unika för just Rågårdens behov. Förvaltningsrättens 
lokaler fick en elegant placering tillsammans med ett konferenscenter för 

utåtriktade behov intill entrén i den centrala administrationsbyggnaden 
med ”personaloasen”. I programarbetet ingick flera studieresor och vi hade 
kontinuerlig kontakt med projektledningen för övriga pågående projekt inom 
Västra Götalandsregionen.

Elsa Ivarson var väldigt viktig för bevakningen av helheten. Visionen om 
hur vården skulle bedrivas var så stark och vid det här laget så bearbetad och 
översatt till konkreta kravställningar och förslag till lösningar, att man inte 
kunde börja ändra i ett hörn utan att följa upp vad som skulle bli en konse-
kvens på ett annat ställe. Visionens kvaliteter och vårdideologin skulle vara 
märkbara och påtagliga i hela anläggningen och från patientens ankomst till 
utskrivningen. Anställda och tillfälliga besökare skulle ges samma intryck. 
Stolthet, hög kvalitet och utåtriktning var påtagliga ledord som projektgruppen 
ville förmedla i den färdiga byggnaden.

Vi funderade gemensamt över hur flexibla och föränderbara lokaler och an-
läggningar kunde göras. Eftersom säkerhet och tillgänglighet skulle sitta i skal-
byggnad, murar och väggar i själva byggnaden blev flöden och grupperingar 
av lokaler ganska bestämda till form, innehåll och storlek redan i programskis-
serna. Detta ledde även till att principer för försörjning och  underhåll kunde 
formuleras. Vi fick ta till ytor och tekniska förutsättningar på ett sätt som skulle 
kunna nyttjas både för fler eller färre patienter i driftläge i framtiden.

Övriga programdelar
Under 2000-talet har Västfastigheter tillsammans med våra kunder utvecklat 
en rad planeringsinstrument och programdelar som har använts i de medel-
stora och större projekten. Rågården var inte ett av de allra största projekten 
men till sin natur ett stort nybyggnadsobjekt, eftersom det skulle byggas allt 
på en gång på jungfrulig mark och vara helt anpassat till en ny vårdideologi. 
Därför behövdes särskilda programdelar för t ex teknik, energimål och även 
annat som tillgänglighet och gestaltning.

Gestaltningsprogram kan behövas för att beskriva intentionerna i det 
som är betydligt svårare att ta på än det vi brukar kalla ”Clinical design”, 
som handlar mest om hur man ordnar allt så det fungerar i den medicinska 
miljön. Gestaltningsprogrammet skapas utifrån de visioner och viljor som styr 
vårdarbetet. En arkitektur byggd på vetenskap och intuitiv kunskap formas 
utifrån denna ”översättning” av idéer och tankar till byggnader, interiörer och 
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Krister Nilsson

Arkitektens arbete är en växelverkan mellan beställarens 
krav och platsens förutsättningar. Rågårdentomten ligger i 

Lärjeåns dalgång och består av åkermark och ett bergsparti. 
Skissarbetet handlade om olika grupperingar av vårdenhet-
erna och placering på tomten. En kompakt lösning med en 
kringbyggd gård nära kollektivtrafiken valdes till slut. Det 

gav också möjlighet att lösa säkerheten med byggnaden i 
stället för murar och stängsel. Krister Nilsson var projektets 

handläggande arkitekt på White.
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anläggningar. Programmet som verktyg fungerar för alla olika specialister 
som skall forma miljön eller lägga en bit till det stora pusslet: tekniker, byg-
gare, leverantörer, konstnärer m fl som alla bidrar till helheten.

Eftersom psykiatriska sjukhus och vårdmiljöer inte jobbar med så mycket 
medicinsk-teknisk utrustning, måste själva vårdmiljön stödja behandlingen. 
Den vardagliga miljön skall vara läkande, utöver att stödja och understryka 
vårdideologin och det dagliga arbetet. Detta var den bärande tanken i hela 
gestaltningsprogrammet, som i detta projekt omfattade både byggnad och 
yttre miljö, gårdarna och rekreationsområdet.

Gestaltningsprogrammet lyfte fram ”de 4 perspektiven”, som hade funnits 
med från visionen in i programarbetet: Patientens, personalens, allmänhetens 
och besökar- eller samverkansperspektivet. Alla perspektiven behövs för att 
sjukhuset skall kunna fungera väl. Olika delar i anläggningen har sin tyngd i 
de olika nyttjarna, och kan ges olika karaktär.

Ett unikt programarbete
Rågårdenprojektet innebar att planeringsprocesserna växlade mellan avdel-
ningsvisa och tvärdisciplinära gruppsammansättningar. Detta upplägg kan 
troligen visa vägen för hur planerings- och programarbete kan läggas upp i 
framtida, allt mer komplexa projekt. Att medvetet växla mellan övergripande 
och detaljerade frågor innebär också att mål- och visionsbilder ges en plats 
genom hela processen.

Rågårdenprojektet var unikt på det sättet att väldigt mycket av kraven 
och önskemålen inte ifrågasattes och inte blev föremål för mer än någon ensta-
ka ”bantning” eller genomgripande större förändring från programarbetet till 
färdigt hus. Varför? Kanske för att visionen var tydlig, att programmet var väl 
genomarbetat och gemensamt beslutat, vilket fick till följd att även lösning-
arna blev rimliga. Kanske för att Västra Götalandsregionens satsning på rätts-
psykiatri i egen regi var uttalad och beslutad så att målen gick att formulera 
även på riktigt lång sikt. Kanske en kombination av dessa och andra faktorer.

Det som var unikt och påtagligt genom hela projektet, från vision till 
färdig byggnad, var också att hela verksamheten lade ner så mycket arbete 
och engagemang  att man vid inflyttningen kunde säga: Här är vårt hus, och 
vi har själva format det! 

Så tycker jag det skall vara.
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Arkitektens arbete med att gestalta en byggnad tar sin utgångspunkt i en 
kombination av beställarens krav och platsens förutsättningar. Samtidigt 
kan arkitektens skisser visa på möjligheter för hur verksamhetens arbetssätt 
kan utvecklas. Detta innebär ett slags växelvis samverkan mellan program- 
och skissarbete. Inte minst tomtens förutsättningar, som utsikt, väderstreck 
och nivåskillnader, kan påverka hur de övergripande idéerna utformas. I 
Rågårdenprojektet startade förutsättningarna med en verksamhetsidé om 
fyra vårdenheter och en gemensamhetsdel samt en kuperad tomt med stora 
höjdskillnader. Totalt efterfrågades 96 vårdplatser.

Parallellt med programarbetet studerade vi tomtens möjligheter. Övergri-
pande aspekter från visionsdokumentet kombinerades med programarbetets 
mera detaljerade krav. Resonemang om läkande och lärande miljö, dynamisk 
säkerhet och naturens betydelse för tillfrisknandet kombinerades med samtal 
om avdelningars storlek, samband och innehåll. Enkla skisser visade olika 
sätt att placera byggnaden på tomten.

Visionen tar  form
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Rågårdens tomtområde från söder.

Gråbovägen

Rågårdsvägen

Platsens förutsättningar
 Tomten för den nya byggnaden är en del av det stora landskapsrummet kring 
Lärjeåns dalgång. Området i norr och öster närmast vägarna är flackt och be-
står av gammal åkermark. En brant skogbevuxen slänt skiljer de låglänta de-
larna från ett högre bergsparti i sydväst. Höjdskillnaderna skapar intressanta 
och varierade miljöer med fin utsikt över landskapet. Tomtområdet rymmer 
också äldre lämningar, t ex från en gård, stenmurar, en damm, åkerholme 
etc. Några av dessa kulturmiljöer är biotopskyddade. Den kuperade tomten 
innebar också att mycket vatten rörde sig ner över slänterna, vilket skulle 
påverka markplaneringen med olika dammar och vattenmagasin. 

Vårdenheten som byggsten
Vårdenheten eller vårdavdelningen utgör den viktigaste byggstenen vid 
planering av vårdbyggnader, den kan jämföras med lägenhetens betydelse 
vid bostadsbyggande. I vårt projekt testades olika typologier för att nå bästa 
resultat både för vårdenheten och för hela anläggningen. Inledande skisser 
anslöt till önskemålet om att varje vårdenhet omfattar 24 patienter uppdela-
de i 3 boendegrupper med 8 patienter. Totalt innebar detta 4 vårdenheter för 
att sammanlagt få 96 vårdplatser. Lösningen med 4 vårdenheter gav en viss 
struktur för anläggningen och läget på tomten.

Efter redovisning för verksamheten omprövades idén med vårdenheter 
om 3 boendegrupper. Man fann lösningen svårarbetad med dålig överblick, 
långa gångavstånd samt tredubbling av vissa funktioner. En kompaktare 
lösning efterfrågades vilket innebar att idéer om arbetssätt och bemanning 
bearbetades. Programmet ändrades till en mindre vårdenhet på 18 patienter, 
uppdelad i 2 boendegrupper med 9 boenderum. Detta innebar totalt 6 vård-
enheter, 4 rehabenheter med 18 rum samt 2 akutenheter med 12 vårdrum. 
Varje enhet blev kompaktare och mera lättarbetad, men anläggningen som 
helhet blev mera utbredd. I de nedan beskrivna tomtstudierna skedde detta 
skifte vid förslaget i slänten som beskrivs nedan.

Vårdenhet i kamlösning
Atrium vid varje boendegrupp
3x8 = 24 pat. 

Kringbyggd vårdenhet
Gemensam trädgård och atrium vid 
varje boendegrupp 
3x8 = 24 pat. 

Vårdenhet med U-lösningar
Trädgård vid varje boendegrupp
3x8 = 24 pat.

Vårdenhet i U-lösning, två atrium 
2x9 = 18  pat. 

Vårdenhet, slutligt vald vinkellösning
2x9 = 18 pat.
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Att pröva sig fram på tomten
Den kuperade tomten gav förutsättningar på olika sätt. Inledningsvis fanns 
två huvudinriktningar, att bygga uppe på berget eller i slänten ner mot norr. 
Senare prövades tomtens mera flacka delar i dalgången mot Gråbovägen i 
norr och Rågårdsvägen i nordost. Denna placering valdes slutligen för bygg-
naderna.

En bebyggelse uppe på berget skulle ge fina utblickar över Lärjeåns dal-
gång och samtidigt ta vara på solljuset från alla väderstreck. Detta var viktigt 
med tanke på de långa vårdtider vi planerade för, i genomsnitt fem år. Det 
skulle samtidigt ge byggnaden och verksamheten en slags stolthet, att kunna 
trona uppe på berget. Flera tidiga skisser visar på lockelsen med läget uppe 
på berget. 

I oktober 2006 påbörjades skissarbetet och olika idéer prövades. Inled-
ningsvis testades en kamlösning där fyra boendeenheter ansluter till en ge-
mensam del för personal och patienter. Kamlösningen var i viss mån besläk-
tad med Östra psykiatri, då nyligen invigt. 

Det föll sig naturligt att se om detta koncept kunde fungera även för den-
na verksamhet och på denna tomt. En annan variant redovisar en kringbyggd 
lösning med gemensam gård samt mindre trädgårdar för respektive boende-
grupp. En tredje variant redovisar hur tre rehab- och en akutenhet omsluter 
gemensamma gårdar.     

Parallellt med skissandet pågick programarbetet där arbetsmetoder 
med workshops, funktionslappar och fotodokumentation pekade på att en 
ringlösning vore att föredra. De långa behandlingstiderna medförde behov av 
utomhusaktiviteter på olika sätt.

Behovet av en större parkliknande gård blev tydligt och begreppet Ullevi-
modellen etablerades som en beskrivning av olika funktioner kring en större 
gemensam grönyta. Referenser gjordes också till den White-ritade Säterklini-
ken från 1980-talet, och intervjuer och avstämningar gjordes med arkitekten 
Kalle Alexandersson. Samtidigt pågick arbetet i säkerhetsgruppen, och be-
hovet av en uppdelning mellan rehab- och akutenheter blev tydligare. Detta 
innebar att Ullevimodellen bearbetades vidare med två skilda parkliknande 
gårdsdelar, en för rehab- och en för akutdelen. 

slänten

berget

dalgången

Gårdslösning med tre rehab- 
och en akutenhet

Kamlösning med tre rehab- 
och en akutenhet 

Kringbyggd lösning med tre rehab-
enheter och gemensam gård
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Under november och december 2006 fortsatte resonemangen om läget 
uppe på berget. Farhågor kring långa och lutande gångvägar till kollektivtra-
fik och angöringspunkter diskuterades. Samtidigt ifrågasattes om läget kunde 
bli alltför utmanande och synligt. Kanske var en mera diskret byggnad en 
bättre lösning.

Skissandet fortsatte längre ner i slänten med byggnader som följde tom-
tens höjdkurvor. Detta kunde ge en spännande och intressant arkitektur med 
souterränglösningar och utblickar över dalgången. I den illustrerade lösning-
en ligger två akutenheter på en lägre nivå med bra angöringsmöjlighet från 
Rågårdsvägen. Fyra rehabenheter är placerade längre upp i slänten med fina 
utsiktsmöjligheter. 

Men samtidigt var det i detta förslag svårt att hitta en lösning för den 
stora gemensamma inre parken, och den utsträckta anläggningen medförde 
långa gångavstånd. 

Under december och januari hölls flera möten med företrädare för SU och 
Västfastigheter. Man framhöll personalfrågor och tillgänglighet, och pekade 
på släntskissernas brister med olika golvnivåer i kombination med långa 
gångavstånd, både utom- och inomhus. De rådde oss att pröva lägen på mera 
horisontell mark närmre kollektivtrafik, samt att hitta en kompaktare lösning.

Skissandet fortsatte därefter i dalgången på tomtens låglänta delar i norr 
med närhet till Gråbovägen. Att bygga i den flacka dalen gav möjlighet till 
färre våningsplan samt närhet till kollektivtrafik. Flera förslag studerades, 
bland annat en utbredd lösning där alla vårdenheter kunde placeras på sam-
ma nivå, samt en koncentrerad lösning som bättre möjliggjorde ett gemen-
samt inre grönområde. 

En koncentrerad lösning bedömdes ge flest fördelar, framförallt möjlig-
gjordes kortare gångvägar och en bra lösning för en inre park. Men de flacka 
delarna omfattade en begränsad yta, de räckte helt enkelt inte till. Vi blev 
tvungna till souterränglösning även här, men den kunde struktureras så att 
de tre nivåerna passade de tre huvudverksamheterna bra.

I den slutliga lösningen placerades huvudentré, besöks- och personaldelar 
närmast Gråbovägen, väl synligt för besökare och med entré från plan 1. På 
plan 2 förlades fyra rehabenheter med entréer direkt från den inre parken. På 
plan 3 placerades två akutenheter med perimeterskydd, diskret och en bit in 
från Rågårdsvägen.

Workshop kring funktioner och samband i en av arbets-
grupperna. Redovisning och dokumentation i form av 
funktionslappar.

Ringlösning med tre rehabenheter 
kring en gemensam gård

Ringlösning med rehab- och akutenheter 
kring gemensamt parkområde

Ringlösning med boendeenheter och gemen-
samma delar kring separata parkliknande 
gårdar för akut- och rehabenheter

3D-illustration från nordost, två akut- och fyra rehabenheter
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Fyra rehab- och två akutenheter placerade i slänten med utblickar över dalgången 

Koncentrerad lösningUtbredd lösning på tomtens flackare del i norr 

Rågårdens struktur
Sammantaget pekade programarbetet på en struktur i tre delar: boende, akti-
vitet och personal/besökare. De långa behandlingstiderna ställde också krav 
på olika typer av utevistelse i direkt anslutning till patientdelarna.

Boendedelarnas utformning studerades tidigt i projektet. En småskalig 
uppbruten form med burspråk och entré till egen trädgård skissades fram. 
Interiört utformades boendegrupperna som en kombination av öppen plan-
lösning och korta korridorer vilket medgav god överblick för personalen. Kök, 
matrum och vardagsrum i en öppen lösning förenklade också målsättningen 
med patienternas deltagande i matlagning och att lära sig ett socialt sam-
manhang. Enhetens gemensamma del innehöll olika aktivitets- och behand-
lingsfunktioner, administrativa delar samt en gemensam enhetsstation. Varje 
rehabenhet omfattade 18 patienter, uppdelat i två boendegrupper om nio 
patienter, som i sin tur var uppdelade i två moduler, en på fyra och en på fem 
patienter. 

Aktivitetshuset och den gemensamma inre parken utgör arena för patien-
ternas gemensamma vardagsaktiviteter. Byggnaden har getts en mera publik 
karaktär än övriga patientdelar. En horisontell modern framtoning i kontrast 
till boendegruppernas småskalighet understryker innehållet utifrån önskan 
att ge anläggningens olika delar olika karaktär.

Slutligt vald lösning, olika verksamheter grupperade kring den inre gemensamma parken.
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Lösningen har blivit ett aktivitetshus grupperat kring ett inre torgrum som 
med olika grad av insyn till verksamheter lockar till besök. Här finns t ex café, 
skola, multimedia, snickeri och motions- och träningsaktiviteter av olika slag. 
Interiören har karaktär av torg och husfasader. Torget utformades som ett 
större rum med dubbel takhöjd, dagsljusbelyst från en längsgående lanter-
nin.    

Den tredje delen, huvudsakligen för entré-, besöks- och personalfunk-
tioner, utformades som ett mera traditionellt kontorshus, en lamellbyggnad 
med fönsterband klädd i ljus puts. Lamellens yttre delar vinklades ut som en 
omfamnande och välkomnande gest åt entréplatsen.

Halvpublika verksamheter som huvudentré, poliklinik, besöksenhet samt 
förvaltningsrätt exponeras här mot entréplatsen. Här finns även utbildning 
och administrativa arbetsplatser. Entrésituationen, mötet mellan allmänhet 
och den rättspsykiatriska vården, gavs en avdramatiserad karaktär av trans-
parens. En uttrycklig önskan om att betona personalens gemensamma funk-
tioner resulterade i personaloasen, en samlingsplats för gemensamma möten 
och måltider, mellan olika professioner och verksamheter. Ett större rum med 
dubbel takhöjd och utblick över Lärjeåns dalgång ger fina förutsättningar för 
dessa aktiviteter. 

Takens utformning var föremål för studier genom projektet. I programske-
det föreslogs låglutande ”gröna” tak i kombination med invändig avvattning 
och horisontella taksargar. Under systemskedet övergavs denna lösning till 
förmån för Västfastigheters önskan om sadeltak med utvändig avvattning, 
en bättre teknisk lösning enligt fastighetsägaren. Successivt vande vi oss 
vid tanken på tak som liknade 1970-talets skolor och daghem. Svårigheter 
med geometrin tvingade oss att bygga ”hjärtmurar” mot vilka taken lutade 
sig. Även takmaterialet betongplattor byttes ut, här var det entreprenörens 
förslag att byta till plåt av kostnadsskäl.

Föränderbarhet
Generalitet, flexibilitet och framtida expansion diskuterades i viss mån under 
planeringsarbetet. Projektet bedömde dock att en anläggning av denna 
karaktär med sina mycket speciella lösningar, med all sannolikhet kommer 
att användas för den planerade verksamheten för lång tid framöver. Inga 
alternativa verksamheter eller expansionsytor testades i skisser.

Boenderum med sittnisch i burspråk

Matrum med direkt kontakt till trädgård

Förvaltningsrättens entrédelar 

Personaloasen med utblickar över dalgången

Det inre torget i aktivitetshuset
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Allt måste 
komma 

      inifrån

Elisabeth Rosenlund 
Elisabeth Sandberg

Inredningsarkitekternas arbete innebär att leva sig in i en 
miljö som de ofta inte har några erfarenheter av. En färgska-
la lades fast tidigt. Möbler valdes vartefter utifrån ledord för 
de olika delarnas karaktär. Särskilda säkerhets- och hållfast-
hetskrav ställdes på möblerna. Patienternas känsla av att ha 

kontroll men också vara sedda var ett grundtema för vård-
enheterna. Elisabeth Rosenlund och Elisabeth Sandberg är 

inredningsarkitekter på White.

Allt måste komma inifrån   195



196   Rågården Allt måste komma inifrån   197

Vi har lagt ner vår själ i arbetet med färgsättning och inredning av Rågården. 
Vi har fått tänka oss in i en miljö där vi aldrig tidigare varit och aldrig någon-
sin vill hamna. Vi har genom alla möten med verksamheten fått förståelse för 
hur livet kan vara för den som är dömd till vård. Man kan inte bara hitta på 
– allt måste komma inifrån!

Alla möten med verksamheten har präglats av en glädje över att vara 
delaktig och det har varit ett samarbete som hela tiden fört oss närmare det 
gemensamma målet, att patienten skall klara av ett liv ute i samhället utan 
att återfalla i brottslighet.

Allt måste 
komma 

      inifrån
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I september 2008 började vi med färgsättningen. Det var Maria Wetter 
Öhman, Stefan Lundin, Elisabeth Rosenlund och Elisabeth Sandberg, samtli-
ga från White i Göteborg, som tillsammans arbetade med färg och material. 
Vi höll till på den gamla vinden där White arkitekter startade sin verksamhet 
1951. Vi hade många möten och pratade om material och kulörer, om hur 
man rörde sig i huset, om utblickar, om vad man såg och vad man mötte.

Vi hade många möten med verksamheten där vi berättade om våra 
gestaltningsidéer och presenterade färg och material. Hela vinden var full 
av prover på linoleum, kalksten, trägolv, klinker och kakel och mängder av 
kulörprover. För oss alla var det viktigt att verksamheten var delaktig i hur vi 
ville gestalta Rågården. 

Relativt snabbt landade vi i en kulöridé som följde färgtoncirkeln. En-
trébyggnaden blev det gula varma mot norr och dess baksida blev svalare 
mot den inre parken. Tvärsöver låg Aktivitetshuset som fick en varm sida 
mot gården och en svalare mot baksidan. Akutenheten blev blå och motsatta 
delen med testenhet och besöksenhet blev det gröna friska. Däremellan låg 
de olika rehabenheterna som alla är lika förutom själva entrékorridoren som 
fick omväxlande gröna eller turkosa kulörer kompletterade med mörkrött och 
mörklila. Varje rehabenhet består av två boendegrupper som är lika till färg-
sättningen, men olika när det gäller textilier i vardagsrummen. Den slutliga 
presentationen av färgsättningen gjordes i maj 2009.

Mars 2010
I mars 2010 startade vi inredningsprojektet med en workshop. Vi ville veta 
mer om patienterna – om deras vardagsliv i en miljö som liknar ett normalt 
liv. Vi ställde frågorna: Var är man? Vad gör man? Vad känner man? Vi ville 
veta i vilka rum patienterna vistades, vad de gjorde och hur de kände vid 
olika tidpunkter under dygnet. 

Workshopen hölls på Whites gamla vind där det fanns gott om plats. Det 
var personal, projektledare och arkitekter som alla svarade på frågorna utef-
ter sina erfarenheter och kunskaper. Med tuschpennor, sax och tejp arbetade 
vi tillsammans fram olika collage med möbler och textilier. 

