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Förord
Att skapa en läkande vårdmiljö för psykiatrin – går det? Det var den retoriska fråga
som ledningen för den psykiatriska verksamheten ställde till oss arkitekter som fått
i uppdrag att rita en ny psykiatrisk klinik vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset –
Östra sjukhuset i Göteborg. Föreställningen om arkitekturens avgörande betydelse för
behandlingsresultatet hävdades med eftertryck redan från början. Den hölls levande
under hela projektets gång och var föremål för kontinuerliga diskussioner under
arkitektarbetet.
Kan god arkitektur minska lidande hos sjuka och anhöriga inom psykiatrin? Kan
den leda till att tillfrisknandet sker snabbare och kan vården därmed sägas bli effektivare? Om vi svarar ja på dessa frågor, kan vi också hävda att det finns mänskliga och ekonomiska motiv för att ytterligare öka kvaliteten på vårdens byggnader.
För att söka svar ville vi återvända till byggnaden, som vi ritade under åren 20012005, som invigdes 2006 och som erhöll Vårdbyggnadspriset 2007. ARQ-stiftelsen
har uppmuntrat och valt att stödja detta arbete.
I denna antologi har vi låtit ett antal personer från olika kunskapsfält, med skilda utgångspunkter, komma till tals. Förhoppningen är att skriften ska fördjupa kunskapen
om vad ”läkande miljö” kan vara – till gagn för patienter, anhöriga och alla de som
står i begrepp att planera för psykiatrisk vård.

Förord
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Recept för framtiden
Erik Brenner

Fler än var tionde svensk har i skrivande stund en
psykisk sjukdom. Trots det finns fortfarande fördomar
som gör att många känner skam för sitt lidande och
drar sig för att söka vård. Att ge psykiatrin en likvärdig plats som en av många sjukdomar vilka behandlas
med specialistkompetens vid Östra sjukhuset, motverkar förhoppningsvis sådana fördomar. Det skriver den 	
i dag privatpraktiserande psykiatern Erik Brenner,
ordförande i Projektledningsgruppen för Nybyggnad
Psykiatri SU/Östra och tidigare bland annat klinikchef
för Psykiatri Östra, i en personlig tillbakablick över
psykiatrins utveckling från 1960-talet och framåt. En
erfarenhet som gjort honom övertygad om den byggda
miljöns läkande kraft.

Erik Brenner Recept för framtiden
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Recept
för framtiden
Erik Brenner

Mitt första möte med psykiskt sjuka och min bekantskap med Lillhagens sjukhus kom sig av en ren slump en sommar i mitten på 1960talet. Inte kunde jag då ana att jag skulle ägna hela min yrkesverksamma tid som läkare inom psykiatrin och att just Lillhagens sjukhus
skulle bli min arbetsplats i drygt 30 år!
Många av dem som vårdades på mentalsjukhus på den tiden hade
vistats där sedan ungdomen och kunde räkna med att det skulle

4

Recept för framtiden Erik Brenner

Erik Brenner Recept för framtiden

5

bli deras ”hem” för resten av livet – även om de senaste årens nya

med ambitionen att beröva patienten så lite som möjligt av hans/

mediciner och nya idéer om rehabilitering och en behandling utanför

hennes person/personlighet och i mesta möjliga mån bevara hennes

mentalsjukhusmiljön hade börjat vinna insteg i någon mån.

sociala sammanhang.

Det var en för mig i alla stycken skrämmande värld – och okänd

Ännu så sent som i mitten på 1970-talet var de krafter som verkade

– som jag steg in i. En ”vårdmiljö” som präglades av förvaring och

för ett tillskott med en vårdbyggnad på Lillhagen starkare än de öns-

tvångs- och säkerhetsåtgärder runt de ofta bisarrt och oberäkneligt

kemål och planer som fanns att bygga en ny klinik på Östra sjukhuset

uppträdande patienterna. Avdelningar med 40 patienter och sovsalar

som då höll på att uppföras. Det skulle sedan dröja ytterligare 30 (!)

med åtta patienter i varje rum var gängse, ”sällskapsutrymmena” få.

långa år innan mentalsjukhuset lämnades och vår verksamhet som

Öknamnen på de olika avdelningarna talade för sig själva – ”Stor-

en av de allra sista allmänpsykiatriska klinikerna i Sverige kunde

men”, ”Stallet” och liknande.

flytta till en nyuppförd klinikbyggnad på Östra sjukhuset.

I allt detta fanns ett eko från världen utanför med strävan efter normalitet genom den studieverksamhet som erbjöd allehanda kurser,
tidningsläsning, diskussioner, målarskola och andra aktiviteter inklusive den idrottsverksamhet där jag arbetade som idrottsledare en
sommar.
Med gymnasiestudierna något i hågkomst kunde jag inte låta bli att
redan då travestera Strindberg – ”här behöver rivas för att få luft och

6
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Så här i efterhand kan några paradigmskiften skönjas i psykiatrins
utveckling. Det gamla synsättet levde dock kvar mer eller mindre på
olika kliniker, hos grupperingar av personal och enskilda företrädare
för psykiatrin. För allmänhet och medier har det därför varit svårt att
förstå var psykiatrin har ”befunnit sig” i sin utveckling.
Tillkomsten av verksamma psykofarmaka i skiftet mellan 1950- och

ljus!”1

1960-tal förändrade behandlings- och rehabiliteringsmöjligheterna

Att något radikalt behövde göras för att bryta upp denna repressiva

patienter kunde nu lämna mentalsjukhuset bakom sig. Nästa steg,

och konserverande miljö – en kontraproduktiv vårdmiljö skulle vi

under 1970-talet, var att lämna mentalsjukhusmiljön och samlokali-

säga i dag – var uppenbart. Men vad och hur? Många av dem som

sera psykiatrin med de somatiska sjukhusen. Därefter kom satsning-

arbetade på sjukhuset, och särskilt sjukhusledningen, var fångade i sin

en på öppna vårdformer och psykiatriskt teamarbete – resultat av til�-

värld av en patriarkaliskt och auktoritärt utövad psykiatri och mer in-

lämpningen av LEON-principen (Lägsta Effektiva Omhändertagande

ställda på att förädla det redan rådande än att tänka i nya banor. ”Det

Nivå) respektive en mångdimensionell syn på psykisk sjukdom med

goda mentalsjukhuset” var den bärande tanken – ni skulle bara veta

vårdbehov av olika professionella kompetenser.

vilka utbyggnadsplaner som i mitten på 1960-talet fanns på att göra

Nya behandlingsmetoder och tillkomsten av nya personalgrupper

Lillhagens sjukhus till ett komplett eget litet ”samhälle i samhället”!

med specialkompetens möjliggjorde en övergång från mer passiv

Mot detta ställdes en mer humanistisk och dynamisk människosyn

vård till aktiv behandling och rehabilitering. Medicinering, psykote-

dramatiskt och därmed prognosen för patienterna. En första våg av

Erik Brenner Recept för framtiden
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rapi, psykiatrisk sjukgymnastik, arbetsterapeutiska insatser, miljöte-

Dagens psykiatri är evidensbaserad. Den bygger på kunskap – ”veten-

rapi och socialpedagogiska insatser, oftast i kombination, har gjort att

skap och beprövad erfarenhet” – och psykiatrins behandlingsmetoder

vårdtiderna är korta, 2 – 3 veckor i genomsnitt, och att intagning på

har i dag ett väl så gott vetenskapligt underlag som övriga medicin-

sjukhus oftast kan ersättas med öppna vårdformer.

ska specialiteter. De under senare år förbättrade behandlingsresul-

På 1980-talet genomfördes en så kallad sektorisering av psykiatrin

taten inom psykiatrin har få motstycken. De psykiska sjukdomarnas

som innebar att varje klinik fick vårdansvar för både öppen och slu-

tidigare dåliga prognos och stora överdödlighet i bristen på adekvat

ten vård inom ett befolkningsområde. Det gav möjlighet till ett riktat

behandling har dramatiskt förbättrats i och med modern psykiatrisk

samarbete med vårdgrannar och olika samhällsinsatser, och med-

behandling. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)

förde en snabb utbyggnad av olika öppenvårdsformer. I början på

belyser detta i sina rapporter om behandlingsmetoder och behand-

1990-talet genomfördes ÄDEL-reformen som gjorde att större delen

lingsresultat för olika sjukdomar, senast inom psykiatrin för missbruk

av demensvården lämnade psykiatrin.2 Slutligen kom 1995 Psykiatri-

(år 2002), depressionssjukdomar (år 2004) och ångestsyndrom (år

reformen som berörde ca 10-15 % av psykiatrins patienter och inne-

2005).

bar att kommunen genom socialtjänsten bland annat övertog boende
och sysselsättning för den patientgruppen.3 I dag är vårdenheterna
samlade i innehållsmässigt subspecialiserade vårdkedjor med både
öppen och sluten vård och samtidigt riktade till ett avgränsat geogra-

och till sin andel av den totala sjukligheten. Vid en given tidpunkt har
ca 15 % av den vuxna svenska befolkningen en psykisk sjukdom. De

Psykiska sjukdomar är ”människans sjukdomar” – det vill säga sjuk-

fattar psykiatrireformens målgrupp – utgör ca 2 % av befolkningen.4

domar som drabbar det som gör människan till människa. Det påver-

Depressioner, särskilt hos yngre, ökar påtagligt. Alkoholmissbruk och

kar vår personlighet, vårt känsloliv, vårt tänkande och vår vilja samt

narkomani, särskilt opiatmissbruk, går både längre ner i åldrarna och

förmågan att reflektera och resonera.

ökar sammantaget. De klassiska psykiska sjukdomarna som schizo-

och hennes/hans sjukdom inom psykiatrin, vilket betyder att vi hela
tiden måste beakta och integrera biologiska, psykologiska, sociala
och kulturella aspekter i diagnostik och behandling. För att möjlig-

Recept för framtiden Erik Brenner

försämrats. Psykisk ohälsa och sjuklighet ökar i dag både i reella tal

fiskt område (så kallad sektorisering).

Det innebär att det ställs särskilda krav på en helhetssyn på patienten

8

Behandlingsmetoderna har alltså förbättras. Folkhälsan däremot, har

allvarligt och långvarigt psykiskt sjuka/funktionshindrade – vilka om-

freni och manisk-depressiv sjukdom (bipolär sjukdom) visar ett oförändrat insjuknade även om behandlingsmöjligheterna och prognosen
som nämnts har förbättrats dramatiskt. Och i befolkningen räknat
upp till 45 år är självmord den vanligaste dödsorsaken!

göra detta krävs ett tvärprofessionellt arbetssätt i psykiatriska team

Sjukligheten avspeglas också på andra sätt. I Göteborg har drygt

bestående av olika professionella kompetenser som till exempel ar-

40 % av de långtidssjukskrivna en psykiatrisk diagnos. Psykisk sjuk-

betsterapeut, kurator, läkare, psykolog, sekreterare, sjukskötare och

dom är därmed den klart vanligaste sjukskrivningsdiagnosen. Om

skötare.

man uttrycker sjuklighet som förlorade år på grund av sjukdom, ett

Erik Brenner Recept för framtiden
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så kallat DALY-mått, utgör psykisk sjukdom ca 25 % av den totala

negativ inställning till gängse behandlingsmetoder inom psykiatrin,

sjukligheten i vårt land. För åldersgruppen upp till 45 år är siffran

och än mer till deras biverkningar.

över 50 % av all sjuklighet i Sverige!

Vårdmiljöerna är ofta skrämmande och okända. Den psykiatriska

5

Att samhällskostnaderna för psykisk sjukdom därmed också ”ligger
i topp” är att förvänta. År 1999 var kostnaderna 45 miljarder för
psykiskt sjuka, följda av cirkulationsorganens sjukdomar, rörelseorganens sjukdomar och därefter cancersjukdomar.6

vårdavdelningen utgör med sina särskilda vårdformer – till exempel
låsta dörrar, extra övervakning och fortfarande på sina ställen i mentalsjukhusmiljö – oftast ingen initialt trygg och omhändertagande eller mer långsiktigt läkande miljö. Även medpatienterna kan ha ett
udda beteende och verka skrämmande. Psykiatrins möjlighet och

Specialistpsykiatrins andel av sjukvårdens budget har på senare år

ibland skyldighet till myndighetsutövning – och risken att bli föremål

utgjort ca 10-12 %. Tillkommer gör den psykiatri som utövas inom

för den – gör sig också handfast påmind.

primärvården, vilken kan uppskattas ta 4-5 % av resurserna i anspråk.

Fördomar – patientens egna och andras – kan aktualiseras med kraft

Jämför sedan totalresursen för psykiatrin, ca 14-17 % av sjukvårdens
resurser, med andelen psykisk sjuklighet som är åtminstone 25 % av
den totala sjukligheten i Sverige – helt tydligt finns här en obalans
mellan tillgängliga resurser och den psykiatriska vårdens behov!
Det har genom åren gjorts ett otal olika utspel om satsningar på
psykiatrin. Tyvärr har det oftast varit en läpparnas bekännelse eller
också har de tillskott som getts ”ätits upp” av sparbeting som inte
sällan särskilt drabbat den ”gynnade” psykiatrin. Fakta är att psykiatrins resurser minskat betydligt under de senaste 15 åren vilket obestridligt också visas i Anders Miltons, regeringens psykiatriutredare,
genomgång av psykiatrins resurser.7
Vi säger oss ha en kroppslig sjukdom men däremot vara psykiskt sjuka. Det är ett uttryck för att den psykiska sjukdomen påverkar och
ingriper i själva personligheten, Jaget, Identiteten. Personligheten
berörs också av behandlingen och behandlingens eventuella biverkningar i en dimension utöver vad som sker vid somatiska sjukdomar.
För många medför det ett principiellt motstånd och kroppsligt en

och inte sällan försvåra en konstruktiv behandlingsallians. De kan
också oförskyllt ge negativa reaktioner hos patienten och anhöriga
gentemot aktuell behandling, berörd personal och psykiatrin som
helhet.
Det nu nämnda kan förstärka patientens ”underläge” och beroende
i vårdsituationen, vilket alltid måste beaktas, särskilt för förstagångssökande. Det är därför viktigt med en särskild etisk medvetenhet just
inom psykiatrin. Patienter med debuterande psykisk sjukdom, som
är nysökande och som möter psykiatrin och därmed kanske andra
psykiskt sjuka för första gången, är ofta skrämda av sina symtom, har
en rädsla för att bli eller vara ”galen” och hyser många gånger skamkänslor inför vad närstående, vänner och andra ska säga och tycka.
Samtidigt finns som nämnts en naturlig oro inför de främmande
vårdmiljöer som psykiatrin har och än mer kanske befaras ha.
Allt i den psykiatriska vårdsituationen ger alltså goda skäl för ett professionellt bemötande och ett respektfullt möte med patienten (och
denne närstående) som särskilt beaktar vårdens etiska grundprinciper om autonomi och rättvisa:

10
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Vi strävar efter att åstadkomma en ”humanistisk psykiatri” som en

egentligen oförenligt med den så kallade Hawaii-deklarationen

gemensam grundsyn och värdegrund för hur vi ser på patienten och

och därför ett etiskt dilemma för den svenska psykiaterkåren. 8

hennes/hans sjukdom samt vårt eget förhållningssätt. I en ”huma-

I Den Nikomachiska etiken skriver redan Aristoteles att i läkekonsten

nistisk psykiatri” ser vi varje människa som unik, med ett männis-

och dess etik finns inga enkla eller givna regler för hur du ska handla

kovärde som inte är graderbart, och med okränkbar integritet. Det

i det enskilda fallet.9 Aristoteles uttrycker det med sin formulering

innebär samtidigt krav på en etisk medvetenhet, medmänsklighet

”utan fast punkt” – det vill säga etiken innebär alltid ett personligt

och empati. Mötet mellan vårdgivare och vårdtagare och samtalet

avgörande och ställningstagande i den enskilda situationen.

som instrument är viktiga delar i detta. Psykiatri Östra har varit särskilt aktiv i att utveckla en humanistisk psykiatri och bibringa en

Lillhagens sjukhus invigdes 1935 och huvuddelen av klinikens vård-

etiskt medvetenhet. Inom läkarutbildningen vid Göteborgs Univer-

platser fanns i byggnaderna från den tiden. Två nya vårdbyggnader

sitet har företrädare från kliniken under lång tid haft kursansvar för

tillkom 1958 och 1976. Därefter har lokalsituationen varit oföränd-

och bedrivit undervisning i medicinsk psykologi och samtalskonst

rad. Men med det förändrade vårdinnehållet ställs i dag helt andra

med terapeutisk hållning.

krav på lokalernas utformning än tidigare, inte minst för att vi ska

Inom sjukvården förekommer tvångsvård med lagstöd endast inom

kunna tillvarata senaste rön om hur man formar en läkande vård-

psykiatri, rättspsykiatri och enligt smittskyddslagen. Tvångsvård och

miljö för psykiskt sjuka.

tvångsbehandling inom psykiatri och rättspsykiatri är etiskt försvar-

För att ytterligare framhålla hur viktig lokalutformningen är kan man

bar om den är till gagn för patienten och nödvändig för att möjlig-

något förenklat säga att lämpliga vårdlokaler för psykiatrin är lika

göra behandling då själva sjukdomen gör att patienten motsätter sig

viktigt som avancerad medicinsk-teknisk utrustning är för de soma-

vård och/eller behandling. Tvångsinsatser får tillgripas endast som

tiska specialiteterna. Trots det har vi år efter år sett hur högteknolo-

en sista utväg.

giska investeringar ”slagit ut” psykiatrins mest basala investeringsbe-

Etiska frågeställningar och dilemman återfinns såväl vad gäller

hov av lämpade lokaler.

tvångslagarnas principiella utformning, indikationer för vård, til�lämpning och praxis, som rättssäkerhet vid intagning, under vård
och inför utskrivningsprövning. Det ligger utanför denna artikel att
utveckla ämnet vidare, men ett illustrativt exempel ska ges från rättspsykiatrin. Inom denna fortgår många gånger tvångsvård trots att det
inte finns något kvarstående egentligt psykiatriskt vårdbehov. Det
sker i enlighet med svensk lag utifrån domstolens och åklagarens
bedömning av den dömdes farlighet och återfallsrisk, men är

12
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Att lämna mentalsjukhusmiljön är också viktigt för att minska de fördomar som är förknippade med psykiatrins historia och de gamla lokalerna. Att komma till en mindre hotande och mer öppen miljö som
är belägen mitt i samhället och inte ligger avskild motverkar i sin tur
olika fantasier och fördomar om psykiskt sjuka som fortfarande lever
kvar. Olika undersökningar visar att nära hälften av dem som borde
söka hjälp för psykisk sjukdom inte gör det på grund av rädsla. Man
vill inte riskera att att närstående, vänner, grannar och arbetskam-
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rater ska betrakta en som ”galen eller sinnessjuk”.10 Att komma till

endast nybyggnation var en framkomlig väg. En förstudie påbörja-

Östra sjukhuset och samlokaliseras med kroppssjukvården innebär

des. Den utmynnade i ett underlag som låg till grund för Västra Gö-

att befolkningen kan söka vård och vårdas på ett och samma sjukhus

talandsregionens regionstyrelses beslut i mars 2001, att godkänna

för alla olika slags sjukdomar. Det är samtidigt viktigt för att bidra till

en projekteringsstart för en ny byggnad för allmänpsykiatri vid Sahl-

en avdramatiserad syn på och ny attityd till psykiskt sjuka och psy-

grenska Universitetssjukhuset – Östra sjukhuset.

kisk sjukdom. Det innebär också att vi kan förvänta oss ett ökat antal

Ambitionen med nybyggnaden har varit att åstadkomma en välkom-

sökande och akutsökande från klinikens ”upptagningsområde” men

nande och läkande vårdmiljö som samtidigt är en funktionell och

också från det nya närområdet med dess bättre kommunikationer.

säker vård- och arbetsmiljö för patienter och personal. Arkitekturens

Med flyttningen till Östra sjukhuset avses även akademiska utbild-

och inredningens betydelse för en optimal vårdmiljö och läkande in-

nings- och forskningsresurser att knytas till verksamheten. I sam-

verkan skall tillvaratas fullt ut.

planering med Göteborgs Universitet har lokaler för detta, inklusive

Den vision vi nu vill förverkliga, efter snart 30 års förberedelsearbete

läkarutbildning och andra vårdutbildningar, tillgodosetts. Det ger

i olika former, är:

sammantaget goda förutsättningar att utveckla gemensamma forsknings- och utbildningsinsatser med övriga specialiteter på Östra,
samt förstärker ytterligare möjligheterna till ömsesidig konsultation.
Sannolikt kommer flyttningen och särskilt FoUU-möjligheterna också
att ha en starkt rekryteringsbefrämjande effekt.

• att åstadkomma en välkomnande och läkande vårdmiljö för
patienter som vårdas i sluten vård och
• att samtidigt minska och motverka fördomar gentemot 		
psykiskt sjuka och psykisk sjukdom.

Samordnings- och rationaliseringsmöjligheter vad gäller logistik och
transporter inom försörjnings- och teknikområdet beräknas ge avsevärt minskade kostnader. Även kostnader för konsultationer, flyttningar av patienter mellan psykiatrin och somatiken samt för anestesiresurser och uppvakningsplatser vid elektrokonvulsiv behandling
(ECT) kommer att minskas.
Planeringen för en ny klinik på Östra sjukhuset övergavs som nämnts
på 1970-talet. I mitten av 1990-talet fattades emellertid ett politiskt
beslut att akutpsykiatrin skulle lämna Lillhagens sjukhus senast vid
årsskiftet 1998/1999. Mot den bakgrunden har olika lokalalternativ

Erik Brenner
(f 1943) är privatpraktiserande psykiatriker, tidigare specialitetsansvarig för psykiatrin inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset
och dessförinnan verksamhetschef/klinikchef för Psykiatri Östra
samt ordförande i Projektledningsgruppen för Nybyggnad Psykiatri
SU/Östra. Han har även varit ordförande i Sahlgrenska Universitetssjukhusets Etiska Forum, kursansvarig för läkarutbildningens
kurs i Samtalskonst och terapeutisk hållning samt projektansvarig
för ”Regional utvecklingsplan för psykiatri”, Västra Götalandsregionen. vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

på Östra sjukhuset därefter utretts och övervägts. Slutsatsen blev att
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1 Strindberg, August: ”Esplanadsystemet”, i Dikter på vers och prosa Stockholm 1883.

Psykiatrins omfattning år 2000

2 ÄDEL-reformen (1992) innebar att kommunerna övertog ansvaret för äldrevården, inklusive

de demenssjuka patienter som hittills i stor uträckning hade vårdats på mentalsjukhusen och
på de till psykiatrin hörande sjuk- och vårdhemmen. Kommunerna övertog oftast befintliga
vårdlokaler med aktuell personalbemanning, med flera resurser.
3 Basen för specialistpsykiatrins vård finns nu i öppenvården dit mer än 50 % av resurserna

flyttats ut från sjukhuset. På Lillhagens sjukhus finns i dag snarast en form av psykiatrisk
intensivvård med vårdtider på i snitt endast 20 dagar jämfört med tidigare årslånga vårdtider
och många patienter som vårdades livet ut. Å andra sidan är vårdtyngden för de patienter
som i dag vårdas i slutenvården en helt annan än tidigare. Bland annat utgör tvångsvården
ca 50 % av vården.
4 Patienter som döms till rättspsykiatrisk vård utgör endast ca 0,5 % av gruppen psykiskt

Upptagningsområde
		

Göteborgs nordöstra och 			
södra delar samt Hisingen*

Invånare

240 000 		

Vårdplatser, slutenvård

104

Öppenvårdsmottagningar

13

Öppenvårdsbesök

75 000

Läkarbesök

12 000

sjuka.

Vårddagar i slutenvård

42 000 (110 % beläggning)

5 Socialstyrelsens Folkhälsorapport 2002; Riksförsäkringsverkets statistik 2001.

Genomsnittlig vårdtid

20 dagar

Andel tvångsvård

50 %

Anställd personal, totalt

600**

Läkare

55

6 1999:5 Jonsson D. & Husberg M: Samhällsekonomiska kostnader för reumatiska sjukdomar,
CMT-rapport från Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi, Linköpings universitet,
Linköping 1999.
7 Den så kallade ”Milton-rapporten”, Ambition och ansvar: nationell strategi för utveckling av

samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder: slutbetänkande
av Nationell psykiatrisamordning, SOU 2006:100, Stockholm 2006. Nationell samordning av
psykiatrin, Anders Milton 2003.
8 Hawaii-deklarationen tillkom vid Världspsykiatriska föreningens möte på Hawaii 1977 och

utgör en etisk kod – etiska riktlinjer – för psykiatrisk vård. Deklarationen var utarbetad av den
svenska psykiatrikern och etikern Clarence Blomquist. Hawaii-deklarationen kompletterades
med Madriddeklarationen 1996.
9 Aristoteles, Den Nikomachiska etiken, Stockholm 1997.
10 PART-studien, enkätundersökning vid Stockholms läns landsting, 1998-2000.

Sjuksköterskor/sjukskötare 100
Skötare

200

Kuratorer

40

Psykologer

35		

Sekreterare

30

Arbetsterapeuter

25

Sjukgymnaster

15

Övriga

100

Leg. psykoterapeuter

60 (olika personalkategorier)

Budget

215 Mkr/år

* Befolkningen är mångkulturell och består därmed också av en mångfald
av olika språkgrupper.
** År 1998-2000 har klinken medverkat till bildandet av en äldrepsykiatrisk
och en rättspsykiatrisk klinik vilket inneburit att en stor andel patienter och
personal lämnat kliniken under dessa år.
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Sex små hus
Lena Walther

Småskalighet, ett tilltalande yttre, små vårdenheter
med möjlighet för såväl patienter som personal att gå
undan, goda möjligheter till naturupplevelser och färg
och form som befrämjar den läkande processen. Så löd
några av önskemålen som blev De sex små husen,
verksamhetens visionsbild av lokalerna för Östra sjukhusets nya psykiatriska klinik. Infriades förväntningarna? Verksamhetens projektledare Lena Walther summerar plus och minus, ett och ett halvt år efter inflyttning.
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Sex små hus
Lena Walther

1 2 3 4 5 6

Ett exteriört tilltalande intryck där
naturen runt om
tas tillvara samt
en väl anslutande
kommunikation
till övriga Östra
sjukhuset tillgodoses.
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Låg småskalig
byggnation med
hus om 2-3 våningar. Patientvård i våning 1-2
för största möjliga
markkontakt/
närhet.
Utsikten från
patientrummen,
t ex mot naturen,
beaktas.

Avskildhet, i form
av enkelrum, och
samtidigt möjlighet till samvaro.
Moduler om
4 vårdplatser.
Flexibilitet av enhets/avdelningsstorlek.
Skyddade uteplatser.

Vård och behandling integreras
inom enheten.
Kommunikation
mellan enheterna
som tillgodoser
säkerhetskrav.

Separerad akutvård från planerad
vård.

Färg och form
som befrämjar
läkande processer.
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Verksamhetens vision vilar på två ben. Vi vill:

Hus 1

• åstadkomma en välkomnande och läkande vårdmiljö för 		

Ett exteriört tilltalande intryck där naturen runt om tas tillvara samt en
väl anslutande kommunikation till övriga Östra sjukhuset tillgodoses.

patienter som vårdas i slutenvård och
• minska och motverka fördomar gentemot psykiskt sjuka 		

Det första man som patient, personal och besökare möter är byggnadens yttre. Det är den första signalen till den som närmar sig. En

och psykisk sjukdom.

vacker byggnad med omtanke i utformning och material inger en
Erik Brenner berättar i det föregående kapitlet om bakgrunden till att

känsla av att här har man brytt sig och signalerar: ”jag är värd nå-

vi genom den nya byggnaden vill sätta patienten i centrum. Han be-

got”.

rättar också om vår övertygelse att utformningen av byggnaden har

Psykiatrin har länge varit en specialitet med låg status även bland

betydelse för såväl patienternas välbefinnande som för besökande,

övriga medicinska specialiteter. Detta återspeglas givetvis också i per-

anhöriga och personal.

sonalens bild av sig själv och sin roll.

Jag ska nedan berätta om var vi hämtade inspiration till hur vi ville

För att motverka fördomar har det varit viktigt att byggnaden inte

utforma den nya vårdbyggnaden och om varför vi tycker det är så

skulle få en avsides ”bakgårdsplacering” på sjukhustomten, utan vara

viktigt med bland annat tillgång till grönska, och lokaler med mycket

en bland andra byggnader och kunna nås lika enkelt som övriga.

1

rymd.1
Spontana kommentarer från patienter, personal och besökare visar
Verksamhetens vision tog form under 1999-2000. Innehållet kom-

att det känts oerhört betydelsefullt att någon verkligen tagit till sig

primerades i en bild som kom att kallas ”De sex små husen”. Husen

uppgiften med största allvar och arbetat för att skapa en vacker bygg-

innehöll för verksamheten viktiga begrepp och värderingar och som

nad som visar respekt för alla som ska vistas där. Anslutningen till

finns på bilden på föregående sida. Det var bilden av de sex små hu-

övriga sjukhusbyggnader fungerar väl och byggnaden känns som en

sen vi hade med oss, när verksamhetens vision skulle förmedlas till

naturlig del av Östra sjukhuset.

arkitekterna. Jag har valt att göra en beskrivning av varje hus för sig.
Varje beskrivning börjar med en text om tanken bakom huset, och
avslutas med hur man upplever byggnaden i dag. I samband med avsnittet om hus sex: ”Färg och form som befrämjar läkande processer”,
beskrivs också våra huvudsakliga inspirationskällor.

Hus 2
Låg småskalig byggnation med hus om 2-3 våningar. Patientvård i våning 1-2 för största möjliga markkontakt/närhet. Utsikten från patientrummen, t.ex. mot naturen, beaktas.
En positiv tankeavledare är en miljöfaktor som ökar andelen positiva
känslor, som fångar uppmärksamhet och intresse, som kan hejda eller
mildra oroliga tankar. De flesta sådana tankeavledare är element som
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varit viktiga för människan i alla tider: naturen, med träd, blommor

Hus 3

och vatten, skratt och humor, omtänksamma eller leende mänskliga

Avskildhet, i form av enkelrum, och samtidig möjlighet till samvaro.

ansikten, musik…

Moduler om 4 vårdplatser. Flexibilitet av enhets/avdelningsstorlek.

Naturens påverkan på människors sinnesstämning har beskrivits i oli-

Skyddade uteplatser.

ka studier. Ibland räcker det med en vacker naturbild för att uppnå

En känsla av egen kontroll av den fysiska omgivningen, är till exempel

denna effekt. Detta har studerats hos patienter med smärttillstånd

att kunna stänga dörren om sig, kunna variera belysningen i rummet

efter operationer. Patienter som kunnat rikta blickarna mot naturen

och att det finns en arkitektonisk utformning med ett skyltsystem som

genom ett fönster eller naturen i form av en tavla har behövt mindre

gör det lättare att orientera sig i byggnaden. Brist på egen kontroll har

smärtlindring än övriga.2

visat sig ha många negativa effekter, bland annat depression, hjälplös-

Det borde kunna gå att uppnå samma effekter hos patienter med

het och nedsatt kognitiv prestationsförmåga.

själslig smärta. Hur många känner inte större rofylldhet när de vistas

Patienter som vårdas på en psykiatrisk vårdavdelning kommer un-

vid ett stilla vatten eller en susande skogsdunge?

der sin vårdtid att konfronteras med människor med olika problem
och svårigheter. Några av dessa konfrontationer leder ibland till ag-

Vid Östra sjukhusets nya psykiatriska klinik upplevs småskaligheten

gressivitet och till och med fysiskt våld. Enheter med ett ganska litet

först när man kommit in i byggnaden. Utifrån ser den allt annat än

antal vårdplatser (12-14 platser) samt möjlighet att dra sig tillbaka i

liten ut. Många förvånade kommentarer har fällts om detta. Väl inne

enskildhet kan vara ett sätt att eliminera dessa risker. Kan man dess-

i entréstråket ser man de låga huskropparna som omsluter trädgår-

utom erbjuda ett utbud av möjligheter till samvaro/ickesamvaro har

darna.

man säkerligen skapat goda förutsättningar för en trygg och lugn

Orienterbarheten i byggnaden upplevs som svår. Det är många olika

miljö.

nivåer som inte syns förrän man tagit sig en bit in i huset och det är
inte helt enkelt att veta vilka hisspunkter man ska välja som besö-

Erfarenheten till dags dato efter 15 månader säger, vilket Lennart

kare.