Vid genomgången av workshopen framkom flera viktiga saker som vi 
skulle förhålla oss till i det fortsatta arbetet med inredningen. Vi blev två 

inredningsarkitekter – Elisabeth x 2 – som tillsammans arbetade vidare med 
inredningsprojektet. Framförallt var det viktigt att enheterna/byggnaderna 
fick olika karaktär.

Rehabenheterna skulle präglas av en tydlig hemkänsla med stor trygg-
het för patienterna. Möblerna skulle vara ombonade i harmoniska färger. Det 
skulle vara snyggt och rofyllt och det skulle finnas en känsla av frihet. 

Akutenheterna. Här var det viktigt att det fanns en överblickbarhet. 
Patienterna behövde känna att de hade kontroll och att de kunde vara i en-
skildhet. Men också att de var sedda av personalen och omvänt, personalen 
behövde ha överblick och kunna se patienterna. Möblerna skulle vara stabila 
och praktiska och det skulle finnas gott om luft mellan möblerna. 

Aktivitetshuset skulle upplevas offentligt, mer som ett kulturhus och 
det skulle stimulera det friska. Inga rum skulle ha hemkaraktär utan möbler-
na kunde vara av stål och laminat, lite tuffare i tålighet och utseende. 

Entrébyggnaden/personaloasen ingick inte i vår workshop men vi 
lade senare till ledord, tillsammans med personalen, som stämde med den 
känsla man ville uppnå. Här var det viktigt att man kunde tanka ny energi 
och att det var en avkopplande miljö, lite lockande och det lilla extra. 

Efter workshopen fick vi följande ledord att förhålla oss till.

Rehabenheterna: Hemkänsla. Stimulerande miljö. Valfrihet i möble-
ring. Gemenskap/delaktighet. Trygg.

Akutenheterna: Överblickbarhet. Harmoni. Lugn och ro. Praktiskt.

Aktivitetshuset: Kreativitet. Upplevelse. Aktivitetshus. Lockande/Inbju-
dande. Delaktighet.

Entréhuset/personaloasen/lounge: Omtanke. Avkopplande. Tanka 
ny energi. Det lilla extra. Lockande.

September 2010
Ledorden blev grunden för vårt fortsatta arbete med inredning och material. 
Under april till september 2010 tog vi fram ett möbelkoncept för hela Rågår-
den. Den största utmaningen i projektet var att kombinera de högt ställda 
säkerhetskraven med en mänsklig och läkande miljö. Det fanns en stor 
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säkerhetsaspekt på monteringen av möblerna. Skruvar och liknande skulle 
inte kunna skruvas upp utan specialverktyg. Inga bordsben skulle kunna tas 
bort och användas som vapen. Vi skulle se till att det inte fanns möjlighet att 
gömma saker i möblerna.  Kuddar skulle vara ihopsydda så att inget kunde 
gömmas i dem. 

Möblerna och textilierna skulle tåla den tuffa miljön och slitaget. De 
skulle tåla tunga människor, våldsamma människor, impulsiva och passiva 
människor. Men möblerna och tygerna skulle också tåla tunna människor – så 
att de inte fick ont av att sitta i hårda möbler med pinnar i ryggen. Möbler 
skulle vara extra hållbara och starka. Möbelklädslar skulle ha hög slitstyrka, 
högre än vanligt. Och tygerna skulle vara melerade eller med småprickiga 
mönster. Inga stora mönster som skapade oro eller enfärgade tyger där varje 
fläck syntes. 

Vi gjorde en handling som hette Rågården Ny vårdbyggnad inredning, 
daterad 10 09 29, som vi först presenterade för arbetsgruppen Elsa Ivarson, 
Frances Hagelbäck Hansson och Sanna Richter. Vi berättade och visade hur 
vi ville gestalta inredningsprojektet. Vi föreslog att möblerna skulle vara: 
Klassiska med lång livslängd. De skulle vara flexibla och kunna användas för 
flera funktioner. Vi ville jobba med få sorter, med tydlig karaktär och använ-
da material som åldrades vackert. Det skulle vara klädsel efter funktion och 
textilierna skulle vara i tidlösa mönster. Som ytskikt ville vi använda både trä 
och stål. Trä i rehab, stål i akuten och aktivitetshuset och i entrébyggnadens 
delar blev det blandat trä och stål. 

I slutet av september 2010 presenterade vi vår gestaltningsidé för femton 
personer från verksamheten som kom till White för en halv dags möte och 
provsittning av möbler. Vi ville att vi tillsammans skulle komma fram till de 
allra bästa möblerna.  

De flesta möbler tyckte man var mycket fina. Men några sittmöbler var 
för klena och skulle inte klara den tuffa behandlingen utan gå sönder väldigt 
fort medan andra sittmöbler var för tunga och kunde bli farliga om man kas-
tade iväg dem. Under mötets gång arbetade vi tillsammans fram ett grund-
koncept för möbler som vi kunde gå vidare med in i minsta detalj. Det blev 
en balansgång av krav och önskemål.

2011–2012
Under 2011–12 fördjupade vi oss i varje rum. Vi hade många möten med Elsa 
Ivarson, Frances Hagelbäck Hansson och Sanna Richter. Deras erfarenheter 
från kriminalvården och rättspsykiatrin på Lillhagen var väldigt viktiga för att 
vi skulle hamna på rätt nivå i valet av möbler och textilier. Det var ett stimu-
lerande, roligt och givande samarbete. Varje möbel skulle förankras med vår 
beställare så att alla krav på tillgänglighet och säkerhet blev uppfyllt. Det var 
viktigt att klädsel på möbler var slitstark, tvättbar och flamsäker, men det var 
minst lika viktigt att tyget var fint i sin färg och struktur och att hela rummet 
blev harmoniskt i sin färgsättning. 

På Lillhagen byggdes ett provrum, ett boenderum med wc/dusch. Prov-
rummet fick de golvmaterial, väggkulörer, kakel, belysning m m som vi ville 
förankra med verksamheten.  Det var många möten i provrummet. Alla kon-
sulter var där och gick igenom sina delar med verksamheten. Det var många 
säkerhetsaspekter som diskuterades och det gjordes flera förändringar till det 
bättre och säkrare.  

Till boenderummet beställde vi ett antal fåtöljer, stolar och bord, samt 
säng med sängbord och en armatur som skulle stå på sängbordet. Vi testade 
även gardiner och upphängning av dessa. 

På Lillhagen hade man tidigare använt en träsäng som man var mycket 
nöjd med. Vi justerade en del mått för att sängen skulle klara de extra höga 
kraven. Sänggavelns höjdmått sänktes och ytterstolparna som stack upp togs 
bort. Sängbotten förstärktes och fick en heltäckande skiva. Ett sängbord i 
massiv björk var bra både till rehab- och akutenheterna.

Vi provade fyra olika fåtöljer. Många var fina men höll inte för alla krav 
som verksamheten ställde. Vi gjorde hållfasthetstesten släng dig i fåtöljen 
eftersom patienter inte sätter sig ner utan ofta kastar sig bakåt när de skall 
sätta sig. Till slut landade vi på en fåtölj som fanns på marknaden men vi 
förändrade den för att den skulle klara alla krav och önskemål. Fåtöljen fick 
en hel skiva i ryggen och en hel skiva i botten – inga ribbor. Hela fåtöljen 
behövde bli något bredare och botten behövde förstärkas, eftersom man har 
många tunga patienter. Dynorna skulle vara tjockare och fastare. 
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Det lilla runda bordet vid fåtöljen fick en bordsskiva av laminat och 
träben till rehabenheterna. Till akutenheterna blev det bordsskiva av laminat 
och ben av krom.

Vi ville ha en enkel stol till skrivbordet. Stolen skulle passa bra till fåtöljen 
och vi testade minst fyra innan vi landade på en enkel trästol till rehabenhe-
terna och en stol med stålben till akutenheterna. Skrivbordet till rehabenhe-
terna blev i björk med träben och akutenheterna fick bordsskiva i laminat och 
fasta runda stålben. 

Sängarmaturen fick inte vara vass eller tung och den skulle ha kort sladd, 
bara fram till vägguttaget. Armaturen vi beställt till provrummet höll inte för 
kraven utan vi fick hitta en som klarade alla säkerhetsaspekter. Akutenheter-
na skulle inte ha en lös armatur på sängbordet. 

I april 2012 hade vi det sista mötet med verksamheten. Alla pusselbitarna 
föll på plats och vi färdigställde vår produktbeskrivning daterad april 2012. I 
början av november 2012 började de första leveranserna av möbler.

Invigningen av Rågården var den 29 januari 2013. Det blev precis så fint 
som vi hade hoppats. Byggnaderna hade sin egen karaktär, vårdenheterna 
var harmoniska i sin färgsättning och valet av möbler kändes bra. När en före 
detta patient invigningstalade och berättade hur han hamnat i rättspsykiatrin 
och hans väg tillbaka till verkliga livet förstod vi att vi gjort ett gott arbete 
som stärkte det han sa: Att färg och harmoniskt inredda rum är mycket vik-
tigt för tillfrisknande.

Vägen genom huset
Entrébyggnadens framsida blev den kulörmässigt varma sidan av huset, med 
en gyllengulbetsad träpanel och ett grått kalkstensgolv. I den del av huset 
som inte har träpanel målade vi samma gula kulör för att det utifrån skulle 
upplevas enhetligt. Entrébyggnaden är ansiktet utåt och för patienter och 
anhöriga kan det vara det första mötet med rättspsyk. 

Receptionen är en sambandscentral där alla måste passera för att komma 
in i byggnaden. En receptionsdisk som är väldigt sluten av säkerhetsskäl. Här 
passerar alla – personal, patienter på frigång eller permission och besökare. 
Det är ett rum att ta djupa andetag i innan man går in i Rågårdens stängda 
värld. 

Entréhallen skulle upplevas vänlig, öppen och välkomnande. Här finns 
det offentliga livet och de fåtöljer vi valt är luftiga men tunga så att de står 
still. Utefter hela fasaden finns en sittbänk av ask som inbjuder till ett fritt 
sittande. Dold under sittbänken ligger en tjock balk, som framkörningshinder 
mot ett eventuellt angrepp mot byggnaden utifrån av t ex en tung lastbil.

Personaloasen en trappa upp var viktig för att personalen skulle kunna 
hämta kraft, få lugn och ro, äta, dricka kaffe och bara vara. Matsalen som har 
utsikt över äng och skog fick ljusa trägolv av ask. Väggarna är riktigt mörkt 
blå och trappan upp till plan tre har en grön linoleummatta. Till matsalen 
valde vi klassiska vita stolar och bord med ljusgrå laminatskiva. Serverings-
disken utformades som ett grönt hål med grön klinker och grön front på 
disken. På samma sätt är diskinlämningen ett grönt hål på motsatt sida.  

I loungen ligger ljusgröna mönstrade golvplattor i betong och det är sam-
ma gröna kulör på väggarna. Det är ett vackert rum som har en harmonisk 
känsla av lugn och ro. Vi möblerade med långa generösa soffor med kuddar, 
små runda bord och en riktigt skön fåtölj med fårskinnsdyna. 

Står man mitt i entrébyggnaden på plan två eller tre och vänd mot entré-
byggnadens framsida, ser man åt höger en turkos kulör och vänder man sig 
mot vänster är det en gröngul kulör. Det ger en stark färginjektion i en för öv-
rigt neutral korridor med vita väggar, glasparti av ask, grå laminatdörrar och 
grått linoleumgolv. När vi arbetade vidare med den lösa inredningen ställde 
vi glada möbler i korridorsluten. Som kontrast till kulören valde vi mörktur-
kos och mörkblå grova ulltyger. 

Den starka kulören omfattar även väggarna runt toaletter och kapprum. 
I slutet av korridoren går kulören genom trappan och in i det sista kontors-
rummet. Även huvudtrappan på var sida i byggnaden har turkos respektive 
gröngul kulör. Det var ett sätt att stärka orienteringen i byggnaden. 

I kontorsrummen, som har ljusa björkmöbler, ville vi inte ha en kon-
torsbesöksstol utan valde en enkel trästol som är oklädd och utan armstöd. 
Stolen är betsad i en nästansvart mörkblå kulör. Samma stol använde vi i 
grupprummen, men där blev den både klädd och med armstöd. Gardinerna 
är tunna enfärgade gröna, turkosa eller vita. Allt i ett färgsystem som vi nu 
glömt – men allt passar till allt så blir det någon gång fel efter en tvätt så gör 
det inget. 
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Rehabenheterna
I rehabenheterna ville vi skapa hemkänsla och göra en trygg och stimule-
rande boendemiljö. Det var viktigt med småskalighet, överblickbarhet och 
hemkänsla. Miljön skulle vara ombonad och trivsam, möblerna robusta i trä 
och gärna i fina kulörer.  

Alla boenderum fick samma ljust gråblå väggkulör och samma ljusgrå 
linoleummatta. Men för att göra rummen mer personliga fick de olika kulörer 
på sina fönsterluckor. Fönsterluckan är i laminat och i en kulör som hänger 
ihop med kulören på kaklet i wc/dusch. Senare följde vi upp luckans kulör i 
det lilla runda bordets laminatskiva. 

Vi har valt klassiska möbler till Rågården. Erfarenheten visar att ju finare 
möblerna är, ju mer aktsamma är de boende.

Möblerna är i ljus björk. Fåtöljen är klädd i ett tyg med extra hög slitstyr-
ka och i tre olika kulörer för att ge variation. Men skulle någon fåtölj hamna i 
fel rum så gör det inget – allt passar till allt. Stolen vid skrivbordet är oklädd 
och svartbetsad. 

För att den boende ska kunna påverka utseendet i sitt rum, finns ett lager 
med kuddar, dynor och överkast i olika färger. Den boende får själv ha med 
sig påslakan och handdukar. Vi tog fram förslag på kuddar som kunde använ-
das som ryggkudde när man satt i fönstret. Alla kuddar skulle vara hopsydda 
med extra kraftig söm som var svår att efterlikna om man sprättade upp 
kudden för att gömma saker och därefter sydde ihop den själv. 

Gardiner framför ett fönster är för många patienter ett sätt att stoppa 
blicken som far ut i landskapet och förvirrar. Gardinen skall vara mörkläggan-
de utan att ha en mörk kulör. Vi följde upp fönsterluckans kulör i mörklägg-
ningsgardinen för att få ett lugnt rum. 

Korridorer, vardagsrum och matrum på rehab fick fuskträgolv! Det var 
viktigare med den ombonade trygga känslan av ett trägolv än att det var av 
äkta trä. Vardagsrummet är en mittpunkt där två korridorer möts. Rummet 
ligger i nära anslutning till kök och matplats. Det är ett rum där man kan 
sitta ensam och ändå vara närvarande i det som sker runt omkring. 

Väggarna har en vacker gråblå kulör. Alla vardagsrum har samma färg-
sättning på väggar och golv. Men när vi arbetade fram inredningsförslaget 
valde vi att blanda olika textilier. I hälften av vardagsrummen är det orange-

röda och bruna textiler och i den andra hälften två olika lila textilier. Det är 
när flera kulörer möts i ett rum som spänning uppstår och det blir harmo-
niskt. Den fristående bokhyllan i vardagsrummet fick glada kulörer. Bokhyl-
lan står som en visuell rumsavdelare och är förankrad i golvet. 

I vardagsrummet kan man välja på olika typer av sittande.  Soffan i svart 
skinn är svårare att flytta men de övriga möblerna har ben och kan flyttas 
runt så allt måste passa till vartannat. Fåtöljerna skulle vara omslutande utan 
att man kände sig fångad. Vi valde en fåtölj med hög rygg där man kan sitta 
mer skyddad och en med lägre rygg när man ville sitta och ha uppsikt över 
vad som händer runt omkring. 

Det gemensamma matrummet är placerat med utblick över trädgården. 
I matrummet finns friheten att kunna gå ut i den egna trädgården när som 
helst. Att ha möjlighet att ta med sig kaffekoppen ut en vårdag och känna 
solens värme är för många livskvalitet. Rökning är inte tillåten inne i huset, 
men i trädgården får man röka. 

Matrummets inredning består av en lång kökssoffa i trä med kuddar att 
ha bakom ryggen. Bordskivor är av ljust laminat, bordsben av ek och till 
detta enkla trästolar i massiv ek med tvättbara sittdynor. De ljusa gardinerna 
stänger inte ute dagsljuset utan silar det in i matrummet. 

I korridorsluten finns en sittplats, ”verandan”, med korgstolar och utblick 
mot livet utanför.  

Akutenheterna
På akutenheterna har patienterna ett stort vårdbehov, både psykiskt och so-
matiskt. De kan vara i djup kris och även ha ett långvarigt missbruk. Patien-
terna har behov av olika grad av avskärmning från omvärlden och medpa-
tienter, men de vill också bli sedda. Miljön skall vara fin för att ge lugn och ro 
och möblerna mycket tåliga, stabila och lättskötta. 

Boenderummen har samma färgsättning som rehabenheternas boende-
rum, men möblerna är annorlunda. Här är möblerna av stål och laminat för 
att klara den tuffare miljön. Fåtöljen är klädd med gråsvart konstläder som 
är lätt att rengöra. Underredet är av krom med armledare i björk. Fåtöljen 
fick inte ha några lösa delar där man kunde gömma saker. Därför är fåtöljens 
sittdynor inte löstagbara. För att skapa trivsel kompletterade vi fåtöljen med 
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kudde och pläd. Stolen vid skrivbordet är stabil men inte för tung. Vi har valt 
en klädd stol med klädsel lika fåtölj. Skrivbordets bordsskiva är av björklami-
nat och stålbenen går inte att skruva loss. Det lilla runda bordet vid fåtöljen 
fick bordsskiva av laminat i tre olika kulörer. I boenderummen finns inga 
fönsterluckor men vi valde ändå att ge bordskivorna varierande kulörer som 
sedan följdes upp med kulören på mörkläggningsgardinen. 

Liksom rehabenheterna är golven i vardagsrum, matrum och korridor 
av fuskträ. Väggarna är gråblå och vita. Här är det inte någon hemkänsla 
utan det är glest mellan möblerna. Det var mycket viktigt att man både som 
patient och personal hade kontroll över rummet. Patienten fick inte känna sig 
fångad och inlåst. Patienten skulle kunna sitta i enskildhet, i lugn och ro och 
känna sig trygg och säker. Man behövde ha en känsla av egenkontroll, men 
ändå veta att man var sedd av personalen. En del av vardagsrummets fåtöljer 
skulle kunna flyttas in i ett boenderum om patienten var extra stor och be-
hövde större fåtölj. Möbelklädseln på fåtöljen utan armstöd är därför samma 
som den i boenderummet.  

Matrummet ligger med utblick mot en kringbyggd trädgård. Väggen har 
samma kulör som vardagsrummet och möblerna är ljusa och fina. Liksom 
rehabs matrum är det en lång kökssoffa i ek försedd med kuddar. Stolen är 
av vit laminat med ben av krom. Bordet har bordskiva i laminat med klassiskt 
svart virrvarr mönster och ben av ek. Konstenheten hängde upp tavlor som 
gav rummen den extra omtanken. 

Till akutenheterna hör en egen aktivitetsdel som består av motionsrum, 
rum för hantverk, andligt rum och ett café. Hit kan patienterna gå för att ta 
en kopp kaffe, snickra, motionera eller bara vara. Cafét är i en härlig kontrast 
till den övriga miljön på akutenheterna. Soffan är i svartgrått konstläder med 
röda prickar i ryggen. Fåtöljerna är klädda i ett grovt ulltyg i blågröna färger 
och stolar är i orangerött ulltyg.

Från akutintaget leder en lång välvd korridor bort till testenheten och 
besöksenheten. Man passerar fyra kringbyggda gårdar. I korridoren finns 
fasta sittbänkar om vägen blir för lång att gå. Konstenheten har hängt konst 
på den mörkblå väggen för att göra korridoren mer intressant. Golvet är av 
klinker och vid glaspartiet in till aktivitetsdelen är det mönsterlagt för att 
förtydliga entrén.  

Aktivitetshuset
Aktivitetshuset skall vara som ett kulturhus och rymma många olika typer av 
rum – allt från café, musikrum, snickeri, hantverk, andligt rum till sporthall 
och träningsbad. Hit går patienten varje dag som till ett ”vanligt arbete”. 

Entrérummet är ett stort rum med ett cafétorg. Väggarna är putsade i 
terracottakulör och har ett mycket stort färgsprakande konstverk placerat på 
vägg. Möblerna fick därför bli väldigt enkla och neutrala i sitt formspråk. Vi 
valde raka mycket stabila trästolar och bord i massiv ek.  

Det andliga rummet skall upplevas som en omslutande skogsglänta med 
ljusa björkmöbler.  

Förbindelsegången
Personal och patienter skall gå utomhus via den inre parken under glastäckta 
pergolor när de går till aktivitetshuset eller till rehab- och akutenheterna. 

I anslutning till förbindelsegången under rehabenheterna ligger Rågår-
dens egna storkök, varumottagning samt transport- och fastighetsservice. Här 
rör sig endast besökare till akutens besöksenhet ledsagade av personal. Det är 
långa fina stråk med insläpp av dagsljus från lanterniner. För orienteringens 
skull färgsatte vi väggarna runt trapphusen och hissarna och andra viktiga 
väggar som man möter när man rör sig i gången. Vi förändrade golvets möns-
terläggning vid trapphusen för att förtydliga att det hände något i rummet.

Konstnärerna förkortade den långa vägen med målningar. Det blev helt 
otroligt fint.  
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Konstens          roll

Richard Sangwill

Konsten är en viktig del av miljön i Rågården, den ska ge 
både avkoppling och reflektion. Kraven som ställs på konsten 

här är speciella. Den ska inte kunna skada någon och inte 
heller ge upphov till försämrade sjukdomstillstånd. Det finns 

många synpunkter på vilken konst som passar i en psyki-
atrisk anläggning, men evidensen är svag. Gränsen mellan 

föreställande och abstrakt konst är dessutom oklar. 
Richard Sangwill är enhetschefs för konstenheten vid 

Västfastigheter.
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Det behöver inte bli dyrare att bygga snyggt och med omtanke konstaterade 
dåvarande ordföranden i fastighetsnämnden Ulla Y Gustafsson i sitt anföran-
de vid invigningen av Rågården i januari 2013. En tidigare patient delgav 
samtidigt åhörarna en stark och personlig redogörelse över varför han blivit 
intagen på rättspsykiatrin. Han betonade miljöns betydelse för rehabilitering, 
en miljö, framhöll han, där alla kan hamna om något går snett i livet. De 
bådas synpunkter sammanfattar i stort vad Västra Götalandsregionens konst-
enhets uppdrag i vårdmiljön handlar om; att skapa en estetiskt tilltalande 
miljö men samtidigt en miljö, som stimulerar till intellektuell och emotionell 
aktivitet och utveckling.

Utgångspunkten för Rågårdens konstnärliga gestaltning, förutom att 
skapa identitet och ett mervärde, har varit att svara upp till verksamhetens 
vision om en miljö som tillgodoser behov av aktivitet, avkoppling, reflektion, 
avskildhet och umgänge. Konsten ska innehålla en mångfald när det gäller 
både uttryck och teknik.

Eftersom konsten är en integrerad del av byggnaden och verksamheten 
har det varit viktigt att komma med tidigt i processen för att förstå vad som 
kunde vara möjligt, men också vad som inte kunde det. Förutsättningarna är 
delvis begränsade och specifika krav ställs på konst i en rättspsykiatrisk vård-
miljö. Miljön är sluten och tillgänglig endast för personal och patientgrupper 
med svår psykisk sjukdomsprognos som har begått brott. För vissa patienter 
kan detta vara den plats där de tillbringar resten av sitt liv. Säkerheten har 
haft hög prioritet, men det patienter och personal framförallt ska uppleva 
är en modern arbets- och vårdmiljö. Konsten ska varken kunna skada den 
enskilda patienten eller användas för att skada andra, inte heller ge upphov 
till psykoser eller försämrade sjukdomstillstånd.

Konstens          roll
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Planeringen för den konstnärliga gestaltningen i byggprojektet Rågården 
påbörjades redan 2005. Till att börja med tillsattes en konstjurygrupp under 
ledning av konstenheten, där även verksamheten, Västfastigheter, White 
arkitekter och konstenheten ingick. Personalen som deltog i jurygruppen var 
mycket engagerad och såg konsten som en tillgång och möjlighet i vårdsitua-
tionen. Den ömsesidiga förståelsen bidrog till ett lyckat möte mellan alla par-
ter och resulterade i ett urval lämpliga platser för konstnärliga gestaltningar 
liksom konstnärer för uppdrag på angivna platser. 
Det första intrycket av Rågården ska inge förtroende och optimism samt 
omtanke. Lokalerna på Rågården är utformade så att de ska efterlikna en 
normal vardag ute i samhället. Hårda och mjuka värden ska samspela för att 
skapa en öppen och fri atmosfär, så långt det går. Aktivitetshus, innergårdar, 
personaloas, andaktsrum, träningsbad, förbindelsegångar och entré har valts 
att utgöra områden för konstnärlig gestaltning. Varje plats har haft sina egna 
ledord för att ge konstnärerna en ingång till själva gestaltningen. Totalt 14 
konstnärer har bidragit till den fasta konsten på Rågården.

Det finns många synpunkter på vilken typ av konst som passar i en psy-
kiatrisk anläggning. Professor Roger Ulrich har utifrån amerikanska exempel 
hävdat att psykiatriska kliniker inte bör innehålla abstrakt konst. Han hänvi-
sar också till evidens. Jag skulle vilja påstå att evidensen för detta är svag och 
att konstens betydelse inom psykiatriområdet är lite utforskat. Gränsen mel-
lan föreställande och icke föreställande konst är dessutom oklar. Naturen i 
sig själv innehåller en rad abstrakta former som återges i mönster och former 
utförda av människor i olika kulturer och tider. När det gäller det abstrakta 
uttrycket finns det flera kända exempel på konstnärer med olika diagnoser 
inom konstriktningen Outsider Art som har använt sig av icke föreställande 
uttryck.

Det svåra med att behandla konst som vetenskap är att konsten inte kan 
bevisas eller falsifieras; den handlar om det subjektiva snarare än om det 
objektiva. Den konstnärliga upplevelsen kan inte vetenskapligt bestämmas 
eftersom den är individuell och inte kan mätas. Konstnärens syfte skiljer sig 
på många sätt från vetenskapsmannens. Forskaren söker ett sätt att förstå 
ett problem, medan konstnären ofta ger flera, öppna tolkningar. Konstnärens 
inspiration kommer från erfarenheter, uppfattningar och perspektiv på om-
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Det vårdande 
landskapet

Helena Bjarnegård

En utgångspunkt för landskapsarkitekturen var att det 
naturlika verkar lugnande på alla människor. Samarbetet 

med personalen var ovanligt intensivt, liksom den noggranna 
höjdsättningen för att ge alla byggnader markkontakt och 
få säkerheten att bli en naturlig del av landskapet. Vägen 

från det egna rummet till den lilla bostadsnära trädgården 
och över den stora gemensamma inre parken till promenad-

slingan i trädgården blev ett tema. Helena Bjarnegård var 
landskapsarkitekt på White.
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världen, där frisläppande av känslor, spänning, tryck och inre andliga krafter 
transformeras till yttre förhållanden. Konst kommer inifrån sig själv, och 
uttrycks i den yttre världen genom andras upplevelser. Alla kan uppskatta en 
del av ett konstverk, eftersom det talar till varje individ på ett unikt sätt. Den 
estetiska upplevelsen kan anses vara ”självmotiverande”. 

Konstnärer:
Per Agelii ”Snigel” och ”Svampar”
Janolof Bengtsson ”Se horisonten”
Gunnvi Bengtsson ”Sitt- och titt- och tänksten”
Marie Bondesson ”Plats för zen” (sid 72)
Martin Hansson ”Stormigt hav” (sid 262, 278)
Marie Holmgren ”Träd - gård” (sid 43)
Barbara Häggdahl ”Ombligo”
Patric Larsson ”Skogsbrynet” (sid 88)
Tomas Nordberg ”Fem meter i tidens riktning” (sid 208, 218)
Ragnar Schmid ”Kurt och hans vänner” (sid 209, 242)
Lars Widenfalk ”Människans bästa vän” (sid 46)
Brita Wimnell Macke ”Dansande dervischerna eller balans i världen” (sid 220)
Eva Zetreaus ”Solkatter” (sid 40)
Amalia Årfelt ”Jag bor hos kaninharen”



224   Rågården Det vårdande landskapet   225

Det vårdande 
landskapet

En utgångspunkt, med stöd från lantbruksuniversitetet Alnarps miljöpsyko-
loger, var att det naturlika talar lugnande till alla människor, särskilt de som 
befinner sig i en akut psykisk kris. En normal och igenkänningsbar utemiljö 
är en viktig del av behandlingen.

I det här projektet hade vi mer samarbete med personalen än vanligt. 
Landskapsarkitekterna på White arkitekter fick arbeta med hela skalan, från 
tidiga skeden till detaljutformning, från de mer privata patientdelarna till de 
offentliga, från vikten av att uppmuntra rörelse till att ge möjligheter att sitta 
ner och bara vistas en stund. Vi utgick från att använda det givna landska-
pet på bästa sätt och också tänka på hur byggnaden möter besökaren på ett 
inbjudande sätt.
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Valet av läge för byggnaden längre ner i landskapet, närmare vägen, gav 
större möjligheter till utomhuskontakt för byggnadens olika delar. Vi började 
arbetet med att tillsammans med husarkitekten inventera landskapet och 
hitta spår av det gamla odlingslandskapet att bevara, en åkerholme eller en 
stenmur. Vi placerade in de stora delarna, som parkeringsplatsen och den 
yttre parken med sina sportanläggningar. Jag tror aldrig jag varit med om en 
så noggrann höjdsättning som här för att ge byggnadens alla delar utomhus-
kontakt men också för säkerheten som skulle kännas som en naturlig del av 
landskapet. Runtom byggnaden finns en terrassering som hanterar nivåskill-
nader men också fungerar som en barriär mot fritagningsförsök med tunga 
fordon.

En bärande idé i utformningen var att brynsituationen skapar trygghet. 
Det finns en väg ut från det egna rummet, en gradient från den lilla bo-
stadsnära trädgården över den stora gemensamma inre parken till den yttre 
parken med sin promenadslinga. Bostadsgården är öppen för alla. Där finns 
sittplatser och även en rökruta. Den gemensamma inre parken ska uppmunt-
ra till promenader men också ha sittplatser längs boendeenheternas fasader 
med skydd i ryggen och där patient och personal kan sitta ner för en stunds 
informellt samtal. Här finns även en volleybollplan och odlingsmöjligheter 
för att stödja aktivitet. Den yttre parken sträcker sig in i skogen, där man inte 
längre ser byggnaden och har grill- och utsiktsplatser som utflyktsmål. Där 
finns också fotbollsplan, minigolfbana, utomhusgym och upplyst promenad-
stig samt Annexet med aktivitet hund och en liten hobbylokal med tillhöran-
de pentry.

Säkerheten gäller även detaljer. Markbeläggningen har plattor som är 
stora nog för att inte kunna ryckas upp och användas som tillhygge. Ask-
kopparna sitter fast ordentligt i marken. Klätterväxter ska kunna finnas utan 
att möjliggöra klättring. Samtidigt ska allt kännas normalt och inte som att 
patienten är inlåst i ett hörn utan ständigt kan fortsätta vidare.

Ordet paradis kommer från persiskans namn för den skyddade trädgården 
i ett kargt landskap. Vi bär alla på en kulturellt utvecklad föreställning om 
den lilla paradisträdgården. Samtidigt skulle man kunna se skalan i landska-
pet i Rågården, från den lilla trädgården till den yttre parkens skog, från det 
slutna till det öppna, som ett stöd för en längtan ut till det friska.
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På 
torget?

Claes Caldenby

Den engelska termen för rättspsykiatri är forensic psychi-
atry. Forensic kommer från latinet och är adjektivformen till 
forum, alltså ”på torget”. Här sätts Rågården in i ett längre 

idéhistoriskt perspektiv med utgångspunkt i upplysnings-
tidens föreställningar om vad arkitekturen kan göra med 
människor, och om arkitekturens förhållande till stadens 

offentlighet. Typologiskt är Rågården en institution som ”hus 
i park” snarare än ett hus ”på torget”, mot verksamhetens 

ursprungliga önskan. Claes Caldenby är arkitekt, arkitektur-
historiker och redaktör för tidskriften Arkitektur.
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På engelska heter rättspsykiatri forensic psychiatry. Ordet forensic kan vi 
känna igen från TV-deckarna. När forensics kommer till brottsplatsen är det 
kriminalteknikerna och rättsmedicinarna som gör sin, viktiga men inte så 
dramatiska och ofta rätt undanskymda, del av jobbet i en brottsutredning. 
Ordet forensic i engelskan kommer från latinet och är där en adjektivform 
forensis, av forum, torg. Forensic betyder alltså ursprungligen ”torgig”, eller 
språkligt mer invant ”(som finns) på torget”. Tanken i den romerska rätten 
var att rättvisa skulle skipas i det offentliga med argument från båda sidor 
som prövades objektivt. Vartefter har ordet alltmer fått en betydelse av tek-
niska och vetenskapliga aspekter på rättsskipningen.

Min avsikt här är att placera in Rågården i arkitekturhistorien och idéhis-
torien och därvid särskilt diskutera två saker: dels föreställningar om vad 
arkitekturen gör med människor, dels arkitekturens förhållande till stadens 
offentlighet. Det innebär att diskutera forensic både i dess överförda betydel-
se av objektivt grundat och dess bokstavliga betydelse av ”på torget”.

På 
torget?
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Frihet och kontroll
Jag minns första gången jag, ovetandes om vad det var, kom längs Gråbovä-
gen in mot Göteborg och passerade det alldeles nya och skinande vita Rågår-
den. Mitt i jordbrukslandskapet låg en stor och uppenbarligen välorganiserad 
anläggning. Det var en institution av det slag vi lärt oss känna igen från den 
offentliga vården, men också från utbildningssektorn. Om det var ett sjukhus 
eller ett fängelse eller en skola var inte lika lätt att i förbifarten bestämma.

Vi har vant oss vid denna typ av institutioner så att vi tar dem för givna 
när vi orienterar oss i stadslandskapet. Men de har inte någon särskilt lång 
historia, i varje fall inte jämfört med staden och torget. Till stor del är de 
en uppfinning av upplysningstiden från sent 1700-tal och framåt. De är en 
produkt av den då nya föreställningen om människan som formbar med hjälp 
av vad som ansågs vara vetenskaplig kunskap. Den franske idéhistorikern 
Michel Foucault har skrivit om detta skifte till vad han ser som en genomgri-
pande disciplinering av människorna i boken Övervakning och straff: Fäng-
elsets födelse från 1975. Den skotske arkitekten Thomas Markus gör i boken 
Buildings & Power: Freedom and Control in the Origin of Modern Building Types 
från 1993 en utförlig genomgång av upplysningstidens nya byggnadstyper 
och hur de genom sin rumsliga organisation både utövar kontroll eller skapar 
frihet. Tanken är att den rumsliga ”konfigurationen” har en ”social logik”. 
Markus skiljer mellan vad han kallar en ringformig och en trädlik struktur, 
där den förra är öppen och jämlik medan den senare, som är typisk för 
fängelser och sjukhus, är hierarkisk och ger rumslig kontroll över invånarna 
längst ut i grenverket. Om ett rum i en byggnad bara kan nås via ett annat är 
det också kontrollerat av detta andra rum.

En annan egenskap hos de moderna institutionerna är att de ligger fritt, 
som ”hus i park”. Begreppet ”hus i park” är vanligen kopplat till moder-
nismen i arkitekturen från början av 1900-talet när den traditionella sta-
dens kvarter löstes upp och husen lades fritt i ett mer eller mindre parklikt 
landskap och även vartefter frigjorde sig från gatorna. Men upplösningen 
av kvartersstaden börjar redan under 1800-talet med det som i huvudsak är 
borgerlighetens nya institutioner. Även stadsparken som rum för promenader 
i staden är i hög grad en uppfinning av 1800-talet.

I den traditionella medeltida staden, som var inringad av en svårutvid-
gad stadsmur, var det trångt om utrymme och de få institutioner som fanns 

trängdes inne i kvarteren med helt vanliga hus för boende och arbete. De 
enda byggnader som eventuellt hade makt och resurser nog att ligga fritt 
var kyrkorna och kungens eller furstens palats. Från upplysningstiden och 
genom 1800-talet sker en dubbel frigörelse, dels genom att stadsmurarna rivs 
sedan de förlorat sin försvarsfunktion på grund av nya vapen, dels genom 
att borgerligheten etablerar sin nya maktställning också i byggandet av egna 
institutioner. Det kan vara parker som Trädgårdsföreningen i Göteborg eller 
offentliga rum som teatrar som nu får plats att demonstrera sin funktion från 
alla sidor när de, som i Wien eller Göteborg, läggs fritt på mark som tidigare 
upptagits av befästningar. Men det kan också vara den offentliga vårdens 
institutioner eller utbildningens som i de folkskolor som nu blir allmänt 
tillgängliga eller universiteten som börjar bygga speciella byggnader för de 
nya naturvetenskapliga ämnena och så småningom också för det akademiska 
ceremonielet.

Robert Owen var en industriidkare och social reformator i upplysningsti-
dens anda i början av 1800-talet. I New Lanark i Skottland byggde han upp 
ett samhälle kring en textilindustri med en rad sociala reformer långt före sin 
tid, som kortare arbetsdagar, inget barnarbete och pedagogiska reformer. Där 
fanns bl a ett Institute for the Formation of Character, en för sin tid modern 
utbildningsinstitution. På 1820-talet flyttade Owen till Amerika för att bygga 
upp ett planerat kollektiv i New Harmony. I ett ”Parallellogram”, en kring-
byggd gård i ett öppet landskap, skulle finnas bostäder och arbetsplatser för 
1000 invånare. Anläggningen byggdes aldrig men har likheter med frans-
mannen Fouriers ”Falangstär”, en utopisk idé som tilltalade också Carl Jonas 
Love Almqvist och som förverkligades i ”familistären” i Guise, som beskrevs 
av Strindberg. Owens och Fouriers idéer har räknats som föregångare till 
1900-talets kollektivhus. Gemensamt har de tanken om en välorganiserad 
enhet som frigjort sig från sin omgivning, i utopins ursprungliga mening av 
ett ”konstruktivt nej”, en annan värld som både innehållsligt och rumsligt 
markerar sin annorlundahet.

Arkitekturhistorikern Anders Åman beskriver i sin bok Om den offentliga 
vården från 1976 byggnader och verksamheter vid svenska sjukhus, fängelser 
och andra vårdinstitutioner under 1800- och 1900-talen. Ett centralt tema i 
hans bok är pendlingen mellan å ena sidan tilltro till institutionens ordning 
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och dess förmåga att lösa både samhällets och individens problem och å an-
dra sidan tvivel på samma ordning. Genom det långa historiska perspektivet 
vill Åman, i 1970-talets ifrågasättande av institutionerna, hålla båda sidorna 
levande. I ett försök att i några få meningar fånga den offentliga vårdens 
arkitektur har Åman inledningsvis ett citat från Åke Wassings roman Slottet 
i dalen, som är baserad på författarens uppväxt i ett fattighus i Bollnäs: ”Det 
ligger i en dal som kallas för samhällets botten, ty den måste ju något namn 
ha. Slottet är uppfört i fyra våningar vitrappat tegel som lyser så grant i solen 
att alla som kommer den stora landsvägen förbi måste stanna och utropa. 
Nej, men titta! Där ligger ett slott. Där skulle jag vilja leva och dö”. Det kunde 
nästan ha varit en beskrivning av Rågården.

Rågården som hus i park och ”på torget”
Det är lätt att se Rågården som en institution i upplysningstidens anda. 
Dess ”rehabiliteringsoptimism” och grundsynen att det går att forma om 
människor till att leva ett bättre liv, inte minst med hjälp av arkitekturen, 
är helt i linje med denna moderna tilltro till institutionens ordning. Den 
motvilja som mött projektet är i så fall ett uttryck för en misstro mot denna 
ordning, en misstro som kunde kallas förmodern, eller kanske postmodern.

Den dubbla uppgiften att ”vårda och vakta” har fått tydliga rumsliga 
uttryck. Rågårdens grundläggande rumsliga struktur kan beskrivas som 
trädlik och kontrollinriktad, med patienterna längst ut i det grenverk som 
vårdenheten med sina patientrum utgör. I den variant som arkitekten kallar 
en kamlösning (se Krister Nilssons kapitel) är detta särskilt tydligt. Den är 
vanlig för institutioner som sjukhus och fängelser, till vilka Rågården förstås 
hör. Samtidigt sökte man sig i projektet vartefter bort från kamlösningen mot 
vad man kallar en ”ringlösning”. Argumentet var att långa behandlingstider 
skapade behov av utomhusaktiviteter. Det ringformiga kan då också, som i 
landskapsarkitektens beskrivning (se Helena Bjarnegårds kapitel), förstås 
som inslag av frihet med en vårdande uppgift, alltifrån den lilla bostadsgår-
den över den stora gemensamma inre parken till den yttre parkens (ringfor-
miga!) promenadslinga.

Ett inte särskilt långsökt sätt att se Rågården är att uppfatta det som ett 
stort kollektivhus eller en ”familistär”. Här finns, inom samma anläggning 
och liksom i kollektivhuset, alla de aktiviteter som ingår i ett normalt var-
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Känslornas 
återkomst

Stefan Lundin

Utifrån den praktiserande arkitektens erfarenhet kan den 
vetenskapligt grundade evidensens räckvidd framstå som 

begränsad. Förnuftstron tenderar att nedvärdera de estetiska 
känslornas betydelse medan nyare hjärnforskning visar att 
våra känslomässiga upplevelser har en avgörande betydelse 

för vårt välbefinnande. Känslorna måste därför också beredas 
plats i samverkansprocesserna med beställare och brukare. 

Stefan Lundin är arkitekt på White, gestaltningsansvarig för 
Rågården och forskare inom vårdens arkitektur.
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dagsliv (se Elsa Ivarsons kapitel). Man skulle rentav kunna hävda att kollek-
tivhus med en så rik uppsättning gemensamma funktioner är ovanliga. Om 
detta kunde två saker sägas: Dels att samhällets svagaste här har en boen-
demiljö som få andra i samhället har tillgång till, vilket är ett uttryck för en 
önskan att inte nedvärdera några medborgare utan ge efter behov. Dels att en 
sida av kollektivhuset är att det är sig själv nog och riskerar att skapa en egen 
värld, inåtvänd och åtskild från staden i övrigt.

Att Rågården ligger långt utanför staden och långtifrån andra samhälls-
funktioner var dock inte verksamhetens önskan utan ett resultat av den 
politiska processen. Frances Hagelbäck Hansson beskriver i sin artikel hur 
verksamheten inför tomtutredningen betonade vikten av närhet till det 
övriga samhället snarast starkare än närheten till vacker natur, alltså att 
man ville ligga minst lika mycket ”på torget” som att vara ”hus i park”. Hur 
ett Rågården ”på torget” skulle ha kunnat se ut kan man fundera på. För de 
beslutsfattande politikerna var det ändå uppenbarligen en främmande tanke. 
Att en mera stadsnära lokalisering är möjlig också idag visar rättspsykiatriska 
kliniken i Vadstena som ligger som hus i park i utkanten av den lilla staden. 
Här finns ju också sedan hospitalets tid som en del av klostret exempel på det 
medeltida integrerade läget.

Detta griper in i en aktuell stadsbyggnadsdiskussion idag, inte minst i 
Göteborg, där den moderna staden med sina förorter som öar i ett utglesat 
stadslandskap anklagas för att skapa segregation. I stället drömmer många 
sig tillbaka till den traditionella staden med dess täthet och därigenom också 
en närhet mellan skillnader som man menar främjar integration. Ett sätt att 
förhålla sig till detta kunde vara att, liksom Anders Åman inför den offentli-
ga vårdens institutioner, hålla både tilltro och tvivel levande, snarare än att 
kasta sig från den ena modellen till den andra.

En sådan här inplacering av Rågården i idéhistorien med tillhörighet till 
en typologi tycks knappast ha, som här, diskuterats uttryckligen under projek-
tet. Det är ingenting märkligt med det. Poängen med en levande tradition 
är snarare att vi ofta mer eller mindre omedvetet för den vidare. Men det 
hindrar givetvis inte att medvetandegörandet, om än i efterhand, har ett vär-
de som en påminnelse om att vi inte är ensamma. Historien tillhandahåller 
tankefigurer.
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Känslornas 
återkomst

Denna text utgör en reflektion över några väsentliga aspekter av vårt arki-
tektarbete och vår samverkansprocess tillsammans med verksamheten inom 
Rättspsykiatriska vårdkedjan i Göteborg. Texten är tillkommen snart tio år 
efter det att vi började arbeta med Rågårdenprojektet och tre och ett halvt 
år sedan anläggningen togs i bruk. Det är reflektioner med projektet sett 
i backspegeln och vad det kan innebära av bortträngningar och selektiva 
hågkomster. Jag var ansvarig för utformningen, eller gestaltningen som vi 
arkitekter gärna säger. Som gestaltningsansvarig var det, förenklat uttryckt, 
min uppgift att se till att det blev ”ett riktigt hus”, ett hus som också ”såg 
något ut för världen”, såväl exteriört som interiört. 

Reflektionerna bär spår av mitt teoretiska intresse och de arbeten jag 
bedrivit parallellt med min praktiska verksamhet under senare år. 2009 
färdigställdes  antologin Arkitektur som medicin – arkitekturens betydelse för 
behandlingsresultatet inom psykiatrin som jag var initiativtagare och en av 
redaktörerna till.1 2010 beviljades jag av forskningsstiftelsen ARQ ett anslag 
för att på halvtid under tre års tid bedriva licentiatstudier, studier tänkta att 
kopplas till Rågårdenprojektet som vi då just höll på att slutföra. Arkitektur 
som medicin väckte den internationellt erkände, och sedan en tid också i Sve-
rige verksamme, miljöpsykologens Roger Ulrichs intresse. Några år senare, 
2012, kom jag att bli hans medförfattare till artikeln Toward a Design Theory 
for Reducing Aggression in Psychiatric Facilities.2 Hösten 2015 färdigställdes 
min licentiatuppsats Healing Architecture: Evidence, Intuition, Dialogue där 
Rågården, av olika skäl, mest kom att figurera i bakgrunden.