Brogren också påpekar på annan plats här i boken, att våldsinciden-

Placeringen på en sjukhustomt i en storstad ger inte de bästa förut-

ter och behovet av tvångsåtgärder i form av till exempel bälteslägg-

sättningar när det gäller utsikten från patientrummen. De inbyggda
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ning, har minskat. Inom vissa enheter har förändringen varit mycket

trädgårdarna har med sin vackra grönska därför fått fylla naturbeho-

stor.

vet. Att enkelt kunna gå ut i det fria utan att fråga är givetvis en stor

De skyddade uteplatserna, trädgårdarna som vi nu hellre vill kalla

frihet för patienten. De solvända delarna av trädgårdarna är uppskat-

dem, betyder oerhört mycket för patienternas känsla av att kunna

tade platser. Den lilla köksträdgården odlades redan första året med

röra sig fritt (se vidare Carina Tenngart Ivarssons text). Att själv kun-

olika grönsaker och blommor. Det stora fasta bordet används ofta

na gå ut i en grönskande miljö utan att be någon om lov kan inte nog

som solaltan.

värderas – återigen en känsla av egen kontroll.
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Trädgårdarna är stora och att betrakta som en del av vårdavdelning-

Genom att samla alla expeditioner/samtalsrum i en del av avdel-

en. Det har hänt att patienter rymt via gårdarna. En del av persona-

ningen har man skapat en enhet som stöder kraven på integration

len upplever dem som ett osäkerhetsmoment och är rädda att någon

men som enkelt går att avskilja från vårdytorna vid behov. För att

kan skada sig, till exempel om patienten lyckas ta sig upp på taket.

säkerställa sekretesskraven har vi varit angelägna om att ställa höga

I de små enheterna med i huvudsak enkelrum finns ingen möjlighet att

ljudkrav på våra expeditioner/samtalsrum vilket fått till följd att det

ta emot överbeläggningar. Rummen kan bara inrymma de planerade

nu är i princip omöjligt att höra om något händer på rummet. Med

sängplatserna. Detta har varit ett medvetet val från verksamheten men

facit i hand skulle vi önska att lite lägre krav ställts ut mot korrido-

nu, med facit i hand är detta ett bekymmer. Hur gör man när man som

rerna men bibehållits mellan rummen. Byggnaden stödjer säkerhets-

läkare på akutmottagningen står med en sökande som är i stort behov

kraven genom invändiga kommunikationsstråk som binder samman

av vårdplats och det är fullt? Det går inte att skriva ut den patient på

våningsplanen linjärt.

avdelningen som är minst sjuk just då för att i stället ta in en akutpatient. Det krävs ett mycket aktivt arbete med planering kring utskriv-

Hus 5

ning och fortsatt behandling inom öppenvård.

Separerad akutvård från planerad vård.
För att skapa goda förutsättningar för vårdplanering och behandling

Hus 4

ska planerad vård kunna erbjudas under sådana former att den inte

Vård och behandling integreras inom enheten. Kommunikation mellan

påverkas av den akuta vården. Planerad vård kan till exempel behö-

enheterna som tillgodoser säkerhetskrav.

vas i samband med utredningar och inför vistelse på behandlings-

Alla behandlare ska finnas på avdelningen, tillgängliga för patien-

hem.

ten. Det innebär att läkare, psykolog, kurator med flera ska ha sina
arbetsrum inom avdelningen. Det medför att alla behandlare kan se
och möta patienten i olika situationer och på så sätt få en bättre
helhetsbild, vilket i sin tur ska ge goda förutsättningar för anpassade
behandlingsinsatser.
Säkerhetskraven är höga inom psykiatrin, både ur patient- och personalperspektiv. En central parameter i säkerhetstänkandet är kommunikationsvägarna mellan avdelningarna. Vägarna ska vara korta
och enkla. Vid ett larm ska angränsande enheter snabbt kunna vara
på plats.

På grund av det ständigt ökade behovet av akuta vårdplatser kan
man i nuläget inte erbjuda möjligheter till planerad vård. Det är ett
stort problem för verksamheten att få vårdplatserna att räcka till.
Det krävs en mycket aktiv planering tillsammans med öppenvården
för att de akutsökande som behöver slutenvård ska kunna erbjudas
plats.

Hus 6
Färg och form som befrämjar läkande processer.
Sjukhusbyggnader saknar ofta de egenskaper som är viktiga för en
god upplevelse. Det kan vara tillgång till dagsljus, utsikt över naturen
och variationer i takhöjd och rumsformer.
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Internationellt finns i dag ett stort intresse för att skapa läkande mil-

och i vår planering funderade vi över om färgsättningen medvetet

jöer. Under vårt arbete med att beskriva en vision gavs ett antal kon-

kunde användas för att skapa läkande miljöer för den som drabbats

ferenser som berörde detta. Dessa fick stor genomslagskraft i vårt

av psykisk sjukdom.

projekt och i vårt arbete för att skapa en läkande vårdmiljö. Det var

Det har varit svårt att beskriva i ord vad vi egentligen har menat med

mycket stimulerande att få ta del av studier som visade hur man till

”färg och form som befrämjar läkande processer”. Mest har det nog

exempel genom rätt val av konst på ett vårdrum kunde minska beho-

varit en känsla av att det måste finnas mycket i detta som påverkar

vet av smärtlindring.

oss som människor. Vår önskan var säkerligen att någon snabbt och

Vad som är en läkande vårdmiljö kan givetvis diskuteras och det finns

enkelt direkt skulle kunna omsätta det praktiskt. Men när vi frågat

ingen vetenskaplig studie som helt säkerställer begreppet. Däremot

vår referensgrupp av brukare, har åsikterna om färger varit oerhört

finns det forskning som fastslagit för läkningsprocessen viktiga kom-

skiftande, den färg som någon upplevt som lugnande har någon an-

ponenter. Denna så kallade EBD-forskning (”evidence based design”)

nan beskrivit som stressande. Vi har under projektets gång insett att

har framför allt utförts inom den somatiska vården men bör givetvis

det inte finns några givna svar på vad som är läkande form och färg.

kunna appliceras även på psykiatrisk vård (se också Lena Froms avslutande text i den här boken). Komponenterna som bör tillgodoses i en

Under början av 2000-talet drabbas psykiatrins dåvarande vårdbygg-

läkande miljö är bland andra:

nad av fuktskador som ledde till mögelproblem. Hela fastigheten fick

• de fem sinnena: syn, hörsel, lukt, känsel, smak

evakueras och verksamheten flyttas till de äldre vårdbyggnaderna

• sambandet med naturen: blommor, vatten, frisk luft, dagsljus
• undvikande av stressfaktorer: buller, dålig luft, dålig belysning,
brist på avskildhet
• tillräckligt stora arbetsutrymmen för att minska stressen hos
personalen
• utrymme för andliga frågor
• variation och ”lekfullhet” i arkitekturen
• konst, musik, underhållning, humor
Det finns mycket skrivet om färgens intryck och avtrycken den ger på
våra sinnen. Inom vården har detta tydligast anammats inom antroposofin där man fullt ut har använt sig av färger i ett specifikt syfte
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inom området, byggda under 1930-talet. Dessa hade inte använts för
psykiatrisk vård under lång tid och hade givetvis stora brister i sin
planering men en sak hade de – de hade rymd! Det visade sig att den
höga takhöjden upplevdes mycket positivt av patienterna. Många
upplevde att de kunde andas lättare. Denna erfarenhet tog verksamheten med sig in i projektet: takhöjden i de allmänna utrymmena på
de nya vårdavdelningarna har blivit väl tilltagen och ger verkligen en
känsla av rymd. Detta uppskattas mycket och patienter och besökare
har kommenterat detta i positiva ordalag.
Mycket av det som beskrivits i verksamhetens vision har som nämnts
sitt ursprung i konferenser men också studiebesök, litteratur och givetvis också den samlade kunskap och erfarenhet som finns inom
verksamheten.3 Vidarkliniken i Järna gav oss inblick i en spännande
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arkitektur där färger används som en del i behandlingen och natu-

Sammanfattningsvis finner vi från verksamhetens sida i dag följande

ren ses som en självklar ingrediens. Ryhovs psykiatriska klinik var

styrkor och svagheter i projektet. Jag börjar med de förstnämnda:

nybyggd när vi startade vårt visionsarbete och inspiration därifrån
förstärkte idén om små moduler.

Styrkor

De studiebesök som senare gjordes tillsammans med arkitekterna var

• positivt med små enheter

givetvis också de oerhört värdefulla. De lade grunden för fortsatta

• kortare vårdtider

diskussioner där vi kunde samlas kring gemensamma intryck. År

• inga överbeläggningar, samma antal patienter som tidigare

2002 reste vi till Berlin och besökte bland andra St Joseph Krankenhaus i Weissensee, en psykiatrisk klinik, men också ett äldreboende,
Krankenhaus Lazarus, som faktiskt tillförde en hel del intressant till
vårt projekt; bland annat fanns där en fantastiskt vacker inglasad

• samma ekonomiska ram som tidigare
• miljön stärker självbilden hos patienter och personal och har
påverkat positivt

innergård som omslöts av patienternas gemensamma utrymmen. Vi

• stor betydelse att vara en del av sjukhuset

besökte även Köpenhamn och den nybyggda psykiatriska vårdbygg-

• ökad efterfrågan på konsultation

naden på Amager. Där kom vi underfund med att enplanshus gav
långa kommunikationssträckor, vilket var en viktig erfarenhet.
Beteendevetaren Roger Ulrich har jag haft förmånen att lyssna till
flera gånger under projektets gång. Han har talat mycket om människans behov av kontroll och vikten av att försöka skapa förutsättningar för detta. Han trycker även på naturens kraft som avledare.
Dessa tankar har varit mycket inspirerande för oss. Även Jain Malkin,

• bra att ledning och administration ligger nära vården
• fler patienter per vårdplats, ökad effektivisering
• rekrytering av personal har underlättats

Svagheter
• svårt att orientera sig på grund av byggnadens struktur

som bland mycket annat är föreläsare i hälsobyggnad vid Harvard

• för mycket ljuddämpning ut mot korridor, säkerhetsrisk

och ordförande i amerikanska The Center for Health Design, beskri-

• vissa säkerhetsrisker med gårdarna

ver de komponenter som bör finnas i en läkande miljö, och jag har
fått ta del av hennes tankar på olika sätt.

Lena Walther
(f 1952) är planeringsledare på Sahlgrenska Universitetsjukhuset
och arbetar med lokalplanering och frågor kopplade till detta. Hon
har tidigare arbetat som psykiatrisjuksköterska under många år
samt varit verksamhetens projektledare för den vårdbyggnad för
psykiatri som uppförts på Östra sjukhuset.vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv-
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1

Brenner, Erik: ”Recept för framtiden”, sid 3-18 i denna skrift.

2

Ulrich, Roger: ”Människan i centrum vid planering av vårdbyggnader” samt Malkin, Jain:
”Att skapa en läkande vårdmiljö”, föreläsningar vid konferensen Kultur och arkitektur i vården,
Stockholm 1999.
3

Kultur och arkitektur i vården, Stockholm 1999 och Forum för vårdbyggnadsforskning, årskonferenser 2000-2004.
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Arkitekten har ordet
Stefan Lundin

Man ritar eller bygger inte ett hus först och adderar
färg och form sen, fastslår arkitekten Stefan Lundin i en
analys av sitt eget uppdrag: att rita en ny psykiatrisk
klinik vid Östra sjukhuset. Verksamhetens önskemål
har hela tiden vägts med och mot egna överväganden
och erfarenheter. Bland annat om att insikt kräver tid
– slow planning – och om att hårda och mjuka värden
båda är delar av samma storhet. Till exempel kan kontroll och övervakning ibland vara en förutsättning för
att en fri och öppen atmosfär ska kunna skapas.
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Stefan Lundin

Utifrån ramarna i sitt politiska uppdrag och utifrån sin vårdideologi
formade den psykiatriska verksamheten vid Östra sjukhusets psykiatri sitt dokument – Att förverkliga en Vision!1 Ur denna extraherades
sedan de aspekter som den menade hade speciell bäring på arkitekturen – De sex små husen. Nödvändiga förutsättningar. Det var utifrån
dessa två dokument som vi arkitekter tog itu med frågan om vad
”psykiatrins arkitektur” kunde vara.2 I en kontinuerlig dialog mellan
verksamhet och arkitekt kompletterades och fördjupades frågeställningarna efterhand. Det skedde i princip under hela projektets tillblivelse, vid möten med verksamhetsledning och arbetsgrupper men
också vid gemensamma studiebesök som gav nya infallsvinklar och
värdefull inspiration.
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Den beskrivning som nu följer utgör, tillsammans med Sex små hus

Ett gott första intryck

(se tidigare kapitel av Lena Walther), en sammanfattning av våra

Det är viktigt att göra ett gott första intryck. Håller du till exem-

tankar kring den fysiska miljön och dess relation till den psykiatris-

pel ett föredrag så har åhörarna var och en för sig inom loppet

ka verksamheten – måhända sedd genom arkitektens något färgade

av några sekunder bildat sig en uppfattning om din personlighet.

glasögon. Den ger inte alltid rediga svar på rediga frågor. Invänd-

En uppfattning som naturligtvis grundas på mycket summariska och

ningar och tveksamheter infinner sig ständigt. Jag har dock valt att

knapphändiga uppgifter om din person men som likafullt formas mer

snarare vara resonerande än kort och distinkt i en strävan efter att

eller mindre omgående. Som föreläsare har du bara en handfull se

redogöra för våra diskussioner och ställningstaganden.

kunder på dig – du döms på din uppsyn. Att senare behöva förändra

Även om resonemangen hämtar sin huvudsakliga näring i den vision

ett eventuellt negativt intryck tar tid och kraft. Detsamma gäller för

och de program som verksamheten hade med sig in i projektet så

arkitektur. Det första mötet färgar starkt hela vår fortsatta upplevelse

hade inte resultatet blivit detsamma utan två skribenter och tillika

och är därmed mycket betydelsefullt. Vi skapar oss nästan omgående

arkitekter. Knut Bergsland som också medverkar i den här boken,

en föreställning, inte bara om huset utan om hela dess verksamhet.

anställd vid SINTEF Helse i Trondheim, inbjöds att föreläsa för den

Jag funderar över om det inte rent av är så att bemötandet och de

psykiatriska verksamheten redan då projektet formulerades. Han har

förväntningar som vi därigenom bibringas har stor betydelse för vår

besökt ett flertal psykiatrianläggningar och tagit del av en stor mängd

mottaglighet för den kommande vården. Mötet med den första per-

forskning. Karl Alexandersson, kollega till mig på White arkitekter i

son som patienten träffar är måhända ännu viktigare än mötet med

Stockholm, skrev några artiklar i samband med sitt arbete med Sä-

byggnaden, men då har huset redan satt en nivå för förväntning-

ters nya paviljong – en rättspsykiatrisk anläggning för mycket svårt

arna på vårdens resultat. Samma förhållande gäller naturligtvis vid

sjuka. Jag har läst deras artiklar ett flertal gånger och tycker mig vid

alla möten mellan besökare och byggnad. Men den psykiskt sjuke är

varje tillfälle kunna utvinna ytterligare kunskap. Förmågan att förstå

skörare och mer utsatt än de flesta av oss. Detta gör att eventuella

och ta till sig frågeställningarna i dess fulla vidd är begränsad – man

missförhållanden förstoras.

bildar sig efterhand och förståelsen ökar med varje omtag. Artiklarna

Entrésituationen har inte sällan varit eftersatt inom psykiatrin. Be-

är Knut Bergslands Fysiske omgivelser och psykisk helse, och Appeal-

skrivningar från psykiatrins värld vittnar om undanskymda och tra-

ing on normalcy respektive Karl Alexandersons Anteckningar om Säter

siga entréer vid sidan om lastintag och soprum. Därvid nedvärderas

och De farliga männen på Säter – om rums betydelse.3 Men nu åter till

patienten – han/hon känner sig inte värd ordning och ett anständigt

psykiatrins arkitektur.

bemötande. I grund och botten handlar det om att göra det så enkelt
som möjligt för patienten att söka vård. Allt det som kan upplevas
som hinder och som försvårar för den hjälpsökande måste undanröjas. Bemötandet sker i olika steg inom anläggningen och äger bety-
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delse på sin nivå – vid huvudentrén, vid akuten eller vid den enskilda

En värdig miljö

vårdavdelningen. Väntrum på akuten måste, liksom mottagningsrum

Den psykiskt sjuke har inte sällan en känsla av utanförskap i kombi-

på avdelningarna, ägnas särskild omsorg.

nation med en negativ självbild. Genom att erbjuda värdiga lokaler
kan den sjukes självkänsla stärkas. Lokalerna ska signalera: ”fastän

Det finns ofta starka skamkänslor knutna till psykisk ohälsa. Många

du är sjuk och ibland kanske har ett mindre bra uppförande finns

vill därför inte gärna röja sin avsikt med besöket på sjukhuset. Att

det hjälp och medkänsla att få från oss, som åtminstone för tillfället,

kunna upprätthålla en viss grad av anonymitet är önskvärt. Av sam-

är bättre lottade”. Omsorgen ska framgå i såväl stort som smått vid

ma anledning är det därför mindre frustrerande att gå in på ett van-

utformningen av lokalerna. Det är viktigt att påpeka att detta inte en-

ligt sjukhusområde än att visa sig på ett ”mentalsjukhus”. Entrén till

dast gäller i nybyggnadsögonblicket. Rutiner för drift och underhåll

psykiatrin bör av samma anledning vara en av flera andra likvärdiga

kan motverka den vardagsförslumning man så ofta möter i sjukvårds-

på sjukhusområdet. Är den dessutom gemensam, det vill säga om

sammanhang.

vårdpersonal, anhöriga, patienter och andra nyttjar samma entré
så kan det vara till fördel. Det blir på så sätt en entré för alla, där
den som där inträder inte automatiskt utpekas som psykiskt sjuk.
Det ska också vara så lätt som möjligt att ta ett steg åt sidan, som
av en händelse, för att mer eller mindre obemärkt lösgöra sig från
den anonyma massan och kliva in genom akutmottagningens eller
vårdavdelningens dörr. På Östra sjukhuset har psykiatrins kafé blivit
populärt och många från sjukhuset väljer att äta lunch där. I intilliggande lokaler hålls också extern utbildning. Detta bidrar ytterligare
till den efterfrågade anonymiteten.

Ibland framförs argumentet att många sjuka kommer från ”trasiga
och sunkiga” miljöer och att de därför inte bör erbjudas något som
kan upplevas som för fint. Något som inte påminner om patienternas
vardag och därmed känns obekant och obekvämt. Men de torftiga
miljöerna är sannolikt inte självvalda utan konsekvenser av en utsatt
situation i allmänhet. Det händer att någon patient vill stanna kvar
längre än vad själva behandlingen motiverar. Det hände på Lillhagen
och det har hänt på Östra sjukhuset. Det finns de som hävdar att det
beror på lokalernas höga (läs för höga) kvalitet. Jag tror snarare att
det har att göra med själva vårdsituationen, att man blir omhänder-

För att inte sprida onödig oro in i byggnaden bör utagerande och

tagen och har personer nära sig som ger sällskap och som tillgodoser

våldsamma personer, som oftast kommer med akuttransport av något

önskan om trygghet.

slag, anlända till en separat och sidoordnad entré.

Argument framförs också för att psykiatrins byggnader måste ha en

Sammanfattningsvis:

rejäl och robust utformning – svår att förstöra och lätt att underhålla.

• ett gott första intryck

Men är det rätt tänkt? Om miljön ser ut som om den är utformad för

• en entré bland andra på sjukhusområdet

att undvika skadegörelse och vandalisering förefaller det paradoxalt

• en välkomnande entré
• en entré för alla

nog som om det uppmuntrar eller rent av provocerar fram påhittiga
sätt att förstöra. Som människor beter vi oss i huvudsak som omgiv-

• en speciell entré för akuta transporter
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ningen förväntar sig. Det gäller även för psykiskt sjuka. Är det klinker

geläget att skapa rutiner för vardagliga sysslor som personlig hygien,

på golvet i rökrummet fimpar man på det. Är det en linoleummatta

tvätt, städning och matlagning och ge en funktionell och trivsam lös-

använder man askkoppen.

ning för dessa aktiviteter. Det har känts särskilt viktigt att lyfta fram

Men vilket intryck ska miljön ge? Hemlik, ombonad eller professio-

de sensuella kvaliteterna och gemenskapen kring måltiden. Av den

nell? Sannolikt professionell i behandlingssituationen och mer om-

anledningen borde också personal och patienter äta tillsammans – en

bonad i vård- och boendesammanhanget. Det kan dock vara svårt

ibland omtvistad uppfattning. Att upprätthålla dessa vardagliga ruti-

att formulera exakt vilka egenskaper som gör en miljö hemlik eller

ner är mest betydelsefullt för personer som har långa vårdtider och

ombonad och en annan professionell. Men oftast är det inte svårt att

som kommit över de allra mest akuta sjukdomsstadierna men som

finna samstämmighet i uppfattningen. Vi har också funnit att det är

ändå av någon anledning finns kvar på avdelningen. Är det institutio-

möjligt, och befruktande, att nyttja sådana karaktärsbegrepp i dialo-

nalisering vi vill undvika så är det det normala vi ska söka.

gen mellan verksamhet och arkitekt.

Men, vad är normalt egentligen? Begreppet kan ges många tolk-

Sammanfattningsvis alltså:

ningar. Det vi normalt avser med normalt ges väl normalt en ganska

• en värdig miljö
• omsorgsfull utformning i stort som smått

uttryck för vad en psykiatrisk miljö inte ska vara. Den ska varken
vara ett sjukhus, ett fängelse eller en institution för att nu använda

• ombonat boende och professionell behandlingsmiljö

bilder som gärna brukas i samband med psykiatrisk vård. Att efter-

Undvik institutionsprägeln
Vid utformningen av byggnaderna för psykiatrin bör det ”normala”
eftersträvas. Denna strävan bör löpa som en röd tråd genom hela
utformningen, från övergripande organisation ner till minsta detalj.
Det normala är det som är igenkännbart och hemtamt. Det är det
normala – det friska – hos patienterna som ska uppmuntras och stödjas. De färdigheter man tappat eller saknar ska tränas upp så att patienten inte ånyo ska sjunka ner i passivitet – i hospitalisering, institutionalisering eller vilket begrepp vi nu använder. Funktionsnivån och
de sociala färdigheterna hos vissa patienter är låg. Det är därför an-
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inställningar som normala. Kanske kan ordet normal också vara ett

• man uppför sig som det förväntas

• se upp för vardagsförslumningen
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bred tolkning? Vi uppfattar ofta ett brett spann av beteenden eller

sträva sjukhusets eller fängelsets särprägel känns inte naturligt. Men
när det gäller sjukhuset är det väl inte själva vårdsituationen vi
vill undvika utan dess ofta torftiga och mindre ombonade fysiska
miljö? I omvårdnadsbegreppet ryms känslan av omhändertagande
och trygghet, något som i sig är positivt om det avser en kortare
tidsperiod då man är i behov av stöd. Några motsvarande positiva
associationer inför fångvårdsbegreppet är svårare att uppbringa även
om kravet på samhällsskydd äger sin giltighet. Institutionsbegreppet
slutligen synes klinga olikt, och inte enbart negativt, i våra huvuden. Några hävdar att byggnadens uttryck ska vara just institutionens – samhällets uttryck för sin myndighetsutövning. När det gäller
patientens egen uppfattning om sin vårdsituation förutsätter jag att
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den inte uppfattas som ett normaltillstånd. Ingen är nog omedveten

psykiatrins patienter har en dubbeldiagnos, det vill säga ett missbruk

om att man vårdas och att det är en samhällelig institution som utför

utöver sin psykiska sjukdom.

vården.

Allt som listats här ovan är realiteter som inte kan förbises. I den

Således:

psykiatriska verksamheten korsas hela tiden vård- och säkerhetsper-

• eftersträva det normala

spektiven. Det är mycket komplexa och komplicerade frågeställning-

• undvik institutionalisering
• dikta kring vardagsbestyren

En fri och öppen atmosfär

ar som verksamheten har att ta ställning till, och de utgör en ständig
källa till diskussion och meningsskiljaktigheter. De har emellertid en
central och alldeles avgörande plats i diskussionerna om lokalernas
utformning. Blir säkerhetsperspektivet allenarådande så riskerar man
att få en ”fängelsemiljö” med alla de negativa associationer och pro-

En av arkitektens allra främsta utmaningar är önskemålet om att

vokationer som det innebär. Inom psykiatriprojektet på Östra sjukhu-

”skapa en fri och öppen atmosfär” – också det ett sätt att försöka

set utarbetades ett särskilt säkerhetsprogram och en grupp bedömde

åstadkomma något som upplevs som normalt. Formuleringen, som

de etiska aspekterna av säkerhetsåtgärderna.

jag tycker fångar det väsentliga när säkerhet diskuteras, har vi lånat
från det danska arkitektkontoret PLOT.4 Från psykiatrin är önskemå-

I projektet rådde enighet om att alla säkerhetsåtgärder, i sin fysiska

len i vissa fall rent motstridiga. Önskan om en avdelning som upplevs

form, skulle döljas eller ges ett anonymt utförande. Associationer till

som öppen paras med behovet av en sluten och låst sådan. Viljan att

tvång och makt skulle om möjligt undvikas för att motarbeta insti-

ge patienten en egen identitet och frihet att själv kunna välja, till

tutionsprägeln och uppmuntra det normala. Därigenom försöker vi

exempel avskildhet eller umgänge, paras med personalens behov av

undvika att ständigt påminna patienten om sin belägenhet; vilket

att veta var patienterna befinner sig.

potentiellt hot han eller hon bedöms utgöra – med självförebråelser,

Psykiatrisk vård har inslag av tvång – det kan inte undvikas. Patien-

klaustrofobikänslor med mera som följd. En förutsättning för att en

terna vistas ofta inom en låst avdelning och tillfälliga tvångsåtgärder

fri och öppen atmosfär ska kunna skapas är paradoxalt nog att nöd-

i form av avskiljning, medicinering och bältesläggning förekommer.

vändig kontroll kan upprätthållas på ett enkelt och otvunget sätt.

Samhällsskyddet, det vill säga skyddet av medborgarna, kräver att

Med fler och större lokaler, med egna boenderum och eventuell till-

vissa patienter hålls inlåsta och att rymningar förhindras då vissa pa-

gång till en egen trädgård blir denna uppsikt generellt sett svårare

tienter kan vara våldsamma. Övriga patienter, liksom personal, krä-

att upprätthålla. Det är därför av största vikt att skapa koncentrerade

ver också skydd mot utagerande patienter inom själva avdelningen.

vårdavdelningar med stor närhet och god överblick. De ofta långt

Dessutom måste patienten i vissa fall skyddas mot sitt eget självde-

specialiserade lokalprogram som verksamheterna inledningsvis öns-

struktiva beteende med suicidförsök som sin yttersta konsekvens. In-

kar sig bör penetreras ingående. Hög grad av samutnyttjande före-

smuggling av droger utgör ett annat stort problem. Nästan hälften av

slås. Om planen organiseras så att vissa delar kan stängas av är det en
fördel, inte minst kvällstid då bemanningen är mindre.
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Ett exempel som belyser vad vi avser med ”att inte påminna patien-

så att de inte blir iögonfallande och dominerande när de inte larmar.

terna om sin belägenhet” utgör utformningen av avdelningsstationen.

Kanske kan vissa system som upptaget-vänta-kom-in helt utgå?

Den får inte utformas som en kommandobrygga eller ett vakttorn där

Det är tvångsvårdade och patienter med vissa typer av diagnoser som

personalen sitter och blickar ut över avdelningen. Personalen ska i

sätter nivån för säkerhets- och rymningsåtgärder av olika slag. En

huvudsak vara ”ute på fältet”, direkt tillgänglig för patienterna. Men

fundering blir därför om det kan finnas skäl att vårda de allra sju-

en öppenhet mot avdelningsstationen är likväl önskvärd då perso-

kaste patienterna på särskilda avdelningar till förmån för att andra

nalen faktiskt behöver kunna dra sig tillbaka och utföra vissa sysslor

då skulle kunna vara helt öppna? Detta ställer i sin tur frågan om ge-

mer ostört. En öppen dörr och ett glasparti kan ge den önskvärda

nerell utformning av vårdavdelningarna, oberoende av patienternas

känslan av relativ avskildhet samtidigt som man har möjlighet till en

diagnos, är rätt tänkt.

viss uppsikt eller känsla för vad som försiggår på avdelningen. Patienterna å sin sida ges en viss insyn så att de vet var personalen uppehåller sig. Vetskapen om att vara sedd skänker vissa patienter trygghet.

Överväg därför:
• en fri och öppen atmosfär

Denna dubbla önskan om utblick respektive insyn gäller också för

• att undvika associationer till makt och tvång

flera andra lokaler. Vi har uppfattningen att stora glaspartier mot

• överblick – inte övervakning

rum där patienter befinner sig fungerar utmärkt om de förses med
reglerbara insynsskydd, till vilket ljusa luftiga gardiner ofta kan räknas. På så sätt kan såväl en öppen- som slutenhet erhållas beroende
på de aktiviteter som pågår. I dag finns också teknik för att tillverka

• ifrågasätt varje lokal – samutnyttja
• se upp med för höga ljudkrav
• arbeta med stora glaspartier och gardiner mot patientutrymmen

stora och säkra glas utan behov av skyddande ”fängelsegaller”.
Alltför god ljudisolering mot receptioner, skrivplatser, samtals- och
medicindelningsrum har i några fall blivit ett säkerhetsproblem då
personalen inte hör om det sker något speciellt inom avdelningen
och därmed berövas känslan av överblick och kontroll. Ljud kan
också vara sofistikerade signaler som ger oönskade associationer
och väcker traumatiska upplevelser till liv. Skramlande nycklar är en
klassiker i psykiatrisammanhang. Av detta skäl är det önskvärt att
minimera antalet låsta dörrar. Vid utformning av belysningen måste
lampor vara säkra och tåliga utan att de för den skull upplevs som
klumpiga eller industriaktiga. Larm- och kallelsesystem bör utformas
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Direkt tillgänglig trädgård
Naturen har en rehabiliterande inverkan på oss alla, så också på patienter inom den psykiatriska vården. Insikterna förefaller ha ökat
under senare tid då bland annat rehabilitering i naturmiljö i samband med utmattningsdepressioner visat sig mycket framgångsrik.
Forskningen kring ämnet är i dag intensiv. Carina Tenngart Ivarssons
artikel i denna antologi gräver också djupare i denna fråga. Utevistelsen som sådan är en rättighet som reglerats i lag för fängslade och
tvångsvårdade. De har rätt till minst en timmes utevistelse per dag.
På Lillhagen erbjöds en sådan vistelse ute i parken eller på en mycket torftig takterrass till vilken det också krävdes eskort av personal.
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Önskemålet för den nya anläggningen på Östra sjukhuset var därför

Tänk alltså på vikten av:

att kunna erbjuda en trädgård. Denna skulle vara tillgänglig direkt

• tillgång till en trädgård inom avdelningen

från avdelningen så att patienten närhelst han/hon själv så önskade
kunde gå ut utan krav på särskild uppmärksamhet eller hjälp från
personalens sida.

• utsikt mot natur och landskap
• öppningsbara fönster
• använd naturliga material

En utevistelse ger den inlåste många positiva kvaliteter. Man kan gå
ifrån, komma bort från andra patienter och nå den så önskvärda av-

Successiv utvidgning av den personliga sfären

skildheten. Med en gård blir också rörelsemöjligheterna så mycket

Samvaro och självvald avskildhet är nödvändigt och anges som en

större. Den orolige ”vandraren” kan röra sig mer obehindrat för en

grundförutsättning för ett snabbt tillfrisknande. Att kunna dra sig

egen friare känsla och andras mindre irritation över ett enahanda

undan när man inte orkar mer, när ångest och aggressioner gör sig

vankande. Möjligheten att röra sig, känna rymd och kunna fylla lung-

påminda. Men att ständigt dra sig undan, att alltid hålla sig på sin

orna med frisk luft eller ta ett bloss minskar känslan av instängdhet

egen kant för att slippa sociala kontakter och konfrontationer, är ofta

och ökar möjligheten till fysisk aktivitet. Dagens och årstidernas väx-

ett av symptomen på psykisk sjukdom. I vården handlar det därför

lingar blir mer påtagliga. Vinterkylan som nyper i skinnet, vårsolen

om att träna den sjukes sociala förmåga. Det sociala inslaget måste

som värmer, sommarregnets stilla strilande. De första snödropparna

ökas stegvis och naturligtvis efter individuella förutsättningar.

och körsbärsblomningen. Syrenernas doft och höstens mull. Äpplen

Utformningen av den fysiska miljön måste i enlighet med detta ge

och grönsaker. Glädjen över växande och skörd. Att öppna dörren
eller det egna fönstret för att höra koltrastens sång. Kvaliteterna är
flerfaldiga och sammansatta. Tidvis kanske man lyckas ”fly” utanför avdelningen och bortom sjukdomen. En trädgård gör skillnad!
Men vi kan ta till oss naturens värden också på andra sätt. Utblickar
från enskilda rum och samvarodelar men också från korridorer bidrar till trivsel. Fönster som kan öppnas ger oss naturens friska luft
och fågelns sång. Frågan är hur långt dessa argument kan dras? Kan
naturens goda egenskaper verka också genom naturliga material?
Genom golvets slipade sten, genom ekgolvets oljade brädor, genom
väggarnas betsade fanérskivor, genom handledarnas björk – genom
den sensualitet som materialen i sig själva bär med sig?
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stöd för den enskilda patienten att successivt utvidga sin personliga
sfär. Från den egna sängen till den öppna dörren, till att hälsa på
rumsgrannen och sätta sig i samvarohörnan för samtal. Röra sig ut i
de allmänna utrymmena, gå till avdelningsstationen eller ta en kopp
kaffe. Delta i måltider och gemensamma aktiviteter, gå på samtal
med kurator eller läkare. Träffa någon anhörig i kaféet. Gå en runda
på sjukhusområdet. Allt för att stegvis skola in sig i ett allt större socialt sammanhang. Arkitekturen måste beakta och stödja varje sådant
steg.
Avskildhet är ett begrepp som också kan användas när vi arkitekter
pratar om de gemensamma utrymmena. Där bör vi forma rummen,
eller forma ”rum i rummet”, göra små nischer eller sittplatser med
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olika karaktär där man kan slå sig ner. Den personliga revirbubblan

tal av mer behandlande slag i huvudsak kommer att ske senare och

är normalt sett större för psykiskt sjuka. Men de platser som skapas

under längre tidsperioder i öppenvård. För att erbjuda en mer jämlik

ska ändå göras så att man känner sig omsluten och trygg. Dessa plat-

samtalssituation anordnas ”neutrala” samtalsrum. Detta i stället för

ser ska locka patienten att stegvis närma sig ett socialt sammanhang.

att föra dessa samtal på behandlarens kontor där hon/han i egenskap

Vissa liknar det vid situationen där urtidsmänniskan sitter i brynet,

av ordinarie nyttjare ”äger rummet”. Men att beteckna samtalssitua-

på gränsen mellan skogens slutenhet och ängens öppenhet och spe-

tionen som jämlik är kanske ändå inte korrekt. Vem som är behand-

jar: vad händer, vad sker? Den nedärvda önskan att ha kontroll över

lare respektive behandlad, vem som är fri att gå sin väg respektive

sin omgivning och känna sig trygg och säker. Att avlyssna ett samtal,

är inlåst, råder det inget tvivel om. Men sådana samtalsrum, som är

att betrakta andra som spelar spel och så vidare gör kanske att enkla

tänkta för öppna och mer förtroliga samtal, bidrar ändå till strävan

steg kan tas – den sociala interaktiviteten uppmuntras.

efter ett anti-auktoritärt förhållningssätt där patienten respekteras

Dessa platser kan också beskrivas i termer av offentligt och privat.

och hans/hennes eget och även anhörigas aktiva deltagande i vården

I vårdrummet med dörren på glänt är du i din egen privata sfär. I bo-

efterfrågas och värdesätts. Men tyngden i argumenten diskuteras på

endegruppens samvarohörna delar du en liten gemenskap med dina

sina håll. Kritikerna menar att kontorsrummen också kan planeras

närmaste, i en halvprivat eller halvoffentlig zon. I avdelningens mitt

med tanke på samtalssituationen och att vissa samtal trots allt kan

deltar du i avdelningens aktiviteter, i ett öppnare mer socialt sam-

ske på patientens rum utan att dennes integritet kränks. Vinsten är

manhang – i det offentliga livet.

förstås en mindre vårdavdelning som är enklare att överblicka.