1 From & Lundin, 2009.

2 Ulrich, Bogren, Lundin, 2012.
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Evidensbaserad arkitektur
Personalen utgör vårdens viktigaste resurs och dess kompetens och engage-
mang är helt avgörande för en framgångsrik behandling och rehabilitering. 
Men också arkitekturen kan stödja vårdarbetet och faktiskt även bidra med 
medicinska effekter enligt min uppfattning. Men vilken är arkitekturens re-
lativa betydelse gentemot psykiatrikerns ordinerade medicin, psykologernas 
samtal, kuratorernas och socialarbetarnas kontaktskapande och vårdarnas 
omsorg? Den frågan är högst relevant att ställa. Naturligtvis är arkitekturens 
betydelse liten men därmed inte sagt att den saknas. På vad bör vi satsa 
våra gemensamma resurser? På personal, på medicinsk utrustning eller på 
byggnader? Vilka investeringar bidrar faktiskt till en mer effektiv (läs mindre 
kostnadskrävande) och mer human vård?  Hur åstadkoms en god arkitektur 
som stödjer rättspsykiatrins verksamhet och bidrar positivt till den rehabili-
teringsoptimism som verksamheten gett uttryck för? Vilka kunskaper är det 
vi måste ta i anspråk? Beroende på svaret påverkas vår vilja att investera i 
vårdens byggnader och också i arkitekternas arbete.

Tankar kring arkitekturens bidrag till hälsa och rehabilitering är ingen 
ny företeelse. Den fanns redan i antiken hos de gamla grekerna, men det 
är först under de senaste 25 åren som frågan internationellt ägnats större 
systematiskt och vetenskapligt intresse. Motsvarande utveckling har skett i 
Sverige under de senaste 10 till 15 åren. Begreppet Healing Architecture, eller 
Läkande arkitektur, har etablerats i diskussionen. 

Under mitten av 1900-talet hade forskarna börjat förstå de negativa 
kroppsliga konsekvenser som långvarig stress kunde ge i form av exempelvis 
störd hjärtverksamhet eller försämrat immunförsvar. Vårt sätt att leva, och 
vår belastning i form av stress, visade sig ha stor betydelse för vår hälsa. 
Roger Ulrichs och andras teorier kring till exempel Supportive design tog just 
sin utgångspunkt i teorierna om stressreducering.3 Under sextio- och sjuttio-
talen bidrog också miljöpsykologin, Architectural Psychology, med betydelse-
fulla rön till den ökade förståelsen av den fysiska miljöns betydelse för hälsa, 
rekreation och återhämtning. Det verkliga genombrottet kom dock först med 
Roger Ulrichs numera klassiska och vida citerade studie från 1984, View 
through a Window may Influence Recovery from Surgery. Ulrich visade där 

3 Ulrich, 1997.

att nyopererade gallstenspatienter som hade utsikt mot naturmiljö från sin 
sjuksäng stannade kortare tid på sjukhuset efter operation, fick färre negativt 
värderande kommentarer i sköterskornas anteckningar och tog färre starka 
smärtstillande medel än de patienter vars fönster vände sig mot en byggnad 
med en fönsterlös tegelmur.4 

I USA bildades 1993 den fristående och icke vinstdrivande organisationen 
The Center for Health Design (CHD) och Roger Ulrich kom att bli en av dess 
främsta medlemmar. Organisationen har en världsledande roll i utvecklandet 
av ett sjukvårdsbyggande där evidens rörande den fysiska miljöns betydelse 
för sjukvårdens resultat utgör basen. CHD initierade också den första veten-
skapliga forskningsöversikten inom fältet år 1998 som följdes av ytterligare 
två, 2004 respektive 20085. I Sverige kan Centrum för vårdens arkitektur, in-
rättat på Chalmers 2010 och ursprungligen initierat av Forum Vårdbyggnad, 
ses som ett mindre svenskt ”syskon”.

I den ökade forskningens spår har tanken på ett mer vetenskapligt sätt 
att gestalta den fysiska miljön vunnit näring och anhängare. Tanken är enkel. 
Utformning av vårdens byggnader skall i högre grad bygga på fakta, eller 
evidens som den vetenskapligt använda termen lyder, i avsikt att nå bättre 
behandlingsresultat. Den mycket framgångsrika rörelsen för en evidensba-
serad medicin (EBM), som etablerades under decenniet innan sekelskiftet 
tjugohundra, har kraftigt influerat de mest skiftande verksamheter att söka 
evidens för sitt agerande. Dock med mycket blandat resultat. Hit hör också 
den så kallade evidensbaserade utformningens princip, på engelska EBD eller 
Evidence Based Design.6

Roger Ulrich redovisar i denna antologis kapitel Looking at Rågården 
through the lens of evidence-based design översiktligt de teorier och den evi-
dens som finns kopplad till utformningen av byggnader avsedda för sluten 
psykiatrisk tvångsvård. Evidensen berör främst boendedelarna och ambitio-
nen att där sänka stressnivåerna hos patienter och personal. Designteorin 
belyses genom stöd från en undersökning gjord vid den allmänpsykiatriska 

4 Ulrich, 1984.

5 Se t ex Ulrich et al.,2008.

6 Bohlin, 2011. 
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slutenvårdsavdelningen på SU Östra sjukhuset i Göteborg.7 Det är en an-
läggning som utformats av vårt arkitektteam och som senare ledde till att vi 
fick förtroendet att även ta oss an Rågården. 2007 erhöll byggnaden Forum 
Vårdbyggnads pris.8

I min licentiatuppsats konstaterar jag att mängden evidens är starkt 
begränsad och att denna inte ensam kan utgöra en bas för alla de arkitekto-
niska beslut som måste tas i ett projekt. Något plötsligt genombrott vad gäller 
omfattningen av ny evidens förefaller inte heller troligt.9 Denna begränsade 
mängd evidens kombineras ibland hos EBD-anhängare med en tveksamhet, 
eller okunnighet, kring hur praktiskt arkitektarbete faktiskt utförs på ett 
framgångsrikt sätt. EBD-rörelsen företräder därför ibland, medvetet eller 
omedvetet, en rationalistisk syn på arkitektarbetet.10 De fastnar därmed i tan-
kefällan om Det rena förnuftets existens. En seglivad tanke de delar med den 
svenska funktionalismens eller modernismens förespråkare. En tanke som 
överlevt nio decennier och som lever vidare än idag. De menar att vi håller 
på att lämna ett föråldrat sätt att tänka. Och i deras nya tänkande saknar 
det personliga, de subjektiva känslorna och de estetiska upplevelserna en 
plats. Känslor och upplevelser framställs istället som influenser som korrum-
perar det slutliga resultatet.11 Framförallt de estetiska frågorna för i dessa 
sammanhang en alltmer undanskymd och tynande tillvaro. Begrepp som Det 
ändamålsenliga är det sköna eller Formen följer funktionen blev under funk-
tionalismen kraftiga antiestetiska och retoriska slagträn i allmän debatt och 
utbildning, om än inte alltid omhuldade i arkitekternas egna arbeten. På sikt 

7 Ulrich, Bogren, Lundin, 2012.

8 Forum, 2007.

9 Lundin, 2016, s.70-72. 
10 Begreppet rationalistisk används här i betydelsen någon som säger sig vara, eller tror sig vara,  
 rationell men som i själva verket inte är det.
11 Här redovisas två tidiga citat från funktionalismens resp EDB-rörelsens barndom. ”… ett estetiskt  
 omdöme är till sin natur subjektivt och därför godtyckligt. /…/ Man kommer icke på säkra sidan,  
 förrän det rent personliga estetiska intresset anvisats plats så långt i det medvetnas bakgrund  
 att det icke får något tillfälle att locka den praktiska viljan till snedsprång, dvs på subjektiva,  
 godtyckliga grunder korrumpera resultatet.” (Sundbärg, 1928). “Continued expenditure for  
 structures whose layout, ambience, and appurtenances are informed by guess, fad, or the person- 
 al preferences of designers, administrators, healthcare professionals, or even patients them- 
  selves—absent solid efforts for aesthetic leanings and unsupported theories with outcomes  
 data to the extent scientifically possible—is frivolity we can no longer afford.” (Rubin, 1998, s.  
 IX)

kom detta att spela byggnadsentreprenörer och teknokrater i händerna och  
också både urholka arkitekturens kvalitet och förtroendet för arkitekterna.12 
Arkitekturhistorikern Elias Cornell menade att man i perioden efter andra 
världskriget skapade en byggnadskultur av ”bedräglig nytta”.

Acceptera det sköna!
Arkitekter söker oftast lösningar som är ändamålsenliga och hållbara men 
också sköna i enlighet med arkitekturens treenighet som den romerske 
arkitekten Vitruvius formulerade redan under århundradet före vår tide-
räkning.13 I arkitektarbetet skall vi uppfylla verksamhetens krav så att dess 
ändamål gagnas men vi skall också göra det på ett vackert och tilltalande 
sätt.14 Allt för att den totala upplevelsen av arkitekturen – helhetsupplevel-
sen eller helhetsbedömningen – skall bli positiv. Men det är här som både 
funktionalismen och EBD-rörelsen försöker förneka estetikens existens, dess 
berättigande och betydelse. Alla praktiskt verksamma arkitekter har dock 
stött på dilemmat i sin egen yrkesverksamhet då man till förmån för ett mer 
estetiskt utförande kan tänka sig att något ”tumma på” en funktionell aspekt. 
Det slutgiltiga valet fälls dock alltid på basis av en sammanvägd helhetsbe-
dömning.15 Sådana avväganden mellan det praktiska/funktionella och det 
vackra/estetiska  gör vi också ofta i våra egna liv. Långt ifrån alla de ting vi 
äger eller väljer är maximalt funktionella. Kanske har vi istället valt en stol 
som vi finner vackrare, fräckare, eller vilken benämning vi vill nyttja för att 
uttrycka denna estetiska och ”icke-funktionella aspekt”. Inte minst kläder 
och de sammanhang då vi bär dessa visar på vår tvehågsenhet kring denna 
fråga. Modet för året föreskriver måhända att magen skall lämnas bar och då 
påverkar kallt väder bara marginellt bärandet av sådana plagg. Detsamma 
kan gälla för grova kängor som vi förväntas bära sommarens soligaste dagar 
tillsammans med skira och tunna skjortor eller klänningar. I skrivande stund, 
hösten 2016, går de modemedvetna i skor utan strumpor. I andra samman-

12 Se t ex Acking, 1974, s. 20. Elias Cornell finner efterkrigstidens arkitektur i hög grad utarmad i  
 boken Byggnadskonst eller bedräglig nytta. (Cornell, 1962)  

13 Vitruvius, 2009, s. 15.

14 Elias Cornell definierar arkitektur som Estetisk organisation av praktisk verklighet. 

15 Arkitekter och lekmän har ofta olika estetiska preferenser, något som emellertid inte har någon  
 principiell betydelse för de resonemangen som förs här.
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hang, till exempel då vi går omkring i hemmet eller trädgården, kan vi tänka 
oss att bära sköna (läs funktionella) kläder av skilda former och färger. Plagg 
som vi aldrig skulle bära i andra personers närvaro. Då behövs en snyggare 
och mer representativ klädsel där vår status och sociala rangordning framgår. 
Och då händer det att ”vill man vara fin får man lida pin” – vilket vi accep-
terar. Om ni vid något tillfälle skulle ge en person en eloge för något snyggt 
klädesplagg så skall ni se att ett vanligt svar lyder – Ja, den är jätteskön! Re-
sonemanget menar jag visar på den rådande konventionen att undervärdera 
de estetiska värdena till förmån för det funktionellas betydelse. Ett utslag av 
ett omedvetet agerande som faller väl in i modernismens tänkande.

Olika former av kunskap
Som tidigare nämnts är evidensen begränsad och vi måste därför grunda 
vårt arbete också på de erfarenheter vi bär med oss. Det förefaller rimligt att 
arkitektur, likt svensk sjukvård, skall bygga på evidens och beprövad erfa-
renhet.16 Erfarenheten, se figur nedan, är i hög grad personlig medan vi kan 
betrakta Den beprövade erfarenheten som en gemensam, prövad och delvis 
medvetandegjord erfarenhet – en erfarenhet som dock ännu inte utvärderats 
vetenskapligt. Erfarenheterna, snarare än vetenskaplig evidens, utgör den 
allt övervägande och vägledande basen för vårt handlande. Denna erfarenhet 
kan till exempel visa sig som ett mönster för hur vi vanligtvis planlöser en 
vårdavdelning eller mottagning.

Men inte heller evidens och beprövad erfarenhet utgör en tillräcklig 
grund för rationellt handlande. Också vår intuition, vår tysta kunskap, måste 
vägleda vårt arbete för att vi skall kunna finna nya och bättre lösningar. Att 
åstadkomma något nytt är alltid svårt, också för arkitekter som i sin utbild-
ning medvetet försöker öva sin kreativitet. Intuitionen är därvid ett instru-
ment för att komma åt en kunskap som delvis ligger dold för vårt omedelbara 
medvetande.

Arkitektens arbete är än idag ett utpräglat hantverksyrke där de yngre 
härmar och lär sig av de äldre genom praktiskt arbete. Något som inte nämn-
värt påverkas av det förhållandet att vi har avancerade digitala verktyg till 
vår hjälp för att framställa tekniska handlingar och tredimensionella presen-

16 Lag (1994:953).

tationer. Teoribildning och vetenskaplighet har också en begränsad betydelse 
för yrkets kärna – att ge konkreta förslag på ställda problem. Utbildningen 
handlar i hög grad om att genom övningar och samtal, tillsammans med 
andra studenter och lärare, diskutera kvaliteter i framtagna förslag. Där 
tränas arkitektstudenter att lösa vanligt förekommande uppgifter som de 
flesta byggnader äger gemensamt; som entréer, kommunikationer, samband 
och allmänna utrymmen. Men man övar naturligtvis också på hur enskilda 
verksamheters mer specifika krav och önskemål skall tillgodoses. Genom att 
titta på andra liknande byggnader i litteratur, på nätet eller genom studiebe-
sök skapar man sig en egen uppfattning av hur uppgiften, med dess speciella 
egenheter och förutsättningar, skall angripas och lösas. Vi försöker att arbeta 
fram förslag till vad som passar för att utföra en byggnad med de medel som 
står till buds. Men det är sällan som dessa förslag kan ges helt igenom ratio-
nella förklaringar. Vi måste, inte bara i upplevelsen av arkitektur utan också i 
framställningen av den, låta oss ledas av våra känslor – av vår intuition. Fem 
års skissande och diskuterande på högskolan ger studenterna verktyg att han-
tera de frågeställningar de har framför sig i yrkeslivet på ett mer nyanserat 
och djupare sätt. Det innebär i sin tur, att den som har långvarig erfarenhet 
normalt också har större tillgång till sina omedvetna kunskaper, via sin intui-
tion, och därmed större möjligheter att forma en god lösning.

Intuitionen beskrivs ibland i litteraturen som en dold, tyst eller ordlös 
kunskap.17 Men denna vår intuition kommer inte till oss som en blixt från 
en klar himmel, som en oförklarlig idé eller religiös upplevelse. Den byg-
ger istället på vårt direkta utbyte med verkligheten genom våra sinnen som 
student och yrkesperson men också som människa med egna livserfarenheter. 
Författaren R.M. Pirsig beskriver det intuitiva inte som något slags oförklarlig 
förmåga eller begåvning utan som det direkta resultatet av en kontakt med 
den grundläggande verkligheten.18 På detta sätt föregriper intuitionen veten-
skapen vilket bland annat Einstein och andra med honom senare vittnat om.19 
I ett samtal med Roger Ulrich har han beskrivit intuitionen som ”En ovärder-

17 Se t ex Molander 1996, Gustavsson 2000 och Polanyi 1966. 

18 Pirsig, 1978, s. 265.

19 Pirsig, 1978, s. 265.
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lig men samtidigt opålitlig vän” och menar då att forskning inte kan bedrivas 
utan känsla för vad som kan vara rätt men att denna känsla samtidigt måste 
underställas en noggrann granskning och kritiskt ifrågasättande.20 

Det måste därmed, i enlighet med resonemangen ovan, betraktas som 
ovetenskapligt att utesluta intuitionen som en del i arkitektens arbete. Vi 
måste därför vinna respekt och förståelse för det intuitivas plats i den arkitek-
toniska utformningsprocessen. Det intuitiva är inget unikt för arkitekter. Även 
läkaren nyttjar, och måste nyttja sin kompletterande kunskap – sin intuition 
– vid ställandet av diagnoser och i agerandet vid akuta tillstånd. Begreppet 
konst i läkekonst och byggnadskonst har att göra med ett kunnande som 
också omfattar det intuitiva.

Mina argument för att nyttja den intuitiva kunskapen får inte tolkas 
som att den skulle ersätta ett systematiskt och utredande arbete. Men den 
intuitiva kunskapen är viktig, och idag ofta förbisedd. Min uppfattning är att 
den skall nyttjas som ett mer medvetet och accepterat arbetsredskap utan 
att ifrågasättas av en osäkerhet om dess värde. Är det en bra eller dålig idé 
som intuitionen ”förelagt” oss? Det är detta som de tvärdisciplinära samver-
kansgrupperna på olika nivåer måste ta ställning till när de utsätter förslagen 
för noggrann prövning. Så kan vi nå, om inte evidensbaserade, så i alla fall 
trovärdiga och noggrant övervägda förslag fria från det som funktionalisterna 
ofta menade var ett utslag av godtycke.

Dialog- och samverkansprocesser
I framtagandet av en lösning för en byggnad arbetar arkitekten pendlande 
från ett översiktligt perspektiv till ett detaljerat sådant. Genom skisser och rit-
ningar, virtuella och verkliga modeller söks representationer av verkligheten. 
Det är en så kallad iterativ process, det vill säga en process som böljar fram 
och åter och som inte följer en linjär utveckling även om kunskapen om bygg-
nadens problematik ökar successivt över tiden. Ibland är representationerna 
tydliga och detaljerade, ibland grova och principiella – alltefter behov. Det är 
en slags dialog mellan arkitekten och hens arbetsredskap. Donald Schön har 
beskrivit processen som Reflection in action.21 

20 Ulrich, 2012b.

21 Schön, 1983.

Men arkitektens arbete är inte ett enpersonsjobb, en enstörings eller 
ensamvargs arbete, även om stora delar av det kreativa arbetet sker i enskild 
dialog med papper, dator eller modellmaterial. Traditionellt förs samtidigt en 
närmast daglig dialog med kollegorna i det egna teamet. Förslagen stöts och 
blöts också nu och då tillsammans med andra erfarna kollegor. De är normalt 
inte tyngda av ”besvärande detaljkunskaper” och ”närsynthet” och kan därför, 
med andra ögon, bidra med viktiga principiella synpunkter och förslag till 
förbättringar.

Naturligtvis förs också diskussioner i senare skeden då redovisningar görs 
för beställaren. Vid dessa tillfällen är dialogen oftast ingående. Den sträcker 
sig också allt oftare till de som skall nyttja eller bruka lokalen om beställaren 

Intuition

Evidens

Erfarenhet

Beprövad erfarenhet
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själv inte innehar även den rollen. I Sverige, inom vården, finns det en lång 
och stark tradition av dialog och samverkan. Det handlar dels om en samver-
kan på golvet, med de enskilda yrkenas krav och önskemål, dels en samver-
kan med ledningen för att styra verksamheten mot uppställda mål. Heléne 
Axberg redogör i kapitlet Ett unikt programarbete för hur samverkan såg ut i 
arbetsgrupperna i fallet med Rågården. Där, och också i det tidigare projektet 
med slutenvårdspsykiatrin på Östra sjukhuset, genomfördes en samverkan 
som startat tidigare, och som varit mer omfattande, än vad vi varit vana vid. 
Möjligen är detta en följd av att dessa byggnadsuppgifter inte är så vanligt 
förekommande och därför setts som mer komplexa. Verksamheterna i sig var 
också ovanligt väl förberedda för att ta sig an sina planeringsuppgifter då 
de upprättat egna dokument kring värdegrund, vårdkultur och en framtida 
nybyggnad. Elsa Ivarson beskriver detta i sitt kapitel Vision nybyggnad.

Nyttan av dessa samverkansprocesser har ibland ifrågasatts av represen-
tanter för arkitektkåren. De har hävdat att de goda lösningarna kan komma 
att kompromissas bort i konsensuslösningar i mellanmjölkens land. Och 
sådana exempel finns. Men jag vill hävda att det inte är samverkansprocessen 
i sig som är skälet till detta, utan beställarens ibland bristande kunskap om 
den estetiska dimensionens betydelse.22 Eller möjligen annorlunda uttryckt: 
arkitekternas oförmåga att beskriva de estetiska dimensionernas betydelse 
och där det angenäma, trivsamma, vackra, lustfyllda med mera inte får utgö-
ra en naturlig del av arkitekturens helhetsupplevelse. Ofta har samverkan i 
allt för hög grad ägnats åt just rent primära funktionella aspekter. De kritiska 
arkitekternas bedömningar grundar sig å andra sidan oftast på ett strikt 
visuellt granskande av miljöerna – också det en begränsad aspekt av arki-
tekturens helhet. Men huvudfrågan är förstås om samverkansprocessen i sig 
leder till sämre eller bättre arkitektur – och då är det självklart patient- och 
personalperspektiven som är det primära och helt avgörande för svaret, inte 
arkitektkårens preferenser. Själv ser jag egentligen inget alternativ. En ut-
vecklad samverkan framstår som både nödvändig och önskvärd. Roger Ulrich 
nämner också i sitt kapitel den svenska samverkansprocessens utformning 
och omfattning som en betydelsefull aktivitet, där arkitekterna informeras 

22 Beställarsidan domineras av tekniskt utbildade personer och inslaget av arkitekter, med en mer  
 konstnärligt färgad utbildning, är litet. Formade av sina resp. utbildningar har de delvis olika  
 erfarenheter. 

och därmed ges förutsättningar för att skapa en god arkitektur. Själva pro-
cessen har en stor, för att inte säga avgörande, betydelse för byggnadernas 
slutliga utformning och kvalitet.

I samverkansprocessen uppstår också en diskussion som kan nyansera och 
förklara verksamhetens djupare liggande och verkliga behov. Det vill säga 
de behov och önskemål som svårligen låter sig fångas i ett tidigt skede, och 
då i skriftlig form, när arkitekten ännu inte involverats i arbetet. I analogi 
med den tysta kunskap som arkitekten nyttjar sig av i sitt arbete, kan också 
verksamhetens motsvarande dolda kunskaper bli synliga och befrukta pro-
jektet i en sådan process. Det är också i denna som både verksamhetens och 
arkitektens bild av vad lokaler för rättspsykiatri är, kan ta sig nya och andra 
uttryck än de man ursprungligen föreställt sig. Det är bland annat på detta 
sätt som själva organiseringen av arbetsprocessen med dess flöden, rum och 
samband kan komma att utformas på ett annorlunda och nytt sätt. En effek-
tivare och bättre organisering av den fysiska miljön kan på så sätt komma till 
stånd för att stödja verksamheten. Vi beskriver ibland detta fenomen som att 
verksamhetsutveckling och lokalplanering går hand i hand. Den rättspsykia-
triska vårdkedjan i Göteborg har också i efterhand vid flera tillfällen uttryckt 
sin tillfredsställelse över en process där deras uppfattningar ifrågasatts av 
arkitekten och där en dialog och ett omprövande lett till nya och oväntade 
lösningar. Peter Fröst beskriver detta fenomen, liksom samverkansprocessens 
fördelar, mer ingående i sitt kapitel Dialogbaserad planering.23

Resultatet av en arkitektonisk uppgift utgörs inte av en ideal lösning av 
hur verksamhetens olika rum och aktiviteter skall utformas och grupperas i 
förhållande till varandra. Principiella överväganden om hur en verksamhet 
i stort skall lösas påverkas alltid i hög grad av de förhållanden som råder på 
den aktuella platsen och vilken form de tilltänkta byggnaderna kan tänkas få. 
Eller annorlunda uttryckt; en arkitektonisk lösning bygger alltid på en kom-
bination av Verksamhetens behov och platsens förutsättningar. Krister Nilsson 
ger i sitt kapitel Visionen tar form en beskrivning av arbetet med att anpassa 
rättspsykiatrins verksamhet just till Rågårdens aktuella förutsättningar.

23 Se också Fröst, 2004.
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Förväntanseffekter och känslor
Jag har inledningsvis betonat personalens betydelse för rehabiliteringsresul-
tatet och konstaterat att den fysiska miljöns betydelse för vårdmiljön i stort 
är begränsad. Det finns dock undersökningar som tyder på att den fysiska 
miljöns betydelse kan vara större än vad vi vanligtvis förväntat oss, rentav 
avsevärt större. Traditionellt har det forskats kring olika sjukdomars unika 
drag och terapier, medan den fysiska miljöns betydelse ägnats föga intresse. 
Vid undersökningar i USA har emellertid olika typer av väntrum bedömts 
utefter en skala av attraktivitet samtidigt som man undersökt hur försöksper-
sonerna bedömt olika aspekter av den vård de erhållit24. Det visar sig då att 
attraktiva miljöer är direkt korrelerade till en positiv upplevelse av vården 
som sådan. I attraktiva väntrum accepterar man längre väntetider, bedömer 
sjukvårdspersonalens kompetens som högre och skattar den egna tillfreds-
ställelsen som högre. Förklaringen anses vara att vi som patienter tenderar 
att värdera vårdens kvalitet, som vi till stor del saknar kännedom om, utefter 
de kvaliteter som den fysiska miljön äger. Det förefaller alltså som om en 
attraktiv miljö faktiskt bidrar till förhoppningar och förväntningar på vården 
– och det förefaller som om dessa i sig har större betydelse än förväntat för 
vår återhämtning och läkande.25

Dessa fenomen syns ha likheter med de så kallade placebo- eller förvän-
tanseffekterna inom medicinen. Om vi ger en patient ett piller, som bedöms 
som medicinskt overksamt så benämns detta som placebo. Om patienten 
ändå upplever en positiv förbättring anses det föreligga en placebo- eller 
förväntanseffekt. Den kan vara betydande och kan bero på en hel mängd 
faktorer utöver ”det rent medicinska” och har länge förbryllat den medicinska 
vetenskapen – åtminstone intill våra dagar.

För mig framstår det efterhand allt starkare att våra känslomässiga reak-
tioner och upplevelser av vårdmiljöns helhet, där arkitekturen har sin givna 
plats, har en avgörande betydelse för vår förmåga till återhämtning och reha-
bilitering. Detta i stark kontrast till vår inlärda bild av oss själva som rationel-
la varelser med ett ”rent förnuft” och tanken på att vi skulle kunna leva ett 
gott liv om vi inte lät oss störas eller förledas av våra irrationella känslor och 

24 Attraktivitet är ett samlingsbegrepp som inte ger läsaren anvisningar om vilka mer konkreta  
 fysiska aspekter som bidrar till begreppet.

25 Se Ulrich 2012a, kapitlet Attraktivitet. 

upplevelser. Jag menar alltså att det förefaller allt mer troligt, mot bakgrund 
av medicinsk forskning, att våra känslor och upplevelser leder till fysiologis-
ka förändringar i våra kroppar, eller möjligen bättre uttryckt: den odelbara 
enhet som kropp och hjärna utgör. Likt de förändringar stressforskaren Seyle 
med flera upptäckte på femtiotalet kan vi nu finna motsvarigheter, inte bara 
i kroppens blodomlopp och hormonsystem utan också i hjärnans fysiologiska 
förändring.26 Nyare vetenskapliga förklaringar kan visa på att förväntningar i 
sig leder till förändringar i våra kroppars och hjärnors fysiologiska signalsys-
tem, hormonproduktion med mera.27 Kanske anar vi ett paradigmskifte och 
en ny era av framgångsrik forskning?

Sedan 2003 finns organisationen Academy of Neuroscience for Architectu-
re (ANFA) som ägnar sig åt frågan om hur arkitektur kan förstås utifrån vår 
hjärnas funktion.28 Esther Sternberg har i sin bok Healing Spaces. The Science 
of Place and Well-being försökt att ge en inblick i området. Måhända står vi 
inför en förändrad syn på våra känslors och upplevelsers betydelse för hälsa 
och rehabilitering. Kanske kan vetenskapen hjälpa oss att se mönster i våra 
känslor inför och upplevelser av arkitektur. För att skänka mina argument 
ytterligare trovärdighet tar jag hjälp av den erkände hjärnforskaren Antonio 
R. Damasio och hans bok Descartes misstag. Känsla, förnuft och den mänskliga 
hjärnan:

”Under de senaste århundradena har medicinen varit inriktad på att utforska 
kroppens fysiologi och patologi. Medvetandet lämnades därhän och ansågs 
vara en angelägenhet för i första hand religion och filosofi. Och inte ens se-
dan medvetandet fått sin egen vetenskapliga disciplin, psykologin, öppnades 
dörren till medicinens finrum annat än högst motvilligt. / … / Det är först på 
senare år som medicinen börjat få upp ögonen för hur viktiga de känslomäs-
siga reaktionerna är för behandlingsresultatet.” 29

26 Seyle, 1956.
27 Effekten beskrivs då inte som en effekt av en behandling som sådan utan av ett sammanhang  
 eller miljö där behandlingen ges. Ett medicinskt overksamt preparat (dvs placebo) som ger  
 verksamma medicinska effekter utgör ju en självmotsägelse. Sandal et al. föreslår i stället begrep- 
 pet ‘Context effect’. Effekten beskrivs då inte som en effekt av en behandling utan av ett samman 
 hang eller miljö där behandlingen ges.(Sandal et al., 2015)
28 Roger Ulrich och Esther Sternberg träffades på en workshop 2002, för arkitekter och vetenskaps- 
 män, i ett sammanhang som året därpå ledde till grundandet av ANFA. Sternberg, 2010, s. 2.
29 Damasio 2006, s. 283. 
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Författaren fortsätter ändå försiktigt förhoppningsfull längre fram i kapitlet: 

”Följden har blivit att den moderna medicinen laborerar med en mycket 
rumphuggen syn på den mänskliga existensen. Det är knappast förvånande 
att man ägnar så förstrött intresse åt vilka verkningar de kroppsliga sjuk-
domstillstånden kan ha på medvetandet. Även om den djupa klyftan mellan 
kropp och medvetande inom västerländsk medicin ännu inte till fullo upp-
märksammats av en bredare allmänhet, tror jag att man kan ana en sådan 
utveckling.” 30

Sammanfattning
Mina funderingar kring förhållandet mellan arkitektur och hälsa har betytt 
att jag ytterligare stärkts i min uppfattning om att: Våra känslomässiga upp-
levelser är av avgörande betydelse för vårt välbefinnande och för förmågan att 
motstå ohälsa liksom våra möjligheter till återhämtning och tillfrisknande!

Allt vad vi gör i vår vardag påverkar i högre eller lägre grad vårt välbefin-
nande och vår hälsa eller brister däri. Till synes små känslomässiga upple-
velser av uppmuntran eller motgång är av betydelse. Våra sjukhusmiljöer är 
i det avseendet inga bra förebilder då de ofta upplevs som sterila, grå och 
tråkiga och då måltidsmiljön, maten och dess presentation ses som smaklös. 
Vattenspelet vid entrén stängs av för de inkontinentas skull. Blommor och 
husdjur är inte välkomna med tanke på allergier. Allt med negativa konse-
kvenser för andra medpatienter. Men är det alltid nödvändigt? 

Allt som gör livet värt att leva när vi är friska är av än större betydelse när 
vi är sjuka! Dessa resonemang stödjer tanken på att vård och behandlings-
resultat kan påverkas också av andra förhållanden än vård och behandling. 
Den fysiska miljöns utformning måste erkännas delvis ha medicinska egen-
skaper. Florence Nightingale, sjuksköterskepionjären, skriver i sin bok Notes 
on Nursing: What it is and what it is not från 1860:

”Jag skall aldrig glömma feberpatientens hänförelse över en bukett vilda 
blommor i klara färger. Jag minns (från mitt eget fall) hur en liten bukett 
vilda blommor skickades till mig och från den stunden gick tillfrisknandet 
fortare.” 31

30 Damasio, 2006, s. 285.

31 Nightingale, s. 65.

Insiktsfullt?! Florence skulle väcka gillande nickar från flera av dagens neuro-
fysiologer. 

Arkitektur är sålunda inte en neutral och betydelslös bakgrund till vård 
och behandling. Förutom kvaliteter hos miljön, som ändamålsenlighet och 
trivsel, måste vi också förstå och beakta att våra byggnader faktiskt även 
kan ha medicinska eller rehabiliterande kvaliteter. Det gör samtidigt frågan 
om våra investeringar i vårdens byggnader mer aktuell och intressant. Vilka 
investeringar är vi beredda att göra om vi kan påvisa att dessa bidrar till 
minskat lidande, snabbare återhämtning och läkande? Kan det till och med 
vara effektivt, ur ett helhetsperspektiv, att öka investeringarna i vårdens 
byggnader? Idag utgör dessa cirka 5% av sjukvårdens samlade årskostnad. 
Ökade byggkostnader med 10%, vid en nybyggnad, skulle därmed öka den 
totala vårdkostnaden med mindre än 0,5%.32

Historiskt sett finns det epoker där det intuitiva, känslomässiga eller 
konstnärliga setts som viktiga ingredienser i arkitektarbetet. Så har det dock 
inte förhållit sig under snart ett sekel, då ingenjören och vetenskapsman-
nen setts som de personer som inkarnerar tidens ideal. Jag tror dock att en 
förändring är i antågande och jag stödjer den. Forskningen inom neurofysio-
login, där våra känslor visar sig påverka eller förändra hjärnans funktioner, 
utgör en av flera inspirationskällor. Idag är jag en person som pläderar för 
känslornas betydelse, dels de känslor som arkitektur bidrar till och som har 
betydelse för återhämtning och läkande, dels de känslomässiga inslag som 
måste beaktas och beredas utrymme i såväl gestaltningsarbetet som samver-
kansprocesserna med beställare och nyttjare.

32 Avser kostnader 1994-2012. FOU-fonden, 2014.
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Det finns idag ett stort behov av nya arbetssätt inom det som kallas tidiga 
skeden av vårdbyggnadsprojekt. Många söker effektiva metoder och pro-
cesser för att kunna hantera dagens komplexa utmaningar inom samhälls-
byggnadsområdet. Nya interaktionsformer i föränderliga och teambaserade 
designprocesser där kund, leverantör, brukare och experter är aktiva för att 
integrera samordnad kunskap utvecklas och prövas. Dialog och samverkan 
blir i denna situation allt viktigare samtidigt som tidsbrist och resursfrågor 
ska balanseras. 

Lennart Ring, som var planeringschef vid Sahlgrenska Universitetssjukhu-
set under planeringsprocessen för nybyggnaden av Rågårdens rättspsykiatri, 
har hävdat att själva planeringsprocessen – hur – har varit en viktig faktor för 
att åstadkomma den byggnad som blev resultatet – vad. Genom sitt tvär-
professionella arbetssätt kring skapandet av gemensamma designlösningar 
(designmässigt arbetssätt) har processen enligt honom komponenter i sig 
som har likheter med erfarenheterna av att beskriva och praktiskt arbeta med 
metoden ”Designdialoger i tidiga skeden” (Fröst 2004). Detta är möjligtvis 
en av förklaringarna till att man har lyckats så väl i Rågården-projektet med 
att arbeta parallellt med verksamhetsutveckling och arkitektur så att dessa 
stödjer varandra.

Designdialoger som metod bygger på dialogprocesser med mångpro-
fessionella team där målet är att krav och lösningar arbetas fram parallellt. 
Metoden vill utöka det traditionella planeringsarbetet med olika verktyg 
och aktiviteter för att stödja verksamhet, brukare och andra experter i att 
tillsammans formulera mål, identifiera rumsliga behov samt utveckla och vär-
dera idéer. Arbetet byggs upp kring ett antal workshops där man i olika steg 
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diskuterar verksamhetens arbetssätt, formulerar mål, identifierar behov av 
funktioner och samband samt utvecklar lösningar tillsammans med brukare. 
På workshoparna används modellskapande med hjälp av olika designverktyg 
som t ex post it-lappar, foton, videofilmer, designspel (färgade brickor i olika 
form och färg mm) och ibland 3D-visualiseringar för att stödja arbetet.

Kapitlet reflekterar över detta och hur det konkret yttrade sig. Inlednings-
vis beskrivs sammanhanget för hur man arbetar principiellt med behovsbe-
skrivning i tidiga skeden av byggprojekt. Därefter beskrivs översiktligt några 
bakomliggande teorier från designforskningen som har betydelse för att 
förstå varför ett designmässigt arbetssätt är effektivt för att hantera komplexa 
designproblem. Begreppet gränsobjekt introduceras från sociologin för att 
försöka bringa klarhet i varför arbetet med ”modeller” är så verkningsfullt 
för samarbete i tvärdisciplinära grupper. Slutligen diskuteras vad vi kan lära 
av Rågården-projektet om hur en dialogbaserad lokalplanering (=design-
process) mer allmänt kan utföras för att stödja verksamhetsutveckling och 
innovation.

Planering av vårdbyggnader
Rättspsykiatri är en relativt ny verksamhet. Därav de många nya anlägg-
ningar som uppförts runt om i Sverige under senare år. Rågården är sam-
tidigt byggt i början av en allmän investeringsvåg i vårdbyggnader som vi 
idag (2017) är mitt uppe i. Förra gången man storsatsade i vårdbyggnader 
(1960–70-talen) hade Spri (Sjukvårdens planerings och rationaliseringsin-
stitut) ansvar för det nationella kunskapsbygget genom tillhandahållande av 
riktlinjer och processtöd. Spri ansvarade också för forskning och utveckling 
inom området. Spri tillhandahöll, förutom typrum och exempel på hur olika 
vårdavdelningar/enheter skulle organiseras, även dimensionerings- och pro-
cesstöd för att planera på ett bra sätt. Programmering byggde på medicinsk 
specialisering, funktionsdifferentiering och separerade flöden och föreslogs 
genomföras i en sekventiell steg-för-steg-process där varje planeringssteg 
hade sina specifika dokument – t.ex. AFP (Avdelningsfunktionsprogram) och 
RFP (Rumsfunktionsprogram). 

Spri avvecklades successivt. Byggnadsavdelningen lades ner 1989 och 
hela verksamheten slutligen år 2000. Detta skedde bland annat med motive-
ringen att Sverige redan hade byggt de vårdbyggnader som landet behövde 

inom överskådlig framtid. De viktigaste skälen var dock en allmän decen-
tralisering av samhällsinstitutioner och skepsis mot statlig normering. Det 
centrala kunskapsbygget ersattes dock inte fullt ut i de enskilda landstingens 
fastighetsorganisationer. Idag saknas därför ofta planeringsmodeller och 
verktyg som beskriver hur planeringen av vårdlokaler kan genomföras på 
ett strukturerat sätt. Vissa landsting och regioner arbetar fortfarande med 
skedesindelningar och dokumenttyper som har sitt ursprung i Spri-tiden. An-
dra landsting och regioner har själva utvecklat nya processtöd för planering 
och genomförande av byggprojekt för att möta dagens utmaningar och en 
snabbt föränderlig hälso- och sjukvård. Så har t ex Stockholms läns lands-
tings fastighetsorganisation Locum AB utvecklat en modell för tidiga skeden 
där programskedet hos Spri är utvecklat och kompletterat med nya skeden 
(behovsanalys och förstudie) och tillhörande mallar och checklistor. I behovs-
analysen klarlägger man behoven och definierar målen. Under förstudien 
tar man fram olika alternativ och väljer ett huvudalternativ. I programskedet 
bestämmer man sedan hur byggnaden ska se ut.

Planering för vård och vårdbyggnader har därigenom gått från att vara 
en centraliserad till att bli en decentraliserad angelägenhet. Spri:s avveckling 
innebar att Sverige också avvecklade normer och central styrning av plane-
ring och byggande för sjukvården. Decentralisering, småskaliga byggnads-
uppgifter och en allmän demokratisering av arbetslivet gjorde att den äldre 
normativa planeringsmodellen ersattes med vad man kan kalla ”dynamiska” 
planeringsmodeller. Dessa innebar hög grad av personalmedverkan, skräd-
darsydda lösningar och att kunskap och utveckling hanteras lokalt i de enskil-
da projekten. Dynamiska modeller passar bra för en snabbt föränderlig hälso- 
och sjukvård med initialt vagt formulerade mål. Dess svaghet är att bristen på 
samordning och nationell kunskapsinsamling riskerar att ”hjulet uppfinns på 
nytt” i många byggprojekt.

I en forskningsstudie från 2010 (Lindahl et al. 2010) beskrivs hur relatio-
nen mellan kunskap och innovation hanteras i två olika vårdkulturer – Sve-
rige och England. Exemplen är belysande eftersom de utgör var sin motpol 
i spannet mellan normativ/generell/centraliserad och dynamisk/specifik/
decentraliserad kunskapsbildning. Något förenklat kan man säga att England 
2010 kännetecknades av ett centraliserat kunskapsbyggande där en samlad 
mängd erfarenheter och evidensbaserad kunskap omvandlas till normer och 
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riktlinjer centralt som sedan tillämpas i de konkreta byggprojekten. Innova-
tion förväntas i detta system äga rum i den centrala expertorganisationen. 
Sverige kännetecknades av motsatsen med en decentraliserad struktur och 
avsaknad av central kunskapsbildning. Ny kunskap arbetas in och innovation 
äger rum i de enskilda byggprojekten. Fördelarna med den engelska model-
len är att man systematiskt samlar in kunskap från genomförda projekt. Man 
har också resurser att omvandla forskningsresultat till rekommendationer och 
normer. Modellen i England är en reminiscens från våra planeringsmodeller 
under 60–70-talen. Nackdelarna är uppenbara sett med svenska erfarenheter 
– centralstyrning, konserverande och fördyrande. I England strävar man ock-
så nu efter en mer dynamisk modell. Vad Sverige behöver idag är moderna 
processtöd för att effektivisera den dynamiska planeringsmodellen. Ett sådant 
bör exempelvis innehålla anvisningar om hur man genomför designmässiga 
dialoger med vårdverksamheter. Det behövs även ett strukturerat system för 
att samordna kunskap nationellt. 

Två sätt att se på programarbete
Med lite förenkling kan man skilja på två principiellt olika sätt att se på tidiga 
skeden och hur man genomför en programskrivning i byggprocessen. I det 
”traditionella” är huvudsyftet med utredning och programskrivning att utgöra 
underlaget för den efterföljande utformningsprocessen. Med olika program-
dokument specificerar man mål och krav som ska inarbetas i byggprojek-
tet. Kravställandefasen är med detta synsätt skild från den efterföljande 
lösningsfasen. Genom en serie arkitektskisser och val utformas därefter en 
lösning som uppfyller ställda krav. Enligt detta synsätt är det möjligt att på 
ett någorlunda fullständigt sätt fånga och beskriva krav och behov i förväg 
och neutralt i förhållande till möjliga lösningar. Programskedet är en analyse-
rande och prioriterande process som definierar problemen som ska lösas med 
design.

Ett annat synsätt är att betrakta behovsbeskrivning som en kontinuerlig 
process som delvis äger rum parallellt med programskrivning och projekte-
ring. Detta synsätt ansluter också bättre till verksamhetens egen process där 
verksamhetsutveckling ofta initieras och drivs på av byggprojektet. Detta syn-
sätt ansluter också till en bild av planeringsprocessen där krav och lösningar 
inte är skilda åt utan lever i samma ”designrum”. Krav fungerar som stöd i 

designarbetet där de utvecklas, medvetandegörs och nyanseras men inte är 
förbestämda utan hanteras i samband med att lösningar växer fram. Design 
är med detta synsätt ett sätt att uppenbara och identifiera behov och krav och 
utveckla dem som input till nya lösningar. Kravspecifikationer och lösningar 
är parallella och kompletterande aktiviteter snarare än sekventiella.

Så kan tidiga skeden och programarbete bli en integrerad del av gestalt-
nings- och utformningsprocessen – en designprocess. Programskedet betrak-
tas inte som något som föregår eller är avskilt från framtagning av förslag 
på möjliga lösningar. Detta öppnar för ett mer verklighetsanpassat sätt att 
hantera målformulering och behovsbestämning. Målformulering och behovs-
bestämning uppstår i mötet mellan verksamheten och den planerade byggna-
den. De finns inte färdigformulerade i början av ett projekt utan växer fram 
parallellt med lokalprojekt och arkitektur

Hur ska vi då hantera dessa insikter? En sätt som har visat sig framgångs-
rikt är att arbeta ”designmässigt” i, som en av arkitekterna för Rågården 
formulerar sig, ”gränslandet mellan programarbete och programskisser”. Det 
innebär att skissa på de nya lokalerna parallellt med att man kartlägger 
behov och formulerar idéer om hur man vill arbeta i framtiden. Skissningen, 
d v s att framställa modeller av den tänkta framtida lösningen, kan ske på 
olika sätt: genom arkitektens försorg och/eller genom att tvärprofessionella 
grupper bygger sina designmodeller som man reflekterar över. I en dialog-
baserad planeringsprocess underlättas innovation av att man arbetar med 
skissning och behovsbeskrivning parallellt och inte sekventiellt. Begreppet 
programskiss är ett exempel på hur man namnger ett fenomen i designpro-
cessen för att kunna överbrygga motsägelser mellan dessa båda synsätt. 
Arkitekter vet erfarenhetsmässigt att skissandet är en förutsättning för att 
kunna utveckla behovsbeskrivningen (som sen ska formuleras i ett program). 
Enligt det första synsättet så kräver ju programskrivningen inga skisser. De 
ska utvecklas när programmet är klart.