För att summera:
• samvaro och självvald avskildhet

där alla de viktigaste lokalerna ligger ”nära” och ”mitt i”. Dit ska alla

• delar med olika grad av privat och offentlig karaktär

för patienten intressanta aktiviteter förläggas. Ett självklart centrum

• trygga och intima sittplatser i det offentligas utkanter

där alla vet vad som försiggår och där den som önskar kan delta i ak-

Neutrala samtalsrum

tegiskt placerad här. Hit knyts också aktivitetsrum, teverum och en

talen kan vara spontana och lokalerna ska då erbjuda någon vrå att
enkelt dra sig undan i. Andra samtal är mer planerade till sin karaktär och tänkta att försiggå i speciella samtalsrum. Samtalen kan
kretsa kring såväl praktiska som mer terapeutiska ting, även om sam-
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”Hjärta” svarar här mot önskemålet om en koncentrerad avdelning

• utvidga successivt den personliga sfären

Mötet mellan personal och patient utgör själva kärnan i vården. Sam-
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Hjärtat, vårdmodulen och flexibiliteten

tiviteter och gemenskap. Avdelningsstationen ligger naturligtvis straöppen matplats och kök med rejäla uppläggningsytor för frukostbuffé, lunch och fika. I detta hjärtas periferi bör, i enlighet med tidigare
resonemang, omsorg ägnas åt att skapa intima, ombonade och trygga
platser för patienterna där de kan iaktta vad som händer och sker och
förhoppningsvis lockas till att delta i gemensamma aktiviteter.
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Ur ett vårdperspektiv är vårdavdelningar med ett begränsat antal

Mest yta vinner

platser ett önskemål. Normalt krockar dock detta med de ekonomis-

Det finns en gräns när vi tycker någon kommit oss för nära, en gräns

ka förutsättningar som gäller. Då kan det vara en bra lösning att dela

som är individuell och kulturellt betingad. Vi drar oss undan eller

avdelningen i mindre grupper om 3-5 vårdplatser vardera. En sådan

skjuter främlingen ifrån oss. För den psykiskt sjuke är denna revir-

enhet utgör då den minsta sociala enheten, en del av relativt lugn.

bubbla oftast mycket större än för friska och ett inkräktande på den

Till en sådan mindre grupp kopplas också ett gemensamt halvoffent-

upplevs som än mer hotande – speciellt av personer i psykotiska till-

ligt samvarorum, eventuellt med eget pentry. I en sådan enhet, ibland

stånd. Detta intrång i integriteten leder då oftare till stress och ag-

lite stelt benämnd vårdmodul, är det möjlig att samla patienter med

gressioner med hot och våld som följd. Det främjar varken lugnet på

likartade diagnoser. Enheten kan också nyttjas för att skilja vissa pa-

avdelningen eller den enskildes läkande. Således bör ytorna inte bli

tienter från varandra eller för att utestänga någon från de allmänna

så små att man ”går på varandra”. Smala passager och korridorer kan

delarna. På Östra sjukhuset har det inte anordnats några speciella

bli problem. Om man vill ska man kunna gå åt sidan. Återvändsgator,

vårdrum i avdelningens periferi där man kan avskilja en eller möjli-

eller det än mer beskrivande engelska uttrycket ”dead ends”, bör om

gen två patienter – en lösning som är vanlig på andra håll. Behovet

möjligt undvikas. En andra smitväg är alltid välkommen. Den kor-

ansågs inte föreligga här.

ridorlösa avdelningen en dröm.

Vårdtyngden varierar över tiden på de olika avdelningarna. Lösningar

Under genomförandet av ett byggprojekt inträffar ofta ett skede då

där ett eller flera vårdrum under en period kunde knytas till de olika

byggkostnaderna penetreras. Finns det inga så kallade överytor som

avdelningarna skulle utgöra en stor effektivitetsvinst. Ursprungligen

kan tas bort utan att viktiga kvaliteter förloras? Mängden och storle-

var detta en av de viktigaste utgångspunkterna för den arkitektonis-

ken av patienternas samvaroytor är ofta de första att ifrågasättas. Det

ka lösningen av vårdavdelningen. Tyvärr lyckades vi arkitekter inte

kan också vara frestande att minska korridorbredder för att slippa

kombinera detta med andra viktiga programönskemål varför sådana

spara vad man menar vara verkliga funktionsytor på annan plats.

lösningar successivt trängdes undan. Likafullt är detta ett angeläget

Men detta kan vara en vansklig väg. Svällningsfaktorn, alltså måttet

mål att uppfylla.:

på förhållandet mellan programyta och faktiskt byggd yta, förefaller

• sök den naturliga mittpunkten – hjärtat

ofta vara en mycket bra mätare på hur en anläggning upplevs menar

• bryt ner avdelningen i mindre enheter om 3-5 vårdplatser

Knut Bergsland. Stor svällningsfaktor är liktydigt med en bra avdel-

• skapa en gemensam samvaroenhet till varje enhet, eventuellt
med pentry
• möjliggör en begränsad avskärmning
• variera avdelningsstorlek genom att knyta vårdrum till olika
avdelningar
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ning, liten svällningsfaktor med en dålig sådan. Kanske är detta det
verkliga måttet för hur en bra eller mindre bra avdelning fungerar?
Det faktum att patienterna är inlåsta, och många är tvångsvårdade
gör att utblickar mot omgivningarna är mycket betydelsefulla. Av
den anledningen har vissa korridorer på Östra sjukhuset enbart rum

Stefan Lundin Arkitekten har ordet

53

på ena sidan och glaspartier mot gårdar på den andra. Detta leder

I rummet kan patienten finna avskildhet om han/hon så önskar. Dör-

naturligtvis till en lägre yteffektivitet, vilket påtalats och ifrågasatts

ren ska man kunna låsa bakom sig. Önskar man samvaro ska patien-

av personer utanför projektet. Men öppenhet och utblickar kräver

ten själv kunna ta emot besök för umgänge med andra patienter eller

ytor. Jag måste dock samtidigt tillstå att jag ibland upplever vård-

för samtal med personal. Men allt ska ske på patientens villkor, allt

avdelningarna på Östra sjukhuset som för rymliga. Jag saknar in-

efter dennes humör och vilja. Planerade samtal ska normalt ske i något

timiteten och tycker att vissa mått kunde vara mindre. Jag tror att

av samtalsrummen.

intimitet är viktigt att åstadkomma också för psykiatrins patienter.

Rummet bör utformas och inredas så att det lämpar sig för mer än

Att finna trygga omslutande vrår, till exempel genom att kura skym-

bara vila och sömn. Kanske en skrivplats, en fåtölj och en möjlighet

ning i boenderummens fönsternischer. Storleken på vårdmodulernas

för några personer att sitta ner runt ett bord. Sängen bör placeras

samvarorum är sådana att man nu på någon avdelning placerat bord-

så att patienten kan se ut genom fönstret även om det innebär att

tennisbord där.

personalen inte direkt kan se patientens ansikte när hon/han kliver

Således:

in i rummet.

• revir kräver utrymme

Storleken på rummet bör vara begränsad. Det ska inte utan svårighet

• erbjud vandraren en rundgång

gå att placera ytterligare en säng där. Detta för att inte bygga in för-

• erbjud en smitväg, undvik ”dead ends”
• se upp med smala korridorer

utsättningar för överinskrivningar – så resonerade vi. Men samtidigt
omöjliggör man i realiteten möjligheten för anhöriga att övernatta
och för läkarna att medge en viss flexibilitet av antalet inlagda pa-

• sök den korridorlösa avdelningen

tienter.

Vårdrum på patientens villkor

Kan patienten själv ha kontroll över sin närmsta omgivning? Om inte

Boenderummet är patientens första egentliga hemvist i mötet med

kan det leda till stress och osäkerhetskänslor. Är det för varmt eller

den psykiatriska slutenvården. En plats där patientens önskningar

kallt, kan man öppna fönstret, kan automatisk solavskärmning undva-

i så hög grad som möjligt ska styra. Samtidigt är detta den plats där

ras eller kan patienten styra den själv om så behövs? Kan belysningen

den enskilde är mest utlämnad åt sig själv, även om suicidala patien-

varieras? På ovanstående frågor bör svaret vara ja. Och styrningen av

ter aldrig lämnas utan övervakning. Kraven på att hindra ett själv-

till exempel belysning och värme måste kunna utföras på ett enkelt

destruktivt beteende är också störst här, samtidigt som kraven på en

sätt för att inte irritera – det är viktigt. Kan sprinklerhuvuden och

ombonad miljö fri från associationer till tvång och makt är viktigare

ventilationsgaller med mera utföras diskret minskar det risken för

än på andra håll.

reaktioner från personer i psykotiska eller maniska tillstånd. Till möjligheterna att kontrollera sin egen omgivning hör också möjligheten
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att öppna det egna fönstret. Komplikationerna kring de öppningsba-

Tänk på att:

ra fönstren är emellertid stora vad avser insmuggling av droger och

• patientens önskningar ska styra på det egna rummet

tillhyggen. Också mörkläggningsanordningar och solavskärmningar
utgör ett problem. Insmugglingsproblematiken kan delvis lösas genom att fönstren görs låsbara och hålls stängda under en längre eller
kortare period på vissa rum eller hela avdelningar.
Bältning, det vill säga en tidsbegränsad fastspänning av patienter som

• rum och skåp ska kunna låsas
• gå grundligt igenom säkerhetsaspekterna för såväl patient
som personal i boenderummet
• planera för fler aktiviteter än sängliggande

bedöms vara en fara för sig själva eller sin omgivning, är aldrig tänkt

• beakta utsikten och försök att arbeta med öppningsbara fönster

att ske på rummet. En så traumatisk upplevelse ska inte förknippas

• stöd patientens behov av kontroll över sin närmiljö

med det egna rummet enligt vårt resonemang. Vi har dock fått synpunkter på den argumentationen. Personal från andra anläggningar
hävdar nämligen att patienterna upplever det som mindre trauma-

betydelsefulla, som är kopplade till den fysiska miljön, till ”psykia-

känd och upplevs därmed som mindre skrämmande.

trins arkitektur”. Vi kan därvid konstatera att dessa krav och önske-

är ensam. Men vilka åtgärder ska vidtas? Är det lämpligt att till exempel använda specialdörrar med dolda gångjärn för att undvika att
patienten kan fästa något där som hon/han kan hänga sig i? Jag tror
inte det, av flera skäl. Det talar emot både önskemålet om en normalt utformad miljö och en fri och öppen atmosfär. Specialutformade
gångjärn kan nästan upplevas som provocerande. Möjligheterna att
hänga sig är tyvärr långt fler och inte inskränkta till just gångjärnen. Dörrhandtag, handfat, radiatorrör kan tjäna samma syfte och
uppfinningsrikedomen är stor för den som medvetet planerar. Inget
självmord eller olyckstillfälle är emellertid acceptabelt. Fasta krokar
bör naturligtvis undvikas. Sladdar, klädstänger och duschslangar som
kan locka till plötsliga infall för den deprimerade likaså. Krokar ska
”ramla ner” vid belastning, duschslangar ersättas med munstycken
infällt i vägg och så vidare.
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Så här långt har jag redogjort för de krav och önskemål som vi funnit

tiskt om bältningen faktiskt sker på det egna rummet. Miljön är då

Suicidrisken är naturligtvis störst på det egna rummet när patienten
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Övriga överväganden

mål är delvis olika till sin karaktär. Vissa är relativt entydiga i sin
formulering och därmed också relativt enkla att avgöra om de skall
uppfyllas eller ej. Som till exempel verksamhetens vision om ”Låg
småskalig byggnation”, ”Moduler om fyra vårdplatser”, ”Separerad
akutvård från planerad vård”. Också krav från lokalförteckningar om
rumsstorlekar, dörrbredder med mera tillhör samma typ av krav.
Ibland betecknar vi dessa krav som ”hårda”. Andra krav och önskemål är mer diffusa och kanske mer komplexa till sin karaktär, som till
exempel ”Ett exteriört tilltalade intryck”, ”… undvik institutionsprägeln”, ”En fri och öppen atmosfär”. Krav av den typ jag i huvudsak
resonerat kring. Det är också svårare att enkelt bedöma huruvida,
eller i vilken grad, dessa krav uppfyllts. För detta krävs diskussioner. Samstämmigheten är vanligtvis inte heller 100-procentig hos
de inblandade bedömarna. Vi kallar dessa krav på motsvarande sätt
”mjuka”. Huruvida kraven är hårda eller mjuka avgör emellertid inte
graden av betydelse för slutresultatet.
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Då de hårda kraven är enklare och mindre tvetydiga att bedöma upp-

Men för den skull är det är inte alltid som det mjuka och det hårda

fyllandet av, så benämns de ibland också som objektiva eller absolu-

är såta vänner. Så kan till exempel ändamål och skönhet inte alltid

ta. De mer svårbedömda benämns som subjektiva eller relativa. Men

samsas och en kvalitet kan få företräde på bekostnad av en annan.

objektivt kan inte sägas vara finare eller bättre än subjektivt. Ibland

Ett fönster får den ”rätta” och vackra placeringen i fasaden vilket

förekommer föreställningen att det subjektiva inte går att diskutera

försämrar möblerbarheten i rummet innanför. Men kompromisser

då det enbart tillhör den personliga sfären – smaken är som baken,

tillhör vardagen och det sköna måste inte alltid stå tillbaka för det

delad – menar vissa. Men så är inte fallet. Huruvida atmosfären känns

ändamålsenliga.

fri och öppen eller om miljön känns som en institution är möjligt att

Resonemangen som jag fört här ovan innehåller måhända inget

diskutera och finna stor enighet kring – det är min erfarenhet och

principiellt nytt tankestoff – bara återanvänt och ihopsatt på ett lite

övertygelse. Att över huvud taget föra diskussioner av detta slag ökar

annat sätt. De har likafullt utgjort viktiga utgångspunkter för våra

medvetenheten om arkitekturen och berikar det slutliga resultatet.

förslag till slutenvårdens utformning på Östra sjukhuset. Vi känner

Det objektiva kopplas oftast till det funktionella eller det ändamåls-

också igen större eller mindre delar av våra egna resonemang då vi

enliga medan det subjektiva hänförs till upplevelsen, trevnaden och

kommit i kontakt med andra psykiatriprojekt. Men vi kände inte till

det estetiska. Det är en uppdelning som löper som en röd tråd genom

och förstod inte alla resonemang från början – de fanns sällan ned-

historien och som varje generation arkitekter har haft att förhålla sig

tecknade och insikterna infann sig allteftersom. Ibland långt senare,

till. I vissa tider har betoningen legat på det funktionella och i andra

när frågorna idisslats omsorgsfullt, många gånger och länge. Insikt

tider på det estetiska. Men denna uppdelning är egentligen inte spe-

kräver tid.

ciellt fruktbar enligt min mening. Ingen arkitektur kan vara enbart
ändamålsenlig eller enbart skön – det sköna och praktiska ingår i en

Färg och form som befrämjar läkande processer

odelbar enhet – förnuft och känsla samsas. Elias Cornell, professor

Den uppmärksamme läsaren har säkert upptäckt att jag så här långt

emeritus i Arkitekturens teori och historia och en av mina lärare vid

undvikit att beröra verksamhetens vision ”Färg och form som befräm-

Chalmers, använde uttrycket ”Arkitektur är estetisk organisation av

jar läkande processer”? Påståendet gav, och ger mig fortfarande, ett

praktisk verklighet” för att beskriva denna dubbelhet. Att en miljö

stort huvudbry på ett principiellt plan. Vad är det som har färg och

känns vacker eller behaglig att vara eller arbeta i – gör den inte sam-

form och som befrämjar läkande processer? En tilltalande exteriör,

tidigt arkitekturen ännu mer ändamålsenlig?

gena kommunikationer, småskalig bebyggelse, skyddade uteplatser

Det är alltså inte fråga om ett antingen eller – det handlar i stället

och så vidare i en strid ström av aldrig sinande frågor? Men, äger

om ett både och. Hårt och mjukt tillhör samma storhet om man vill

inte allting både en form och en färg? Det är väl egenskaper som all

komma bort från det enkla och uppenbara till förmån för det mer

arkitektur har från detalj till helhet, från dörrhandtag till fasad? Man

komplexa och eftersträvansvärda.

ritar eller bygger ju inte ett hus och adderar färg och form!

5
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Den antroposofiska verksamheten i Järna utanför Södertälje har länge
varit en ”fixstjärna” i vårdsammanhang. Där är de antroposofiska idéerna omsatta i byggnader så som de ursprungligen utarbetats av antroposofins (och Waldorfpedagogikens) grundare Rudolf Steiner och
i Järna tolkats av Asmussens arkitektkontor. Byggnaderna utgör en
inspiration både för den psykiatriska verksamheten och för mig som
arkitekt. Verksamheten gjorde studiebesök där under programskedet
och jag som arkitekt har varit där ett antal gånger under min utbildning på sjuttiotalet. Eurytmisalen med den rosalaserade träpanelen,

• byggnaderna äger enkelhet och kärvhet men samtidigt 		
stor omsorg och förfining i detaljerna
• utnyttjande av dagsljuset är primärt vilket ger smala huskroppar
och välbelysta rum
• omsorgen om belysningen är påtaglig; belysningsstyrkorna
är låga i förhållande till dagens sjukvård; ljuset är sparsamt,
ibland nästan dunkelt
• man använder sig enbart av ett varmt glödljus, aldrig lysrör

den avskurna höga rumsvolymen, takfönstret och kokosmattan på

• formerna lånar motiv från det växande om än i abstrakt form

golvet hade vi med bland referensbilderna. Vårdrummen fick illus-

• naturen och det naturliga känns alltid närvarande

trera frågor kring ljussättning, sängplacering och utblickar.
Jag har brottats med den antroposofiska arkitekturen, har haft mot-

• byggnaderna ligger i kontakt med trädgårdar och ett 		
jordbrukslandskap med egenproducerade biodynamiska grödor

stridiga känslor inför den. Jag är inte insatt i dess teoribildning men
är ändå avvaktande skeptisk. Samtidigt utövar arkitekturen som så-

Det som fascinerar många av oss är förstås också synen på vården

dan en lockelse i det jag ser och upplever och jag tror inte att mina

respektive arkitekturen som ingående i en större sammanhållande

intryck på något avgörande sätt skiljer sig från vad personerna från

ideologi där kopplingen till naturen är fundamental. En sådan ideo-

psykiatrin kände. Här finns något vi intuitivt tilltalas av och som jag

logi kan naturligtvis ifrågasättas, men samtidigt kan vi avundas dem

tror verksamheten delvis försökt fånga med just önskemålet om färg

som har en sådan som vägvisare.

och form som befrämjar läkande processer. Lite mer precist skulle det
till exempel kunna uttryckas:
• arkitekturen är annorlunda; den har ett egenvärde och är
starkt identitetsskapande
• den är uttrycksfull i såväl detaljer, rum som exteriör
• materialen är sinnliga – sköna att se och ta på; träets och 		
betongens egen materialitet påtaglig

Stefan Lundin
(f 1954), är arkitekt SAR/MSA med examen från Chalmers Tekniska Högskola 1981. Han är projekterande arkitekt och partner
i White arkitekter AB.

• kulörerna är ofta kraftiga, påförda i flera skikt och laserande;
ytorna ger ett skimrande eller patinerat intryck
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1 Sahlgrenska universitetssjukhuset, Divisionen för Neurosjukvård och psykiatri, Psykiatri

Östra: Att förverkliga en Vision! Förstudie; Nybyggnation för Psykiatri Östra på SU/Östras sjukhusområde Göteborg 2000.
2 Arkitektarbetet för Östra sjukhusets psykiatriska klinik har utförts av ett team från White
arkitekter bestående av Maria Wetter Öhman (uppdragsansvarig), Stefan Lundin (gestaltningsansvarig), Krister Nilsson (handläggande arkitekt), Stig Olsson (handläggande ingenjör), Elisabeth Rosenlund och Elisabeth Sandberg (inredning) samt Ann-Marie Revellé (funktionsprogram).
3 Bergsland, Knut: Fysiske omgivelser och psykisk helse, Psykiatri 2000, Utviklingsplan for Sør-

Trøndelag psykiatriske sykehus, Vedlegg 3 Trondheim 2000; Bergsland, Knut: ”Appealing on
normalcy”, otryckt document skrivet till UIA-PHG-konferensen I Berlin 2002, i författarens
ägo; Alexanderson, Karl: ”Anteckningar om Säter”, otryckt dokument, ca 1988, i författarens
ägo; Alexanderson, Karl: ”De farliga männen på Säter – om rums betydelse”, otryckt text skriven för ett seminarium på Chalmers tekniska högskola 6-7 april 1989, i författarens ägo.
4 Formuleringen ”A free and open atmosphere” användes av det danska arkitektkontoret

PLOT i samband med tävlingen om ett nytt psykiatriskt sjukhus i Helsingör, Danmark. Se till
exempel http://www.big.dk/projects/psy/psy.html
5 Cornell, Elias: Om rummet och arkitekturens väsen, Göteborg 1966, sid. 9.
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Fotoessä 1
Hans Wretling

”

Avancerad medicinsk-teknisk utrustning är lika
viktig för de somatiska specialiteterna som lämpliga
lokalförutsättningar för psykiatrin.

”

Ur måldokumentet Att förverkliga en vision

Fotoessä 2
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Hans Wretling
(f 1952), är fotograf sedan 1975 och verksam inom områden som
arkitektur, reportage, bildbyråer och konstfoto.
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Hans Wretling Fotoessä 1
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Byggnaden i fokus
Stefan Lundin

Från idé till färdig byggnad lotsar arkitekten Stefan
Lundin oss här genom Östra sjukhusets nya psykiatriska klinik. Överväganden om konkreta fakta – som val
av material, tomtens förutsättningar och planlösningen
för vårdavdelningarna – löper som ett parallellt spår till
överväganden om arkitektonisk kvalitet – som dagsljusets väg in i rum och trädgårdar, och hur materialen
känns att ta i. Beställaren råder över vilka verksamheter och kvaliteter som en ny psykiatrisk anläggning ska
rymma. Arkitektens ansvar är att föreslå hur önskemålen bäst fångas in. Och som alltid: det blev kompromisser på vägen.
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Byggnaden
i fokus
Stefan Lundin

I det föregående kapitlet redogjorde jag för de viktigaste principiella
idéerna och utgångspunkterna som låg till grund för arkitektarbetet.1
Idéer sprungna ur den psykiatriska verksamhetens behov. Samtidigt
kan vi konstatera att trots att dessa utgör grundläggande förutsättningar för arkitektarbetet kan de inte ensamma förklara byggnadens
slutgiltiga form – vare sig i dess mer övergripande struktur eller i dess
detaljlösningar. Detta innebär sålunda att också andra ingredienser,
som vi här kan benämna allmänna arkitektoniska kvaliteter, bidrar
till resultatet – ett resultat som möjligen äger läkande egenskaper.
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Vad är det då för allmänna arkitektoniska kvaliteter vi avser? Till

finna planen, den som har en rimlig inre struktur och anpassar sig

att börja med kan konstateras att dessa är flerfaldiga, mångfaset-

tillverksamheten men också tomtens förutsättningar, är arkitektu-

terade och inte alltid enkla att beskriva. Några exempel dock: Hur

rens grundbult. Vägen dit är ofta lång och krokig, inte sällan kantad

en enkel struktur på byggnaden kan ge en god orienterbarhet. Hur

med återvändsgränder och senvägar. Arkitektens metod är skissandet

rummen placeras i förhållande till väderstreck och solens vandring

– prövandet. Med penna och papper (och/eller dator) sätter vi oss in

över dygnet. Hur dagsljuset nyttjas och släpps in i smygar och rum

i lokalinnehåll, principiella frågeställningar, tomtens förutsättningar

och hur detta tecknar material och detaljer. Hur rummen grupperar

och bearbetar alltsammans utifrån våra referensramar. Skissandet

sig i förhållande till varandra och hur de rytmiseras när vi rör oss

sker i en ständig växling mellan helhet och detalj – från principiellt

genom byggnaden. Hur materialens egenskaper utnyttjas, möts och

utredande till konkret utarbetade förslag. Skissandet är ett enskilt

känns och så vidare.

arbete men dess resultat utvärderas kontinuerligt tilsammans med
arkitektkollegor och verksamhet i en successiv dialog. Ibland tar man

Platsens förutsättningar

nya utgångspunkter eller tänker tvärtom för att komma vidare eller

Också platsens förutsättningar har en alldeles avgörande betydelse

för att rensa eller avfärda bland framlagda förslag. Nya infallsvinklar

för en byggnads utformning. Hitintills har jag betraktat psykiatrin

prövas i vad som med rätta kan kallas en process. Kunskap och insik-

mer som en idé än som en byggnad. Denna rena idé påverkas natur-

ter ökar över tiden och nya förslag arbetas fram. Det gäller att finna

ligtvis i högsta grad av sin omgivning och av den tomt på vilken den

den lösning som sammantaget ger den bästa lösningen. Alla krav kan

ska förverkligas. Förutsättningar varierar och är unika för varje plats.

emellertid inte tillgodoses och kompromisser är en förutsättning.

Hur kan man nå tomten med bil, till fots eller med ambulanstran-

I gestaltningsarbetet spelar både medvetna och omedvetna förebil-

sport? Var bör entrén ligga, vad kan sparas av befintlig vegetation

der in (se vidare i kapitlet Rent vetenskapligt alltså). I den fortsatta

och var finns utsikten? Vilka värden i övrigt kan den nya byggnaden

beskrivningen kommer jag att peka på några sådana konkreta före-

tillföras? Vi arkitekter talar ibland om platsens själ. Hur kan vi på

bilder, ofta i den lilla skalan, som jag vet har påverkat den slutliga

bästa sätt ta tillvarata de kvaliteter som finns, samtidigt som vi tillför

utformningen. I några fall har de kopierats mer eller mindre rakt av,

nya? Ty faktum är att vi inte bara tillför en ny byggnad, vi förändrar

i andra fall uppträder de i omarbetad form. Mycket lite är nytt under

också miljön för grannar och omgivningen.

solen och man lär sig genom att härma! De flesta förebilderna har

Vården och dess avdelningar utgör själva kärnverksamheten, och

kommunicerats med verksamheten men långt ifrån alla inser jag i skri-

också den största delen av programmet: den psykiatriska verksam-

vandets stund. Vissa förebilder diskuterades kanske bara inom arki-

hetens beskrivning och beställning av vilka behov den nya byggna-

tektgruppen och ytterligare några fanns möjligen bara i mitt huvud.

den ska tillfredsställa rent ytmässigt. Vårdavdelningen blir därmed i

Beskrivningen ökar förhoppningsvis läsarens möjlighet att ytterligare

dubbel bemärkelse den viktigaste biten i planlösningens pussel. Att

förstå och tolka, men även ifrågasätta, vad som rimligen kan bidra till
arkitekturens läkande funktion.
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Exteriören

puts känns ännu väldigt krispig och fräsch i förhållande till övrig be-

Liksom planen hör exteriören i hög grad samman med tomten och

byggelse. När solen visar sig utgör kulörta markiser färgklickar i en

dess omgivningar. De principiella diskussionerna kring kopplingen

annars ganska grå och dämpad omgivning.

mellan psykiatrin och omgivningens fasader har varken varit omfattande eller djuplodande. En välkomnande entré, markkontakt och en

Huvudentrén och akutmottagningen

viss småskalighet i boendedelarna efterfrågades dock. Vi hade Östra

Huvudentrén är förlagd till tomtens nordvästra hörn i kontakt med

sjukhusets befintliga byggnader att förhålla oss till. Ett sjukhus som

det ”Norra entréstråket” såsom det anges i de översiktliga planerna

i huvudsak byggdes vid ett och samma tillfälle på 1970-talet, med

för Östra sjukhuset. Äldre murar, en smal utvändig trappa samt ett

höga lamellhus i nordsydlig riktning placerade i ett parklandskap.

klumpigt skärmtak i anslutning till infektionskliniken revs till förmån

Fasaderna består av i betongelement med frilagd ballast av sjösten

för en vänligare gest. En svepande gångstig och en växtbeklädd mur

medan de lägre delarna är klädda med mörkt grönt fasadglas. Arki-

leder de gående upp mot den högre och en bit bort belägna psykia-

tekt för byggnaderna var CGC Arkitektkontor.

trin. Angöring med bil sker till samma entrépunkt men via en annan

Skalan är stor och höga lamellhus låter sig inte kombineras med hög

yttre bilväg. För att inte skapa onödig oro vid huvudentrén och inom

grad av efterfrågad markkontakt. Skalan matchas dock i någon mån

akutavdelningen har akuta transporter hänvisats till en separat och

då vi i huvudsak bygger på en högre del av sjukhustomten. Fyravå-

mer avsides belägen entré i mottagningens periferi.

ningsfasaden mot grannhuset med dess kvinnoklinik håller ihop ga-

Besökaren möter ett stort glasparti, går in under skärmtaket och vi-

turummet. Administrationsdelens smala byggnadskropp, ”limpan”,

dare genom revolverdörren för att komma ut i en tre våningar hög

håller emot infektionsklinikens hushöjder och har samma enkla,

entréhall som visuellt försöker binda samman verksamheten på den-

rationella fasaduppbyggnad med återkommande fönsterband och

na kuperade tomt. En mindre nivåskillnad har tagits upp med ramp

fönstersättning. Limpans orientering är dock öst-västlig och har en

och åsnesteg. På stenklädda murar och avsatser bildas sittplatser som

horisontell indelning med mörkt grå skivor med mellanliggande alu-

fortfarande väntar på sina värmande kuddar. Ett stort konstverk fyl-

miniumprofiler. Jag har inte undgått att påverkas av tidens nymoder-

ler ena väggen och någonstans här skulle en välkomnande receptio-

nistiska strömningar vilket gjort det enkelt att delvis följa i 1970-tals-

nist ha mött oss som besökare om verksamhetens ekonomi varit en

rationalismens spår. Fasadspråket i de nya vårddelarna går i viss mån

annan. Hissen ligger i fonden, lite avsides bakom uppställda dörrar

också att hänvisa dit. Putsade fasader, platta tak, invändig avvatt-

i ett angränsande trapphus. Entrérummet är högt och vägen till det

ning, horisontell takavslutning samt långa liggande fönster i kombi-

egentliga entréstråket två våningar upp är för lång för att kännas be-

nation med vertikala sådana. Fasadens yttre veckning ger byggnaden

kväm för en trappvandring. En rak skridartrappa i en tvåvåningshall

en viss småskalighet, delvis som en följd av önskan att skapa fönster

försvann i en prutsväng då en ytterligare suterrängvåning tillkom.

över hörn och möjliggöra rikligt med utblickar inifrån. Fasadens vita
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Rummet domineras av trappans skulpturala form, de höga glaspar-

Entréstråkets ena sida är sluten och har en mörk blåsvart kulör. I taket

tierna och de belysta rödbetsade björkfanerade skivor som klär väg-

fortsätter entréhallens fanerade skivor. På golvet ligger den grå kalk-

gar och tak i avsikt att skänka rummet den värme som trä ger. Ho-

stenen, men nu med ljusa inläggningar i ett enkelt mönster. Åt andra

risontella aluminiumlister, som skulle följt upp den svarta fasadens

sidan, mot patientgårdarna, öppnar sig stora glaspartier mot ljuset

skivindelning i interiören, försvann. Snittet mellan exteriör och inter

och grönskan. Det smala stråket rytmiseras med vårdavdelningarnas

iör utgörs av plåt och stålpelare som ärvt en ”älvsborgsbrogrön” ku-

entréer och de möblerade foajéutrymmena. Utanför foajéer och stråk

lör. På golv och trappor grå slipad kalksten med infälld stegbelysning.

finns pergolor och spaljéer som utgör solavskärmning men också en

Trappan med dess stomme och räckesfyllningar i perforerad plåt är

visuell skärm mot gårdarna. Där klättrar klematis och vinrankor.

målad i en mörkt grå kulör. Ledstängerna i björk.

En förutsättning för att gårdarna överhuvudtaget skulle kunna kom-

Akutmottagningen nås från entréhallens andra plan. Förstagångsbesökaren får nog titta efter skyltar för att hitta rätt. Väl inne på mottagningen innanför entrépartiet möts man av en öppen reception och
generösa ytor för väntan. En väntan som kan bli lång och ske tillsammans med anhöriga. Här kan därför en hel del personer samlas tidvis.
Det krävs flera avskilda sittgrupper och stora ytor att röra sig på. På
en anslutande gård med grönska, ett glasparaply och konstnärlig utsmyckning kan man ta lite frisk luft eller en cigarett. I andra änden
av mottagningen finns den akuta entrén med dess specialrum för
patienter som inte kommit för egen maskin.

Entréstråket

ma till utförande var verksamhetens acceptans av en visuell kontakt
mellan entréstråk och gård. Kompromissen innebär att anonymiteten inte är fullständig för de patienter som vistas på gårdarna. I den
positiva vågskålen väger en ökad känsla av liv och rörelse som kontakten mellan stråk och gård bidrar till. Mig veterligen har det inte
förekommit några klagomål från patienter eller anhöriga. Däremot
har synpunkter framförts på att några patienter tagit av sig alltför
mycket kläder i solskenet. Frågan om patientens anonymitet är naturligtvis viktig och bör prövas vid alla nya anläggningar. En mycket
sjuk och utagerande patient ska självklart inte ”visas upp” lika lite
som en patient på exempelvis en uppvakningsavdelning. Men om vi
önskar minska fördomar och stigmatisering kring psykiatrin är då en
fullständig anonymitet ett krav?

Entréhallens översta våning utgörs av en kafébalkong med fin utsikt.
Kaféet utgör början på det vi kallat ”entréstråket”. Ett stråk som vi,
förutom kafé, fyllt med interna och externa utbildningslokaler, aktivitetsdelar för patienterna samt en mindre forskningsenhet. Entréer
till vårdavdelningar och administration har också koncentrerats hit.
Av kostnadsskäl försvann en kombinerad idrotts- och föreläsningssal,
en sjukhuskyrka samt ett patientbibliotek med musiklyssningsdel.
Särskilt förlusten av biblioteket, också tänkt som en enklare receptionsfunktion, kändes svår.
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Avdelningen, länken och växthuset
När vi viker av från entréstråket möter hiss och trappor till övriga
plan. Ett stort genomsiktligt glasparti markerar entrén till själva avdelningen. Här ringer besökaren på klockan och från avdelningsstationen, ganska långt bort men centralt inom avdelningen, kan man
ana vem som kommer på besök. Under skissarbetet hade vi frågat
oss om avdelningsstationen kunde ligga så ”långt bort” – hade det
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inte varit naturligt att ha den vid entrén i stället? Vi mätte upp en

och enhetligare intryck. Utsikten mot gården finns dock kvar, om än

korridor, bedömde springet och vad man kunde se på 23 meters håll

i mindre omfattning, via trappa och uppglasat mottagningsrum. För

och fastnade efter moget övervägande för en placering centralt inne

att bibehålla den efterstävade rymden har belysning, kabelstegar och

på avdelningen. Bara ögonkontakt och en öppningsknapp på distans

tele samordnats i en ”vinge” som hänger fritt i taket. Ventilations-

accepterades inte. Personalen möter alltid vid entrén för att få en

kanaler har dragits ovan undertak i angränsande rum. Detta första

uppfattning om allmäntillståndet hos den som kommer, eller går ut

intryck av rymd och ljus vet vi har uppmärksammats och uppskattats.

för den delen.

Länken kan stängas av kvällstid om så önskas för att få en mer lätt
övervakad och intim avdelning.

Det ursprungliga konceptet för hela den nya psykiatribyggnadens organisering bestod av ett antal byggnadsvolymer med tre principiellt
olika karaktärer som var kopplade till varandra. Den långsträckta,
smala, skivklädda limpan, vårdavdelningarnas lite knubbiga och putsade byggnadsvolym och så de dem emellan sammanbindande och
uppglasade delar som vi kallat ”länkar”.

Den ursprungliga växthusmiljön förvandlades till en mer ordinär interiör. Stengolv och rustika utomhusmaterial byttes mot linoleum och
gips. Samtalsrummen fick inte sitt eget uttryck och sitt eget material
som varit avsikten. Ytterväggar mot limpan och vårdavdelningar behöll dock sina exteriöra fasadmaterial och dörrarna till vårdavdelningen står uppställda bak skyddande väggskivor.

Dessa länkar tänkte vi oss ljusa och lätta med växthusets eller orangeriets karaktär – öppna och transparenta. Genom länkarna skulle

Hjärtat

besökaren på vårdavdelningarna passera över gården på en rustik

När vi passerar igenom länken, in på den egentliga avdelningen ge-

markbeläggning bland stora växter. I det andra planet skulle man

nom dess yttervägg och tänkta port, lämnar vi det ljusa luftiga och

röra sig på fritt hängande bryggor i detta tvåvåningshöga rum. Ut-

möts av det trängre, mörkare och lägre förrummet. I fonden vakar

trycksmässigt skulle länkarna stöta emot de övriga byggnadernas

fortfarande ”avdelningens öga” – ett runt fönster med avdelningsstat

ytterväggar i vilka kraftiga portar skulle markera sig. I denna ”ro-

ionens arbetsplatser därbakom. I förrummet sker en 90-graders rikt-

fyllda” växthusmiljö gavs samtalsrummen en symbolisk och upphöjd

ningsändring och vi går återigen ut i ett större, högre och ljusare rum

placering. Allt för att betona det centrala i vården – mötet mellan

– rumsligheten rytmiseras. Vi står så inne i ”avdelningens hjärta” – i

behandlare och patient.

avdelningens mitt. Rummet domineras av den inre ljusgården som
sträcker sig genom våningarna upp mot ljuset. Fyra sådana gårdar

Växthuset kom aldrig till utförande men flera idéer lever kvar i den

har varsin egen individuella utformning med stenar, växter och vat-

slutliga lösningen, om än i bearbetad och mindre konsekvent form.

ten.

Denna del av byggnaden vållade oss mycken huvudbry projektet igenom och länkens lätta glasfasad kom att ersättas av vårdavdelningarnas putsade dito. På så sätt fick gårdarna ett mer sammanhållet
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En ”omgång” innesluter denna gård – ett tema som varierats genom
sekler. En överordnad tanke är att man från avdelningens periferi ska
dras in mot dess centrum. Detta hjärta är tänkt att locka till aktivitet,
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gemenskap och social träning. Utrymmena för dessa aktiviteter, som

förträfflighet och den försvann till förmån för ett antal runda bord

kök, matplats, aktivitetsrum, TV och andra samvarodelar ansluter

som ansågs ge en rymligare möblering med färre möjliga konflikt-

direkt till omgången. Omgångens yttre vägg, som ursprungligen var

punkter mellan patienterna.

tänkt som en vägg med exteriöra kvaliteter med tyngd och massa,

Dessa mellanzoner har delvis sin upprinnelse i de idéer som White-

kanske putsad, har nu i stället fått en kraftig kulör. Ambitionen var

kollegorna Ursel Mattson och Armand Björkman beskrev för oss då

att forma och hålla samman ett stadigt kvadratiskt rum trots ett antal

de såg våra skisser. De hade stått inför samma problem i tidigare

breda men låga väggöppningar. Ur den tänkta massan bakom om-

grupp- och sjukhemsboenden – att få till en ”intensitet”, att erhålla

gångens yttre vägg gröps rum med mindre storlek och takhöjd ur,

liv och rörelse mitt i anläggningen samtidigt som överblicken bevaras

såsom aktivitetsrum, kök och avdelningsstation.

och angenäma och intressanta platser skapas för patienterna att up-

Omgångens tak utgörs av gips; fasta släta friser med demonterbara

pehålla sig på.

fält av perforerade skivor. Omslutande väggar har en mustig färgton

Mellanzonerna har lägre takhöjd, är mer intima, än omgången med

för att ge tyngd och dominans. Stålpelare i mörkt grått, glaspartier

sin större takhöjd. Men tydligheten i den rumsliga variationen kunde

i björk. Golvets ekparkett har gett detta rum en särprägel och värme

ha ökats om rumshöjden sänkts ytterligare och golvmaterialet varit

som inte undgår besökare eller patient. De skötselproblem som vissa

ett annat än omgångens.

upplever bedömer jag som en ringa kostnad för den trevnad man
erhållit.
Från hjärtats mitt letar sig blicken diagonalt ut via boendegruppernas
verandor eller via vardagsrummet ut till avdelningens egen trädgård.
Blicken passerar dessa öppnare ytor som utgör en slags mellanzoner
mellan den halvprivata samvarodelen i den mindre vårdgruppen och
det mer offentliga hjärtat. Vid matplats och vardagsrum står halvhöga väggar, ursprungligen tänkta som fasta soffor med hög rygg
eller fasta bokhyllor. I matplatsens soffor tänkte jag mig att man skulle dröja sig kvar efter middagen och förstrött kolla vad som pågår.
Möbleringen i dessa zoner hämtar en del av sin inspiration från det
parisiska boulevardkafét där alla stolar vänder sig mot ”gatans scen”.
Man kan ensam läsa sin tidning och dricka sitt kaffe men samtidigt
tjuvlyssna på grannbordets konversation eller bara studera folklivet
lite på håll. Tyvärr lyckades vi inte övertyga verksamheten om soffans

104

Byggnaden i fokus Stefan Lundin

Glasverandan
Vårdavdelningarna har dimensionerats för 14 patienter. De har sedan
i sin tur underindelats i tre mindre enheter om 4 respektive 5 vårdplatser för att bryta ner avdelningens storlek. Till enheten kopplas ett
mindre gemensamt samvarorum. Patienterna kan därmed knyta sina
första kontakter i en mindre avgränsad grupp. En grupp som kan formeras med patienter med likartade diagnoser om så önskas. Denna
mindre boendegrupp, ursprungligen kallad vårdmodul, kan om så
önskas också tillfälligt avskiljas från den övriga avdelningen genom
att en annars öppen och glasad pardörr stängs.
Boendegrupperna har något olika utformning beroende på placering. Två grupper ligger i avdelningens yttre del med utsikt över
omgivningen, en tredje ligger mot den inre trädgården. I denna har
boenderummen direkt utgång till en egen uteplats medan samvaro-
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rummet fått en mindre framträdande placering och utformning. För

Mitt för entrédörren möts man av ett vertikalt fönster med låg bröst-

grupperna i avdelningens periferi skapas samvarorum i avdelningens

ning som gör att ljuset kastas på golvet och reflekteras långt in i rum-

ytterhörn. Här har den traditionella svenska verandan, med stora

met. Om jag sitter i fönstrets nisch och vänder blicken mot den öppna

glasytor och ett rikt och sirligt spröjsverk, varit förebild. Man sitter

rumsdörren anar jag ljusgården, och hjärtat, därbakom. En liten men

nästan som ute i den ljumma svenska sommarkvällen eller skyddad

uppmärksammad och uppskattad detalj utgör den lilla listen som gör

i höstrusket i ett högt glasförsett rum. De gula markiserna fyller hela

det enkelt att placera en liten bild, ett foto eller vykort där.

verandan med ”guld” när solen skiner och markiserna är nere. Sitter

Fasadväggen har getts ett stort djup för att rymma den sittvänliga

man här har man tagit sitt första steg på vägen tillbaka till ett socialt

fönsternischen och den inbyggda garderoben som på så sätt slipper

umgänge.

störa den enkla rumsformen. Skrivplatsen med sin skrivskiva och

Några korgstolar och en enkelt runt bord utgör möblering. Inklädda

däröver smala liggande fönster ryms också här och ramas in av in-

radiatorer och djupa fönsterbänkar finns för pelargonerna. Målad

byggda hyllor med infälld belysning.

gips på väggar och i tak. Linoleum i mönster på golv. Indelade träpart

Ljuset i rummet kan regleras på flera sätt. Vid säng och fönsternisch

ier med öppningsbara fönster i lackad fur. Vi valde dock bort förebil-

finns mindre fasta armaturer med T-lysrör och ovan skrivbord in-

dens färgade glas – det kändes som om det fanns med i allt för många

fällda halogenlampor. Allmänljuset i rummet, som regleras med en

samtida projekt och skulle ge byggnaden ett ”bäst före datum”.

dimmer, ges indirekt via reflektion mot rummets ena långvägg. I två

Boenderummet

inte alltid lätt att finna lämpliga rumskamrater när beläggningen är

till inlevelse och omsorg. Rummet är tänkt att inbjuda till flera si-

hundraprocentig.

sömn: sängen längst in i rumshörnet där du med täcket upp till hakan
och huvudet på kudden kan kika ut genom fönstret och springan
i gardinerna. Den omslutande öronlappsfåtöljen där du sitter med
filten kring benen. Fönsternischen där du kan sitta uppkrupen. Skrivplatsen under hyllan med utblick genom det liggande fönstret under
fasadens kepsskärm. Runt det lilla nattygsbordet, som är tänkt att
också kunna rymma några kaffekoppar och en kaka, där eventuellt
personal, anhöriga eller gästande patienter kan samlas på rumsinnehavarens villkor.
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sig vara en bra lösning för den som inte vill sova ensam men det är

I boenderummet har vi i extra hög grad försökt utnyttja vår förmåga
tuationer av rumslighet och inte bara utgöra en plats för vila och
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av de tre boendeenheterna finns ett dubbelrum. Ibland har det visat

Materialet är gips i väggar och tak. Golv av linoleum med enkel
mönsterläggnng. Träsocklar och garderobsdörrar i björk. Sitt- och
skrivskivor av tjocka laminatbelagda björkplywoodsskivor. Fönsterpartier i lackerad fur.
Rummet rymmer sängplacerings- och dörrmått för somatisk vård
men är utformat med syftet att inte möjliggöra två sängplatser och
därmed indirekt överbeläggningar. Jag tror att detta beslut delvis ledde till att diskussionen om de anhörigas medverkan i vården och möjlighet att övernatta inte blev fullt genomgången. Sängplaceringen
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”runt hörnet” är inte optimal om man ser till personalens önskemål

ter gick fel och in till grannen? Ledningen inom psykiatrin bedömde

att direkt se patienten då man kommer in i rummet. Detta önskemål

dock att ”det borde fungera” med vissheten att tillgången till gården

har fått stå tillbaka till förmån för patientens önskemål.

i värsta fall kan regleras tidsmässigt. Detta har dock mig veterligen
inte behövts. För det tredje gällde det ”akvariekänslan”. Skulle inte

Trädgårdarna

patienterna känna sig utsatta och övervakade av ”utomjordingar”

Tillkomsten av trädgårdarna inom själva vårdavdelningen utgör pro-

(personal och patienter…) uppifrån den övre våningen? Slutligen ac-

jektets enskilt mest betydelsefulla inslag! Det ursprungliga program-

cepterades också den uppluckring av kravet på total anonymitet för

kravet på ”skyddade uteplatser” – det vill säga något som låg inhäg-

patienterna, som jag redogjort för tidigare. Nu, sedan gårdarna kom-

nat utanför själva byggnaden – var ett krav och synsätt som formats

mit till utförande, har jag nästan glömt dessa inledande invändningar

av de förhållanden som fanns på Lillhagen. Där stod husen som sma-

och alla inblandades osäkerhetskänsla – gör vi rätt? Det var inte långt

la långsträckta byggnader i ett fritt parklandskap. En uteplats måste

ifrån att hela gårdsidén stjälpts över ända! Den enskilda vårdavdel-

med nödvändighet hamna utanför byggnaderna och inhägnas med

ningen fick slutligen en L-form. Tre avdelningar lades efter varandra

staket för att ”skydda” mot rymning. Vanans och de nära exemplens

och den fjärde spegelvändes för att formera tre gårdsrum till de åtta,

kraft är stor – större och svårare att övervinna än vad man först kan

sedermera nio, avdelningarna i totalt två plan. Gårdarna slöts så av

föreställa sig. Långsamt transformerades dock denna bild till den av

entréstråkets glasade vägg.

byggnader omslutna ”paradisgården”. Exempel på kringbyggda gårdar finns det gott om i historien och det visade sig också vara ett

Flera i projektgruppen har ett personligt trädgårdsintresse. Idéer och

mönster som utvecklats i flera nutida psykiatriska vårdanläggningar.

referenser flödade. Vi såg viktorianska muromgärdade och spaljerade

Bland annat i Ryhov, i Säter och i ett mycket fint exempel i Berlin, St.

köksträdgårdar, arabiska paradisträdgårdar med vatten och svalka.

Joseph-Krankenhaus.

Grönska som klättrade uppför väggar och spaljéer. Vatten från häng-

Men hur ska man kunna omfamna en gård med ett lokalprogram för
en vårdavdelning? Det visade sig inte praktiskt möjligt – åtminstone
kunde vi arkitekter inte lägga det pusslet – och krävde att vi kunde
tänja lite på vissa principiellt viktiga krav.
För det första: att ge alla vårdavdelningar direkt markkontakt var inte
möjligt på grund av tomtens begränsade storlek. Vi kom därför att
arbeta med vårdavdelningar i två plan. Detta ledde oss till det andra
avsteget, nämligen att två eller flera vårdavdelningar skulle kunna
nyttja samma gård. Detta var inte okontroversiellt, tänk om patien-
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rännor och rinnande kranar som samlades i grunda fågelbad. Vi såg
det stora fasta bordet som ett utryck för gemenskapen kring måltiden. Färdigprojekteringen av trädgårdarna, liksom av de inre ljusgårdarna, utfördes av landskapsarkitekten Ulf Rhenström på Landskapsgruppen. Hans mycket stora växtkunnande har redan hunnit ge
trädgårdarna den prunkade växtlighet vi bara kunnat drömma om.
Trådgårdarna – som analyseras närmare av Carina Tenngart Ivarsson i denna antologi – kopplas till de övre planen via trappor och
balkonger. Balkonger som skulle kunna stängas mot gården och som
inte skulle vara möjliga att hoppa från. Vi ville också flytta ut bal-
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kongerna från fasaden för att inte skugga i redan mörka norrlägen.

det gäller lyckade rymningar så tycks de utgöra en källa till glädje

Det blev små glasade ”fågelholkar” som också fungerar som rökrum.

och mytbildning hos många patienter. Ett uttryck för att man lyckats

Dessa har getts konstnärlig utsmyckning och kommer förhoppnings-

överlista ”etablissemanget”?

vis att bli, om inte övervuxna så åtminstone rejält beväxta.

Lösa föremål som kan tas loss och nyttjas som vapen får inte före-

Fläktrum förlades under mark för att minska hushöjderna och där-

komma på gårdarna. En del av ett konstverk har dock brutits av och

med öka solbelysningen på gårdarna. Tre av fasaderna har en rivputs

använts som tillhygge. Också självskadebeteende och suicidrisk hos

i en röd ton kontrasterande mot utsidans vita. Fönster, partier och

patienterna har diskuterats. Ska det vara omöjligt att hänga ett rep

delar med klinklagd cementskiva har en mörkt grå kulör. Ljusa mar-

i träd, ska kravet finnas att grenarna ger vika och så vidare? Dessa

kiser eller aluminiumraster finns i soliga lägen. Den fjärde fasaden

typer av beteenden bedöms sällan ske i denna typ av öppna och all-

är limpans mörkgrå skivbeklädnad med horisontella aluminiumlister

mänt tillgängliga ytor som gårdarna utgör och vi kan konstatera att

och solavskärmande växtbeklädda pergolor framför. Balkonger, per-

det på många ställen finns möjlighet att fästa rep och liknande. Hade

golor och solskydd byggs upp av runda träpelare, balkar och detaljer

det varit praktiskt möjligt att undvika alla sådana möjligheter?

i galvat stål. Steg av spårade träplank i azobé och rostfria vajrar för

Insmuggling av droger kan förekomma om kommunikation mellan

växter. Balkonger och stålpartier klädda med snedställda glas. Lite

in- och utsida inte kan kontrolleras. På Östra sjukhuset kan saker

udda och speciella lösningar som jag oroat mig för men som nu till-

kastas över en glasad vägg, en glasad förbindelsegång eller till och

hör det som jag tycker lyfter projektet. Bara dessa bör ha minskat den

med över de djupa huskropparna om kastaren har stora krafter. Jag

genomsnittliga vårdtiden med en halvdag eller så…

har dock inte nåtts av kommentarer som tyder på att detta är ett

Säkerhetsdiskussionerna kring gårdarna har varit omfattande, kanske speciellt kring rymningsaspekterna. Och här bryts, som vi tidigare nämnt, skilda uppfattningar. Avdelningarnas ökade storlek och
tillkommande gårdar ökar de ytor som måste övervakas. Finns det
ett absolut ”nollkrav” eller kan någon enstaka rymning accepteras?
Hur man svarar på den frågan kommer att få betydelse för gårdarnas
utformning. Önskemålet om att uppnå ”en fri och öppen atmosfär”
utan uppenbara associationer till makt och tvång var starka på Östra
sjukhuset. Några rymningar har skett och vissa åtgärder har också
vidtagits. Ett av de problem vi kanske inte observerat tidigare är patientens risk att allvarligt skada sig vid dessa rymningsförsök. När
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allvarligt problem.

Den läkande vårdmiljön
I en tidigare artikel i denna antologi redogjorde jag för den psykiatriska verksamhetens förutsättningar för arkitektarbetet. I denna text
har jag sedan försökt redogöra för de fysiska lösningar vi slutligen
kom fram till. Men nu avslutningsvis vill jag återgå till den läkande
vårdmiljö som vi nämnde redan i förordet och som Lennart Bogren
och Carina Tenngart Ivarsson också något funderar över i den här
boken. Ursprungligen använde vi ”en läkande vårdmiljö” som en beskrivning av enbart den fysiska miljön – av arkitekturen. Men så bör
den kanske inte betraktas? Bör vi inte inbegripa också personalens
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bemötande i vårdsituationen, och mediciners och terapiers effekt?

Vi kan också betrakta vårdmiljöns helhet på olika sätt, utifrån olika

Omfattar inte vårdmiljön strängt taget allt som kan sägas utgöra vill-

perspektiv – patientens, de anhörigas eller personalens (middags-

koren för densamma? Jo rimligtvis. I realiteten kan vi alltså inte bort-

gästens, servitören eller kockens…). Normalt är det kanske patien-

se från till exempel öppenvårdens kvalitet, bemanningen på avdel-

tens perspektiv som vi främst avser eller tänker på. Men går det att

ningen, personalens löner, eller måltidernas tillagning och servering.

isolera detta perspektiv från till exempel personalens? Man brukar

Aspekternas antal känner ingen bortre gräns. Vårdmiljön upplevs och

ibland påstå att man inte kan addera alla tänkbara eller otänkbara

måste betraktas som en helhet.

aspekter, eller delar, för att på så sätt åter sätta samman helheten.

Låt oss ta ett exempel och för en stund betrakta en något mer begrän-

”Helheten är mer än summan av dess delar” är ett talesätt som bru-

sad företeelse än hela den psykiatriska slutenvården på Östra sjukhu-

kar användas för att illustrera detta. Ibland används också 1+1=3

set. Låt oss betrakta en måltid. Hur upplever vi den och vad påverkar

för att visa på delarnas inbördes påverkan och att de kan samverka

upplevelsen? Minns vi den som delikata smaker? Enbart? Äter vi inte

så att resultatet är mer än summan av delarna. Om vi ser på det fak-

också med ögonen? Tallrikens färg kanske kontrasterar mot maten

tum att personalens sjukfrånvaro minskat, ett faktum som Lennart

och lyfter fram den. Doftar fisken fräscht? Har vi lagat maten själva

Bogren redovisar här i boken: kan det vara så att detta är en följd av

eller blev vi bjudna? Fick vi ett argt bemötande av servitören som

bättre lokaler och en ökad självkänsla som satsningen på psykiatrins

kanske nyss fått veta att han ska servera ett ytterligare antal bord

nya byggnad inneburit? Kan detta då i sin tur innebära att patien-

med bibehållen lön? Var glasen rena och servetten omsorgsfullt vikt?

terna möter en lugnare och mer motiverad personal, vilket som en

Var det trångt kring bordet? Hörde du vad personen sa två stolar

ytterligare följd innebär att patienterna erhåller en bättre vård med

bort? Kom kocken och frågade om det smakade bra? Var ljuset kallt

minskade tvångsåtgärder som följd? Innebär det i sin tur att patien-

och kalt eller bildade armaturens ljuskägla ett varmt avgränsat rum

terna mår bättre vilket också personalen märker av? Och är det inte

för dig och ditt sällskap? Var samtalsämnet intressant? Gav stolen

i själva verket så att ett förbättrat vårdresultat är personalens största

träsmak? Fick du en kopp starkt kaffe som avslutning?

källa till arbetsglädje?

Det är alltså en hel mängd förhållanden som påverkar upplevelsen

Eller leder egna rum, trädgårdar med mera till lugnare patienter

– om det känns både ändamålsenligt och trevligt. Både det hårda och

som mer sällan behöver utsättas för mindre tvångsåtgärder? Gör det

mjuka formar vår upplevelse. Hårda parametrar som 60 men helst

situationen mindre ansträngd för personalen som i högre grad kan

70 cm per plats, en bordsbredd på 80 men gärna 90 cm. Mjuka para-

ägna sig åt patienterna som blir allt friskare? Jag försöker beskriva

metrar som servitörens humör (jfr med vårdpersonalens villkor) och

en positiv spiral, där olika faktorer ömsesidigt påverkar, stödjer och

kockens kunskaper (jfr med hur sjukhusmaten smakar och serveras).

uppmuntrar varandra – där ett plus ett blir tre och där ingen vet vad

Tillsammans formar de upplevelsen av måltiden. En trevlig kock kan

som är hönan eller ägget. Jag tänker på psykologen Robert D Laing

kanske förlåta den något salta fisken och ett par ljus ersätta avsakna-

vars ramsor och knutar jag stött på under 70-talets mitt:

den av servetter.
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Jag är glad 							

arbetet med en god vårdmiljö arkitekten kan bidra med sitt kunnan-

därför att Du är glad 						

de – med sin professionalitet. Arkitektens utformning av psykiatrins

åt att se mig glad

lokaler är självklart av stor betydelse för upplevelsen och därmed för

2

dess bidrag till upplevelsen av vårdmiljöns helhet.
Jag vet inte om det finns någon riktig logik i de resonemang jag framför här. Men jag har för egen del funnit exemplen tänkvärda. Det är
den psykiatriska verksamheten som, i huvudsak råder och bestämmer över vilka verksamheter och kvaliteter som den nya psykiatriska
anläggningen ska rymma. Och det är arkitektens ansvar att, i huvudsak, föreslå hur dessa verksamheter och kvaliteter ska inrymmas och
fångas. Men skotten mellan arkitekt och verksamhet är inte vatten-

Stefan Lundin
(f 1954), är arkitekt SAR/MSA med examen från Chalmers Tekniska Högskola 1981. Han är projekterande arkitekt och partner
i White arkitekter AB.

täta – en ömsesidig påverkan sker hela tiden och frågeställningarna
nästlar sig in i varandra. Ett illustrativt exempel utgör verksamhetens ursprungligen efterfrågade ”skyddade uteplatser” som kom att
transformeras till trädgårdar i direkt kontakt med de olika vårdavdelningarna. En avgörande förskjutning i ordalydelsens innebörd kom
till stånd – från en rymningsfri uteplats utanför byggnaderna, till en
av hus omgiven trädgård. En addition av en ytterligare dimension
blev följden – den direkta kontakten mellan gård och avdelningar,
och patienternas möjlighet att själva ta sig ut utan speciell eskort av
personal.
Kraven, eller önskemålen, på enpatientrum och samvaroutrymmen,
vårdmoduler, trädgårdarna, lokaler för hela vård- och behandlingsteamet inom avdelningen och så vidare har alltså kommit till stånd
primärt efter önskemål från verksamheten – inte arkitekten. Men re-

het. Det kan möjligen vara klargörande att skilja mellan arkitekturens

1 Arkitektarbetet för Östra sjukhusets psykiatriska klinik har utförts av ett team från White
arkitekter bestående av Maria Wetter Öhman (uppdragsansvarig), Stefan Lundin (gestaltningsansvarig), Krister Nilsson (handläggande arkitekt), Stig Olsson (handläggande ingenjör), Elisabeth Rosenlund och Elisabeth Sandberg (inredning) samt Ann-Marie Revellé (funktionsprogram).

respektive arkitektens möjligheter. Men det betyder därför inte att

2 Trodde mig minnas ramsan och varifrån den kom. Men jag hade fel. Den kom inte från

arkitektens insats som sådan saknar betydelse. Framförallt är det i

Laing, R.D.: Knutar, Stockholm 1971. Kunde den gjort det?xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-

dan förhållandet att lokalerna faktiskt kommit till stånd, har säker
ligen lett till en bättre vårdmiljö – oberoende av arkitektens skicklig-
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Byggfakta
Bruttoarea*		

18 800 m2 BTA

Vårdavdelningar		

9

Vårdplatser / avdelning

14 (1 avd med 8)

Vårdplatser, totalt		

120

Bruksarea** / vårdavdelning

1 080 m2 BRA

Bruksarea** / patient

77 m2 BRA

* Bruttoarea: Total yta inkl ytterväggar. För exakt definition
se Svensk standard SS 021053.
** Bruksarea: Användbar yta med ytterväggar borträknade.
För exakt definition se Svenks standard SS 021053.
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Nu och då
Maria Backlund

”Det var soffor och fåtöljer med stoppad sits i mörk
galon. Jag skulle tro att varannan av dessa sitsar var
brännmärkt av cigaretter. Det var nästan bättre när de
var lite brännmärkta, för då blev det en viss friktion
mot sitsen. Annars gled man mest omkring i väntan på
till exempel ett läkarsamtal”. Med 25 års erfarenhet av
den psykiatriska vården minns Maria Backlund tillbaks.
Och blickar framåt. Östra sjukhusets nya psykiatribyggnad har stärkt vårdområdets och därmed patienternas status, anser hon, men understryker också det
självklara som inte kan sägas ofta nog: Det hjälper inte
hur många lager ockragult man strukit på väggarna,
om inte personalen också står för värme, omsorg och
kunskap.
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Nu och då
Maria Backlund

Under perioder av mitt liv har jag varit en flitig brukare av psykiatrins olika vårdformer. Jag har oroligt vankat fram och tillbaka på
olika psykiatriska akutmottagningar i länet. Jag har varit inlagd på
olika vårdavdelningar i omgångar och efter den slutna vården har
jag fortsatt till öppenvården. Allt detta i försök att minska min ångest
och depression.
Jag vill här ge min bild av hur jag upplevde delar av de miljöer som
jag kom i kontakt med då jag mådde som sämst. Jag gör det för att
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skapa en utgångspunkt för hur jag ser på Psykiatriska kliniken Östra i

mig var det skrämmande att se patienter med dessa symptom och

dag, vilka förbättringar som skett men ger även synpunkter på saker

det skapade en stark rädsla för att jag själv skulle utveckla en psykos.

som blev mindre bra. Jag avslutar med en kort sammanfattning.

Avdelningen var låst och jag kommer ihåg skramlet av nycklar som
personalen oftast hade hängande från någon hälla på byxan. Sedan

Då

också det återkommande pipet då någon ville in på avdelningen, och

Mitt första möte med psykiatrin var 1978 då jag uppsökte den psykia-

som resulterade i att någon ur personalen kom skramlande med sina

triska akuten på Sahlgrenska sjukhuset.

nycklar eller samma pip från kontaktknapparna inne på patientrum-

Jag har vaga minnesbilder av akutintaget, men jag kommer ihåg att

men. Ljudet av ett fängelse.

jag satt på en stol som skrapar när man flyttar den, utanför en lucka

Var dörren låst, som den var på min avdelning, utgjorde den en mag-

som gick in till expeditionen. Bakom luckan satt en mentalskötare

net för vissa patienter. De slog på den i tröstlösa försök att ta sig

och gjorde anteckningar då jag beskrev mina symptom. Expeditionen

ut, eller så inväntade de att någon skulle besöka avdelningen så de

var belägen precis innanför ytterdörrarna och omöjliggjorde all form

kanske kunde få en liten pratstund. Eller så stod de bara där och

av avskildhet och integritet, folk gick ut och in genom ytterdörrarna

gungade lite lätt på tåspetsarna. Som jag kommer ihåg det fanns det

och det kändes mycket olustigt att sitta där och beskriva sin livs-

bara en egentlig entré till avdelningen vilket så klart förstärkte käns-

situation. Och varje gång dörren öppnades svepte det in kalluft som

lan av att vara berövad sin frihet ytterligare.

förstärkte den känsla jag redan hade inombords.