För att hitta förklaringar till varför det fungerar på detta sätt behöver vi 
fördjupa oss en smula i designteori, d v s hur man faktiskt gör när man arbe-
tar designmässigt och med designproblem.  Vi ska också beskriva hur grupper 
samarbetar kring designproblem och varför gemensam design fungerar väl 
för att hantera komplexitet. Avsnittet bygger till största delen på min doktors-
avhandling (Fröst, 2004).



268   Rågården Dialogbaserad planering   269

Kort om designteori
Designteorin vill både förklara hur och varför vissa arbetssätt fungerar (eller 
inte fungerar) i praktiken och utveckla nya metoder för design. Nigel Cross 
är en mycket inflytelserik brittisk designteoretiker som hävdar att design som 
vetenskap och praktik är ett eget kunskapsområde. Som praktiker vill man 
kunna tillämpa metoderna, som forskare förklara varför de fungerar. Cross 
beskriver tre ”generationer” av designteori. I den första betraktades design-
arbete som en systematisk problemlösningsprocess inspirerad av systemte-
ori och tekniskt-rationellt tänkande. Stora problemkomplex ansågs behöva 
brytas ner i ett antal hanterbara delproblem. Dessa kunde sedan bearbetas i 
en process med återkopplingar mellan analys – syntes – utvärdering – beslut. 
Slutligen lades delarna ihop till en helhetslösning. Denna kunde sedan utvär-
deras mot uppställda kriterier och om det visade sig nödvändigt revideras el-
ler förkastas. Denna tankemodell fick ett stort genomslag inom industrin och 
i byggbranschen och lever kvar än i dag i byggprocessens skedesindelning. 
70-talets storskaliga samhällsbygge med kritik mot omänskliga storsjukhus 
och miljonprogram innebar dock att denna typ av rationella metoder började 
betraktas som otillräckliga för att lösa komplexa samhällsproblem. Den tek-
niskt-rationella modellen ansågs ge en alltför schematisk och förenklad bild 
av det som sker i designprocesser.

I den andra generationens designteori ersattes föreställningen om 
designern som objektiv expert av rollen som en sorts pedagog som kunde 
visualisera och lyfta fram olika intressenters idéer och krav. Intresset riktades 
mot interaktionen mellan designern/arkitektens lösningsförslag och kriterier 
uppställda av brukare, medborgare eller andra intressenter. Brukarplanering 
blev slagordet. Forskare försökte samtidigt lyfta fram att designproblem är av 
en speciell sort som skiljer dem från andra problem. I designuppgifter är rela-
tionen mellan mål och medel ofta oklar, de är så kallade ”wicked problems” – 
motsägelsefulla, svårtolkade, d v s komplexa. När man optimerar en parame-
ter får man problem med andra, man måste prioritera och denna värdering 
är inte enbart rationell utan oftast värderingsbaserad. Därigenom blir det 
också svårt att inleda designarbete med förutsättningslösa analyser. Ett bättre 
sätt att skaffa sig kunskap om problemets komplexitet är genom att ta fram 
lösningsförslag. Designarbete kan därför ses som ett interaktivt förhållande 



270   Rågården Dialogbaserad planering   271

av utvecklade lösningar. I praktiken följer momenten inte efter varandra utan 
kan byta inbördes ordning eller under vissa faser äga rum parallellt. Ibland 
behöver momenten varvas eftersom man parallellt måste klarlägga att idéer 
verkligen går att genomföra.

• Utveckla idéer och föreställningar

• Klarlägga förutsättningar

• Förankra lösningar

• Förtäta lösningar

• Fullfölja idéer och förslag

En viktig poäng med detta arbetssätt är att det inbjuder till att börja utveckla 
tankar och idéer innan man klarlagt alla förutsättningar. Detta går på tvärs 
mot traditionella föreställningar om hur byggprocessen bör genomföras men 
ligger närmare hur designarbete verkligen går till. Att arbeta med lösnings-
förslag är ett bra sätt att utforska och rama in komplexa problem.

Enligt professorn i interaktionsdesign Pelle Ehn (Ehn, 1988) behöver 
deltagare i en designprocess som har olika perspektiv genom t ex olika bak-
grund eller profession, någon typ av gemensamma referenser i arbetet. Dessa 
kan man peka på för att förtydliga vad man menar och som andra kan ställa 
frågor utifrån. Under 80-talet arbetade han med att införa datorhjälpmedel 
för tidningsgrafiker och man hade kommit till en kritisk punkt i arbetet. 
Man hade tagit fram förslag till ett stort antal systematiska och detaljerade 
kravspecifikationer. Men grafikerna kunde inte ta till sig och översätta dessa 
till sitt dagliga arbete. Ett genombrott kom när man, inspirerade av arkitek-
ter och industridesigners, istället började arbeta med förenklade ”modeller”. 
Dessa modeller varierade från att vara enkla papplådor där man hade skrivit 
på vad de föreställde till mer detaljerade. Nu kunde grafikerna se vad det var 
som specifikationerna försökte beskriva. Modellerna hade en ”familjelikhet” 
med det dagliga arbetet och skillnaden mot rådande förhållande blev på så 
sätt begripliga. Grafikerna började delta mer aktivt i designarbetet, komma 
med synpunkter och föreslå förändringar. Modeller spelar enligt Ehn flera 
roller i designprocessen. Genom sin materiella påtaglighet och handgriplighet 
och möjligheterna till konkreta förändringar aktiverar de deltagarna. De in-

mellan förutsättningar och lösningar där olika fakta och argument möts och 
vägs mot varandra till dess en tydligare problembild framträder.

Den tredje generationen designteorier vände uppmärksamheten mot 
vilken typ av kunskap som hanteras. Man försökte också förstå hur de-
signprocessen faktiskt gick till och vad en designers kompetens består av. 
Filosofen Donald Schön (Schön 1983, 1987) intresserade sig bland annat för 
vad ”professionella” praktiker som arkitekter egentligen gör när de utövar sin 
yrkeskunskap och ställs inför problem i verkliga livet. Han konstaterade att 
de agerar utifrån ett upparbetat omdöme mer än utifrån analytisk rationali-
tet. Schön menar att modellskapandet spelar en nyckelroll i designprocessen. 
Arkitektens sätt att arbeta med olika sorters modeller – skisser, sambands-
schema, skalmodeller m m – av en tänkt verklighet illustrerar detta tydligt. 
När den erfarne designern närmar sig en uppgift använder han sin repertoar 
av tidigare erfarenheter av liknande situationer och exempel. Varianter av 
dessa prövas genom ett virtuellt modellbyggande – skissande – mot det 
aktuella designproblemet. I analysen av hur detta ”passar” eller inte lär sig 
designern mer om problemet och får allt lättare att hitta mönster som kan 
leda till fungerande lösningar. Situationen talar tillbaka och denna process av 
skissande - tolkning - åtgärd/förändring - tolkning äger rum som en kontinu-
erlig ”reflektion-i-handling”.

Designteorins tänkande om hur designprocessen faktiskt går till eller bör 
utföras har haft sin tyngdpunkt på den individuella designern. För att kunna 
hantera verksamhetsutveckling och arkitekturformande parallellt behöver 
man få till stånd gemensamma designdialoger mellan olika parter i plane-
ringen. Det innebär att deltagare som inte är vana att arbeta med designme-
toder ska kunna arbeta tillsammans med professionella designers i dialog-
form och uppleva att man gör meningsfulla saker tillsammans. 

Designprocessen som verksamhetsutveckling
Arkitekturprofessorn Peter Ullmark (Ullmark, 1996) har utifrån mångårig 
erfarenhet av att arbeta med brukarmedverkan och verksamhetsutveckling 
formulerat ett alternativ till det sekventiella arbetssättet. Enligt Ullmark 
kännetecknas förändringsarbete av komplexitet, osäkerhet, instabilitet och 
värdekonflikter. Detta skiljer förändringsarbete från problemlösning av tradi-
tionellt slag. Han föreslår fem moment från målbeskrivning till realiserandet 
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mässiga arbetssätt samtidigt som idéer genereras till arkitektens designar-
bete. Låt oss sammanfatta aspekter på och möjliga förklaringar till alla de 
erfarenheter som pekar på att ett designmässigt arbetssätt för att hantera 
komplexa designuppgifter med tvärprofessionella brukargrupper i det tidiga 
skedet fungerar väl. 

• Designuppgifter kännetecknas av att man söker en giltig lösning i en 
komplex situation av ”wicked problems” där många parametrar och 
intressen ska sammanvägas. De är problematiska situationer där det 
från början är ganska oklart vad som ska uppnås. Med ett designmässigt 
arbetssätt skaffar man sig kunskap om problemets komplexitet genom 
att ta fram lösningsförslag (innan man klarlagt alla förutsättningar). 
Man löser inte bara problem – man formulerar dem också. Detta innebär 
att komplexa problem kan hanteras genom att man arbetar sig in i och 
successivt upptäcker problembilden med hjälp av design samtidigt som 
helheten, i olika grad av detaljering, hela tiden är närvarande.

• Design innebär att man arbetar med hjälp av någon typ av model-
ler, designmaterial. Med hjälp av sitt designmaterial bygger man i en 
designprocess upp en representation av en tänkt verklighet, d v s en 
slags virtuell värld som kan undersökas som om den vore verklig. Själva 
designarbetet kan ses som en reflekterande konversation med detta de-
signmaterial. Det är därför designmaterialet står i centrum av designar-
betet. Detta stödjer aktivt deltagande genom gemensamt skapande och 
reflektion.

• Modellskapandet är ett sätt att göra problemet hanterligt utan att för-
lora helheten. Så kan man också hantera verksamhet – aktiviteter och 
behov – och arkitektur – rum och funktion – simultant. 

• Modellskapandet innebär att man begränsar problemet så att det blir 
tankemässigt möjligt att hantera. Utarbetade lösningar provas mot 
helheten/analyseras/utvärderas och förtätas i en successiv process. 
Designmaterialet kan i tvärprofessionella grupper med olika perspektiv 
agera som gränsobjekt och därigenom underlätta samarbete. Viktigt för 
verksamhetsutveckling.

• Först när någonting blir fysiskt konkret som ett material/modell/skiss 
framstår det vad man menar och eventuella skillnader blir tydliga. Mo-

bjuder till kommentarer och stödjer dialogen mellan parterna. Det viktigaste 
blir då inte verklighetstrogna modeller. För hög detaljeringsgrad kan till och 
med försvåra diskussionen genom att ta fokus från helheten.

Det blir därför en viktig fråga hur synen på design som ett kontinuerligt 
framtagande och provande av lösningsförslag, och den enskilde designerns 
konversation med designmaterialet i en designsituation, kan översättas till en 
gemensam aktivitet för en grupp personer med olika kompetens och referens-
ramar. I sin syn på design som en social process pekar Schön på modeller/de-
signmaterial som förmedlare mellan olika deltagare i designprocessen. Med 
designmaterial avses de hjälpmedel som används i designprocessen – skisser, 
modeller, bilder, 3D-visualiseringar m m. Det verkar finnas stor enighet om 
att designdialoger, vare sig de äger rum i designerns huvud eller mellan olika 
individer, sker genom skapandet och hanterandet av designmaterial.

Gränsobjekt
För att förstå varför designmaterialet är så viktigt för att möjliggöra dialog i 
designprocessen behöver vi också bekanta oss med begreppet ”gränsobjekt” 
som har utvecklats av sociologen Susan Leigh Star (Star, 1989). Hon har 
undersökt betydelsen av modeller inom många olika områden för att se hur 
de kan stödja samarbete i tvärprofessionella och tvärdisciplinära grupper. 
Med gränsobjekt menar hon objekt som är så ”elastiska” att de kan ses i olika 
perspektiv och anpassas till olika tolkningar utan att förlora sin egen iden-
titet. De ger därigenom möjligheter att koordinera olika parters perspektiv i 
utförandet av gemensamma arbetsuppgifter. Ett gränsobjekt är meningsfullt 
för var och en fast på olika sätt. Gränsobjekt skapar därigenom en förbindelse 
mellan olika perspektiv och det är i mötet mellan perspektiven som materi-
alet/modellen får sin mening som gränsobjekt. Design av modeller innebär 
design av gränsobjekt och det blir därigenom en iscensättning av meningsdis-
kussionen. Först när någonting blir fysiskt synligt framstår de grundläggande 
skillnaderna riktigt tydligt. Modellskapandet har därigenom en samordnande 
funktion som är mycket viktig.

Designmässigt arbetssätt
Som nämndes inledningsvis så kan olika former av designdialoger stödja 
verksamhetens målformulering och behovsbeskrivning med hjälp av design-
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arbetsgrupperna arbetade man med helheten i tvärdisciplinära grupper, där 
alla hade representanter från samtliga verksamheter. Arbetet i dessa grupper 
genomfördes delvis som workshops där man bland annat byggde ”modeller” 
med hjälp av post it-lappar av den framtida byggnadens fysiska disponering 
samtidigt som man diskuterade verksamhetens innehåll. Post it-lapparna 
illustrerade funktioner  – ”här ska intaget ligga o s v”. Det blev, enligt de in-
blandade, en mycket kreativ och engagerande dialogprocess som involverade 
en stor del av personalen. Rågårdenprojektet har därmed delar i sig på väg 
mot en mer utvecklad och artikulerad designdialog 

Ett exempel på hur skissarbetet hjälpte till att utveckla behovsbeskriv-
ningen finns när det gäller disponeringen av vårdenheterna med sammanlagt 
96 boende. Inledningsvis beskrevs ett behov av fyra större enheter med 3 x 8 
boende i varje. Detta illustrerades i inplaceringsstudierna. Därmed framgick 
att detta bland annat innebar en tredubbling av vissa funktioner i kombina-
tion med långa gångavstånd och dålig överblick inom enheten. Dessa insikter 
initierade en bemanningsberäkning som visade på fördelar med en lösning 
med sex mindre vårdenheter. Efter att denna sanktionerats gavs nytt uppdrag 
till arkitekterna om alternativa skisser. Detta landade i fyra rehabenheter på 
18 patienter och två akutenheter på 12 patienter. De skisser verksamheten 
såg på fyra enheter initierade funderingar på en annan organisation. Såle-
des omformulerades kravet när man sett illustrerat vilka konsekvenser det 
innebar.

Kvalificerat skissarbete för att utveckla komplexa byggnader förutsätter 
lång erfarenhet. Arkitekten har tillgång till en stor repertoar av exempel 
som designproblemet kan jämföras med. Det är en komplex mönsterpass-
ning som kräver erfarenhet. Samtidigt är förmågan att hantera komplexitet 
inte på något sätt unik för designers/arkitekter. Alla använder motsvarande 
metoder dagligen. Skillnaden är att de gör det inom välbekanta områden. 
Slutsatsen är att vi inte kan be vårdpersonal i en designprocess lämna förslag 
på hur byggnaden skall utformas. Däremot kan vi utan tvekan be dem att 
skissa på nya sätt att ordna sitt eget arbete och sin egen arbetssituation. Hos 
arkitekterna i Rågårdenprojektet fanns en stor medvetenhet om skissarbetets 
betydelse för att skapa kunskap. Översättningen till lokaler och byggnader 
tog dessa självklart ansvar för. Detta har varit en viktig förutsättning för ett 
lyckat resultat.

dellskapandet har därigenom en samordnande funktion som är mycket 
viktig.

• Visuella arbetssätt med hjälp av olika designmaterial hjälper också 
deltagarna i personalgrupper att hålla stora och komplexa informations-
mängder levande och samtidigt kunna förändra/revidera/manipulera 
dem och föreslå lösningar.

• En lösnings giltighet är en kvalitet som till största delen fastställs i dia-
log. Kärnan i designdialogen är därför de samtal som äger rum kring oli-
ka designmaterial (post-it lappar, designspel, skisser, modeller, ritningar, 
3D-visualiseringar mm).

Vad kan vi lära oss av exemplet Rågården?
Traditionellt vill vi gärna se att vårdverksamheten först beskriver sina behov 
och därefter utformar man byggnader som stödjer detta. Samlad erfarenhet 
och forskning har visat på att det ofta är tvärtom, behoven formuleras när 
byggprojektet växer fram. Många genomgripande förbättringar av vår-
dens arbetssätt sker just i samband med skapandet av nya eller förändrade 
byggnader. Inte sällan formuleras behoven hos en organisation samtidigt 
som rumsliga lösningar arbetas fram och man därigenom får nya insikter om 
hur saker skulle kunna vara. En tydlig och färdig organisationsmodell med 
definierade krav på lokalutformning är sällan en startpunkt. Den arena som 
skapas när en väl genomförd planeringsprocess inkluderar olika professioner 
och avdelningar/enheter möjliggör att man diskuterar och artikulerar vad 
man gör idag och hur man vill vara i framtiden. Därigenom skapas förut-
sättningar för att utveckla ny helhetskunskap och innovativa lösningar. I en 
sådan process kan vårdverksamheten och vårdens arkitektur formulera sina 
behov och lösningar parallellt och samordnat. Men det kräver att vi arbetar 
på nya sätt som möjliggör detta. 

I Rågårdenprojektet kännetecknades arbetet av kontinuitet då det gäller 
vilka personer som var aktiva samt av tydlig målstyrning genom visionsdoku-
mentet ”Vision nybygge”. Effektiv ledning och beslutsfattande säkerställdes 
genom att representanter från styrgrupp och ledningsgrupp även var direkt 
involverade i planeringsarbetet och att mötesscheman koordinerats för att 
möjliggöra kortast möjliga beslutsgångar. Växelvis med de avdelningsvisa 
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Lennart Ring

I en kommentar till Frösts artikel reflekterar Ring över den 
dialogbaserade planeringen. Han påpekar att arkitektens kre-

ativitet inte alltid kommer ”på beställning”, i dialogen, utan 
behöver en intern skissprocess. Och han poängterar också att 

den personal som medverkade i planeringen oftast inte är 
den som tar byggnaden i bruk. Så var det även i Rågården. 

Lennart Ring var planeringschef.

Dialogbaserad 
planering.
                     Reflektion.
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Dialogbaserad 
planering.
                     Reflektion.

Planering och byggande av sjukvårdslokaler har alltid präglats av hög kvalitet 
och högt uppsatta mål. Redan för 50 år sedan utvecklades ett system med 
personalmedverkan i planeringen av sjukvårdslokaler. Något senare kom 
detta att få ett lagligt stöd i den nya medbestämmandelagen, MBL. Formerna 
för medverkan har varierat genom åren beroende på huvudmannens orga-
nisation och projektens karaktär. Gemensamt för arbetet har varit att på ett 
strukturerat sätt ta tillvara den kompetens om sitt arbete, som personalen i 
sjukvården besitter samt att förmedla detta till de som bygger och designar 
sjukvårdens byggnader.

Ett problem i denna process, för den medverkande personalen, har varit 
att förstå arkitektens verktyg i form av ritningar och modeller. Olika metoder 
har tillämpats i olika vårdprojekt genom åren. Arkitektens förmåga att beskri-
va vad ritningen föreställer har varit avgörande för kvaliteten i processen. 
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Peter Fröst har i sin avhandling utvecklat en metod som benämns ”design-
dialogen”. Den innebär att man använder andra verktyg än den traditionella 
ritningen, när man utformar lokalerna och deras samband. Genom detta ar-
betssätt får man en större förståelse för lokalplaneringen och ett mer jämlikt 
förhållande mellan arkitekt och medverkande vårdpersonal.

Den traditionella byggprocessen redovisar en skedesindelning, där man i 
tidiga skeden tänker i väldigt abstrakta termer, för att i det senare byggskedet 
vara väldigt operativ och verkställande. Något designarbete förväntas inte 
försiggå under byggskedet.  Alla för byggnaden viktiga designförutsättningar 
ska ha formulerats under programskedet. Detta arbetssätt strider mot två 
grundläggande behov i planeringen av vårdbyggnader. 

• Det ena behovet är att vårdpersonalen måste förstå vad deras plane-
ringsarbete leder till i rent konkreta lokallösningar och reflektera över 
dess konsekvenser samt ges möjlighet att korrigera felaktigheter.

• Det andra är att förutsättningarna och villkoren för vården förändras 
med framstegen i forskning och utveckling av vården, lagstiftning som 
berör vården samt med huvudmannens ekonomi och resurser över tiden.

Alla vårdprojekt styr därför mot mer eller mindre rörliga mål. Ett modernt 
sätt att försöka lösa denna ”besvärande verklighet” är att planera och bygga 
vårdens byggnader så flexibelt som möjligt. Verkligheten kommer emellertid 
alltid att hinna i kapp planeringen och verksamhetens behov behöver i rimlig 
tid, före byggnadens färdigställande, preciseras.  De slutgiltiga designbeslu-
ten måste fattas innan byggnaden färdigställs. För vårdbyggnadens framtida 
användning kan flexibilitet däremot vara en ovärderlig kvalitet, så att den 
kan förändras efter alla nya krav som uppstår under dess ”livstid”.  

Rågårdenprojektet har präglats av att verksamheten har varit föremål för 
en förhållandevis liten målförskjutning från planeringstiden till färdigställd 
byggnad. Något som troligtvis förklaras av att verksamheten är strängt regle-
rad av lagstiftning.

Den av Peter Fröst redovisade ”designdialogen” har en uppenbar fördel i 
planering av vårdbyggnader, då den på ett utmärkt sätt tar tillvara vårdperso-
nalens kunskaper och kompetens i planeringen. Den variant som tillämpades 
i Rågårdenprojektet gav de medverkande stor delaktighet i planeringen och 
har haft en avgörande inverkan på projektets design.
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Vad kan 
forskningen säga?

Helle Wijk

I vårdforskningen ingår också forskning om vårdmiljön, 
även om den knappast motsvarar de investeringar som görs i 
byggnader. Begreppen hälsa, hälsofrämjande och hälsofräm-
jande miljöer är centrala i vårdmiljöforskningen. Ett person-
centrerat förhållningssätt, att bemöta patienten som en unik 
person, har visat sig främja hälsa. Preliminära resultat från 
studier av tre rättspsykiatriska verksamheter i Västra Göta-
landsregionen, däribland Rågården, visar att resultaten är 

positiva. Helle Wijk är legitimerad sjuksköterska, docent vid 
Sahlgrenska akademin och vårdforskare.
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Om ”designdialogen” skapar förutsättningar för en god kvalitet i vårdper-
sonalens medverkan i projektet så kan den orsaka processmässiga problem 
för arkitekten. Den intellektuella process som designarbetet innebär går inte 
alltid i tidsmässig takt med ”designdialogen”. Arkitektens kreativitet kommer 
inte alltid på ”beställning” och vid den tidpunkt beställarens tidplan anger.

I Rågårdenprojektet har detta problem lösts genom att arkitekten haft 
en delvis parallell skissningsaktivitet, där olika lösningar testats internt på 
arkitektkontoret innan de har diskuterats i personalgrupperna.   