Denna entré utgjordes av en bastant glasdörr som skilde vårdavdel-

Innanför luckan satt inte bara den mentalskötare jag talade med,

ningen från de allmänna ytorna i trapphuset. Genom dem kunde alla

utan där låg också expeditionen för hela personalen. Det hamrades

som rörde sig i trapphuset se rakt in på vårdavdelningen. Från glas-

på skrivmaskiner, där stod läkare med en kopp kaffe och samtalade

dörren löpte en korridor som avslutades med ett rökrum, och var

med sina kollegor, personal kom och gick och alla kunde höra vad jag

man inte ”glasdörrsbitare” var det i rökrummet man hängde. Där

sa. Den röriga miljön framför mina ögon ökade på stressen, ökade

lånade man cigaretter av varandra, lyssnade på psykiatriska skrönor,

alienationen och minskade graden av koncentration.

det jämfördes mediciner, diagnoser, antalet ECT-behandlingar (Elec-

En sak som dock skiljer då från nu, till dåtidens fördel, är att det då
fanns vårdplats åt mig direkt och att tillgängligheten till den psykiatriska vården generellt var bättre.

tro Convulsive Treatment) och så vidare. Själva patientrummen har
jag inget större minne av, mer än att jag delade rum med två ytterligare patienter och möjligheten till en privat sfär var mycket liten.
Det fanns gott om personal vilket bland annat gjorde det möjligt för

Mitt starkaste minne från denna tid är att vårdavdelningen hade

oss patienter att ta en promenad med någon av dem ibland. Avdel-

inneliggande patienter med psykotiska inslag vilket resulterade i att

ningen låg på andra våningen och närmaste grönområde var en gräs-

det kunde vara ordentligt oroligt till och från på avdelningen. För

matta bakom huset, men samtidigt var den exponerad för förbipasserande och delades med omkringliggande hus.
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Jag drar mig även till minnes några lukter och framförallt när mat-

den ibland också vara lugnande auktoritär. Den ingav en känsla av att

vagnen skramlade in på avdelningen två gånger per dag. Lika glad

här fanns adekvat vård, massor av vita rockar och stora sprutor som

som jag blev över avbrotten i dagsrutinen, lika illa var det med luk-

snabbt kunde lindra min ångest och oro.

ten av pyttipanna eller panerad fisk som genomdränkte avdelningen.

Till dessas försvar kan jag konstatera att den psykiatriska vårdens gam-

Lusten till mat var låg redan från början. Och känslan av att vara

la miljöer inte skiljde sig nämnvärt från den somatiskas. Alla såg un-

sjuk och utsatt förstärktes ytterligare då jag stod med de andra pa-

gefär lika ogästvänliga ut och pryddes av galonklädda stolar. Å andra

tienterna och köade för att få just min matbricka. Det finns en stor

sidan har de psykiatriska klinikerna alltid placerats på en undanskymd

laddning i att stå med personer man inte känner för att få sin mat

plats på sjukhusets område, eller som ännu tidigare, då man placerade

utportionerad. Utfodring, snarare än en positiv matsituation med res-

mentalvården en säker bit utanför staden i ett avskilt område. Sam-

pekt för svaga människors behov av trygghet.

tidigt fanns det en god tanke med detta vilket var att ge patienterna

Jag kan inte gå in på detaljer om färgsättning, möbler eller liknande

bättre tillgång till den natur som senare patientgrupper missade då

– det har gått allt för lång tid. Men en minnesbild har jag, både från

psykiatrin flyttade in på det somatiska sjukhusets område.

Sahlgrenska och många av de andra miljöer jag kom i kontakt med
senare i livet. Det var alla de soffor och fåtöljer med trästomme och

Nu

en stoppad sits klädd i mörkgrön galon. Praktiskt och enkelt att våt-

Drygt ett kvartssekel har gått sedan jag steg över tröskeln till Sahl-

torka. Jag skulle tro att varannan av dessa sitsar var brännmärkta av

grenska. När jag nu ser på Östra sjukhusets nya psykiatriska klinik

cigaretter. Det kunde vara ett till två märken men också hela vinter-

gör jag det som en besökare och inte som patient, det är viktigt att

gatan i ett slumpmässigt mönster. Det var lustigt nog nästan bättre

understryka. Jag går en guidad tur och jag har begränsade möjlig-

när de var lite brännmärkta, för då blev det en viss friktion mot sit-

heter att se och känna in hela kliniken på samma sätt som man gör

sen. Annars gled man mest omkring på stolsitsen i väntan på till ex-

som patient.

empel ett läkarsamtal.
De miljöer som jag har kommit i kontakt med har oftast präglats av dåtidens sätt att bygga. Ganska intetsägande huskroppar eller, som i vissa
fall, byggda så att de ingav auktoritet och förstärkte ens egen litenhet
som patient. Vid något tillfälle infann sig en känsla av att huskroppen
skulle kunna svälja mig och sedan aldrig spotta ut mig igen. Knappast
en läkande miljö. Föråldrade sjukhusmiljöer signalerade ofta att de var
skapade för att tillgodose personalens säkerhet och vara praktiska att
arbeta i, inte en miljö för patienten. Men lika väl som den psykiatriska
kliniken kunde vara skrämmande auktoritär vid vissa besök, kunde
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Men bara att se huset från utsidan och jämföra med de kringliggande byggnaderna gör att jag direkt kan skriva under på att här finns
en läkande vårdmiljö. Kvinnokliniken och Infektion, med sina trista
brungråa fasader, framstår som betydligt mindre välkomnande och
varma. När jag sedan går in genom glasdörrarna till kliniken och
möts av den vackra trappan, färgerna och ljuset som flödar in, blir jag
genuint glad och stolt. Att vi brukare i ett tidigt stadium av byggprocessen inbjöds till olika projektmöten där vi fick agera referensgrupp
var ett viktigt steg i synen på oss psykiskt sjuka och har förhoppningsvis varit till hjälp i arbetet.
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Jag tror verkligen på brukarinflytande, även om det kunde bli lite

På kliniken är dock utemiljön aldrig långt borta utan väl synlig ini-

spretigt ibland med allas synpunkter och önskemål under vissa mö-

från och lätt tillgänglig för patienterna. På det sättet ges möjlighet

ten med projektledare och arkitekter. Jag tror att det hade varit lite

att lämna sin vårdmiljö för en stund och kliva ut från avdelningen

lättare om vi hade fått mer konkreta förslag att förhålla oss till.

och rollen som patient. Den röda nyansen på fasaden är varm och
välkomnande och det ska bli spännande att om några år få återkom-

När jag väl står i entrén till kliniken saknar jag dock en reception eller

ma och se hur växtligheten tagit sig.

en person som möter mig för att kunna slussa mig vidare. För ska jag

Den inglasade trappavsatsen från översta avdelningen är jag dock

vara riktigt ärlig är det inte helt enkelt att hitta rätt. Och då ska man
betänka att jag inte är en patient i nöd när jag nu besöker huset.

inte riktigt vän med, den får mig att associera till en högt belägen
vaktkur.

Brukarorganisationernas eget rum är placerat i bottenplan tillsammans med telefon och toaletter, lite tråkigt och framförallt en alldeles

Akutintaget har inte heller det mycket gemensamt med den gamla

för hemlig placering. Jag skulle helst ha sett att rummet låg i anslut-

bilden av psykiatrin. Borta är glasförsedda expeditioner, skrapiga

ning till kaféet och att man kunde ha haft ett mindre bibliotek med

stolar och sterila väntrum. Det är sköna färger som möter mig, och

brukarorganisationernas olika materiel samt att det skulle funnits

tygklädda möbler som harmonierar med väggkulören. Det är fan-

möjlighet att lyssna på musik eller talböcker. Annars är själva kaféet

tastiskt att kunna sitta i ett väntrum och se grönska och blommande

vackert beläget på tredje våningen och har en fantastisk utsikt.

magnolia utanför.

När jag stiger in på en av klinikens vårdavdelningar finns det inte

Jag tror att jag vågar säga att de flesta av oss psykiskt sjuka har större

mycket kvar av den gamla institutionsmiljön. Borta är de långa suck-

behov av personligt utrymme än andra. Att vårdavdelningarna erbju-

ande korridorerna och de klart avgränsade sidorna där expedition,

der enskilda rum är därför en stor förbättring och något vi brukare

behandlingsrum och skölj låg på ena sidan och på den motsatta låg

har efterfrågat länge. Det är därför också viktigt att det finns flera

patientrummen. I stället finns ett självklart nav där expedition och

rum, eller någon typ av avskildhet på akuten, då det oftast kan dröja

patienternas allmänna ytor samsas och som jag tror underlättar in-

innan man får träffa en läkare. Känslan av att vara sammanföst, eller

teraktion mellan patient och personal. Och mitt i allt detta ligger ljus-

av trängsel i väntrummet är en stor stressfaktor för oss.

gården. Att den sedan är låst och att det inte ges tillfälle för patienter

Jag kunde inte på mitt relativt korta besök på akutintaget bilda mig

att sitta på den fina bänken runt vårdträdet tycker jag är synd. Det

en klar uppfattning om det fanns risk för detta, men jag vill ändå

blir symboliskt att se det vackra men inte kunna nå det.

understryka vikten av att även här ge plats för individen.

I och för sig har alla patienter möjlighet till fantastiska och vackra
uterum i anknytning till varje avdelning, men likväl borde ljusgården

Sammanfattning

vara mer än ögonfägnad.

Under min långa resa från Sahlgrenska till Östra har mycket hänt,
inte bara med den fysiska miljön, utan även med hur man nu ser och
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möter oss psykiskt sjuka. Vi betraktas inte längre som en homogen

av psykiatrisk vård och dels för att ytterligare förstärka nedbrytning-

grupp utan som individer med vitt skilda diagnoser och behov, att

en av klinikgränserna och skapa en mer holistisk syn på människan

utifrån det skapa en vårdande miljö som passar oss alla låter nästan

och våra olika krämpor.

som en omöjlig uppgift, kan man tycka. Men, jag är övertygad om att
det finns generella grepp som gäller för alla oss brukare. En sådan

Jag tror på naturens läkande kraft och möjligheten för patienten att

sak, och en viktig fråga, är att byggnaden är begriplig. Det måste fin-

vistas i den eller se den från sitt fönster. Men uterummen måste vår-

nas en enkelhet i utformningen så att den är överskådlig och går att

das. Symboliken av en ovårdad trädgård blir lätt till misstro inför

förstå. En miljö som uppvisar simplicitet är tryggare. Byggnaden ska

hur övrig verksamhet sköts. Förfall är allt utom en läkande miljö och

uppvisa ett gott självförtroende och inte behöva en massa ”lull lull”

skapar inte förtroende hos en svag och rädd patient.

för att förstärka den egna självbilden. Det borgar för att vi patienter

Det finns skräckexempel, ta till exempel uterummet på barn- och

ska slippa bli desorienterade eller tappa kontrollen i en för oss kanske

ungdomskliniken på Östra. Där har murgröna tagit över marktäck-

ny och alltför överdesignad miljö. Samtidigt ska byggnaden inte vara

ningen och maskrosor skjuter upp mellan betongplattorna. Där står

steril eller intetsägande, utan människor med skiftande sociala och

brunbetsade institutionsmöbler där ingen sitter.

kulturella bakgrunder ska kunna känna trygghet i igenkänningen.

Kanske kan patienterna ta del av den vardagliga skötseln av träd-

Om jag betänker hur kort tid det har gått sen vi gick på knogarna och

gården? På så sätt säkrar man skötseln, ger patienterna tillgång till

levde i grottor, kanske det inte är så konstigt att vi lätt tappar kontroll

utrymmena och arbetar terapeutiskt. Tre flugor i en smäll. Valet av

när vi står inför miljöer där vi inte kan känna igen oss. Att inte kunna

växter i innemiljön är också viktig. I sjukhusmiljö ser man oftast nå-

identifiera sig i lokalerna ökar förvirringen, man riskerar att tappa

got rakt och stelt uppåtväxande eller i värsta fall något av plast eller

kontrollen. Och när yrseln tilltar är grottväggen, det vill säga den

tyg. Växterna får gärna röra sig i vinden eller ha blad som rör sig av

trygga och bekanta miljön, allt för långt borta för att kunna luta sig

draget när någon går förbi. Man ska kunna se att det finns liv i plan-

mot. När jag som patient upplever en sådan alienation förstärks min

tan, vilket har en stor och viktig symbolik.

stress ytterligare och min möjlighet att ta in information och arbeta
med terapi försämras.

Ljud är ett annat verktyg i en läkande vårdmiljö. Fel ljud, som nyck-

Det är också viktigt att alla ytor används och att det inte blir utställ-

elskramlet jag nämnde tidigare, är till skada. Rätt ljud kan verka he-

ning. Min reflektion om ljusgården är ett sådant exempel.

lande. I ett besöksrum till en av de terapeuter jag träffat under åren
fanns en bordsfontän. Den var ful som stryk, men ljudet av rinnande

Om jag leker med tanken på att få fria händer att skapa en ny psykia-

och porlande vatten ingav lugn och försatte mig i en god terapeutisk

trisk klinik skulle den få utgöra en av huvudportarna till sjukhusom-

anda. Vilsamma ljud kan också erbjudas på andra sätt.

rådet. Dels eftersom tendenserna hela tiden pekar på ett ökat behov
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På flygplatsen i Oslo finns ”ljudduschar” under vilka man kan stå
en stund och lyssna till fågelsång, havets brus eller andra lugnande
ljud. Musik är ytterligare ett terapeutiskt verktyg. Gör musiken lättillgänglig, men också möjlig att slippa. Även tystnaden är viktig. Låt
patienterna välja, kanske med hörlurar vid varje plats.
Naturligtvis är det också viktigt att det vi ser också genomsyrar verksamhetens alla delar. Om det yttre visar värme, omsorg och kunskap
måste det även finnas på insidan. Det hjälper inte hur många lager
ockragult man än strukit på väggarna, om inte personalen också står
för värme, omsorg och kunskap.
Avslutningsvis vill jag påminna om att mina betraktelser är från en
besökares perspektiv. Den enda rättvisande bilden av hur Östras psykiatriska klinik fungerar på alla plan, görs naturligtvis av dess patienter.
Kanske har det redan planerats uppföljande undersökningar baserade på deras intryck, men om inte vill jag slå ett slag för detta. Och
inte bara en gång, utan kontinuerligt. Verksamheten är levande och
förändras i en omvärld som gör samma sak. För att säkerställa kvalitet i vården måste man därför vara lyhörd. Hela tiden.

Maria Backlund
Maria Backlund (f 1960) har arbetat med diverse saker, bland
annat som undersköterska på Ortopediska kliniken på Sahlgrenska sjukhuset. Var under nästan tio år verksam inom Ångestsyndromsällskapet (ÅSS) i Göteborg. Medverkade i brukargrupperna
vid tillkomsten av den nya vårdbyggnaden för psykiatri vid Östra
sjukhuset.
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Rakt på sak
Lennart Bogren

Behovet av tvångsmedicinering har minskat. Behovet
av fastspänningar har minskat. Återinläggningarna
inom sju dagar från utskrivning har minskat. Sjukskrivningen av personalen har minskat. Det konstaterar
psykiatriöverläkaren Lennart Bogren i en jämförelse av
statistiken över förhållandena på psykiatriavdelningen
före respektive efter flytten till Östra sjukhuset 2006.
Undersökningsmaterialet är litet men av stor betydelse:
Detta är den i Sverige första kvantifierbart mätbara
studie som gjorts av den fysiska miljöns betydelse för
den läkande processen inom psykiatrin.
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Lennart Bogren

Hösten 2006 flyttade Psykiatri Östra från Lillhagens sjukhus till en
nybyggd vårdbyggnad på Östra sjukhuset. På Lillhagen var det fem
avdelningar som var inrymda i ett höghus. Varje avdelning hade ett
våningsplan som ursprungligen hade bestått av två avdelningar vilket gjorde att det bestående intrycket då man kom in på en avdelning
var en oändligt lång och kal korridor. Miljön var mycket påtagligt
institutionspräglad. Avdelningarna hade 16 vårdplatser, förutom en
som hade 20, och överbeläggningar var vanligt förekommande.
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Den nya vårdbyggnaden på Östra sjukhuset är byggd med 14 vård-

Under tiden för franska revolutionen hade man i Paris lagt märke

platser per vårdavdelning, de flesta i enkelrum och utan möjlighet

till att adelsmän som blev psykiskt sjuka och vårdades på de stora

till överbeläggningar. Vårdrummen är grupperade i tre vårdmoduler

sjukhusen hade sämre prognos än övriga. Detta berodde på att adels-

kring en ljusgård. Varje hus har tillgång till en utegård som även pa-

männen var för ”fina” för att delta i de sysslor på avdelningen som

tienter utan frigång har möjlighet att gå ut till. Det är ett i jämförelse

övriga patienter utförde. Vårdmiljöns betydelse var också något som

med förhållandena på Lillhagen oförändrat antal vårdplatser, men

genomsyrade den så kallade moral treatment-rörelsen på 1800-talet,

nu fördelade på sex avdelningar, där den nytillkomna avdelningen

som förespråkade en human psykosocial omvårdnad men också mo-

är allmänpsykiatrisk och specialiserad på patienter med bipolär sjuk-

ralisk disciplin. Även vid uppbyggnaden av våra mentalsjukhus i Sve-

dom eller ätstörningar. Antalet allmänpsykiatriska vårdplatser ökade

rige fanns sådana aspekter, vilket bland annat bidrog till att många

med flytten från 36 till 42. Intrycket när man kommer in på dessa

av dem blev mycket vackert belägna.

avdelningar i den nya vårdbyggnaden är en mer hemlik miljö och ett
lugn som inte fanns på Lillhagen.

I mitten på 1950-talet startade Gerdt Wretmark, sedermera professor
i psykiatri i Linköping, ett försök på S:t Lars sjukhus i Lund med mil-

Har denna förändring i vårdmiljön kunnat påverka behandlingsre-

jöterapi på en avdelning för kvinnliga kroniskt psykossjuka patienter.

sultaten? Besökare hade farhågan att den fina miljön skulle göra att

En avdelning med konventionell vård skulle vara kontrollavdelning.

patienterna inte ville bli utskrivna. Blev detta något problem?

Wretmark hade noterat att patienterna som dagtid fördes från sovsa-

Den vårdmiljö som patienten upplever består av flera delar. För det

larna ut i korridorerna ofta stod där mer eller mindre katatona, och så

första är den subjektivt upplevd och påverkas av faktorer som per-

att säga hade fastnat i en stel, ofta stereotyp motorik. Då han tog en

sonlighet, den aktuella sjukdomen och vårdsituationen. I den senare

boll och kastade till patienterna släppte katatonin delvis. Han lyckades

ingår till exempel om patienten vårdas frivilligt eller ”på tvång” och

med att få patienterna mer lediga och aktiva, men någon riktig utvär-

personalens bemötande. Omvårdnaden, olika vårdprogram och ex-

dering kunde inte göras eftersom Hibernal, det första antipsykotiska

empelvis miljöterapi är andra viktiga faktorer. Det vi i denna antologi

läkemedlet, under tiden infördes på kontrollavdelningen. Här började

fokuserar på är den fysiska miljön som både består av hur avdelning-

intåget av den moderna psykofarmakologin i svensk psykiatri. Även

en är utformad rent fysiskt och hur den är utformad estetiskt.

om det inte finns något klarlagt samband mellan tiden för Hibernalets

Det finns i stort sett inte någon forskning om hur en vårdbyggnad
påverkar behandlingsresultat i den psykiatriska vården, men naturligtvis en lång erfarenhet av hur den kan påverka vården i betydelsen
både omvårdnad och behandlingsresultat. Detta gäller för hela vårdmiljön. Forskningen har mer varit inriktad på andra faktorer.
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intåg och rastgårdarnas försvinnande, är det intressant att se takten
med vilken rastgårdarna togs bort från de psykiatriska sjukhusen. På
en del sjukhus dröjde det till slutet av 1960-talet innan rastgårdarna
försvann, det vill säga 15 år efter Hibernalets införande. Medicineringen underlättade möjligen avskaffandet av rastgårdarna, men det var
vårdideologin som hade störst betydelse för när det skedde.
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Erfarenheten från kronikeravdelningarna är att patienter som är psy-

tes mellanbyggnaden – där samtalsrum och expeditioner är belägna

kotiska ofta behöver utrymme och också har behov av en stor privat

– för att personalen skulle få bättre uppsikt, vilket ledde till ”tryckko-

sfär. I Norge hade man sett att avdelningsstorleken hade betydelse för

kareffekt” inne på avdelningen; patienterna fick inte tillräckligt med

medicineringsbehovet. På avdelningar med fler än 15 patienter gick

utrymme.

det åt mer mediciner för att det inte skulle bli för oroligt på dem.
Även färgsättning kan ha betydelse för hur vi mår. Det är ingen slump
vilken färg en tablett ska ha för att fungera bra för olika saker. Det
finns ett personlighetstest som bygger på vilken färg som vi är mest
tilltalade av, Lüschers Farbtest. Också enligt antroposofernas teorier spe-

Efter flytten till Östra har antalet akutsökande ökat. Antalet tvångsvårdade har också ökat något. Antalet vårdtillfällen (tillfällen som
patienterna söker vård) är oförändrat kring 1 600, medan medelvårdtiden ökat från 18,4 till 19,9 vilket innebär en ökning från ca

lar färgsättning och arkitektur en viktig roll för vårt välbefinnande.

29 500 till 31 900 vårddygn. Under 2005 var några allmänpsykia-

Vad innebar det att flytta till den nya vårdbyggnaden? Mycket mer

kompenserades av rätt regelmässiga överbeläggningar. Under 2006

av förändring än att flytta till ett nytt hus. För det första innebar det

tillkom av vårdideologiska skäl sex nya så kallade Slöp-platser (vård-

en övergång från att vara ett isolerat psykiatriskt sjukhus till att bli

platser integrerade med en mottagning) på Psykosvård öster som ett

samlokaliserad med och en del av ett somatiskt sjukhus. Personal-

välkommet komplement.

grupperna omformades eftersom flytten skedde med oförändrad per-

I de nya lokalerna har det inte funnits någon möjlighet till överbe-

sonalbudget. Personalen skulle nu också fördelas på fler och mindre

läggningar. Permissionsplatser har däremot belagts rätt regelbundet

avdelningar, i mindre personalgrupper.

för att klara av vårdplatsbehovet i de perioder vår och höst då tryck-

Vad hände? Tyvärr planerade vi inte någon uppföljning från början

et på vårdplatser är störst. Det hände sällan på Lillhagen, där extra

utan är hänvisade till vad vi minns att vi upplevde i samband med flytt-

sängar fanns att ta till.

ningen och en del data som finns i den officiella statistiken.1 I denna

Antalet återinläggningar inom sju dagar från utskrivningen har sjun-

jämförelse har jag valt att jämföra året före flytten, 2005, med året ef-

kit något vilket kan vara en indikator på en i dag bättre vårdkvali-

ter flytten, det vill säga 2007. Under 2006 var det före flyttningen inte

tet.

en normal vårdsituation, på grund av all planering inför förändringen,

Antalet patienter som är inskrivna för tvångsvård har ökat från i ge-

bildandet av nya personalgrupper och olika utbildningsinsatser. Efter

nomsnitt 50 under 2005 till 61 under 2007. Ökningen av inskrivna

flyttningen var det en omställning till att arbeta i lokaler med helt an-

beror på att fler går hem på långa permissioner. Då skrivs de ut från

dra förutsättningar i personalgrupper som ännu inte riktigt kände var-

avdelningen, men inte från tvångsvården. De är alltså hemma för res-

andra och att lära sig att hitta i den nya byggnaden.

ten av sin stipulerade vårdtid, och kan om de försämras återinläggas

Det första intrycket av lugnet på de nya avdelningarna står sig. På

på avdelningen utan ett nytt vårdintygsförfarande.

triska vårdplatser stängda på grund av läkarbrist, vilket till stor del

en avdelning där det vid ett tillfälle var många oroliga patienter lås-
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Antalet tvångsmedicineringar och fastspänningar av patienter har

ringsprojekt för långtidssjukskrivna under perioden, varför det inte

minskat kraftigt. År 2005 var det i genomsnitt 23 patienter varje

går att säga hur mycket av minskningen som beror på det nya huset.

kvartal som fick tvångsinjektion, mot 17 år 2007. Antalet tillfällen

Ett lägre sjuktal borde dock även ha en positiv inverkan på patien-

med tvångsinjektioner sjönk från 47 till 30 per kvartal. Under 2005

terna.

var det i genomsnitt 14 patienter per kvartal som utsattes för fast-

Utegårdarna har säkerligen haft en stor betydelse för den lugnare

spännning, det vill säga lades i bälte, mot 16 per kvartal under 2007.

atmosfären (se vidare Carina Tenngart Ivarssons text i denna bok).

Antalet tillfällen med fastspänning sjönk däremot från 63 till 35.

Det finns emellertid en liten risk med dem. De kan medföra en högre

Det är nästan en halvering och talar för att det har varit en lugnare

tröskel innan en patient får gå ut utanför avdelningen tillsammans

stämning på avdelningen och att patienterna haft färre aggressions-

med personal eller får frigång: den fina fysiska miljön ”ersätter” god

utbrott.2

omvårdnad och utegårdarna kan i viss mån få funktionen av rast-

Det går att följa förändringar i medicinförskrivning, men de säger
inte någonting säkert om de beror på den nya vårdbyggnaden eller
ej. Nya läkemedel har tillkommit som påverkar mer. Om läkningsprocessernas resultat kan vi inte heller säga något. Den GAF-registrering,
det vill säga den globala sammanvägningen av symtom och funktion,
som förekommer är det för stort bortfall i. Hur snabbt en patient

gård.
Risken att patienterna till följd av den fina vårdmiljön inte skulle
vilja bli utskriven har vi inte upplevt. Att vårdas på en psykiatrisk
vårdavdelning, hur fin den än är, är ändå att vistas på en institution.
Däremot verkar det som om miljön varit lugnare, vilket färre tvångsåtgärder talar för.

skrivs ut styrs också av eventuell platsbrist, då behovet av fortsatt
slutenvård måste vägas mot behovet av slutenvård hos akutsökande
patienter. Att återinläggningar inom en vecka sjunkit något kan som
ovan nämnts vara en indikation på något bättre resultat i det att patienterna klarar utskrivning och eventuellt fortsatt behandling inom
öppenvården.
I visionen för den nya vårdbyggnaden ingick också att arbetsmiljön
för personalen skulle bli bättre och att antalet sjukskrivningar skulle

Lennart Bogren
(f 1948) är docent, överläkare och studierektor vid SU/Psykiatri
östra i Göteborg. Har tidigare varit verksam i Linköping och Blekinge. Han var med och genomförde sektoriseringen i Blekinge,
med en stor satsning på öppenvård då det psykiatriska sjukhuset Gullberna och ett stort sjukhem lades ner och ersattes av fem
sektorskliniker med öppenvårdsmottagningar ute i de olika kommunerna. vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv-

minska. Sjuktalen var tidigare mycket höga, närmare 9% av de anställda under 2005. De har nu sjunkit till 6% under 2007. Sjukskrivningstalen har under denna period minskat inom hela Sahlgrenska
Universitetssjukhuset och vid psykiatrin hade vi även ett rehabilite-
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vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

I samband med färdigställandet av denna antologi får vi veta att man internt inom
psykiatrin gjort en undersökning om upplevelsen av hot och våld bland personalen.
En undersökning man kan jämföra med en motsvarande studie från år 2002. Vi blev
förstås nyfikna och var angelägna om att ta del av resultatet. Syftet med undersökningen är, och har varit, att det skall utgöra ett instrument för eget utvecklingsarbete.
Det menar Elisabeth Gruneau, biträdande verksamhetschef som redovisat undersökningens huvuddrag för mig.
Undersökningen visar att upplevelsen av hot och våld minskat avsevärt. Från psykiatrin ser man det som ett bevis för att kompetensen hos personalen ökat. Dels genom
att personalsammansättingen i viss mån ändrats i samband med flytten till Östra
sjukhuset, dels genom att den medvetna satsningen på utbildning i självförsvar och
bemötande gett avsedd effekt. Den fysiska miljöns utformning har säkerligen också
bidragit till resultatet, menar Elisabeth Gruneau, men vill samtidigt varken förringa
eller förstora dess betydelse. Minskningen av antalet patienter på varje avdelning tror
hon är den enskilt viktigaste aspekten vid en förändring av den fysiska miljön, utan
att kunna belägga detta. Enpatientrum och uteplatser knutna till vårdavdelningarna
bedömer hon också som betydelsefulla.
En annan intressant upplysning som undersökningen gett är att den ökade storleken
på vårdavdelningen, bland annat genom enpatientrum och uteplats, gjort att överblick och tillsyn av patienterna upplevs som svårare av personalen. Vad som i vissa
avseenden bedömts som en fördel har sålunda i ett annat avseende visat sig vara en
nackdel.
Internt inom psykiatrin uppmuntras rapportering av hot och våld för att skapa ytterligare kunskap för att hantera och minska hot och våldssituationer. Systematiska
jämförelser kopplade till enbart lokalerna har inte genomförts - för att jämföra de
gamla Lillhagslokalerna med de nya lokalerna på Östra sjukhuset. En samlad uppfattning är dock att hot och våld förekommer i mindre omfattning nu än tidigare och
att de nya lokalerna väsentligt bidragit till detta.
Stefan Lundin, redaktör

1 Siffrorna baseras här på uppgifter ur slutenvårdsregistret, klinikens kvartalsrapporter kring
tvångsvård till Socialstyrelsen och personalstatistik.
2 Indikationen för fastspänning är att patienten annars riskerar att allvarligt skada sig själv

eller någon annan.
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Att inte kompromissa med patienternas möjlighet att
vara utomhus – det är styrkan i resultatet av att beställare och arkitekt bestämde sig för att driva igenom
Östra sjukhusets psykiatribyggnads många trädgårdar.
De positiva fysiska, psykiska och sociala hälsoeffekterna
överträffar vida de problematiska säkerhets- och sekretessaspekterna – som dock inte ska förnekas. Det anser
landskapsarkitekten Carina Tenngart Ivarsson i sin
analys av utemiljöns, ljusets, ljudets och konstens betydelse för patienternas läkningsprocess och personalens
hälsa på arbetsplatsen.
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Avsikten med detta kapitel är att resonera kring utformningen av
utemiljöerna vid Östra sjukhusets (ÖS) nya psykiatriska klinik. Här
har varje vårdavdelning tillgång till en större atriumträdgård och en
mindre ljusgård. Syftet enligt arkitekterna är att skapa en grönskande oas dit patienterna kan ta sig utan personaleskort. Målet är att på
så sätt öka normaliteten och minska institutionsprägeln, vilket i sin
tur bör främja patienters självkänsla. Detta komplicerar samtidigt
exempelvis säkerhets- och sekretessaspekter, bland annat eftersom
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trädgårdarna samutnyttjas av flera olika avdelningar. Ändå har den

finns då att tillgå när det gäller kombinationen sjukhusmiljöer, be-

psykiatriska verksamheten och arkitekterna tillsammans beslutat sig

handlingsresultat och utemiljöer? Enligt en översikt fanns det år 2004

för att argumenten för att ha tillgång till utemiljöerna väger tyngre

över 700 vetenskapliga studier som handlar om hur utformningen av

än argumenten emot.

den fysiska sjukhusmiljön påverkar de kliniska resultaten. Studierna

Genom en mindre utvärdering med tre intervjuer på tre olika avdel-

delades in i fem kategorier; påverkan på personal, patientsäkerhet,

ningar, relaterat till forskning, hoppas jag kunna argumentera kring

andra patientrelaterade resultat, övergripande kvalitetsresultat i vår-

fördelar och brister i dessa utemiljöer. Intervjuerna gjordes med hu-

den samt ekonomiskt genomförande. Resultaten i studierna handlar

vudsakligen en personal per avdelning. Under två av intervjuerna pro-

exempelvis om antalet personer per rum, ljudnivåer, ljus, ventilation,

menerade vi runt på avdelningen och i trädgårdarna samtidigt som vi

ergonomi och arbetsplatsernas utformning. Av naturliga skäl är bygg-

inbjöd personal och patienter vi mötte till diskussion. Inspiration till

naderna och inomhusmiljöerna mest uppmärksammade när det gäl-

denna metod har hämtats från gåturer, på engelska kallat walk-through

ler utformningen av sjukhusmiljöer. Likväl finns det många resultat

evaluations, där deltagarnas olika synpunkter under gåturen är det

som kan relateras till att även utemiljön kring sjukhuset kan ge upp-

intressanta. Syftet med intervjuerna var att få insikt i dels hur pa-

hov till ett flertal goda hälsoeffekter.2

tienter och personal uppfattar utemiljöerna och dels hur de använder

Utevistelser kan ge hälsoeffekter som är fysiska, psykiska och soci-

dem. Jag talade också med den landskapsarkitekt, Ulf Rehnström på

ala.3 Det är inte bara den direkta utevistelsen som kan ge positiva

Landskapsgruppen i Göteborg, som ansvarat för detaljutformningen av

hälsoeffekter. Effekter kan även uppstå indirekt, till exempel genom

trädgårdarna. En stor begränsning i undersökningen är att det endast

vetskapen om att utevistelsen är möjlig eller genom visuell kontakt

är några få personer som fått komma till tals. Ytterligare en viktig de-

med natur. Den psykiska tillgängligheten kan också vara lika viktig

talj att poängtera är att den diskussion som då uppstår lättare hamnar

som den fysiska.4 Detta skulle betyda att bara det faktum att trädgår-

i kritik av det man märkt inte fungerar, snarare än uppmärksammar

darna finns, kanske är minst lika viktigt som den faktiska använd-

det som fungerar bra.

ningsfrekvensen.

För egen del blir mitt svar ett tveklöst ja på frågan om huruvida ut-

Naturens inverkan

1

formningen kan påverka de kliniska resultaten. Det är däremot svårare att svara på hur en sådan utformning bör ta sig uttryck. Ett sätt
att närma sig detta är att i gestaltningsarbetet medvetet använda sig
av det som på engelska kallas ”evidence-based design” (EBD, se också Lena Froms text i denna antologi). Målet är där att gestalta miljöer
som förbättrar behandlingsresultaten genom att göra så välgrundade
val som möjligt utifrån den forskning som finns. Vilken forskning
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Genom att skapa trädgårdarna vid psykiatribyggnaden har det getts
möjlighet till en stor mängd positiva hälsoeffekter för de personer
som har fysisk eller psykisk tillgång till trädgårdarna och dessas natur. Naturen kan betyda helt olika saker för människor och våra mål
med att använda oss av naturmiljöer kan vara lika personliga. De
mål som återkommer mest frekvent handlar om att komma bort, få
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mera social stimulans eller att få en estetisk stimulans.5 Genom att

blodtryck, puls, ängslan och intag av smärtstillande medicin som blir

vara en slags positiv distraktion kan till exempel natur, husdjur, olika

lägre när personer ser natur jämfört med byggda miljöer.9 I rekrea-

sorters musik, viss konst, humor och skratt verka stressreducerande 6

tionsstudier har man också sett att människor värderar de psykolo-

(se också Lena Walthers text, Sex små hus). När det gäller naturens

giska effekterna av utevistelsen mer än resultatet av själva aktiviteten

påverkan på människan finns det inom vetenskaperna inget enhet-

i sig. Exempelvis värderar fritidsfiskare ofta psykologiska och sociala

ligt sätt att förklara denna positiva distraktion. Forskare inom vissa

effekter mer än själva fångsten. I de miljöer vi söker vår rekreation

discipliner har ett evolutionistiskt perspektiv och menar att det finns

tappar vi till viss del tidsuppfattningen, upplever större kontroll och

en genetisk förklaring till att naturen har en positiv effekt på män-

samhörighet med omgivningen samt får ökad självkänsla, vilket i sin

niskan. Ett exempel är att det inom miljöpsykologin finns en mängd

tur kan ge restorativa effekter.10

så kallade preferensstudier som visat att människor föredrar naturmiljöer framför byggda miljöer. Dessa visar bland annat att yngre

Även vår förmåga att koncentrera oss påverkas av naturmiljöer. Om-

barn föredrar samma naturmiljöer som äldre människor. Inom andra

givningen innehåller en stor mängd information som vi måste tolka.

discipliner pekar man på att människor skapar sina egna bilder och

Vår kapacitet att rikta vår uppmärksamhet på det vi vill fokusera på

uppfattningar och att det finns exempel på att natur inte uppfattas

är begränsad, vilket kan leda till att vår förmåga att koncentrera oss

som något positivt, vilket gör att det måste vara en kulturell effekt.

minskar. Olika omgivningar har olika informationsinnehåll och krä-

Det alla kan enas om är att naturen, oavsett om förklaringen är ge-

ver därför olika mycket av oss. Av samma anledning kan dessa olika

netisk, kulturell eller en kombination av de båda, påverkar oss män-

omgivningar också stimulera återhämtning olika mycket. Restorativa

niskor oerhört starkt. Den natur vi föredrar allra mest har en öppen

effekter kan uppnås i ett flertal miljöer men just naturmiljöer har

och rymlig yta med låg markväxtlighet och stora skyddande träd,

visat sig vara mest effektiva.11 De flesta studier är gjorda i Nordame-

likt en uppväxt och välskött park. Naturen ska vara ordnad samti-

rika, Europa eller Australien, med några undantag. Nyligen publice-

digt som den ska innehålla ett visst inslag av komplexitet och mystik

rades en studie där man konstaterade att även taiwaneser uppfat-

som lockar oss att utforska den. Miljön får också gärna innehålla vat-

tar bilder av natur restorativt och att de påverkades positivt både

ten. Naturmiljöer som är skapade av människan, exempelvis parker,

psykologiskt och fysiskt.12 I en studie som jag varit med i visade vi

golfbanor och småskaliga lantbruk, ofta är mera omtyckta än rena

att trädgårdar, trots att de innehåller många byggda element, ändå

naturmiljöer.

uppfattas som restorativa miljöer. Studien visade också att olika träd-

7

8

gårdar kan vara olika mycket restorativa, vilket i sin tur pekar mot att
Det finns också många studier som visar att åsyn av natur, till skillnad

det går att förstärka den restorativa upplevelsen genom en medveten

från åsyn av byggda miljöer där naturinslag saknas, ger stressredu-

utformning.13

cerande eller restorativa (återhämtande) effekter. Det är bland annat
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Utöver de effekter som kan uppnås genom åsynen av natur och träd-

Konstens betydelse

gård kan ännu fler positiva effekter uppkomma om naturupplevelsen

Konst och skapande är många gånger oerhört verkningsfulla inslag

kombineras med en aktivitet. Här finns i alla trädgårdarna gångar

i en terapeutisk verksamhet. Ändå finns det skäl att vara noggrann

med möjlighet att promenera runt. I intervjuerna framkommer att

med vilken utsmyckning som väljs i anslutning till psykiatriska mil-

detta utnyttjas av många. Det finns till och med de som använder

jöer. Vi tolkar gärna vår omgivning utifrån hur vi själva mår vilket

dem för joggingturen. Växtvalet baserar sig, enligt landskapsarkitekt

betyder att den som är i en sårbar situation ofta är väldigt mottaglig

Ulf Rehnström, på att trädgårdarna ska ha just trädgårdskaraktär,

för en slags negativ symbolik. När målet är att skapa en stöttande

vara vackra och locka folk att gå ut. Den östra gården har något

och hälsofrämjande miljö är det därför oerhört viktigt att hela mil-

orientalisk karaktär, gården i mitten har färgtema silver och vitt och

jön, inklusive all tänkbar symbolik, endast kan tolkas positivt.14 Det

den västra gården har tema frukt och bär. På den västra gården finns

finns exempel från USA där konstnärlig utsmyckning har tagits bort

utöver äppelträd, plommonträd, persikoträd, vindruvor, vinbär och

på grund av att patienter tolkat den väldigt negativt. Skulpturer av

smultron även ytor för egen odling. Även om nyttoväxter främst finns

neråtvända fåglar och dykande valar har till exempel gett upphov

här ska det till viss del finnas frukt och bär på alla gårdar. En patient

till att patienter sett det som att dessa djur störtat och dött.15 Som

på mittengården efterlyste trots detta bär att plocka och en anställd

jag ser det bör det i de utrymmen där alla ska kunna passera därför

berättade att de funderat på att sätta kryddväxter i ljusgården. En

inte finnas konst som kan ge upphov till negativa associationer. På

psykolog jag mötte berättade att hon önskat att det fanns möjlighet

andra ställen, där patienter själva kan välja om de vill vara eller inte,

att ha några odlingsytor även i deras trädgård. Psykologen menade

kan det finnas plats för konst som är mera utmanande. På så vis kan

att psykospatienter har svårt för tid, rum och person. Alla dessa as-

konst och utsmyckning placeras så att de följer tanken att miljön ska

pekter skulle hon kunna arbeta med i trädgården, till exempel efter-

ge stöd i patientens tillfrisknandeprocess.

som patienter har lättare för att pyssla med växter än att interagera
med människor. Under en intervju gick vi in i det aktivitetsrum där
man har skapande verksamhet och vi såg att de allra flesta motiv
som målats föreställde natur eller växter. En utveckling mot att erbjuda patienterna någon form av trädgårdsterapi skulle därför kännas naturlig. Ett kritiskt moment för trädgårdarnas väl och ve, enligt
Ulf Rehnström, är skötseln. Dels är det svårt med rationell skötsel
eftersom gårdarna är slutna, vilket gör det besvärligt att ta in maskiner, och dels kostar skötsel mycket. Därför togs beslutet att ha få
odlingsytor till en början men det skulle vara möjligt att ordna fler
om engagemang fanns.
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I trädgårdarna finns nu vardera en skulptur som tagits fram i Projekt Form, ett projekt där konstnärer arbetat tillsammans med tidigare patienter. Projektet i sig uppfattades som mycket positivt och
Ulf Rehnström berättade att han haft ett gott utbyte av att diskutera
trädgårdarnas utformning med gruppen. En av de skulpturer som
skapats i projektet är utformad som en lama, något som har en djup
bakomliggande symbolik. Den används enligt personal i dag gärna
som sittplats. En patient uppgav att han tolkade en av de andra skulpturerna som livgivande, som en kvinnas äggstockar. Delar av ett av
konstverken har tyvärr använts som tillhygge och därför tagits bort
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av säkerhetsskäl. Förutom att konstruktionen av någon av skulptu-

Ljusgårdarna ökar, som sagt, dagsljusinsläppet på avdelningarna

rerna inte klarat säkerhetskraven är min tolkning att de både skapats

markant i positiv bemärkelse. Däremot verkar en viss förvirring kring

i ett bra projekt och uppfattas som positiva inslag i trädgårdarna.

deras övriga användningsområde ha uppstått. På några avdelningar
är ljusgårdarna låsta för att man anser att de är för kalla, att det är

Ljusets inverkan

svårt att ha uppsikt i dem och att parketten inomhus blir förstörd då

Dagsljuset är en faktor som indirekt kan ha stor inverkan på såväl

grus dras med in. Några patienter tror att de är avsedda som rökrum.

patienter som personal. I ett flertal studier har man kunnat visa på

Jag uppfattar det som att personalen inte reflekterat över ljusgår-

ljusets goda inverkan på depression, sömnproblem, cirkadisk rytm

darna som rum och att de patienter jag talade med var ambivalenta

(dygnsrytm) och agiterande (fysisk aggressivitet). De goda effekterna

till dem. Min tolkning är därför att personalen har en viktig roll att

kan uppnås både av artificiellt ljus och av dagsljus. De effekter som

fylla för att rummen ska bli rum, då deras attityd till en plats direkt

kan påvisas när patienter har soliga rum jämfört med skuggiga är

påverkar hur den utnyttjas av patienterna.

bland annat lägre upplevd stressnivå, mindre smärta, lägre intag av
smärtstillande medicin och även lägre kostnad per patient. I en stu-

Sociala aspekter

die med patienter som hade svår depression kunde man konstatera

Utöver att utemiljöer i anslutning till sjukhus kan vara restorativa

att patienter med soligare rum hade sjukhusvistelser som i snitt var

miljöer eller en positiv distraktion ger de också patienter en fysisk

3,67 dygn kortare än de som hade rum på skuggsidan av byggnaden.

möjlighet att komma bort ifrån den kliniska miljön. På så sätt kan

Vid behandling av vinterdepression har man sett att ljusbehandling

de ge upphov till en mer normal social situation och även en känsla

på morgonen är dubbelt så effektiv som samma behandling på kväl-

av ökad kontroll över tillvaron.17 Enligt många sociologer påverkas

len. De slutsatser man drar av detta är att det är mest fördelaktigt

vårt beteende utomhus mer av gruppens sammansättning än av den

om patientrum kan placeras så att de har fönster i öster. På så sätt

fysiska miljön. Samtidigt använder vi oss aktivt av en kombination

får patienterna rum med mycket dagsljus samtidigt som de får den

av egna erfarenheter, den fysiska miljön och andra människor för att

största mängden dagsljus på morgonen. Det sämsta som kan ske är

skapa den sociala stimulans och kontext vi vill ha.18 Den fysiska mil-

att patienternas fönster förses med insynsskydd.

jön påverkar på så sätt förutsättningarna för social interaktion.

I psykitatribyggnaden på ÖS kommer förhållandevis mycket dagsljus

Hur vi uppfattar ägandet av en plats, det vill säga vems territorium vi

in på avdelningarna tack vare trädgårdarna och ljusgårdarna, vilket

uppfattar det som, avgör dels på vilket sätt vi agerar eller interagerar

naturligtvis är väldigt positivt. Den andra sidan av myntet är att det

och dels ger det oss en mall till vilka uppföranden vi kan förvänta oss

till vissa patientrum är relativt stor insyn utifrån, vilket gör att en

på vilka platser. Territorialitet när det gäller människor delas upp i tre

diskussion om insynsskydd kan komma att uppstå. I relation till detta

typer; primära, sekundära och allmänna. Det finns också indelningen

kom det i intervjuerna fram att patienter tycker att det är besvärande

privat, halvprivat/halvoffentligt, offentligt. Om patienter tillåts att

att belysningen i trädgården nattetid lyser upp deras rum.

personalisera och på andra sätt visa sina territorier bör, enligt forsk-

16
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ningen, den sociala atmosfären förbättras och miljön uppfattas som

Trädgårdarna används mycket och främst till att röka på eller för att

mer positiv. Samma territorium kan visserligen delas av olika grupper

ta en nypa luft. Patienterna är också mestadels ute i trädgårdarna

men används då inte samtidigt av de olika grupperna.

själva, vilket gör det lite svårt med översynen för personalen. Pa-

19

tienter med frigång går enligt personal inte ut utanför avdelningen
Enligt intervjuerna uppfattar både personal och patienter vid Östra

särskilt ofta trots att de får lov. Däremot använder många, både de

sjukhusets nya psykiatriklinik att trädgårdarna används mycket och

med och utan frigång, trädgården ofta vilket är en stor fördel. Även

helt klart mest av de avdelningar som har utgång i markplan. Man

om det kan vara kallt och ruggigt ute menar patienterna att det är

uppger att avdelningarna som har utgång en våning upp har pro-

positivt att få gå ut i trädgården och röka i stället för att sitta i de

blem med att trapporna ner till trädgården är långa och hala. Det

trista rökrum man haft innan. Samtidigt var rökrummen en natur-

är också ett problem att de personer som då i stället blir stående en

lig och viktig social mötesplats som till viss del försvunnit. Rökarna

våning upp kan tappa fimpar eller spilla kaffe på dem som är under.

samlas nu i stället utanför dörren till trädgården. Förutom problemet

Min tolkning är att detta eventuellt är uttryck för ett problem som

att själva röken precis vid dörren stör dem som vill få frisk luft kan

egentligen ligger på det territoriella planet, då olika grupper troligen

rökarnas nya mötesplats också vara ett problem för dem som inte

inte vill använda trädgården samtidigt. För att många avdelningar då

vill ta del av denna sociala mötesplats. En personal hade en känsla

ska använda trädgårdarna samtidigt behöver patienter och personal

av att psykospatienter har ett större personligt revir och behöver en

känna sig som en grupp, inte olika avdelningar. En viss del av tvek-

större rymd än normalt. Kanske större än vad avdelningen tillåter.

samheterna att använda ljusgårdarna kan eventuellt också förklaras

Förhoppningsvis kan utemiljöerna möta detta behov. Rökarnas place-

territoriellt sett. Ljusgården är ett inglasat rum i avdelningens mitt.

ring kan dessvärre ge upphov till en del tvingande interaktioner som

Blickfånget rummet skapar kan vara positivt av estetiska skäl men

motverkar detta. Det vore därför bra om det gick att få rökarna att gå

när man kan bli sedd från alla håll får man det som på engelska kal�-

några steg längre bort från entrén. Då skulle fler människor kunna

las fish-bowl effekt, vilket gör att detta kan vara ett svårt rum för

passera dörren utan inverkan på deras personliga revir eller primära

patienter att vistas i.

20

Patienter kommenterade också att de uppfat-

territorium.

tar detta rum som instängt. I anslutning till diskussionen ovan om att
jag tolkar det som att patienterna är ambivalenta till ljusgårdarna,

Både personal och patienter gav uttryck för att miljöerna är behag-

delvis för att personalen inte tagit ljusgårdarna till sig som ett rum

liga och fräscha men att det saknas liv, både inomhus och utomhus.

att använda, funderar jag på om situationen kompliceras ytterligare

De önskade mer nyttoväxter, en patient önskade sig sniglar bland

territoriellt sett av att ljusgårdarna är ett uterum inomhus. Vilket

växterna. På många avdelningar påtalade man att eftersom det inte

ägande gäller här? Tillhör rummet vårdavdelningen eller den mera

finns rökrum, så är det bara teverummet som finns kvar som mötes-

normaliserande utemiljön med mera egen kontroll?

plats. På en avdelning saknades även ett fungerande teverum. En
avdelning funderade på att möblera om i ljusgården med fler bord

156

Grönt är skönt Carina Tenngart Ivarsson

Carina Tenngart Ivarsson Grönt är skönt

157

och stolar så det blir mera som ett fikarum. Till utemiljöernas försvar

nas trädgård, på ett äldreboende i Sabbatsbergsområdet i Stockholm,

kan man säga att det ännu bara hunnit gå en växtsäsong och att tiden

hade man en liknande problematik kring eventuella oönskade inter-

kommer att göra intrycket betydligt mera levande. Ändå är synpunk-

aktioner. Här finns därför både in- och utgång för att det ska gå att

terna uttryck för ett behov av mer liv och därför mycket viktiga att

smidigt promenera vidare om platsen råkar vara upptagen av någon

fånga upp.

man inte vill slå sig ner bredvid.

Det finns en mängd studier som visar att ökat socialt stöd ger bättre
kliniska resultat. Samtidigt finns det förhållandevis få studier som i
en sjukhusmiljö relaterar socialt stöd till utformningen. Det man vet
är till exempel att mattor ger en behagligare ljudnivå i patientrum
jämfört med vinylgolv, vilket får till följd att besökare stannar längre
och det sociala stödet ökar. Möblering kan sägas vara socifugal alternativt sociopetal, det vill säga med sittplatserna riktade från varandra eller mot varandra.21 Om bord och stolar är placerade bredvid
varandra längs en vägg minskar interaktionen jämfört med om bord
och stolar är placerade i grupper.22 En bänk som har en vinkel på
135 grader är mycket fördelaktig för konversation, då den erbjuder
tillräcklig närhet utan att kräva ögonkontakt.23
Genom det mycket givande samarbetet med Projekt Form fick landskapsarkitekten höra av tidigare patienter att det inte var en god idé
att göra en bersåformad sittplats med bara en ingång. De menade
att det måste finnas en utgång också. Följden blev att det i psykiatribyggnadens trädgårdar inte finns några återvändsgränder. Detta
kan delvis förklaras med stöd i det som inom miljöpsykologin kal�las prospect/refuge-teorin. Ur ett evolutionistiskt perspektiv föredrar
människan platser där vi har utsikt (prospect) över ytan framför oss
samtidigt som vi har skydd i ryggen (refuge).24 En cirkel eller berså
med endast en smal öppning är inte bara rumsligt inkapslande, den

När det gäller bänkarnas placering kom det i intervjuerna upp att
vissa bänkar används mer än andra. De som är placerade i grupp,
i en solig del av trädgården och med väggar eller fönster i ryggen
används helt klart mest trots att de är längst bort. En avdelningschef
tolkade det faktum att bänkarna längst bort används mest som ett
utslag av att man då kommer längst bort från avdelningen, det vill
säga får en ökad upplevd egenkontroll. De bänkar som står bredvid
varandra längs gången används i princip inte. Det kommer troligen
att förändras när planteringarna bakom når höjd och kan erbjuda
skydd. Kanske är rökarnas beteende delvis ett utslag av samma behov
av skydd i ryggen. De står längs husväggarna intill entrén trots att
askkopparna är placerade längre ut.
De stora bord som finns i trädgårdarna har genererat en intressant
social effekt. Det finns inga stolar eller bänkar kring borden, utan
tanken var att man skulle ta stolar med sig inifrån vid behov. Samtidigt är borden så stora att det inte är helt uppenbart att det är just
bord. Personalen säger att borden används mycket, dels som bord,
dels som sittplats och kanske främst för att ligga och sola på. En
patient uppgav att han använt bordet som en scen. I en studie med
förskolebarn har man sett att odefinierade saker ger upphov till en
mer kreativ och påhittig lek än sådant som är helt uppenbart vad det
är.25

är också socialt fångande och ger tvingande interaktioner. I Sinne-

158

Grönt är skönt Carina Tenngart Ivarsson

Carina Tenngart Ivarsson Grönt är skönt

159

Hälsofrämjande kommunikation

uppmärksammats. Sekretessfrågan har i stället diskuterats mest när

God kommunikation mellan patient och personal är den faktor som

det gäller ljusgårdarna och den insyn de ger avdelningar emellan. En

allra mest påverkar hur pass nöjda patienter överlag är med vården.

personal funderade på om det kan bero på att det är betydligt mera

Den goda kommunikationen uppstår lättare i de fall patienter har en-

frivilligt att gå ut i trädgården jämfört med att vistas inne på avdel-

kelrum jämfört med när de delar rum. Vid intervjun menade perso-

ningen. Det är också ur en mycket ovanlig vinkel man ser varandra

nal att både personal och patienter med frigång saknade möjligheten

genom ljusgården, vilket eventuellt kan öka känslan av obehag.

att gå i skogen på det sätt man kunde på Lillhagen där avdelningen

Parallellt med fönstren längs korridoren för allmänheten har det

låg tidigare. Det beskrevs att en patient och en personal då gick iväg

i trädgården satts upp spaljéer som fungerar som solskydd. Tyvärr

på promenad förhållandevis ofta. Det kan man i och för sig göra även

kan spaljéerna även användas som stege för den som vill ta sig upp

nu på Östra sjukhuset men ingen har, enligt denna intervjuperson

på byggnadens tak. Många i personalen uppgav att detta var ett stort

kommit sig för att göra det ännu. Det finns ingen lockande utemiljö

problem. Det vore därför, enligt dem, önskvärt med ett solskydd som

att promenera i tillräckligt nära. Det som beskrivs kan tolkas på tre

inte är klättringsbart och därmed en mindre säkerhetsrisk. Ett annat

sätt: För det första som att en tydlig restorativ miljö att promenera i

säkerhetsproblem uppstår i och med att samma trädgård används

gått förlorad, för det andra som att en yttre icke-klinisk miljö utanför

av flera avdelningar. Detta har vid något tillfälle gjort att patienter

sjukhuset gått förlorad på samma gång och för det tredje som förlus-

gått in på en annan avdelning än den de tillhör och låtsats vara en

ten av ett sätt att få avskilda samtal mellan personal och patient som

anhörig som önskar bli utsläppt från ett besök. Personalen måste vara

ger en god kommunikation.

vaksam på detta. Det finns patientrum med egen dörr till trädgården,

26

men på grund av denna risk är de tyvärr låsta.

Sekretess och säkerhet

Att hålla uppsikt är svårast för personal på akutavdelningen där pa-

Två viktiga aspekter som rör personligt revir och territorialitet i an-

tientomsättningen är störst. Visserligen ligger deras trädgård avskild

slutning till psykiatriska miljöer är sekretess och säkerhet (se även

från de andra avdelningarnas genom att den är i ett lägre plan, men

Knut Bergslands text i denna skrift). Ur sekretessaspekt kan det vara

patienter har ändå lyckats ta sig ner dit och in på avdelningen. Om så

problematiskt att patienter från olika avdelningar blandas i trädgår-

önskas bör detta vara relativt enkelt att åtgärda.

darna och att det är stor insyn till trädgården från avdelningarna.
Längs en av sidorna av trädgårdarna löper också en korridor, ett
stråk, dit allmänheten har tillträde (se vidare i Stefan Lundins text
Arkitekten har ordet). Vem som helst kan alltså gå i dessa korridorer
och se dem som befinner sig i trädgårdarna. Detta var en kompromiss
man var tvungen att göra för att kunna skapa trädgårdarna. Kompromissen verkar ha fungerat bra då det, enligt informanterna, knappast
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Patienter har också klättrat på galler och vajrar längs med fasaderna
och krossat glasrutor för att ta sig ut från trädgårdarna. Något arkitekterna diskuterat i anslutning till säkerhetsfrågan är en känsla av
att utformningen gärna blir självuppfyllande. Ordspråket ”Som man
ropar får man svar” blir i detta fall omsatt till ”Som man gestaltar
får man beteenden”, vilket till exempel betyder att på platser som
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utformats för att vara vandaltåliga sker vandalism. Risken vid den

sig av olika delar av miljön, inomhus såväl som utomhus, beroende

nya psykiatribyggnaden på ÖS är att man, om man försöker skapa

på i vilket skede av tillfriskningsprocessen de befinner sig. Vill man,

en helt rymningssäker miljö, i stället uppmanar till rymningsförsök.

kan man tolka situationen så att denna processtanke haft en negativ

Rymningsbenägenheten kan också vara olika mellan de olika patient-

inverkan på det traditionella sättet att se säkerhet och sekretess, med

grupperna. På vissa avdelningar kan det kanske i stället finnas be-

ökad insyn och minskad säkerhet som följd. Jag ser det tvärtom som

gränsningar i friheten att vistas i trädgårdarna utan översyn snarare

något positivt. Detta inte sagt i avsikt att förminska vikten av vare sig

än att man ska förstärka säkerheten i utformningen.

säkerhet eller sekretess, utan i avsikt att påtala hur utformningen av
miljön mycket direkt påverkar den gränsdragning som görs om var
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Slutsatser

vården slutar och det egna ansvaret börjar. Den uppluckring av sekre-

Att inte kompromissa med alla patienters behov och möjlighet att

tessen som skett i och med en utformning som denna ser jag som ett

kunna vara utomhus i en god miljö är den, enligt min uppfattning,

led i att inkorporera även sekretessfrågan i en utformning som följer

absolut största styrkan i utformningen av denna vårdmiljö. Utemiljö-

och stödjer en tillfrisknandeprocess.

erna i Östra sjukhusets nya psykiatribyggnad är en oerhört stor till-

Den främsta svaghet jag tycker mig ha funnit är att alla de goda idéer

gång för verksamheten och ett fantastiskt initiativ. Syftet att skapa en

som formulerats under projektets gång och de möjligheter som det

grön oas dit patienter kan ta sig utan personaleskort är nått, enligt

därmed planerats för ännu inte riktigt kommit till kännedom och an-

mig. Även om det i intervjuerna kommit fram en del problem med

vändning i den dagliga verksamheten. Det framkommer till exempel

utemiljöerna är alla helt eniga om att det absolut är positivt att träd-

att mer liv efterfrågas och att personal specifikt önskat odlingsytor

gårdarna och ljusgårdarna finns och att de är mycket bra för patien-

men nekats diskussion om detta, trots verksamhetsledningens och

terna. Det är också tydligt att det uppfattas som att det ger möjlighet

arkitekternas uttalade intention att detta skulle vara möjligt att skapa

till ökad egenkontroll att man får lov att gå ut i trädgårdarna. Målet

i efterhand. Det är också tydligt att det finns en förvirring kring ljus-

att öka normaliteten tycker jag att man på så sätt uppfyllt.

gårdarnas funktion och att de inte fått någon reell användning ännu.

Under en vistelse på en vårdavdelning har patienter ofta olika behov

Jag tolkar detta som tecken på att all information om möjligheterna

sett över tid. Därför bör arkitekten också medvetet utforma platsen

i de nya miljöerna inte nått hela vägen fram till personalen som dag-

eller miljön så att den underlättar den process som tillfrisknandet

ligen arbetar i verksamheten.

innebär.27 I gestaltningsarbetet har arkitekterna aktivt strävat efter

Slutligen, det vore också önskvärt att se hela byggnationen som en

minskad institutionsprägel och normalisering för patienterna. Jag

process som inte är slut när byggnaderna tas i bruk och besiktningen

menar att detta fått till följd att de, eventuellt omedvetet, arbe-

är över. Ju mer som kan lösas genom väl avvägda val redan från

tat i enlighet med vårdens tankar kring denna tillfrisknandeprocess.

början desto bättre, men efter att verksamheten kommit igång up-

Som jag ser det finns det därför utrymme för patienterna att använda

penbarar sig säkerligen en del möjligheter till förbättringar. Det vore
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önskvärt om projekt likt detta också kunde innehålla ett medvetet

Svagheter

fortsatt projektgruppsarbete som kunde hålla just i kommunikatio-

• de goda idéer som formulerats under projektets gång och de

nen med användarna i verksamheten, och i utvärderingar, för att på
så sätt kunna följa upp och föra fram alla resultat av satsningarna.
Denna bok är en del i en sådan utveckling. Förhoppningsvis finns
det också resurser att föra processen vidare. En gedigen utvärdering

möjligheter som det därmed planerats för måste nu komma
till kännedom för personalen i den dagliga verksamheten
• ljusgårdarna har ännu inte fått någon reell användning

av byggnaden i bruk (Post Occupancy Evaluation/POE) vore mycket
intressant att få till stånd kring detta mycket spännande projekt.

Carina Tenngart Ivarsson

Styrkor

(f 1977) är landskapsarkitekt LAR/MSA och delvis engagerad i
egen verksamhet som rör gestaltning av utemiljöer. Hon arbetar
också på SLU i Alnarp där hon bedriver forskning om landskapsarkitekturens miljöpsykologi och undervisar på magisterprogrammet Natur, hälsa och trädgård.

• att utemiljöerna skapats är den ojämförligt största styrkan
• utemiljöerna är valfria att vistas i, vilket gör att både fysisk
och psykisk tillgänglighet är god
• alla patienter har möjlighet att vara i trädgårdarna, vilket
ger dem möjlighet dels till utevistelse och dels till en annan typ
av aktiviteter än inomhus
• patienterna kan ta sig ut utan personaleskort
• det uppfattas som en ökad möjlighet till kontroll över den
egna tillvaron att man får lov att gå ut i trädgårdarna
• normaliteten har på så sätt ökat
• Projekt Form fick goda följder
• det finns utrymme för patienterna att använda sig av olika
delar av miljön beroende på var i tillfriskningsprocessen de
befinner sig
• utemiljöerna står för liv och mötesplatser
• utformningen av miljön bidrar till den gränsdragning som
görs om var vården slutar och det egna ansvaret börjar
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Fler plus än minus
Knut Bergsland

Det överordnade kravet för alla psykiatribyggnader är
att arkitekturen ska understödja patienternas normalitet, till exempel genom tillgång till utemiljö och till
material och möbler av hög kvalitet. Östra sjukhusets
nya psykiatribyggnad är utformad med största förståelse för dessa problemställningar, anser Knut Bergsland,
internationellt en av världens mest anlitade analytiker
av vårdbyggnader. I hans välavvägda utvärdering dras
slutsatsen att svagheterna, där de förekommer, hänger
samman med styrkorna. Vilket i sin tur illustrerar
dilemmat att designavgöranden alltid är en kompromiss mellan olika intressen.
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Fler plus
än minus
Knut Bergsland

Hvordan skal man vurdere de arkitektoniske aspektene ved en bygning for akuttpsykiatri? Arkitekturen må ses i lys av det samlede
funksjonelle bildet. Kvalitet er komplekst, og lar seg vanskelig måle.
Kvalitetsvurderingen er i stor grad basert på evaluators erfaringer og
forståelse av oppgaven.
Vurderingen, eller evalueringen, bør ha ulike innfallsvinkler. Man må
se på bygningens funksjon, og man må prøve å vurdere om den tilfredsstiller generelle krav til pasientmiljø, behandlingsmiljø og per-
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sonalmiljø. Bygningen må ha vært i drift en periode (minimum 9-12

Vurderingen blir altså ingen fullstendig evaluering av bygningens to-

måneder) for å sikre at personalets arbeidsmåter har tilpasset seg

tale egnethet og kvaliteter, men behandler noen viktige momenter

bygget. For å gjøre dette burde man helst intervjue personale og pa-

som også arkitektene betoner i sin beskrivelse.

sienter, byggherre, arkitekt og kanskje til og med se på avdelingens
funksjon ved deltagende observasjon, eventuelt også teste ut funks-

For meg er det overordnede kravet til alle bygg for psykiatri at de skal

jonen ved å være pseudopasient. Minimum er en ”Walk through”,

bygge oppunder pasientenes normalitet, og bidra til at personalet

en guidet tur gjennom enheten. En slik punktevaluering gir et øy-

også bygger opp under denne. De fysiske omgivelsene skal fremme

eblikksbilde av egnetheten. Man skal være klar over at avdelingen er

og forsterke pasientenes realitetssans og bidra til å forberede pasien-

én del av et større system for psykiatrisk behandling. Om hele syste-

ten på ny uavhengighet. Man må da unngå utforming som kan bidra

met er velfungerende eller ikke påvirker personalets syn på den aktu-

til passiviserende institusjonalisering. Dette gjelder både pasienter

elle enheten. Kapasitetsspørsmål og dimensjonering er ikke vurdert.

og personale.