Rågårdenprojektet kom senare att uppleva samma problem som många 
andra vårdprojekt, att en personalgrupp medverkar i planeringen och en an-
nan personalgrupp deltar i inflyttning och ibruktagande. Designarbetets kva-
litet utmanas på ett ”brutalt sätt” i och med att en ny personalgrupp möter 
”en obekant arkitektur” och ställs inför uppgiften att ”förstå och acceptera”. 
Denna företeelse finns mer eller mindre i alla vårdprojekt och är ett resultat 
av den långa tiden mellan planering och färdigställande. 

Designens kvalitet ställs inför sin verkliga utmaning först när den första 
turbulensen lagt sig och verksamheten kommer in i en mer normal arbetsfas.
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I samband med utvecklingen av den Rättspsykiatriska vårdkedjan i Göteborg 
fick jag en förfrågan om jag med min forskargrupp var intresserad av att följa 
processen från befintlig verksamhet i de gamla vårdlokalerna till de nya som 
ännu inte sett dagens ljus. Detta var ett fantastiskt erbjudande för en forska-
re, särskilt som det utvidgades från ett lokalt till ett regionalt projekt, då de 
två övriga rättspsykiatriska verksamheterna i regionen, Vänersborg och Falkö-
ping, var inne i samma process och önskade ansluta sig till forskningsprojek-
tet. Förfrågan kan ses som ett exempel på en ökad medvetenhet och intresse 
för den centrala betydelse utformningen av lokalerna har för vårdens kvalitet.

Utvecklingen inom vårdmiljöforskningen är expansiv och kännetecknas 
av en tvärvetenskaplig forskningsansats som förenar ämnesområden som 
arkitektur, psykologi, socialvetenskap, teknik och vårdvetenskap. Detta blev 
även fallet i forskningsprojektet inom rättspsykiatri. I detta kapitel förs ett 
resonemang kring miljön som del av och stöd för god vård och dess betydelse 
för hälsa och välbefinnande, med rättspsykiatriprojektet som exempel. Det är 
en förhoppning att kapitlet kan inspirera och exemplifiera hur forskning och 
utveckling har betydelse för praxis när det gäller att skapa bra rum för vård.

Vad kan 
forskningen säga?
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Under åren som passerat sedan avhandlingsarbetet har jag haft förmånen 
att få delta i och leda en rad forskningsprojekt som avsett att öka kunskapen 
om den fysiska miljöns betydelse för god vård. Det jag framförallt lärt mig på 
vägen är dels hur svårt det är att skilja mellan fysiska och psykosociala påver-
kansfaktorer i miljön och att dessa två aspekter av omgivningen sinsemellan 
påverkar varandra. Dels också hur komplex den fysiska miljön är när det 
gäller att förstå hur olika aspekter påverkar människors upplevelse och bete-
ende. Denna insikt har jag haft stor nytta av i designen av forskningsprojektet 
för rättspsykiatrin där vi både velat fånga människors upplevelse av miljön 
och hur miljöns utformning påverkar säkerhet, våld och återhämtning.

Följeforskning
Rättspsykiatrisk vård är en vårdform som bedrivs med syfte att rehabilitera 
patienter för att de ska kunna fungera i samhället igen. Det kräver att vården 
bedrivs integrerat med det omgivande samhället samt utifrån en rekreativ 
och läkande vårdmiljö. Tidigare forskning och erfarenhetsbaserad kunskap 
indikerar att fysisk och psykosocial miljö påverkar välbefinnande, dagliga 
aktiviteter, vårdens innehåll, omvårdnadsarbete samt arbetstillfredsställelse. 
Detta tyder på att nybyggande för rättspsykiatrin bör ske i dialog med patien-
ter, personal och anhöriga, vilket borde leda till bättre vårdmiljöer. Planering 
och design av de nya lokalerna för den Rättspsykiatriska vårdkedjan genom-
fördes i nära samverkan mellan alla berörda aktörer. Det har dock inte tidiga-
re gjorts några systematiska utvärderingar inom forskningsområdet av vilka 
värden för vården ett sådant tillvägagångssätt kan resultera i. För att kunna 
beskriva och förstå hur personal, patienter och anhöriga inom rättspsykia-
trisk vård interagerar med och förstår den omgivande miljön krävs därför 
ytterligare forskning. Detta är betydelsefull kunskap i planering, utformning 
och utvärdering av vårdmiljöer och var en av målsättningarna med att följa 
utfallet av verksamhets- och lokalutvecklingen inom rättspsykiatrin.

Trots det senaste decenniets positiva utveckling av attityd till och vård-
former för psykiatrisk vård bedrivs rättspsykiatrisk verksamhet ofta i miljöer 
som inte är anpassade till modern vård och behandling och krav på vård-
tagarnas, personalens och omgivande samhällets säkerhet. Förutsättningar 
för de patienter som vårdas inom den rättspsykiatriska vårdkedjan att få ett 

En vårdforskares intresse för vårdmiljö
Jag är sjuksköterska till professionen med lång erfarenhet av att arbeta i 
vårdens olika miljöer, allt ifrån slutenvård, hemsjukvård och poliklinik till 
särskilt boende. I mitt kliniska arbete som sjuksköterska reflekterade jag ofta 
över hur miljöns utformning både kunde stödja och hindra tillfriskande och 
rehabilitering samt vårdens processer. Till synes enkla faktorer i miljön kunde 
både hjälpa och stjälpa. Färgkontraster pockade på uppmärksamhet och för-
tydligade eller orsakade förvirring och feltolkning, färgsättning värmde och 
lugnade eller provocerade och förstärkte institutionskänsla, skyltning ledde 
rätt eller fel.  Erfarenheter som dessa gjorde mig både förvånad och nyfiken 
på varför det tycks vara så svårt att överbrygga kunskap från två områden, i 
detta fall arkitektur och vård, till gagn för ett tredje, en stödjande fysisk vård-
miljö. Det framstod som uppenbart att det inte beror på att vi inte vet hur 
olika faktorer i den fysiska miljön påverkar oss, eller hur olika sjukdomar och 
funktionsnedsättningar kräver en anpassad och stödjande omgivning, utan 
snarare om att överbryggningen mellan kunskapsområdena brister.

Detta ledde fram till en nyfikenhet kring olika faktorers betydelse och 
möjlighet att förtydliga miljön runt patienten till stöd för hälsa och välbefin-
nande. I min forskarutbildning kom jag att fokusera på färgens betydelse och 
2001 disputerade jag på en doktorsavhandling om färguppfattning hos äldre 
personer med och utan demenssjukdom, Colour perception in old age (2001). 
Resultaten väckte stor uppmärksamhet, kanske beroende på det ovanliga 
i att en omvårdnadsforskare intresserade sig för konkreta faktorer i miljön 
och deras betydelse för vårdens kvalitet. På grund av det stora intresset för 
frågorna samlade jag andra forskare med intresse för miljöns betydelse för 
god vård i en populärvetenskaplig bok om Goda miljöer och aktiviteter för 
äldre (2004). När det efter tio år var dags för en uppdatering av boken hade 
kunskapsunderlaget vidgats påtagligt. Ett stort antal vetenskapliga artiklar 
och doktorsavhandlingar hade publicerats inom området, flera centrumbild-
ningar hade kommit till där forskning och utbildning inom vårdmiljöområdet 
utvecklades, och vårdmiljöns betydelse som kunskapsinnehåll i universitetens 
vårdutbildningar tog allt mer plats. Det var därför inte läge att uppdatera den 
befintliga boken utan istället att skriva en ny bok om Vårdmiljöns betydelse 
(2014) ur ett vidare perspektiv tillsammans med en rad forskare från vård 
och arkitektur.
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bättre liv är att fysiska och psykosociala omgivningsfaktorer speglar och stöd-
jer varandra i en gemensam läkande miljö präglad av delaktighet, respekt 
för individen, professionellt teamarbete och samverkan med det omgivande 
samhället.

Den Rättspsykiatriska vårdkedjan vårdar patienter med en komplex och 
sammansatt problematik där de vanligast förekommande diagnoserna är 
schizofreni/vanföreställningssyndrom, personlighetsstörning och missbruks-
diagnoser. Den genomsnittliga vårdtiden är fem år.

Forskningsprojektet har följt vårdmiljöernas planering och verksamhetens 
utveckling under sex år från baseline (innan flytt) till uppföljning ett, två och 
tre år efter inflyttning. Till skillnad från tidigare studier inom rättspsykiatrisk 
vård erbjöds möjligheten att följa samma grupper av patienter och vårdare i 
olika utformade vårdmiljöer longitudinellt, över tid, med fokus på patienter-
nas och vårdarnas upplevelser.

Begreppet hälsa
Vården skall vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuse-
rad, effektiv, jämlik och ges i rimlig tid och omfattar även miljön där den som 
är drabbad av ohälsa lever. Vårdmiljöns utformning antas ha stor betydelse 
för patientens välbefinnande som stöd för individuella resurser, integritet och 
stimulans till hälsa. Målsättningen är att skapa en välkomnande miljö, där 
man är sedd och delaktig, vårdmiljöer som är personcentrerade. Skapandet 
av en stödjande vårdmiljö kräver både generell kunskap om vad den spe-
cifika sjukdomen eller funktionsnedsättningen innebär för hänsynstagande 
i vårdmiljön, och specifik kunskap om den enskilda personens individuella 
önskemål.

Vårdvetenskapen har en holistisk människosyn som innebär att människ-
an ses som en unik helhet bestående av kropp, själ och ande. Enligt Social-
styrelsens definition av hälsa, som bygger på WHO:s definition sedan 1946, 
är hälsa ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte 
endast frånvaro av sjukdom och skada. Det innebär att en person mycket väl 
kan uppleva tillvaron som meningsfull och begriplig trots sjukdom. Vården 
ses som en subjektiv verklighet där människan tolkar och förstår utifrån sitt 
eget perspektiv. Vårdandet utgår ifrån att lindra lidande och främja hälso-

processer. Hälsa beskrivs som processer bestående av tankar, känslor och 
handlingar hos en individ i relation till omgivningen. Faktorer som gemen-
skap, delaktighet, medbestämmande och att känna sig värdefull i ett socialt 
sammanhang, är förutsättningar för att hälsoprocesser ska kunna startas och 
upprätthållas. För att processerna ska kunna utvecklas i positiv riktning krävs 
ett ömsesidigt och respektfullt samspel med andra individer (Pörn, 1995). 
Definitioner av hälsa rymmer ofta två olika dimensioner, dels de professio-
nellas bedömning av patienternas hälsa, dels patienternas egen bedömning 
av sitt välbefinnande. Under årens lopp har det utvecklats modeller för 
att illustrera detta. En sådan modell är hälsokorset som ska tydliggöra att 
sjukdom och välbefinnande är två kompletterande dimensioner som inte 
alltid överensstämmer. Det betyder att en person kan må dåligt utan att 
vårdprofessionen kan identifiera någon sjukdom eller funktionsnedsättning. 
Likaså kan även den som har en sjukdom eller funktionsbortfall må bra. En 
av hälso- och sjukvårdens viktigaste uppgifter är därför att hjälpa människor 
att trots sjukdom och funktionsnedsättning få möjlighet att uppleva bästa 
möjliga välbefinnande i betydelse av hälsorelaterad livskvalitet (Hertting & 
Kristenson, 2012).

Baserat på detta resonemang kring hälsa var det därför naturligt att forsk-
ningsprojektet både följde patienternas självskattade hälsa och upplevelse av 
miljön, och personalens uppfattning av en hälsofrämjande miljö och möjlig-
heten att bedriva ett personcentrerat arbetssätt.

Begreppet hälsofrämjande 
Hälsofrämjande insatser avser att bidra till individens självskattade hälsa och 
fysiska, psykiska och sociala välbefinnande genom att stärka delaktighet och 
tilltro till egenförmåga. Detta ligger väl i linje med rättspsykiatrins vision 
att ge förutsättningar för patienterna att kunna leva ett så normalt liv som 
möjligt i en hemlik miljö. Man ville att miljön skulle tillvarata det friska hos 
patienten, locka till aktivitet och delaktighet och skapa struktur och trygghet. 
För att bidra till detta planerade man för en variationsrik miljö som skulle 
kunna tillgodose behov som aktivitet, avkoppling, reflektion, avskildhet och 
umgänge, samtidigt som kraven på överblickbarhet, säkerhet och samhälls-
skydd skulle vara uppfyllda. Här kan man se stora likheter med det ”salu-
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togena” synsättet där ”salus” betyder hälsa och ”genesis” betyder ursprung. 
Begreppet myntades på 1970-talet av Aaron Antonovsky (2005), på basis 
av hans erfarenheter av människor som mådde bra, trots att de haft svåra 
utmaningar i livet. Antonovskys studier ledde fram till begreppet ”känsla av 
sammanhang” (KASAM), uppbyggt kring de tre komponenterna begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. 

Inspirerade av detta förhållningssätt kombinerade vi i forskningsprojektet 
kvantitativa mätningar av patienternas självskattade välbefinnande och insikt 
om hälsa med kvalitativa intervjuer med patienterna där vi bad dem berätta 
om vardagliga aktiviteter och sina upplevelser av miljön.

Begreppet hälsofrämjande miljöer
Miljöer som är vackra och stimulerande, som man förstår och där det därför 
är lätt att vara, som bidrar till känslan av kontroll så man känner sig trygg 
och säker, har visat sig vara viktiga faktorer för alla oavsett ålder, kön och 
kulturell bakgrund. Med andra ord kan man anta att faktorer i omgivningen 
som har betydelse för människors välbefinnande i stort sett är ganska lika, 
samtidigt som det är viktigt att anamma ett personcentrerat förhållningssätt i 
anpassningen av miljön med utgångspunkt i den enskilda personens situ-
ation. Hälsa och upplevelse av välbefinnande främjas genom en stödjande 
miljö, då människor ständigt interagerar med sin omgivning samt påverkas 
av intryck från den. En psykosocial miljö där individer känner sig sedda, 
bekräftade och stimuleras till socialt samspel bidrar till ökat välmående samt 
hoppfullhet hos patienter. Vidare beskrivs att den fysiska vårdmiljön kan 
främja positiva hälsoprocesser och förkorta vårdtider, om vårdmiljön innefatt-
ar inslag av naturmiljöer samt ett hemlikt klimat, faktorer som kan minska 
psykologisk stress och påverka läkande samt välmående på ett positivt sätt 
(Edvardsson, Sandman & Holriz-Rasmussen, 2005).

Dijkstra, Pieterse och Pruyn (2006) beskriver att det finns två huvudsak-
liga aspekter av hur hälsa och välmående kan påverkas av faktorer i omgiv-
ningen. För det första kan miljön ha en direkt fysiologisk inverkan, vilket 
innebär faktorer opåverkade av psykologiska processer. Det kan exempelvis 
handla om att ett golv med plastmatta är mer hygieniskt än en heltäcknings-
matta, där mikroorganismer kan gro och därmed orsaka infektionssjukdo-

mar i större utsträckning. För det andra kan miljön påverka psykologiska 
processer genom en individs sinnesintryck. Dessa processer påverkas via vår 
uppfattningsförmåga på ett förnuftigt eller känslomässigt plan. Som exempel 
beskrivs att växter på ett patientrum kan medföra en känsla av att vara i en 
hemlik miljö, vilket kan minska oro och därigenom främja återhämtning, 
eller att en fysisk vårdmiljö med solljus och tillgång till natur kan minska 
stress och förbättra sömnen. Även personalens välbefinnande påverkas av 
den fysiska och psykosociala arbetsmiljön (Lorenz, 2007). Framförallt har det 
visat sig att lokaler med god ljudisolering främjar en hälsosammare psykoso-
cial arbetsmiljö, med positiv inverkan på arbetstakt, mängd utförda arbets-
uppgifter samt kvalitet i arbetet.

Miljön som en del av personcentrerad omvårdnad
Vad kännetecknar vårdmiljöer som bidrar till läkande och återhämtning? 
En aspekt som lyfts fram som väsentlig för att miljöer ska bidra till hälsa 
och välbefinnande är ett personcentrerat förhållningssätt. Synsättet präglas 
av grundantagandet att vi alla är personer som kan råka ut för ohälsa till 
exempel i form av sjukdom eller skada, och att man inte blir sin sjukdom 

Individens egen bedömning

Medicinsk/
professionell 

bedömning

mår bra

frisk

sjuk

mår inte bra

Figur 1. Hälsokorset har två dimensioner: dels grad av välbefinnande, dels 
frånvaro av sjukdom och skada. De röda pilarna illustrerar riktning mot 
bästa möjliga hälsa.
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eller sitt symptom utan att varje situation är unik och skall förstås utifrån 
varje persons upplevelse. Det som en person tycker doftar gott, uppfattas 
av en annan som illaluktande, en vacker musikslinga för någon kan av en 
annan uppfattas som oljud. Hur rummet upplevs, om det är vackert eller fult, 
trivsamt eller inte, är alla faktorer som registreras medvetet eller omedvetet, 
som bearbetas och jämförs med tidigare erfarenheter från andra miljöer. Ef-
tersom människor har olika bakgrund, kunskaper och erfarenheter av miljöer 
får även det betydelse för förväntningar på rummet vi vistas i och hur dessa 
uppfylls.

Generellt har det visat sig ha stor betydelse för hälsa och välbefinnande 
att känna sig välkommen, att kunna vara i balans och avspänd, stimulerad, 
trygg och skyddad och få vara sig själv. Vidare att miljön kännetecknas av att 
den är flexibel och anpassningsbar efter patientens och de närståendes behov, 
att den ger möjlighet till privathet och att närstående ges utrymme och plats. 
Behagliga material i rum som bidrar till avkoppling och harmoni med stimu-
lerande ljud och ljus som patienten kontrollerar sägs vara viktiga faktorer. 
Dessutom måste rummet vara stort nog att rymma nödvändig medicinsk 
apparatur. Närstående ska kunna vistas där utan att uppleva att de är i vägen. 
Mer specifikt har den fysiska vårdmiljön i termer av ljus- och färgsättning 
(Rashid et al, 2006) och rumslig utformning (Johansson, 2009) visat sig ha 
betydelse för patienternas upplevelser och erfarenheter av vård med påver-
kan på vårdtidens längd och medicinskt utfall (Lorenz, 2007). Enkelrum har 
visat sig underlätta enskilda samtal, dokumentation nära patienten, minska 
risk för vårdrelaterade infektioner (Ulrich, 2006. 2012) och bidra till patien-
tens reflektion samt förutsättningar för kontakt med närstående (Ronsten, 
2009). Utblick och närhet till naturen bidrar till välbefinnande (Ronsten, 
2009) och snabbare återhämtning för patienterna (Ulrich, 2006). Det saknas 
dock forskning om dessa generella aspekters betydelse för vårdkvaliteten 
inom rättspsykiatrisk vård.

Möjligheten till möten och etablering av vårdrelationen har särskilt stor 
betydelse inom psykiatrisk vård (Johansson, Skärsäter, & Danielson, 2007). 
Patienter på psykiatriska avdelningar har skattat möjligheten att kunna mötas 
som normala personer utan personal närvarande, vara av stor betydelse för 
känslan av värdighet (Skorpen, Anderssen, Oeye, & Bjelland, 2008). Det är 

också visat att samvaro har en positiv påverkan både för patienters upplevel-
se av tvång i vården (Olofsson & Norberg, 2001), vårdens kvalitet (Längle et 
al., 2003), känsla av trygghet (Gallop, McCay, Guha, & Khan, 1999) och in-
ställning till läkemedelsbehandling (Day et al., 2005). Att platser som stimu-
lerar till möten mellan människor är viktiga är väl känt inom den psykiatriska 
vården (Bharmi & Snowdon, 2005). Det saknas dock forskning om dessa 
specifika aspekters betydelse för vårdkvaliteten inom rättspsykiatrisk vård.

Även om den evidensbaserade kunskapsbasen avseende miljöns betydel-
se för vården inom rättspsykiatrin inte är så omfattande så finns det studier 
framför allt med fokus på säkerhetsaspekten. Detta är förståeligt mot bak-
grund av att patienternas sjukdomsbild medför hög grad av våld och tillbud 
i vardagen. Samtidigt innebär det brister i kunskap om miljöns inverkan på 
vårdinsatsernas möjlighet att bidra till det terapeutiska syftet. I Jacob och 
Holmes (2010) studier utgår man från att den rättspsykiatriska vårdmiljön 
karaktäriseras av potentiell fara, vilket kan skapa rädsla hos personalen. 
Säkerhetsmedvetande är en förutsättning för vårdandet, och tydliga säker-
hetsrutiner har visat sig öka tryggheten hos personalen vilket i sin tur kan 
bidra till god vård och skapandet av vårdrelationer. De visade att på grund 
av rädsla i interaktionen mellan sjuksköterska och patient upplevde sjukskö-
terskorna svårigheter att sammanfoga rollen som vårdare och samtidigt upp-
rätthålla en säker miljö på grund av ökad uppmärksamhet, misstänksamhet 
och bristande tillit gentemot patienterna. Väsentliga faktorer för upplevelsen 
av en trygg och stödjande fysisk miljö var att ha överblick över den fysiska 
vårdmiljön i relation till patienter och kollegor. För att hantera sina rädslor 
och för att undvika distansering från patienterna, fokuserade sjuksköterskor-
na på patientens positiva egenskaper och försökte sätta sig in i patienternas 
situation. I en studie av Brunt och Rask (2007) värderades relationen mellan 
patienter och personal som en betydelsefull faktor för upplevelsen av en posi-
tiv psykosocial vårdmiljö i den slutna miljö som rättspsykiatrisk vård innebär. 
Vårdpersonalens kompetens och bemötande hade stor betydelse för detta 
liksom personcentrerade dagliga aktiviteter som ledde till ett samspel mellan 
patient och vårdare. Ytterligare en studie av Brunt och Rask (2005) belyser 
patienters och vårdpersonals upplevelser av vårdmiljön och visar att patien-
terna uppfattade låg grad av delaktighet och hög grad av struktur och regler 
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medan personalen upplevde låg grad av personalkontroll. Patienterna är ofta 
inlagda på ett rättspsykiatriskt sjukhus under en lång tid och avdelningen blir 
deras hemmiljö. Den psykosociala vårdmiljön på avdelningen skapas av pa-
tienter och personal och har en viktig funktion i patienternas rehabilitering. 
Samtidigt utgör det en balansakt att både vårda och vakta patienten och age-
ra samhällsskydd. Sociala interaktioner främjar hälsoprocesser medan vård 
inom institutioner som är uppbyggda på säkerhet och kontroll kan medföra 
negativa effekter. 

Long et al. (2011) studerade effekterna av att flytta patienter från gamla 
lokaler till nybyggda i likhet med rättspsykiatriprojektet i Göteborg. De fann 
att vårdpersonalen skattade den nya enheten som mer hemlik där positiva 
aspekter var tillgång till större sällskapsutrymmen, ökat ljusinsläpp samt ut-
sikt över naturlandskap. Även patienterna skattade generellt sett den fysiska 
vårdmiljön högre efter flytten. Studiens resultat visar att den nya vårdmiljön 
verkade symtomreducerande med minskad oro och ångest hos patienterna. I 
en studie av hur den psykosociala vårdmiljön samt relationen mellan patient 
och kontaktperson påverkar patienternas tillfredsställelse med den givna 
vården visade Bressington et al. (2011) att patienterna skattar relationen till 
sin kontaktperson som den viktigaste faktorn. Patienternas upplevelse av det 
sociala klimatet var även starkt förknippad med i vilken grad patienterna var 
nöjda med sin vård. Att skapa och bibehålla terapeutiska relationer samt en 
terapeutisk miljö fri från våld och hot är således betydelsefullt. 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att vårdmiljön inom den 
rättspsykiatriska vården är präglad av ett säkerhetstänkande samt att vård-
personalen upplever sin roll som tvetydig, genom att både vårda och vakta. 
Vidare att en god vårdrelation är en betydande faktor för en positiv upplevel-
se av den psykosociala vårdmiljön. Patienter och personal är i rättspsykiatrin 
av helt olika anledningar. Det kan inte tas för givet att deras uppfattningar 
om vårdmiljön stämmer överens.