Jeg vurderer bygget ut fra noen generelle ”krav” som er sammenfat-

De fysiske omgivelsene skal bygge oppunder gode behandlingsopp-

tet, utviklet og delvis systematisert ut fra egne og andres erfaringer

legg, ønsket ideologi og arbeidsmåter, samtidig som de bør bidra til

med tilsvarende bygg. Vurderingen prøver primært å finne ut om

å motvirke psykiatriske symptomer. Dette drøftes ikke i denne eva-

arkitekten og de øvrige planleggerne har oppnådd det de ville, om

lueringen. Omgivelsene skal gi den best mulige ramme for møtet

bygningen er i tråd med visjonene som lå til grunn for planene.

mellom pasient og behandler.

Vurderingene er basert på to korte besøk ved en døgnavdeling for

I det følgende sammenfattes noen generelle krav til omgivelsene som

psykoserehabilitering i 3.etasje, ett meget raskt besøk i en akuttavde-

er utviklet og sammenfattet på bakgrunn av egne og andres erfa-

ling for psykosebehandling i 4.etasje, samt to besøk ved akutmottag-

ringer.2 Noen krav er tatt med i en norsk veileder for planlegging

ningen. Ved hver enhet drøftet man og gikk gjennom lokalene med

av psykiatribygg fra 1993.3 De er ikke krav i egentlig forstand, men

representanter for personalet. Det har også vært diskusjoner med

sammenfatter snarere egenskaper ved bygg for psykiatri som oppfat-

arkitektene i et tidlig stadium av planprosessen. Jeg har sett på teg-

tes som ”gode”. Mange av de samme aspektene er lagt vekt på i ut-

ningsmateriale og funksjonsprogram. Det er ikke gjort noen forsøk på

forming av psykiatriske avdelinger i Norge, England, Danmark, Tysk-

å få inn erfaringer fra pasienter og pårørende.

land og USA; for eksempel Haugesund (Norge), Highcroft (England),

Når man evaluerer – særlig når man får opplysninger fra brukerne

Amager psykiatriske avdeling (Danmark), St Joseph Krankenhaus,

1

– er det sjelden vanskelig å finne svakheter. Problemet er å vekte disse

opp mot løsningens styrker. Som en hovedregel bør man finne flere
styrker for hver svakhet. Helst tre, for at det ikke skal bli en overvekt
av uheldige forhold, uansett byggets kvalitet. Er det færre styrker, må

Weisensee (Tyskland) og Menninger Foundation (USA).4 Det er derfor ikke urimelig å tro at ”kravene” kan ha en viss allmenn gyldighet,
selv om de tolkes forskjellig i ulike land. Dette har med ulik kultur,
ulike tradisjoner og behandlingsideologi å gjøre.

man uansett anstrenge seg for å lete etter det gode.
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Førsteinntrykket av bygningene har uforholdsmessig stor betydning

rådene må struktureres og formes slik at pasientene kan mestre om-

for pasientens opplevelse av oppholdet ved avdelingen (primacy).

givelsene stadig bedre; først det nære, så det mer samfunnsmessige.

Det betyr at man må legge stor vekt på ankomstforholdene og de

Det skal være enerom til alle pasienter. Det kan unntaksvis tenkes å

første visuelle kontaktpunktene. Bygningene skal bidra til å overbe-

være behov for å kople sammen to enkeltrom.

vise pasienten om at den psykiatriske enheten gir fysisk og psykisk

Pasientområdene må formes slik at pasientene opplever størst mu-

støtte. For å styrke pasientens selvbilde bør omgivelsene signalisere

lig kontroll over sine egne omgivelser. Opplevd kontroll betyr mer

høy kvalitet i utforming, møblering og materialbruk.

enn faktisk kontroll. Mange psykiatriske pasienter har stor følsomhet

Orienteringsmulighetene må være gode – det må være lett å finne

for trekk ved omgivelsene. Lydforholdene er kanskje viktigst. De må

fram dit man skal, om det nå er til akutmottagningen eller til vård-

være enda bedre enn ved andre helseinstitusjoner, på grunn av svært

avdelingene. God orientering krever landemerker både ute og inne,

lydfølsomme pasienter og tidvis høyt støynivå. Det må være mulig å

overblikk ved ankomsten, minimalt med valgmuligheter innenfor ho-

forebygge, avlede og helst forhindre støy gjennom strukturering av

vedinngangen og et klart og tydelig trafikkhierarki. Det bør finnes

romforløpene.

mennesker umiddelbart innenfor hovedadkomsten som kan veilede

Fellesarealene bør være formet slik at personalet kan se pasientene

og hjelpe pasientene og deres pårørende med å finne fram dit man

uten at de føler seg overvåket.7 De bør være så store at flere samta-

skal.

ler kan føres samtidig, uten at man overhører hverandre. Man bør

For å unngå unødig institusjonspreg bør bygningene ha færrest mu-

også ha flere muligheter til å gi engstelige pasienter den nødvendige

lig etasjer, korte korridorer, gjerne med sidelys og med utsikt mot

avstand og fluktmulighet. Pasienter i psykotisk fase har større per-

natur. Lengre korridorer kan med fordel ha retningsendringer. Det

sonlig revir eller territorium enn andre. Rommene og korridorer der

bør være egen inngang for pasienter som må eskorteres av politi eller

pasienter møtes bør derfor være brede.

5

tilsvarende for å unngå skremmende situasjoner og bevare pasientenes integritet.

Behandlingsmiljøet omfatter i en forstand hele avdelingen. Det er

For å sikre fattbarhet og oversikt bør institusjonen ikke være for stor.

rommene der pasienter og behandlere møtes, og rom der det fore-

En engelsk utredning hevder at et anlegg for psykiatriske pasienter
ikke bør ha mer enn 5 avdelinger med 15 pasienter i hver, altså ca

går planlagt terapeutisk aktivitet. Ett spørsmål er om den innlagte
pasienten skal møte behandleren på nøytral grunn, på behandlerkon-

75 døgnplasser.6

toret eller i pasientens domene. Det bør antagelig være rom utenfor

Pasientmiljøet er de delene av enheten som pasienten oppfatter

Det bør være rom for fysisk aktivitet, eventuelt også rom for sosial

som sitt eget. Det skal utformes med variasjon og gi mulighet for

trening.

eller i utkanten av avdelingen der man kan velge arena for samtalen.

tilbaketrekning – uten at pasienten blir passiv og isolerer seg. Boom-
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Uteområdene er en viktig del av behandlingsmiljøet, særlig i lukkede

• bygg med egen identitet, lite sykehuspreg.

avdelinger. Prinsipielt bør alle pasienter ha direkte utgang til utea-

• en entré for alle

realer, helst på bakkeplan. Utearealene behøver ikke være fullstendig
rømningsfrie.
Sikkerhetstiltak må veies mot pasientenes behov for kontroll over
egne omgivelser og behovet for å være i kontaktskapende, imøtekommende omgivelser. Man må unngå sterke uttrykk for makt.
Arbeidsmiljøet må utformes slik at pasientene ikke opplever perso-

• virksomheten grupperes rundt et sentralt strøk
• personalet samles nær pasienten
• jevnbyrdig samtalesituasjon med profesjonell karakter
• en struktur med tre hjørnesteiner for døgnavdelingene, 		
hagen, hjertet og bogruppa

nalenheten som et skjulested for personalet. Personalet må oppleve

• pasientene har egen utgang til hagen

at deres arealer er formet med samme omtanke som pasientarea-

• løsning som unngår korridorpreg

lene.
Utforming av omgivelser for sårbare mennesker, ofte med dårlig selv

• små bogrupper som kan organiseres på flere måter
• et pasientrom med flere opplevelsesmuligheter

bilde, krever omtanke og innlevelse fra den som former bygningene

• pasientens personlige sfære skal suksessivt kunne økes

og utearealene. Enhver designavgjørelse er et kompromiss mellom

• skap normalitet, unngå institusjonspreg

pasient- og personalinteresser. I en evaluering må man være oppmerksom på at personalets interesser kan stå i motstrid til pasientinteressene. Personalet kan ofte snakke på vegne av pasientene, uten at
disses interesser egentlig kommer fram.
Svarer Östra sjukhusets nya psykiatribyggnad til kravene? Den psykiatriske avdelingen ble formet ut fra en grunnleggende filosofi som
ble utviklet over lang tid. Arkitektene har levd seg inn i problemstillingene man står overfor, og har lagt mye arbeid og omtanke i å utarbeide en visjon sammen med de framtidige brukerne av bygget.
Man har søkt kunnskap fra mange hold – også over landegrensene.
Beskrivelsen av bygget er gitt i form av en samling skisser og bilder,
som uttrykker hovedintensjonene på en poetisk måte.

• en fri og åpen atmosfære, imøtekommende miljø
• bryt stigmatiseringen
Uten å drøfte intensjonene i detalj, er det åpenbart at de er i tråd
med de generelle kravene til bygg for lukkede psykiatriske avdelinger
som er listet opp ovenfor. Spørsmålet blir da om man har lykkes med
å oppfylle sine egne intensjoner. Svaret kan strengt tatt bare gis av
pasientene og personalet, når organisasjon og arbeidsmåter har ”satt
seg” og man har tilpasset seg bygningene. Svarene vil ofte være avhengig av om nøkkelbrukerne er tatt med på diskusjonene om utformingen, og om arbeidsmåter, personale og organisasjon er den
samme som da bygget ble planlagt.

Fra arkitektbeskrivelsen finner vi blant annet følgende hovedmomenter for ”det läkande miljö”. Man søkte blant annet:
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Oppbygging og struktur

som ligger på pasientsiden har fått en størrelse som tillater døgnav-

Det er ønskelig at alle døgnavdelinger for psykiatriske pasienter lig-

delingene å få sin varierte utforming og som sikrer utsyn til omgivel-

ger på bakkeplan, og at byggene er på maksimum 2 etasjer. For å

sene fra fellesrom og pasientrom. Herfra får man også inntrykk av at

få til dette trengs en stor tomt, og det vil lett føre til at avdelingens

bygget er lavt, og lite institusjonspreget. Døgnenhetens administra-

samlede størrelse ikke kan være større enn 60-80 døgnplasser. Dette

tive rom/ behandlingsrom får også en god plassering. Gårdhagenes

samsvarer med en engelsk vurdering av fysiske aspekter for psykia-

vakre utforming og gode størrelse er på mange måter nøkkelen til

triske enheter, der man framhever at bygg som er større enn 5x15

den gode funksjonaliteten.

plasser lett blir uoversiktlige og lite fattbare.

Felles treningsrom for døgnavdelingene ligger på personalsiden av

Psykiatribygget med sine 120 døgnplasser er derfor et bygg som kan-

strøket, sammen med undervisningsrom. Det er verdifullt for pasien-

skje er for stort. Men oppgaven var gitt – huset skulle inn på en liten

tene å kunne komme ut fra døgnavdelingen og trene såvel fysisk som

tomt. Det var tenkt som en samling småskalahus i 2-3 etasjer. Ønsket

å forbedre sosiale evner (ADL-trening, mv.) Noen av rommene er i

var at det skulle skille seg fra de øvrige sykehusbyggene. Dette går

minste laget. Det er heller ikke blitt plass til en gymnastikksal.

tydelig fram av byggets ”forside” mot Smörslottgatan. Bygget har i
dag en tydelig for- og bakside. Forsiden har det ønskede preget, men
dette oppfattes mest av personalet som bruker arealene her, eller av
folk som går forbi. Baksiden er blitt en vegg som ikke har karakteren
av småskalahus, snarere av institusjon. Bortenfor strøket, på tomtens
høyeste del, har hele bygget den ønskede karakteren.
Hovedinngangen ligger slik til at man ser baksiden av bygget når
man ankommer. Grepet med å legge den felles entreen på byggets
laveste del er imidlertid en forutsetning for å kunne plassere døgnenhetene på bakkeplan i det stigende terrenget. Det gjør at bygget
virker høyt fra inngangspartiet – det framstår med 4 etasjer sett fra
den felles entréen. Det kunne faktisk ha vært ønskelig med en annen
plassering av hovedinngangen, men dette kunne ikke løses uten å
forandre strukturen på en lite heldig måte.

Adkomstforhold, førsteinntrykk
Pasienter, pårørende og besøkende til en psykiatrisk enhet bør finne
fram uten problemer. Mange pasienter er dårlige, for eksempel svært
engstelige, og trenger støtten omgivelsene kan gi. Orienteringsmulighetene må være gode – med minimal bruk av skilting. Tanken bak
entréen er ifølge arkitektene:
”Psykiatrins byggnad äger sin egen identitet men entrén är tänkt som en bland flera likvärdiga inom sjukhusområdet. I en gemensam huvudentré möts personal,
patienter och besökare. Med sitt höga rum binder den
samman de tre våningarna på den kuperade tomten.” 8
Det er faktisk ikke enkelt å finne PK-bygget for besøkende, enten
de kommer fra Norra entréstroket eller fra den andre siden. Det
står ikke på noen skilt at PK-bygget driver med psykiatri. Dette bør

Hovedgrepet med en personalside (baksiden) og en pasientside (for-

endres. Den felles entreen er imidlertid tydelig markert, ved bruk av

siden) langs en sentral fordelingslinje (strøket) gir et godt utgangs-

glass. Når man først har kommet fram, kommer man inn i et 3 etasjer

punkt for gode funksjonelle løsninger. De avdelingsvise gårdhagene

høyt rom, som setter tonen for opplevelsen av bygget. Her er det
vakkert. Her er materialene utsøkte, og det er lagt stor omtanke i de-

178

Fler plus än minus Knut Bergsland

Knut Bergsland Fler plus än minus

179

taljene. Rommet har et vakkert steingulv, det er varme trematerialer

Utformingen må stimulere til å delta i fellesaktiviteter, men ha enkel

og kunst på veggene. Men man må velge hvor man skal gå. Og valg i

mulighet for tilbaketrekning fra vanskelige situasjoner. Det bør finnes

en slik situasjon er ikke heldig. Det finnes ingen resepsjon, eller noe

valgmuligheter i forbindelse med måltider og aktiviteter innen avde-

menneske som kan bistå pasienten eller den besøkende med å finne

lingen. Enheten bør ha rikelig med areal – god plass. Det bør være

fram innenfor hovedinngangen. Skiltingen er lite tydelig. Problemet

direkte utgang til gode utearealer.

er størst for dem som skal til døgnenhetene. I 1. etasje finnes ingen
av de store, kliniske enhetene. I 2. etasje er akutmottagningen og
teknisk service/ forsyningstjeneste, i 3.etasje døgnenhetene. Selv når
man kommer opp trappen eller ut av heisen i 3. etasje møter man
ingen som kan ønske velkommen. Man kommer til en kafeteria, og
lurer på om man har kommet rett.

Strøket
Når man er kommet opp til 3 etasje, åpner imidlertid strøket seg,
og man får inntrykk av at det er her psykiatrisk avdeling egentlig
begynner. Det er det sentrale fordelingsområdet til avdelingens ulike
funksjoner. Her ligger de publikumsrettede funksjonene. Strøket er
organisert med arbeids- og undervisningslokaler på den ene siden
og døgnenheter på den andre. Korridorbredden og dagslyset viser at
dette er et viktig område. Dette kommunikasjonsarealet er sjenerøst
dimensjonert, og bidrar til følelsen av kvalitet. Det er vakre utblikk
til de indre gårdene, nisjer med sitteplasser, og tydelige atkomster til
døgnavdelingene. Strøket fortsetter videre til flere døgnavdelinger
og administrasjon via heis og trapp til øvre plan.
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”Vårdavdelningen bygger på tre hörnstenar; trädgården, ”hjärtat” och boendegruppen. (...) Genom att
kringgärda en trädgård med byggnader har vi försökt
att erhålla en grönskande oas inom avdelningen (...).
Hjärtat är symbolen för det som ligger ”mitt i” – ett
odiskutabelt centrum på avdelningen dit man vill locka
patienter för aktivitet och umgänge. Ett betraktande på
avstånd underlättas (...).” 9		
Man har ønsket å unngå korridorene som ofte kjennetegner uheldige
psykiatriske avdelinger, gjennom å samle fellesenhetene i et sentralt
”hjerte”. Man håper at dette skal gi nok plass til at pasientene ikke
opplever at lokalene blir for trange for den enkeltes krav til territorium. Pasienter i psykotisk fase har større behov for en personlig
”boble” enn andre.
Døgnavdelingene er dimensjonert slik at de skal dekke det beregnede
behovet for døgnbehandling, uten overbelegg. Det er ikke reservekapasitet gjennom bruk av ensengsrom til to pasienter, eller nødbruk av
samtalerom, mv.
Det er i alt 8 døgnavdelinger à 14 døgnplasser, og en enhet på 8; i alt

Døgnavdelingene

120 plasser. Døgnavdelingene ligger i 3. 4. og 5.etasje med adkomst

En døgnavdeling bør ha store fellesrom med mulighet for et

fra det sentrale strøket. Avdelingene i 3.etasje ligger på bakkeplan

uanstrengt overblikk over lokalene, slik at pasientene ikke føler seg

(50 % av døgnenhetene). Avdelingene som ikke ligger på bakkeplan

kontrollert. Det bør være mulig å avlede og hindre uro, og å hindre at

har en liten røykebalkong, der pasientene kan gå ned en åpen trapp

uro sprer seg. Pasientene må kunne tas med til et mindre avskjermet

til de felles gårdhagene. Atkomsten og resepsjonen er tydelig mar-

område (eller til eget rom) ved behov. Det må være god lyddemping.

kert, gjennom den runde vindusåpningen til ekspedisjonen, sett fra
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strøket. Hver avdeling i 3.etasje har adgang til gårdhage, med di-

noe mindre, fordi de ikke har det sentrale arealet i hjertet. Prosjektets

rekte utgang for pasientene, noen fra pasientens eget rom. Det er tre

omfang har ikke gjort det mulig å vurdere om avdelingens utforming

gårdhager for de 9 døgnavdelingene.

er like godt egnet for ulike pasientkategorier (ulike krav for pasienter

Enheten er bygget opp med tre bogrupper eller moduler for 4-5 pa-

med forskjellige diagnoser, funksjonelle krav og oppholdstider). Per-

sienter. Hver modul har sin egen glassveranda med en sittegruppe

sonalet ved en avdeling hevder imidlertid med styrke at pasientene

som gir assosiasjoner til Carl Larsson. De har utsikt til natur, og det er

blir friskere ved Östra sjukhuset enn man ble ved Lillhagen. Atmos-

visuell sammenheng mellom disse rommene og avdelingens hjerte.

færen er mer avslappet, oppholdstidene er redusert og det er mindre

Personalet har god, uanstrengt oversikt til de fleste delene av avde-

uro. Utformingen angis som den viktigste årsaken til dette.

lingen fra avdelingsekspedisjonen. Ved uro kan man lukke en dør

Pasientrommet

mellom hjertet og modulenes fellesrom; dette har fungert bra når slike situasjoner har oppstått. Modulene har ensengsrom med eget toalett/ dusjrom. Tanken er at de ikke skal kunne brukes av to pasienter.
Dette er et viktig grep som markerer ensengsrommets betydning, selv
om det begrenser fleksibiliteten når man har akutte plassbehov. Det
finnes også to tosengsrom, med separate toalett- og dusjrom.
Avdelingene som ikke ligger på bakkeplan har noe mindre areal. De
har ikke et sentralt rom midt i ”hjertet”, men kun en lyssjakt. Dette
gjør at de sentrale oppholdsarealene oppleves å være mindre. Det
hadde vært interessant å vite i hvilken grad det reduserte arealet
påvirker ”trykkokereffekter” som forekommer.

tet. Det bør ha flere møbleringsmuligheter.
Standard pasientrom er ensengsrom på 12 m2, tilnærmet kvadratisk,
med dusj/ toalett nærmest fellesområdene. Romstørrelsen er valgt
for at det ikke skal være mulig å få inn en ekstra seng. Rommet har
godt dagslys gjennom to vinduer, med skriveplass og en dyp vindusnisje der man kan sitte og se ut på naturen, enten på gårdhagen eller
de ytre omgivelsene. Det er tremøbler av god kvalitet, og senger av
tremateriale er standard. Det er også mulig å få inn somatiske sykehussenger. Løsningen er vel gjennomtenkt, men har bare én møbleringsmulighet. Ca 10 % av pasientrommene totalt har direkte utgang

mellom avdelingene via en indre korridor. Den indre korridoren gjør

til den indre hagen. Dette er en ekstra kvalitet som burde forekomme

det mulig å samarbeide ved behov for assistanse. Medisinrommet,

oftere i psykiatriprosjekter.

blemer når sykepleiere har fått illebefinnende. Mye kan rettes ved å
endre alarmsystemet.
Døgnavdelingene på bakkeplan er organisert og utformet etter alle
krav som er stilt, og er formet med stor innlevelse. Døgnavdelingene
som ikke ligger på bakken er nesten identiske, men har noen svakheter som følge av plasseringen. Blant annet blir arealet i fellesrommene
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kan isolere seg helt. Materialer og møblering må være av høy kvali-

Personalet har stort sett gode arbeidsrom, og det er forbindelse

som ligger bak ekspedisjonen, er lydtett, og det har oppstått pro-
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Pasientrommet skal gi mulighet for tilbaketrekning, uten at pasienten

Akutmottagningen
Man behandler i hovedsak pasienter på nivå 3 (”lettere” tilstander),
men også slike pasienter kan være like voldsomme som pasienter
på nivå 1. Enheten er dag- og kveldsåpen, og skal snart bli døgnåpen. Det antas å være stor nok kapasitet til å dekke behovet ved full
døgnåpning. (Kapasiteten er ikke sjekket).
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Man har skilt trafikken av elektive og akutte pasienter. Pasienter som

gjennom hele bygget, man får mye plass som må utnyttes til ulike

kommer gående kommer via den felles entréen, går en etasje opp og

formål. Ovedimensjoneringen gjelder særlig de indre delene, nær-

kommer til venteområdet. Pasienter som kommer med ambulanse/

mest ambulanseinngangen. En mer kompakt løsning hadde altså vært

bil (ca 1 pasient per dag) kommer til egen ambulanseinngang på byg-

ønskelig. Det er ikke mulig å bedømme om kapasiteten ved døgnåpen

gets forside. Det er egne lokaler for håndtering av disse pasientene

akutmottagning blir for liten eller fortsatt for stor.

på akuttsiden.
Akutmottagningen består av en del for gående pasienter, en del for

Sikkerhet

håndtering av ambulansepasienter og en personaldel, med kontorer

Synlige sikkerhetstiltak er sterke uttrykk for kontroll og overvåkning.

og støttefunksjoner. Hovedkorridoren går gjennom hele enheten,

Det viktigste sikkerhetstiltaket er god oversikt over pasientene. Dette

med samtalerom og ekspedisjon på den ene siden, venterom og støt-

har man oppnådd både i døgnenhetene og akutmotagningen. Det er

tefunksjoner på den andre. For enden av gangen er det en vakker

viktig at et bygg som signaliserer kvalitet alltid er godt vedlikeholdt,

sittegruppe som mildner det kliniske uttrykket slike korridorer lett

og at man er særlig oppmerksom på at bygningsdeler og annet som

kan få. Korridoren skråner svakt utover, nettopp for å redusere sy-

kan brukes til å skade seg selv eller andre med er godt sikret.

kehuspreget. Ekspedisjonen er åpen og velkommende. Venterommet

Mulighet til selvskading inne i avdelingene er minimert, gjennom tra-

er veldimensjonert, med god plass for mange pasienter og har en

disjonelle tiltak (gardinoppheng og annet som ikke tåler mer enn 15

tiltalende utforming. Det er utgang og utsikt til en egen gårdhage,

kg belastning, og så videre). Alarmsystemet kan forbedres, og dette

med stor vekt på kunst. Dette er et verdifullt bidrag til venterommet.

blir nå planlagt. Det er noen problemer med balkongene i døgnavde-

Samtalerommene har svært god lydisolasjon.

lingene over bakkeplan. Det er mulig å hoppe ut fra balkongene, og

Ambulanseinngangen ligger diskret til. Tilkjørselen er svinget, og

det er mulig å rømme fra et par gårdhager. Det er likevel positivt at

vanskelig å håndtere for sjåførene. Ambulansene kan nå ikke kjø-

døgnavdelingenes hager ikke er 100 procent rømningssikre. En luk-

re helt inn i bygget, fordi selve porten er så lav at ambulanser kan

ket psykiatrisk avdeling skal ikke være et fengsel.

komme borti taket. Dagens ambulanser er høyere enn dem man opp-
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rinnelig dimensjonerte for. Denne delen av mottagningen har egen

Materialer

ekspedisjon, og blant annet tre rom for triage.

Materialer og møblering er et viktig uttrykk for kvalitet, og høy kva-

Enheten er rikelig dimensjonert, og har i dag trolig for stor kapasi-

litet på dette området kan bidra vesentlig til å bedre pasienters selv-

tet og dermed for mye areal. En mer kompakt løsning hadde vært

bilde. Detaljer er viktige.

ønskelig, særlig i forhold til den eksisterende bemanningssituasjonen

Det er lagt stor vekt på å bruke vakre materialer og farger som ikke

på kveldstid. Avstanden ekspedisjon – ambulanseinngang gir et stort

gir assosiasjoner til sykehus, men framstår som mer normale bygg

kontrollspenn med bare tre ansatte på jobb samtidig. Enheten går

av høy kvalitet. Parkett gir vakre gulv, og bidrar sterkt til å gi døgn-
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avdelingene kvalitetsfølelse. Møbleringen i døgnavdelingene gir assosiasjoner til hjemlighet. Man lykkes godt med materialer og møblering, men det viser seg at man har hatt noen bruksproblemer med
gipsveggene. Det var eksempler på at pasienter har ødelagt veggene
i bruksrom, og det har vært enkelte problemer med hjørner som er
blitt skadet.

Fleksibilitet

• bogrupper med egne, lyse, beroligende samværsrom, og et
samlende ”hjerte” for avdelingene
• gårdhager med direkte utgang for hver døgnavdeling
• god oversikt for personalet fra vaktrommet
• utformingen av døgnavdelingen, motvirker uønsket 		
korridorpreg
• behandlingsrommene med administrasjon foran 			

Døgnavdelingene kan med fordel ha en bruksmessig generalitet. De

døgnavdelingene blir en nøytral buffersone mellom det private

bør blant annet fungere like godt for ulike pasientkategorier. Dette er

og det mer samfunnsmessige

ikke undersøkt.

• den indre personalgangen mellom døgnenhetene, som gjør
det mulig å assistere andre avdelinger ved behov

Styrker og svakheter
Psykiatribyggets gjennomtenkte visjoner og innlevelsen i løsningene
har resultert i et bygg med svært mange styrker, men også enkelte
mindre heldige løsninger. I noen tilfeller henger styrker og svakheter sammen, og illustrerer at alle designavgjørelser er et kompromiss
mellom ulike interesser. Ett eksempel er døgnavdelingene over bakkeplan.

Styrker
• oppbygging og struktur av avdelingen som helhet rundt et
sentralt strøk, med personalrom på den ene siden og 		
døgnavdelinger på den andre
• godt dimensjonerte og vakkert utformete indre gårder som
også knytter sammen døgnenheter og akutmottagning
• strøkets sjenerøse karakter, med fullt dagslys og utsyn til de
indre gårdene, vel dimensjonert
• oppbygging/ struktur av den enkelte døgnavdeling, særlig
dem på bakkeplan
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• akutmottagningens lite kliniske karakter, med venterom 		
med egen gårdhage, sittegruppe for enden og brede korridorer
• materialbruk og møblering som uttrykker høy kvalitet og
viser pasienter og personale respekt
• sikkerheten baseres på normalitet og er bevisst ivaretatt ved
hjelp av romutformingen

Svakheter
• hovedadkomsten, oppfyller ikke visjonen, er ikke i tråd med
krav til adkomster, førsteinntrykket ikke så godt som det 		
kunne blitt
• for mye areal i akutmottagningen
• små terapilokaler, mangel på gymnastikksal
Den viktigste svakheten er hovedadkomsten. De to andre er mer underordnet. Det finnes i tillegg visse detaljer som kunne vært forbed
ret. Disse tas ikke opp her.
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Konklusjon

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Samlet sett har psykiatrisk slutenvårdavdeling ved Östra sjukhuset
en funksjonell og god oppbygging og struktur. Man har klart å løse
en kompleks oppgave på en skrånende tomt på en meget god måte,
men har måttet betale for løsningen med en vanskelig plassering og

1 For eksempel Preiser, W.:”Towards a performance-based conceptual framework for systema-

tic POEs”, Preiser (red): Building evaluation, New York 1989, sid 5.
2 Se for eksempel: Psykiatri 2000, Utviklingsplan for Sør-Trøndelag Psykiatriske sykehus, Ved-

legg 3, Trondheim 2000.
3 Bergsland, K. H.: ”Planlegging og evaluering av fysisk miljø i psykiatriske institusjoner”,

uheldig utforming av hovedentréen. Man har langt på vei fått til den

i Evaluering av psykiatriske helsetjenester; Delutredning 3, Helsedirektoratet, Trondheim
1993.

ønskede følelse av et bygg uten sykehuskarakter, men det hadde vært

4 Bergsland, K. H.: ”Psykiatri og fysiske omgivelser, Evaluering av psykiatrisk avdeling, Fylkessju-

ønskelig med enda lavere bebyggelse. Dette har det imidlertid ikke

kehuset i Haugesund”, SINTEF-rapport 81 A91044, Trondheim 1991 http://www.medicalarchitecture.com/highcroft.htm; http://www.world-architects.com/index.php?seite=de_profile_architekten_detail_en&system_id=15401; http://www.menningerclinic.com/about/facts.
htm.

vært mulig å oppnå med tomten man har til rådighet. Materialbruk
og utforming i fellesområdene og døgnavdelingene er utformet med
innlevelse og viser høy kvalitet. Døgnavdelingene på bakkeplan er
meget velformet, men avdelingene som ligger over bakken blir noe
mindre funksjonelle, og oppleves trangere. Utformingen av uterommene har meget høy kvalitet, og gir et viktig bidrag til å forstå hvilke
egenskaper og kvaliteter slike rom bør ha. Akutmottagningen er for
stor i forhold til bemanningen man har i dag, og illustrerer at det er
nødvendig å utforme slike enheter ut fra en knapp bemanning.

5 Alexander, C. et al: A Pattern Language, Oxford University Press 1977.
6 Not just bricks and mortar, Royal College of Psychiatrists, Council report 62, London 1998.
7 Bergsland 1991.
8 Lundin, Stefan, Wetter Öhman, Maria: Arkitektur 7:2007, sid 24.
9 A.a.

Litteratur: Bergsland, K. H: “Space in mind”, Hospital Design, October 2002, s 18-24 och
Psykiatri 2000, Utviklingsplan for Sør-Trøndelag Psykiatriske sykehus, Vedlegg 3, Trondheim,
september 2000.

Psykiatrisk avdeling er formet med stor omtanke og innlevelse i problemstillingene. Tomtens begrensninger er samlet sett utnyttet til en
så god løsning som det synes mulig å oppnå. Det er derfor forståelig
at enheten vant Vårdbyggnadsprisen 2007.

Knut Bergsland
(f 1943) är sivilarkitekt, seniorrådgivare vid SINTEF Helse och
har arbetat med psykiatriska miljöer sedan 1985. Han har utvärderat psykiatribyggnader, hållit en rad föreläsningar internationellt i ämnet och skrivit om det i internationella tidskrifter som
till exempel Hospital Development. Bergsland är också redaktör
för www.sykehusplan.no, som bland annat presenterar nya psykiatribyggnadsprojekt och aktuellt planmaterial. vvvvvvvvvvvvvvv-
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Fotoessä 2
Hans Wretling

”

Lokalernas utformning stödjer verksamhetens mål
att åstadkomma en läkande miljö för slutenvårdspatienter. Byggnaden ger utmärkt stöd för uppfattningen att arkitekturen i väsentlig grad kan befrämja
patienternas tillfrisknande.

”

Juryutlåtande, Vårdbyggnadspriset 2007

Fotoessä 1
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Hans Wretling
(f 1952), är fotograf sedan 1975 och verksam inom områden som
arkitektur, reportage, bildbyråer och konstfoto.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
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Råd på vägen
Lena Walther

Tillsätt en projektledare från start med ansvar att
fungera som länk mellan beställare, arkitekt och byggnadsprojektör. Tillsätt arbetsgrupper med brukare och
bred yrkesrepresentation för utformningen av vårdavdelningar och övergripande frågor som arbetsmiljö, etik
och säkerhet. Se till att ha personer med ledningsansvar
i arbetsgrupperna. Och – viktigast av allt – planera
innehåll och byggnad parallellt så att inte de värden
nybyggnaden är tänkt att ge går förlorade. Så lyder
verksamhetens projektledare Lena Walthers handfasta
råd för en lyckad arbetsprocess.
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Råd på vägen
Lena Walther

Projekteringen av Östra sjukhusets (ÖS) nya vårdbyggnad för psykiatri påbörjades i november 2001. Byggnaden planerades innehålla
vårdavdelningar, akutmottagning, lokaler för verksamhetsledning,
ledningsservice, utbildning/utveckling samt sjukhuskyrka och bibliotek.
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Organisation

Projektarbetsgrupp

Hur organiserar man då på bästa sätt arbetet kring planeringen för

I denna grupp har fokus legat på arbetsmiljöfrågor. Gruppen har be-

nybyggnation? Det fanns inga upparbetade rutiner inom Sahlgrenska

stått av representanter från SACO, Kommunal, Vårdförbundet och

Universitetsjukhuset (SU). Det innebar att det funnits många egna

SKTF samt dessutom miljöingenjör från företagshälsovården, bygg-

misstag att göra på vägen.

projektledare samt arkitekt.