Vårdmiljöforskning inom rättspsykiatrin
Den fysiska vårdmiljön skall svara mot flera samtidiga krav. Den ska bidra till 
säkerhet och kontroll, rehabilitering och återhämtning och stödja goda vård-
relationer. Samtliga delar är av särskild betydelse inom den rättspsykiatriska 

vården där alla patienter är föremål för tvång och ofta negativt inställda till 
sin behandling. Goda vårdrelationer har särskild betydelse för patienters upp-
levelse av den erhållna vården som vårdens kvalitet, känsla av trygghet och 
inställning till behandling. Det är därför viktigt att den fysiska miljön stödjer 
goda möten mellan alla involverade i vården, vilket inte är studerat tidigare 
inom rättspsykiatrisk vård. 

Styrgruppen för forskningsprojektet bestod av forskare från olika ve-
tenskapsperspektiv (arkitektur, omvårdnad och medicin) och verksamhets-
företrädare (verksamhetschefer och vårdutvecklare). Forskningsprojektet 
hade två utgångspunkter. Dels verksamhetens värdegrund som värnar om 
delaktighet, teamarbete, läkande miljö, samverkan och lärande miljö. Dels 
antagandet att rehabilitering i stödjande fysiska miljöer, som i hög grad 
liknar miljöer utanför institutionen, borde vara en viktig del för återhämtning 
och hälsa. Problemet som skulle undersökas var i vilken grad den fysiska 
vårdmiljön kan bidra till säkerhet och kontroll, rehabilitering, återhämtning 
och goda vårdrelationer inom en vårdform där patienterna vårdas under 
tvång. Hypotesen var att vårdmiljön på ett gynnsamt sätt påverkar utfallet av 
vården i termer av upplevelsen av en personcentrerad vård, betydelsen av det 
egna rummet, etablering av möten mellan människor, behov av läkemedel, 
vårdtider, möjligheter till utslussning från institutionsboende till eget boende 
och minskat återintag. Studien syftade därmed till att öka kunskapen om den 
fysiska miljöns betydelse för vårdens kvalitet inom rättspsykiatrisk vård avse-
ende patientens och vårdarnas upplevelse och medicinska utfallsmått. För att 
få svar på dessa komplexa frågeställningar användes en mixad metod med en 
rad kvantitativa och kvalitativa metoder, som t ex att patienter och personal 
skattade den personcentrerade vårdatmosfären, att patienterna skattade sin 
upplevelse av vårdkvalitet och personalen sin möjlighet att arbeta personcen-
trerat. Vidare har data från det nationella kvalitetsregistret RättspsyK utgjort 
datakälla för longitudinella kvantitativa data avseende vårdtid, tillbud, be-
gränsningsåtgärder och läkemedelsbehov. Projektet omfattar även kvalitativa 
studier i form av deltagande observationer och intervjuer kring fotografier 
som patienterna tagit för att vi ska lära oss mer om betydelsen för dem av det 
egna rummet.
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Planeringsarbetet startade 2009, ett drygt år innan den första rättspsyki-
atriska verksamheten i Vänersborg skulle flytta till nya lokaler våren 2011. 
Därefter följdes de tre rättspsykiatriska verksamheterna i regionen under var-
dera fyra år från baseline innan flytt under tre årsvisa uppföljningar med ett 
års förskjutning mellan första verksamheten (Vänersborg 2011–14) och sista 
(Göteborg 2013–2016). Forskningsprojektet är nu inne i en publiceringsfas 
med två artiklar publicerade (Alexiou och medf. 2016a och b) och ytterligare 
tre under analys och sammanställning.

Denna typ av forskningsstudier kräver en stor portion tålamod dels för 
att det tar lång tid innan man kan börja analysera och lära sig något av de 
longitudinella data som insamlats, i detta fallet under loppet av totalt fem 
år. Men också för att följeforskning i form av totalundersökningar (samtliga 
patienter och personal ingår i studiepopulationen) kräver mycket resurser 
eftersom det är stora datamängder som ska insamlas och registreras i en 
databas kontinuerligt under loppet av flera år, för att därefter kunna analy-
seras. I denna studie ville vi studera om den fysiska miljön kunde stödja ett 
personcentrerat förhållningssätt i vården, och om det kunde utläsas i form 
av högre vårdkvalitet utifrån patienters och personals uppfattning. En viktig 
ståndpunkt var att inte falla i fällan att göra en enkel före/efter design med 
två mätpunkter, utan att ta hänsyn till det faktum att förändring tar tid, och 
att den mest värdefulla förändringen är den som kan påvisa förbättringar 
över lång tid, förbättringar som är hållbara. Ett medvetet val var därför att 
först börja analysera data efter att baseline och ytterligare två mätpunkter 
var klara av de totalt tre.

En konsekvens av ett sådant upplägg är att det kan vara svårt att få forsk-
ningsmedel till följeforskningsprojekt. Att intressera forskningsfinansiärer 
att sponsra ett projekt där man tidigast kan förvänta sig publicerade resultat 
efter fem år, är ett problem, så också i detta fall. Samtidigt kan man förund-
ras över relationen mellan de miljardinvesteringar som årligen görs i nya och 
renoverade byggnader för hälso- och sjukvård i landet, och den minimala 
summa som läggs på uppföljning av vilket värde de genererar för vårdens 
utveckling. En kartläggning genomförd av Fröst & Wijk (2014) visade att 
forskningen inom området i Sverige idag är mycket liten. Den totala forsk-
ningsfinansieringen avseende lokaler för hälso- och sjukvård var 2013 ca 20 
miljoner kr/år. Om vi jämför detta med den samlade kostnaden för byggna-

der och miljöer för vård och omsorg samma år (18 miljarder kr/år) respekti-
ve uppskattade investeringar (13 miljarder kr/år) ger det relationerna 0,1% 
respektive 0,15% d.v.s. en (1) respektive en och en halv (1,5) promille, vilket 
är oroande.

De insikter vi kan dra hittills från projektets kvantitativa delar bygger på 
enkätstudierna där patienter och personal skattat kvaliteten av den fysiska 
miljön, vårdens kvalitet, vårdklimatet samt hur den fysiska vårdmiljön stödjer 
eller hindrar personalen att bedriva en personcentrerad vård inom de tre 
verksamheterna. Resultaten visar att en fysisk vårdmiljö som skattas lågt av 
patienterna har en negativ inverkan på deras erfarenhet av vårdens kvalitet 
generellt och deras upplevelse av om atmosfären på vårdavdelningen är per-
soncentrerad. En fysisk miljö av dålig kvalitet kan exempelvis utgöras av en 
miljö som inte stödjer vardaglighet eller som upplevs som oattraktiv. Speciellt 
inom rättspsykiatrisk vård är det angeläget att den fysiska miljön stödjer och 
efterliknar ett normalt liv i samhället och relationer mellan människor, i form 
av att kunna umgås med andra respektive kunna dra sig tillbaka när man vill 
vara privat, att gå till en sysselsättning vid en viss tid och att gå hem därifrån, 
och att kunna vistas på en annan plats än där jag sover och äter när det gäl-
ler mina fritidsaktiviteter. Även valmöjligheter i den fysiska miljön skattades 
lågt i de gamla lokalerna. Ett personcentrerat förhållningssätt förutsätter 
att människor är olika och därför har olika önskemål och behov av att göra 
olika val. En fysisk miljö som inte tillåter olikheter och därför inte innehåller 
valmöjligheter skattas som dålig kvalitet. Detta visar resultatet var fallet i de 
gamla lokalerna innan flytt.

Efter flytt till de nya lokalerna skattade patienterna en högre kvalitet på 
den fysiska miljön i termer av en ökad personcentrerad vårdatmosfär särskilt 
avseende känslan av säkerhet vilket även hade positiva effekter på deras 
upplevelse av vårdens kvalitet generellt. En positiv upplevelse av säkerhet 
kan exempelvis vara att man känner sig trygg i miljön, och att lokalerna inte 
medför en uppdelning och åtskillnad mellan personal och patienter utan att 
lokalernas utformning medger att man är mycket tillsammans.

Även vårdpersonalen skattade högre värden avseende personcentrerad 
vårdatmosfär i de nya lokalerna jämfört med i de gamla inom samtliga tre 
domäner som enkäterna omfattade, d v s säkerhet, vardaglighet och gemen-
skap. 
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Resultaten visade även att personalen skattade möjligheten att arbeta 
personcentrerat som högre i de nya lokalerna. Data från registerstudien är 
under analys som beräknas vara klar under hösten 2016. Detsamma gäller 
analysen av de fotounderstödda kvalitativa intervjuerna med patienterna om 
hur de ser på betydelsen av rummet för deras hälsa och välbefinnande, som 
har genomförts före och efter flytt på samtliga tre enheter och i flera fall med 
samma personer.

Sammanfattning
Forskningsprojektet är det första i sitt slag som mäter och jämför personalens 
och patienternas skattning av ett personcentrerat klimat i miljön samt möjlig-
heten att anamma ett personcentrerat arbetssätt i gamla och nya vårdlokaler 
inom rättspsykiatrisk vård tillsammans med kvalitativa studier av personer-
nas upplevelser. Studier av detta slag kan ligga till grund för diskussioner 
avseende värdet av ett personcentrerat förhållningssätt i termer av respekt 
för patientens upplevelse, valmöjlighet och delaktighet. Det är av stor vikt att 
hänsyn tas till både personals och patienters åsikter vid utformning av läkan-
de vårdmiljöer, så personernas erfarenheter av vilka specifika vårdbehov som 
föreligger kan vägas in i planering och design i ett tidigt skede.
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Evidensbasering är centralt i vården och ”evidence based 
design” håller på att bli det för vårdarkitekturen. Utifrån 

sådan forskning kan sägas att utformningen av Rågårdens 
vårdenheter har förutsättningar att reducera stress och ag-
gressivitet. Dit hör enpersonsrum, flyttbara möbler och till-
räckligt utrymme i de gemensamma rummen, små grupper, 

personalens överblick, bra ljudmiljö, dagsljus och tillgång till 
trädgård. Ytterligare forskning krävs dock för att visa om det-

ta också har haft förväntad effekt. Roger Ulrich är miljöpsy-
kolog och internationellt ledande vårdmiljöforskare, knuten 

till Chalmers Centrum för vårdens arkitektur. Hans artikel 
återges på originalets engelska.
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A look at Rågården 
through the lens of 

evidence-based design
Until recent years there has been lack of theory and research concerning the 
influence of psychiatric facility design on aggressive behavior and outcomes.  
As a result, recommendations and best practices for designing psychiatric 
hospitals traditionally have been grounded not on evidence, but a mix of 
anecdote, conjecture, and experience. However, by drawing on recent re-
search on other Swedish psychiatric hospitals (Ulrich, Bogren & Lundin, 
2012), and collecting insights from relevant theory and research in environ-
mental psychology and other fields, it is possible to offer evidence-informed 
speculations concerning why the design of Rågården may help to reduce 
aggressive behavior. The commentary focuses mainly on the design of patient 
wards in Rågården, and omits several other architectural aspects such as 
facade aesthetics, the main entrance, and educational facilities.

Aggressive behavior in mental health facilities is a prevalent problem that 
causes psychological and often physical harm to the aggressive individuals 
themselves, other patients, and healthcare workers. A review of 122 stu-
dies carried out in 11 countries (among others, Sweden, Norway, Germany, 
Netherlands, UK) found that one-third of all patients admitted to psychiatric 
care engaged in physical violence or other aggressive behavior (Bowers et al., 
2011). The incidence of violence internationally is often higher among foren-
sic patients. Here in Sweden it has been estimated that upwards of half of all 
care staff have been exposed to physical violence during the last 12 months.

Psychiatric theory proposes that stress triggers and worsens aggression. 
My research on psychiatric hospital design begins with the premise that the 
design of the ward physical environment strongly influences patient stress. 
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space, a combination that can worsen personal space intrusions and crow-
ding, leading to stress that fosters aggressive behavior. Large immovable 
sofas and chair groupings can have the further undesirable effect of making 
it easier for dominant or predatory patients to engage in territorial behavior 
and dominate other patients in communal spaces.

To evaluate this design theory for reducing aggression, my colleagues and 
I performed a study using a psychiatric hospital, Östra in Gothenburg, which 
opened in 2006-2007 (Ulrich, Bogren & Lundin, 2012). Of environmental 
features identified from research as likely to reduce stress and aggression, 
Östra has nine. Data on aggressive incidents was compiled for the hospital 
and compared with data from two other psychiatric facilities that varied in 
design. One was an older facility replaced by Östra, which had wards with 
only one design feature identified as stress reducing. Another psychiatric 
hospital located in the same region, which did not undergo replacement or 
renovation during the period of study, served as an experimental control. The 
control hospital had none of the stress-reducing environmental features. We 
hypothesized that the ward architecture of the newer hospital, compared to 
the older and control hospitals, would be more effective in diminishing pa-
tient stress and thereby reducing aggression. Despite the wide differences in 
design, the three hospitals were similar with respect to the types of patients 
and acuity levels, treatment protocols, staffing ratios, bed occupancy rates, 
and ward group sizes.

Data on aggressive incidents were compiled for Östra and compared 
with data from the two other hospitals. This showed that the proportion 
of patients requiring compulsory injections (chemical restraints) declined 
significantly in Östra after the move from the old facility it replaced. By 
contrast, the proportion of patients given compulsory injections increased in 
the control hospital during the same period of the study. Regarding physical 
restraints, the average number decreased by 50% in Östra compared to the 
old hospital among patients who received at least one. (Unfortunately, com-
plete data for physical restraints was not available for the control hospital.) 
The findings strongly suggest that aggressive behavior was reduced in the 
hospital having several stress-reducing design features (Östra) but not in the 
old and control hospitals with wards lacking the features.

For patients, the stress of mental illness itself can be intensified by the trau-
ma of being confined for weeks or months in a locked ward, thereby worse-
ning aggression and other outcomes. A poorly designed ward that is noisy, 
prevents privacy, hinders communication between staff and patients, and has 
other stressful features can worsen it further still (Ulrich, Bogren & Lundin, 
2012).  Aggression can be perhaps reduced, on the other hand, by architectu-
re that minimizes crowding and noise, enhances patients' sense of control, 
and provides calming distractions.

What specific ward design features may be important for reducing stress 
and aggressive behavior? Answers can be garnered from decades of rese-
arch in environmental psychology, evidence-based healthcare design, and 
other fields on how different design approaches affect stress and aggressive 
behavior in settings as varied as apartments, prisons, general hospitals, and 
workplaces (Baum & Paulus, 1987; Ulrich et al., 2008; Wener, 2012). From 
this literature, numerous evidence-grounded design features emerge; the 
position here is that providing several of them in a psychiatric ward will usu-
ally be more effective than only one or two design interventions. Although 
this perspective on reducing stress and aggression in wards emphasizes the 
built environment, it also recognizes that the competence and experience of 
clinicians, organizational culture, quality of care protocols, and other factors 
influence aggressive behavior.

The bundle of stress-reducing design features includes, among others:  
single patient bedrooms with private toilets and showers; sound-absorbing 
environmental surfaces to reduce noise; design to enhance daylight expo-
sure; access to a garden; and floor plans that facilitate good observation by 
staff but balance safety with patient dignity (Ulrich, Bogren & Lundin, 2012). 
Theory and research also suggest the importance of providing day rooms and 
other shared spaces with movable seating (not fixed) and adequate space to 
enable patients to regulate personal space and interactions with others. It is 
relevant here to mention that research has shown that psychiatric patients 
and other persons with a history of aggressive behavior require greater perso-
nal space distances than those with nonviolent histories (Hildreth, Derogatis 
& Mccusker, 1971). In my experience visiting facilities in different countries, 
it is common to see ward communal spaces with fixed seating and restricted 
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Implications for evaluating       
the patient wards in Rågården
Do wards in Rågården have stress-reducing design features that may lessen 
aggressive behavior and physical violence? Based on my tour of the facility 
and examination of ward floor plans, the answer is clearly yes. One impor-
tant evidence-based design strength of Rågården is that 100% of the ward 
bedrooms are single rooms with private bathrooms. Research in environme-
ntal psychology and evidence-based healthcare design suggests that single 
rooms with private bathrooms may be the single most important design 
feature in psychiatric wards for enabling access to privacy and reducing 
crowding stress and aggressive behavior (Ulrich, Bogren & Lundin, 2012). 
Another strong point of Rågården's design with respect to mitigating crow-
ding stress is that communal spaces have movable seating, choices of seating 
areas, and adequate space for patients to regulate interpersonal relationships, 
and avoid unwanted contacts and personal space intrusions. The group size 
in wards is small (nine patients); research on other types of institutional 
settings and apartments has found that, compared to larger unit population 
sizes, small groups are associated with lower crowding stress and less social 
withdrawal (Baum & Paulus, 1987).

Additionally, Rågården wards have design features that reduce noise, 
which is important for decreasing stress in both patients and staff (Ulrich 
et al., 2008). Reduced noise can also help diminish aggressive behavior, as 
suggested by well-controlled studies showing that exposure to uncontrol-
lable noise worsens aggression. In my experience, many older and even 
some newer psychiatric hospitals lack noise-reducing design features such 
as sound-absorbing environmental surfaces, creating poor acoustic condi-
tions that worsen noise intensity levels and propagate sounds throughout 
communal rooms and down hallways. The Rågården ward architecture is 
better, incorporating features known to be effective in reducing noise such 
as sound-absorbing environmental surfaces and single rooms with private 
bathrooms.

The design of Rågården ensures high levels of interior daylight exposure 
by providing large windows in communal spaces, patient rooms, and staff 
areas. The orientation of the building shows sensitive attention to sun angles 
and directions, further promoting daylight exposure for patients and staff. 

There is limited evidence that higher daylight exposure can reduce depres-
sion and improve other outcomes in patients, lower agitation and aggression 
in psychogeriatric facilities, and lessen perceived work stress in healthcare 
staff (e.g., Beauchemin & Hays, 1996).

Another noteworthy design feature is that each ward has a secure interior 
courtyard garden that can be easily accessed by patients. Studies have shown 
that patients and healthcare staff who use gardens report reduced stress and 
improved emotional well-being (Marcus & Sachs, 2014). There is consi-
derable evidence that simply viewing gardens or other nature diminishes 
psychological and physiological stress, and reduces anger in persons exposed 
to anger-provoking situations (Ulrich, Simons, et al., 1991). I have toured 
several psychiatric facilities internationally that provide one or two locked 
gardens at ground level, but house patients in wards three or more floors or 
stories above ground. In my opinion there is no credible basis for expecting 
such gardens in multi-story hospitals to be frequently used by patients and 
successful in calming stress, because access requires that staff (always busy) 
provide time-consuming escort of patients in elevators or stairways. Locked 
and inaccessible gardens may decrease sense of control in patients and wor-
sen their stress. The Rågården design solves these problems by locating each 
ward on ground level adjacent to a garden. Patients can easily and securely 
enter the garden through a door (unlocked during daytime) from a ward 
communal area. No staff escort is required, and staff from within the ward 
can observe patients in the garden. 

Design for good staff observation has long been recommended best prac-
tice for psychiatric buildings. Findings in recent years suggest that design for 
good observation can reduce aggressive behavior and physical violence (e.g., 
Jenkins et al., 2014). Many older facilities have long corridors with a central 
observation station that provides clear sight lines to doors of bedrooms and 
shared bathrooms, but not into communal spaces and other blind spots whe-
re aggressive incidents can occur. By contrast, wards in Rågården have short 
bedroom corridors radiating from a large communal area. This floor plan 
enables staff in communal areas to view bedroom doors yet maintain obser-
vation over the shared spaces. Compared to traditional ward designs based 
on long corridors, my impression is that the Rågården ward layout facilitates 
more effective and comprehensive observation that is also less intrusive or 
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intimidating for patients. The floor layout appears well-suited to support 
the Rågården supervision or care model, which calls for staff to be outside 
observation/work stations "on the floor" communicating with and observing 
patients. Some forensic facilities I have toured have floor plans that reflect 
quite a different supervision model, wherein staff spend much of their time 
in locked work rooms and citadel-like observation stations separated from 
patients.

Discussion
The above discussion does not cover several other features of Rågården's 
design. However, it does touch on what I consider some of the most impor-
tant environmental design aspects of the wards from the standpoint of theory 
and research relating to reduction of stress and aggressive behavior. Viewed 
from this perspective, my general assessment of the quality of ward design is 
plainly favorable. The wards have several design features that I believe can 
be reasonably expected to decrease patient and staff stress, thereby helping 
to reduce aggressive behavior and improve other outcomes.

To my knowledge no published research has yet examined stress, aggres-
sion, and other outcomes in Rågården and compared the figures with data 
for comparable patients in other forensic psychiatric facilities in Sweden. Is 
the incidence of aggressive behavior and violence actually lower in Rågården, 
or is it about the same as in other facilities? Do the stress-reducing design 
features of wards have positive influences on staff, for example, lessening 
work-related stress and fostering higher satisfaction and employee reten-
tion? Research to address these and other questions would be important for 
gaining a more in-depth understanding of the effectiveness of Rågården's 
design. Such information would also be significant for increasing knowledge 
concerning how the physical environment of psychiatric facilities influences 
patient and staff safety, clinical outcomes, and costs of delivering quality 
care. The knowledge would contribute to progress in identifying innovative 
design approaches grounded on evidence, and foster further improvement 
in the design quality and performance of future hospital projects in Sweden 
and other countries. The extent to which research on evidence-based design 
of psychiatric facilities grows and improves will largely define the strength of 
the case for replacing obsolete facilities based on credible projections of gains 
in safety, outcomes, and cost savings.
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Det här är en berättelse om tillkomsten av 
Rågården, ett rätts psykiatriskt sjukhus i Göteborg. 
Planeringsprocessen har präglats av en 
”rehabili teringsoptimism”, en tro på det som kan växa, 
som humleplantan som envist söker sig uppför den inre 
parkens pergola. Rättspsykiatrin kan förena de två 
kraven ”vårda och vakta”, det är innebörden av 
rubriken Rätts psykiatri med mänskligt ansikte. 
Boken beskriver hur detta gjorts i Rågården, i nära 
samverkan mellan många olika kompetenser, inte 
minst i dialog mellan verksamheten och arkitekten. 
Arkiteturen har en viktig roll att spela, alldeles 
särskilt i en anläggning som denna, det är en tes som 
stöds alltmer av forskning.