Redan tidigt i processen tillsattes en projektledare med uppdrag att

Denna grupp har träffats vid strategiska skeden av projekteringen.

vara psykiatrins länk mellan verksamhet och byggprojektör, arkitekt

Dessa var bland andra när avdelningsfunktionsprogram (AFP) och

med flera, samt ha en samordnande funktion inom verksamheten.

rumsfunktionsprogram (RFP) var färdiga och när ritningarna tagit

Projektledaren skulle finnas med ända fram till färdig byggnad.

form.

Verksamheten valde att i övrigt använda de organisatoriska strukturer
som redan fanns, alltså verksamhetsledning, yrkessamordnare och

Referensgrupp brukare

fackliga företrädare. Dessa bildade tillsammans en projektgrupp.

Vid årsskiftet 2001/2002 anordnades informations- och diskussions-

Det beslutades också att organisationen snabbt skulle kunna ändras
om det skulle visa sig nödvändigt för att driva arbetet framåt.

Projektgrupp
Gruppens ordförande var verksamhetschefen som tillsammans med

tillfällen vid tre av de stora aktivitetshusen i Göteborg: Gyllenkroken,
Bjurslätts torg samt Gunnareds gård. Inbjudan till dessa träffar gick
ut till ett stort antal patient- och anhörigföreningar. Med vid träffarna
var arkitekt, projektledare samt ytterligare någon från projektgruppen. Mötena uppskattades mycket.

psykiatrins projektledare ansvarat för processen. Det har varit en stor

Vid dessa träffar tillfrågades föreningarna om intresse fanns för att

grupp men med fördelen att alla viktiga aktörer funnits på plats sam-

delta i en referensgrupp med tanke på det fortsatta arbetet. Det blev

tidigt. Gruppens uppgift var att:

ett stort gensvar på detta och referensgruppen kunde bildas. Flera av

• vara ett forum för diskussion
• ge riktlinjer för arbetsgrupperna med tanke på utveckling,
framtida vårdinnehåll, vårdplatsbehov etcetera
• utse representanter till arbetsgrupperna samt formulera 		
uppdrag till dessa

representanterna har varit mycket aktiva på hemmaplan och bidragit
med en hel del skriftligt material från sina medlemmar. Framför allt
har miljön på vårdavdelningarna diskuterats men även andra delar
har varit viktiga, till exempel tillgång till grönområden. Dessa möten
ledde även fram till ett konstprojekt som drevs av Gyllenkroken. I detta
projekt skapades konst för utsmyckning av trädgårdarna. Detta (se
även Carina Tenngart Ivarssons bidrag till denna antologi) projekt
har fått mycket uppmärksamhet medialt och har även givetvis betytt
oerhört mycket för dem som var aktiva.
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Arbetsgrupper

Arbetsområde: Rehabilitering

Arbetsområde: Vårdavdelningen

Under de intensiva diskussioner som fördes i projektgruppen blev

Den mest centrala delen i planeringen har givetvis varit själva vårdavdelningen och dess utformning. Uppdraget till arbetsgruppen var att
utforma en generell vårdavdelning. Eftersom gruppdeltagarna kom
från olika avdelningar och sektioner visade det sig ganska snabbt att
man också hade olika uppfattning om hur avdelningen skulle utformas. Till exempel fanns oklarheter kring vilken storlek avdelningarna borde ha. I de underlag som gjorts tidigare planerades enheter

det tydligt att det finns många frågor kring rehabilitering och hur
den ska bedrivas inom den framtida psykiatrin. Detta ledde till att en
speciellt tillsatt grupp fick i uppdrag att fundera och diskutera kring
detta område. Detta var i huvudsak en viktig intern fråga för psykiatrin men givetvis även avgörande för hur den nya vårdbyggnaden
skulle planeras.

med åtta vårdplatser (vpl). Dessa enheter skulle bindas samman två

Specifika frågeställningar

och två med en gemensam kärna. Denna lösning kom man i arbets-

Det har givetvis pågått ett intensivt arbete på många nivåer och kring

gruppen fram till var mindre lyckad eftersom det i princip innebar

många specifika frågeställningar. Några viktiga sådana är:

att det skulle bli 16 patienter som rörde sig på samma yta. Denna
mycket centrala fråga måste lyftas till projektgruppen för beslut där
man enades om att en vårdavdelning ska bestå av 12 vpl. På grund
av dessa komplikationer kom arbetet att stanna upp och tidplanen
sprack.

Arbetsområde: Akutmottagning
Uppdraget till denna grupp var att utforma en akutmottagning som
var öppen dygnet runt och som på ett bra sätt kunde ta emot både
de frivilligt sökande och de som kommer med tvång. Dilemmat har
varit att arbeta utifrån hypoteser vad gäller antalet sökande. Kommer
antalet att öka när verksamheten etableras på ett somatiskt sjukhus?
Eftersom vårdplatsantalet totalt kommer att öka, hur påverkar det
akutmottagningen? Kommer de patienter som också är somatiskt

Säkerhet
I denna grupp har de specifika krav som ställs vad gäller säkerhet
formulerats, för både patienter och personal. Syftet var att eliminera
riskfaktorer genom materialval, fastsättning, lås, utformning med
mera. Detta utmynnade i ett säkerhetsprogram som sedan fanns med
som underlag för alla inblandade i projektet.

Etik
Att bygga säkert kan vara enkelt men blir direkt mycket svårare när
man ställer säkerheten mot de etiska kraven. Att skapa en läkande
god vårdmiljö med hög säkerhetsnivå har inneburit många diskussioner. Säkerhetsfrågorna har även övervägts i verksamhetens befintliga
etikgrupp för att uppnå en bra balans.

sjuka att flyttas över tidigare till psykiatrin och vad innebär det i så

Miljö

fall? Hur ska psykiatrins konsultverksamhet se ut i jämförelse med i dag?

Miljöfrågan har blivit allt mer viktig inom all verksamhet, så även

Detta är frågor som alla påverkar dimensioneringen samtidigt som

byggbranschen. Det handlar bland annat om att välja material som är

ingen är intresserad av att få en överdimensionerad akutmottagning.

bra ur miljösynpunkt och om att skapa driftssnåla hus. Dessutom ska

Gruppen fick försöka hitta en lämplig nivå.
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inomhusmiljön vara behaglig för dem som ska vistas där. För att ar-

Lena Walther

beta fram ett miljöprogram har flera personer med olika kompetens

(f 1952) är planeringsledare på Sahlgrenska Universitetsjukhuset
och arbetar med lokalplanering och frågor kopplade till detta. Hon
har tidigare arbetat som psykiatrisjuksköterska under många år
samt varit verksamhetens projektledare för den vårdbyggnad för
psykiatri som uppförts på Östra sjukhuset.vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv-

funnits med. Det som diskuterats har bland annat varit ljus, buller,
akustik med mera. På grund av den erfarenhet som psykiatrin tyvärr
fått under tidigare års mögel- och ventilationsproblematik finns inom
verksamheten ett stort intresse för dessa frågor och också en stor

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

kunskap.

Slutsatser
Vissa saker skulle givetvis kunna ha skötts på annat sätt eller åtgärdats tidigare. En erfarenhet som vi gjorde efter en tid var vikten av att
ha personer med ledningsansvar med i arbetsgrupperna. Om inte den
kopplingen finns, kan processerna fördröjas och projektet ta fel väg.
Vi fick komplettera grupperna med ledningspersoner med anledning
av detta. Värdet av att ha en bred yrkesrepresentation kan inte nog
poängteras.
Tydliga riktningsvisare från verksamhetsledningen är A och O i planeringsarbetet. Finns inte sådana tappar projektet fullständigt mål
och inriktning.
När man gör så stora förändringar i en avdelnings uppbyggnad och
struktur ställer det också stora krav på att verksamhetsledningen är
tydlig med varför den gjort sina val och hur man tänker sig att vårdarbetet ska matcha dessa. Om inte planeringen av byggnaden går
hand i hand med planeringen av innehållet förlorar man mycket av
de värden som den nya byggnaden är tänkt att ge.
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Rent vetenskapligt alltså
Stefan Lundin

Psykiatrin har varit en lillebror i medicinens värld och
inte alltid haft lätt att hävda sig inom forskning och vetenskap. Arkitekturforskningen tycks i dag brottas med
samma problem inom sitt eget fält, konstaterar arkitekten Stefan Lundin i ett brinnande försvar av arkitektens
arbetsmetod: den helt nödvändiga kreativa processen.
Där ingår utredande skissarbete, intuition, tyst kunskap
och erfarenhet – alla kriterier som är svåra att mäta
och kvantifiera men som är lika avgörande som vetenskaplig evidens vid skapandet av ny arkitektur.
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Att skapa en läkande vårdmiljö för psykiatrin – går det? Det var den
frågeställning som jag och vi på White arkitekter ombads besvara i
ett föredrag vid Psykiatrins dag.1 Ett årligt arrangemang som ordnas
kring aktuella psykiatriska frågor och som vänder sig till patienter,
anhöriga och en intresserad allmänhet. Frågan, ställd av dåvarande
chefen för psykiatrin Erik Brenner, var uppenbart retorisk. Hans övertygelse är att arkitekturen som sådan har en avgörande betydelse för
behandlingsresultatet inom psykiatrin. Det väckte förstås omedelbart
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vårt intresse och förvåning. Inte så att det i sig är arkitekter främ-

rent medicinska planet, ägnar sig så ringa åt lokalernas utformning

mande men det brukar normalt vara vår hjärtefråga – att försöka

och dessas inverkan på behandlingsresultatet. Det fanns sålunda ett

påtala vinsterna med en ökad satsning på arkitekturen.

intresse för, men också en viss skepsis, till vårt arbete.

Samtidigt kändes det uppfordrande. Visst vet vi att arkitekturen påverkar oss – det känner vi intuitivt. Men hur sker det mer precist? Det
vet vi egentligen ganska lite om – förvånansvärt lite. Vi som arkitekter har svårt att konkret påvisa med vad och hur denna vår arkitektur
faktiskt fungerar och påverkar våra upplevelser och vårt beteende.
Detta är då inte att beteckna som en svaghet eller brist hos mottagaren utan hos förmedlaren av dessa resonemang – hos arkitekten själv.
Det är ett besvärande faktum ty hon/han om någon kan förväntas
veta. Kunskapsnivån uttryckt på detta sätt, kring hur arkitekturen
faktiskt påverkar oss, kan därför generellt betraktas som låg. En låg
kunskapsnivå borde vara ett motiv för att försöka höja densamma.
Men hur kan det göras?
I samband med att idén om denna skrift började ta form tog jag en
del kontakter med några olika personer och organisationer som jag
trodde kunde vara intresserade av att bidra i någon form. De flesta
var positiva, men jag fick samtidigt några reaktioner som gjorde mig
en aning konfunderad. Alla tyckte väl i och för sig att det var bra med
en utvärdering – en sådan gjorde väl alla kontor med självaktning?!
Men för forskning krävs mer menade de. Forskning tar lång tid och
ska drivas av personer med forskarutbildning. Det är inget man fuskar i. Och det stämmer förstås. Men inställningen irriterade mig och
kanske var det detta som fick mig att börja fundera. Vårt initiativ
och våra ambitioner har väl ändå ett visst värde? Jag vet ju att våra
sjukhushuvudmän och fastighetsägare visar ett begynnande intresse
för att delta i forskning kring behandlingsresultat och byggande. Allt
fler finner det vid närmare betraktande lite märkligt att en verksamhet som sjukvården, som bedriver en så omfattande forskning på det
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Viss forskning finns ändå gjord kring vårdmiljöernas arkitektur. I debatter och på seminarier hänvisas till sådan och det framförs påståenden om hur en visst utformad arkitektur ger snabbare tillfrisknande
hos patienterna. Jag kan konstatera att jag själv aldrig inspirerats till
att söka kontakt med den typen av publikationer – något som jag
tror också gäller för många av mina kollegor. Förutom lathet, eller
i varje fall en viss bekvämlighet, tror jag att ointresset kan formuleras
som en skepsis mot enkla svar på komplexa frågeställningar. I vissa
forskningssammanhang försöker man ofta isolera en enskild företeelse och dra slutsatser utifrån denna – gärna långtgående sådana.
Insikten om en enskild faktors betydelse leder inte sällan, menar jag,
till en överbetoning av den, på helhetens bekostnad, så att dess komplexitet förringas.
Den i särklass mest refererade forskaren i vårdsammanhang tycks
Roger Ulrich vara, professor i arkitektur vid Texas A&M University
och direktör för Center for Health Systems and Design. Han har genomfört ett flertal forskningsrapporter och han deltog också i en av
Forum för vårdbyggnad anordnade konferenser under tiden för vårt
arbete. Att jag inte läst någon av hans forskningsrapporter, till exempel den om betydelsen av naturutsikt som ofta refereras, kan ur
mitt perspektiv knappast betraktas som meriterande. Men att man
tillfrisknar snabbare när man har ett träd i stället för en mur utanför
sitt fönster förvånar väl egentligen ingen. Måhända är det viktigt att
det leds i bevis. För övrigt förefaller just forskning kring naturens
påstådda läkande inverkan prioriteras högt i dag. Det framgår i alla
fall av Lena Froms text i den här boken, där hon för övrigt tar upp
just Roger Ulrich och den så kallade EBD-forskningen.
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Efter färdigställandet av psykiatriprojektet på Östra sjukhuset påbör-

De resultat och illustrationer som redovisas är dock näst intill gene-

jande vår arkitektgrupp så småningom ett nytt arbete. Denna gång

rande i mina ögon. Till och med en förstaårsstudent på arkitektsko-

kring rättspsykiatrins framtida nybyggnad i Göteborg. Jag blev tipsad

lan skulle inte bara se dessa påståenden som självklara utan också

om en skrift som jag tyckte att jag nog i alla fall borde läsa. Den kom

inse att de inte är tillräckliga som grund för ett fullödigt arkitekt-

från Statens institutionsstyrelse (SiS) och har titeln Rum för åter-

arbete. Omdömet är måhända hårt och raljant för en studie som i

anpassning. Den fysiska miljöns betydelse inom ungdomsvården - en

första hand avser att inventera befintlig forskning. Den blir oombedd

miljöpsykologisk översikt. Redaktörer är Jan Janssens och Torbjörn

mitt slagträ här. Men jag menar att den visar på vilken rudimentär

Laike från Lunds Tekniska Högskola. Av titeln att döma borde det

nivå kunskapen generellt sett faktiskt befinner sig. I skriften noteras,

finnas beröringspunkter med såväl rätts- som slutenvårdspsykiatrin

i rättvisans namn, att trots alla framsteg så finns mycket kvar att

med dess tvångsvårdade patienter. Syftet med skriften var ”(…) att

göra. Kunskapen är begränsad, ojämnt fördelad och det finns stora

inventera den vetenskapliga litteratur som behandlar den fysiska mil-

kunskapsluckor inom vissa delområden. Ändå undrar jag om det i

jöns inverkan på människors välbefinnande (…)”. Den lilla skriften

modern tid, eller ens någonsin, kommer sådana forskningsrön som

omfattar 26 sidor, en litteraturlista på 17 sidor med totalt nästan 250

på ett avgörande sätt kommer att påverka arkitektarbetet – åtmins-

titlar tillkommer. Skriften får utgöra ”bevis” för min skepsis för veten-

tone i den form som ovanstående forskningstradition bjuder. Finns

skap av detta slag. Även om min skepsis var stor redan då jag började

det något i själva sättet att närma sig frågorna på som är felaktigt

läsa, så borde skriften ändå kunna ge några intressanta uppslag eller

eller i alla fall mindre fruktbart? Jag befarar det. Är det så att den

bidrag till den egna förståelsen av den fysiska miljöns betydelse? Det

forskning jag relaterat till bara synes bekräfta det man sedan länge

blev ändå inte någon egentlig förvåning när jag fann utbytet ytterst

anat, förstått och tillämpat?

magert. Vissa påståenden blir nästintill tragikomiska i en arkitekts

Det förefaller vid ett första påseende så logiskt och omedelbart lock-

öron: ”Fönster är uppskattade element i byggnader.”.3 Inför andra

ande att tänka sig att allt vårt arbete enbart skulle kunna vila på en

märkliga påståenden undrar man när den nyvunna kunskapen ska

medveten och vetenskaplig grund. Det finns en sådan önskan, tro el-

tillämpas: ”Snabba förflyttningar runt tvära hörn kan ge allt för has-

ler förhoppning om en objektiv kunskap som arkitekturens enda käl-

tiga visuella intryck som kan leda till problem med orienteringen.”4

la bortom personligt godtycke. Men att den ska infrias är enligt min

I tredje kapitlet sammanfattas de viktigaste resultaten och några il-

mening inte möjligt – det bygger på ett i grunden felaktigt synsätt.

2

lustrationer redovisas:
Avsikten är att dessa illustrationer skall ses som exempel på praktiska lösningar, men vetenskapligt grundade, och att de kan visa vägen till en allmänt mer
medveten och konsekvent planeringsstrategi.5
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Om det hade förhållit sig på det viset, skulle då inte forskaren och
kritikern lika gärna kunna utforma våra hus och våra omgivningar?
Historiskt sett har det funnits perioder där betoningen av det ”rent
vetenskapliga” inom arkitekturen varit stark. Denna diskussion om
känsla och förnuft, om subjektiv smak och objektiva fakta, om känsla
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respektive vetenskap, om konstnärlighet och kunnande, är inget nytt

arkitektens men kanske framförallt beställarens; i verksamhet, byg-

för vår tid. Kring tiden för den funktionalistiska arkitekturens genom-

gande och förvaltning. Men att skapa en arkitektur utan att låta sig

brott i Sverige, i början på 1930-talet, var motsättningarna till exem-

ledas av sina känslor är inte möjligt. I stället för det negativt kling-

pel ovanligt diametrala. Det skedde då en mycket polemisk debatt

ande uttrycket godtycke vill jag söka en positiv motsvarighet som

mellan ”traditionalister” och ”rationalister”, där de sistnämnda ägde

bättre täcker det jag avser med känsla, som till exempel intuition,

en stark tro på forskningens och vetenskapens möjligheter. Jag har

tyst kunskap eller konstnärlighet. Med tyst kunskap avses här den

valt några citat som inte gör anspråk på representativitet men som är

inneboende kunskap som vi äger men som vi inte kan ge ett medvetet

pedagogiska – och roliga. Gustav Sundbärg skrev:

uttryck för. Känslan behöver vi för att göra våra analyser och för att

(...) 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, d v s på subjektiva, godtyckliga grunder
korrumpera resultatet.6
Tron, eller kanske rättare sagt, övertron på vetenskapen under 1930talet är så här i historiens förklarande belysning lätt att förstå. Nya
forskningsrön, kraftig teknikutveckling och ökad industriproduktion
i kombination med argumentation för en ny abstrakt estetik väckte en positiv framtidstro. Ragnar Östberg, bland annat arkitekt för
Stockholms stadshus och en av traditionalisterna, var dock skeptisk
till vad han menade var en inskränkt syn på arkitekturen. I likhet

lapp ovanför sitt skrivbord på vilken det stod: ”Det finns ingenting
i förståndet, som inte förut funnits i känslan.”8. En av 1900-talets
största vetenskapsmän, Albert Einstein, påtalar också behovet av
känslan eller intuitionen för att nå nya insikter och därmed utökad
kunskap:
Den högsta av alla uppgifter (…) är att nå fram till
universella, elementära lagar utifrån vilka man kan
bygga upp hela världsalltet genom ren deduktion. Det
finns ingen logisk väg fram till dessa lagar; de kan bara
nås genom intuitionen, byggd på en vänskaplig förståelse för erfarenheten.9
Han talar alltså om en vänskaplig förståelse av erfarenheten – vilket

ej av bröd allenast”.7 Diskussionen visade på rationalisternas tillför-

låter både poetiskt och rimligt i mina öron.

personliga och konstnärliga ställningstaganden. Det känslomässiga,
det subjektiva, det konstnärliga menade man alltså var ”godtyckligt”,
det vill säga det kunde korrumpera resultatet. Och godtycke finns
det all anledning att värja sig emot. Det leder dels till att arkitektens förslag inte går att diskutera och ifrågasätta, dels till att vi kan
lockas att bortse från andra rationella argument. Oron är den seriöse
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Arkitekten Erik Thelaus (1919-2005) skriver att han länge hade en

med många av sina äldre kollegor hävdade han att ”människan lever
sikt inför vetenskapens möjligheter men samtidigt dess skepsis inför
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ge förslag till dess lösning.

Citaten ovan har visat att både arkitekter och vetenskapsmän ser
känslan eller intuitionen som en förutsättning för att nå nya kunskaper och insikter. För att formulera problemet och för att finna ett svar
på dess lösning. Är därvid arkitektens och vetenskapsmannens arbeten nära besläktade? I ett avseende absolut – de kräver båda känslans
vägledning för ett framgångsrikt arbete!
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Känslan, intuitionen eller det konstnärliga kan inte heller betraktas

slag förbättras genom eller känslans, eller som vi också kan uttrycka

som skilt från kunnande – det är i själva verket en del av detta. För-

det, genom kunskapens prövningar. Vi måste dock hela tiden vara

fattaren R. M. Pirsig tar bort alla mystiska spekulationer kring vad

uppmärksamma på konflikten mellan det analytiska och teoretiska

känslan är för något: ”Den är inte bara ’intuition’, inte bara någon

utredningsmaterialet och våra förslag. Genom våra bilder tillåts både

slags oförklarlig ’förmåga’ eller ’begåvning’. Den är det direkta resul-

det medvetna och omedvetna, men likväl upplevda och erfarna spela

tatet av en kontakt med den grundläggande verkligheten.”

in. På detta sätt kan vår bild, ursprungligen fylld av subjektiva asso-

10

ciationer, nå om inte ett objektivt resultat så åtminstone en lösning
Han hävdar alltså att känslan bygger på vår kunskap som vi har er-

som präglas av vad vi skulle kunna kalla en hög grad av realism, av

hållit genom påverkan och studium av allt i vår omgivning. All vår

kunskapsmässig och konstnärlig syntes.

kunskap och konstnärlighet har därför sin grund i vårt utbyte med

Som vi sett så finns det en strömning som försöker sönderdela vår

det som existerar omkring oss och detta är det enda som kan ge
upphov till vår fantasi och vårt förslagsställande. Men kunskapen behöver inte vara medveten, den kan ligga dold i vårt omedvetna – i
känslan, i den tysta kunskapen, i konstnärligheten.
Låt oss nu ta en delvis annan utgångspunkt, när jag pläderar för
känslan som en avgörande beståndsdel i arkitektarbetet, nämligen
hur vi tänker i form av inre bilder eller föreställningar.
”Iakttagelsens första stund är förslagets första stund.”11 Det vill säga,
så fort vi föreläggs en uppgift skapar vi oss också en inre bild för dess
lösning. Formulerandet av dessa bilder sker automatiskt utan att vi
reflekterar över det. Det synes vara ett sätt på vilket vi människor
fungerar. Dessa våra inre bilder är till en början omfattande, diffusa
och suddiga i konturerna och de rymmer betydande men omedvetna
föreställningar om slutresultatet. Det är dessa bilder, ursprungligen
fyllda av subjektiva och personliga associationer, som arkitekt och
verksamhet måste lägga fram för ömsesidig beskådan och undersökning. Därefter måste vi sträva efter att korrigera dessa våra respektive bilder i en kontinuerlig process för att försöka få dem att i hög
grad sammansmälta till en gemensam sådan bild. Så kan våra för-
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verklighet i objektiva faktorer. Som föreställer sig att det är möjligt
att analysera de ingående faktorerna precist, för att finna de arkitektoniska problemens lösning. Men att försöka bygga arkitektarbetet på
enbart analytisk grund leder till en konflikt mellan de analyserande
och gestaltande momenten eftersom enbart en ringa del av det som
analyserats återspeglar sig direkt i förslagen. Konsekvensen blir att en
mängd omedvetna subjektiva föreställningar som ej diskuterats arbetas in i förslagen. Resonemanget ovan tar samtidigt avstånd från en
linjär och rent analytisk process. Vår kunskap om hur världen ytterst
fungerar ökar över tiden i våra fortsatta studier av den. Detsamma
gäller kunskapen om arkitekturen. Vårt förhållande till vår omvärld,
och därmed också till arkitekturen, åtföljs dock av en mängd upplevelser som vi inte äger medveten kunskap om. Så kommer det alltid
att vara. Vår kunskap kan aldrig bli fullständig och absolut. När vi tar
itu med en arkitektuppgift deltar både det medvetna och omedvetna
– oberoende av om vi så önskar eller inte.
Kommunikationen mellan verksamhet och arkitekt är som tidigare
nämnts av avgörande betydelse för resultatet. Å ena sidan har vi
i det här fallet psykiatrin, en organisation med stor kunskap om sin
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egen verksamhet men mindre kunskap om den fysiska miljöns möj-

digt med bra och förändring liktydigt med förbättring. Men nytt kan

ligheter. Likafullt äger den en föreställning om hur en ny byggnad

vara dåligt och förändring betyda försämring. Hur originella är vi och

för den psykiatriska verksamheten kan se ut. Å andra sidan finns en

vad kan tänkas vara nya, eller delvis återanvända tankegångar från

arkitektgrupp som vet en hel del om arkitekturens möjligheter men

andra epoker? Finns det något nytt under solen. Javisst! Men mycket

ringa om den psykiatriska verksamheten. De olika yrkesgruppernas

av arkitektarbetet synes vara att härma, att återanvända det vi sett

bilder och föreställningar av byggnaden torde vara ganska disparata

och upplevt – medvetet eller omedvetet. Dessa tidsbundna arkitek-

inledningsvis. Men genom arbetet ska dessa successivt bringas till en

toniska uttryck är då oftast knutna till stil- eller formelement och

högre grad av överensstämmelse för att nå den bästa möjliga ”arki-

nyttjande av nya material och produktionssätt. Men det kan också

tektoniska dressen” för verksamheten.

vara nyttjandet av mönster för planlösningar – i vårt fall för en hel

När jag använder uttrycken ”inre bild” eller ”föreställning” är det up-

psykiatrisk anläggning eller för en enskild vårdavdelning. Många av

penbart att jag avser något utöver ett gemensamt avdelningsfunk-

dessa förebilder bär vi med oss på ett omedvetet plan.

tions- eller rumfunktionsprogram, ett sambandsschema eller en plan-

Men också den psykiatriska verksamheten ställs inför samma prin-

lösning. Det är delvis andra och mer svårfångade frågeställningar

cipiella dilemma. Vilka nya strömningar inom psykiatrin tar man

som berör djupare liggande mänskliga behov. Av själva upplevelsen

till sig? Hur sorterar man bland influenserna när man står inför en

av arkitekturen hos patienter, personal och anhöriga. Detta är egen-

förändring? Är dessa rent av själva drivkraften härför? Inte sällan

skaper som vi också skulle kunna benämna funktionella om vi så

uppstår en blandning av okritiskt anammande av nya idéer och en

önskar i det avseendet att de gör det slutgiltiga resultatet ännu bättre

mycket konservativ syn på delar av den egna verksamheten. Som

anpassat för sitt ändamål – ännu mer funktionellt.

arkitekter möter vi inte sällan verksamheter i en förändringssituation

Vad färgar då våra bilder och föreställningar? Hur bundna är vi till

som egentligen bara vill ha nya lokaler som är precis likadana som

det som ”ligger i tiden” – det vi ibland kallar tidsandan? Hur har det

de man redan har. De ska bara vara fräschare, större och med några

påverkat våra föreställningar kring psykiatri och arkitektur? Det är

få nya funktioner adderade – extra allt.

förstås mycket vida och komplexa frågeställningar man lätt förlorar
sig i, men som lika fullt är angelägna att reflektera över. Vi är naturligtvis en produkt av vår historia, vår kultur och det sammanhang vi
nu verkar inom. Vi påverkas av rådande tankemönster i vår samtid.
Vi tar dessa för givna, om vi ens kan urskilja dem, och vi ifrågasätter
eller reflekterar knappast över dessa. Att följa med sin tid har ju allt
sedan modernismens genombrott varit något av ett rättesnöre för
vad som kan anses vara ”goda” lösningar, och där nytt ansetts likty-
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Hur djupt står vi då i ”dyngan” av omedvetna föreställningar? Upp
till knäna eller upp över öronen? Det kan vi ha olika uppfattning om.
Klart är dock att detta påverkar vårt agerande. När vi ger oss i kast
med nya projekt blir uppgiften att bättre försöka förstå och kanske
ifrågasätta sina egna föreställningar. Lyckas vi något komma utanför
det automatiska tänkandet, utanför det rent reflexmässiga beteendet, utanför de givna ramarna? Är vi egentligen kreativa?
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Vi försökte inom projektets ram använda oss av våra egna och verk-

Carl Larsson-bilden framkallade hos mig också bilden av pensionatet

samhetens föreställningar och inre bilder som hjälpmedel för att

– en mycket passande jämförelse tyckte jag. Det där stället dit man

komma framåt. Visionen från verksamheten var ett, som vi arkitekter

kommer när man jobbat lite för hårt lite för länge. Där man kan få

uppfattade det, seriöst försök att vidga perspektivet kring den egna

vila, ett vänligt bemötande, god mat, trevligt umgänge och uppfris-

verksamheten. Vi bjöds in till en generös och öppen dialog. En dia-

kande promenader. Detta var emellertid inte alls i överensstämmelse

log som också vår egentliga beställare, i form av Västfastigheter som

med den bild vården ville förmedla av sig själv. Vårdinnehållet var

fastighetsägare och förvaltare, insåg värdet av. På så sätt höll vi liv

avsevärt mer än vällagad mat och tillhandahållandet av trevliga rum.

i en öppen dialog kring våra föreställningar kring psykisk sjukdom,

Vården ville uppfattas som kompetent och effektiv om än human och

patienternas beteende och reaktioner, vårdens innehåll – men allt

individuellt präglad. Det är inte svårt att förstå dess synpunkter. Ef-

naturligtvis med fokus på hur lokalerna bäst skulle stödja verksam-

terhand har jag dock insett att föreställningen om ett pensionat gjort

heten. Bilder, nu i meningen fotografier eller målningar av mer el-

stort intryck på mig och nog också präglat en del av det jag faktiskt

ler mindre konkret slag nyttjades. Vissa kunde ange antydan om en

skulle komma att göra. Pensionatet kan nog vara en god plats för den

angenäm stämning, andra ge en mer direkt anvisning om en konkret

som känner sig deprimerad. Depression, eller i alla fall nedstämdhet,

fysisk detalj. Några av dessa bilder kom också att utgöra underlag

är den psykiatriska diagnos jag antar att de flesta av oss har någon

för våra gemensamma målformuleringar och ingå som illustrationer

erfarenhet av och relativt enkelt kan förstå eller föreställa oss. Men

i det gestaltningsprogram jag snart ska beskriva.

psykiatrin rymmer ett mycket stort antal diagnoser, diagnoser som

Carl Larssons målning Lathörnan (1899) ur Ett hem var en bild som

de flesta av oss inte kommit i kontakt med annat än genom litteratur

illustrerade en del av det vi sökte – en ombonad miljö.12 Den so-

och samtal.

vande hunden, de avsparkade tofflorna, pipan, pläden och den halvlästa tidningen i soffan – allt ger ett intryck av lugn och trevnad. En
miljö befriad från smärta, ångest och oro. Källhagens värdshus med
sin varma lobby, sina ljusa rum, badrum och korridorer var andra
mer konkreta bilder som hjälpte oss i sökandet. Lobbyn gav oss en
rumslighet och materialkänsla i det som skulle bli vårdavdelningens
”hjärta”. Hotellrum med tillhörande badrum fick utgöra alternativa
och goda exempel för den normala utformningen av sjukhusens vårdoch hygienrum. Hur man benämner rummen ger helt olika klang och
föreställningar om vad det är vi ser framför oss i vårt inre. Vill du bo
i ett hotellrum eller vårdrum? Vill du ha tillgång till ett badrum eller
hygienrum?
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För att sammanfatta vad diskussionerna med verksamheten inneburit för arkitekturen – hur det fysiska svaret såg ut på verksamhetens
samlade vision – utarbetades ett program som vi benämnde Program
för gestaltning men som likaväl kunde kallats Program för arkitektur.13 Vi arkitekter såg det som angeläget att försöka sammanfatta
hur visionen och resonemangen med verksamheten transformerades
till krav eller lösningar på den fysiska miljön – på arkitekturen. Dels
skulle de gemensamma ställningstagandena vara möjliga att studera
och därmed också möjliga att ifrågasätta av verksamhet och andra
deltagare i projektet. Dels skulle vi bättre kunna hävda de överordnade arkitektoniska frågor som annars gärna hamnar i skymundan.
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Gestaltningsprogrammet är dessutom tänkt att kunna utgöra en in-

Borde inte föreställningen om en läkande miljö och hänvisningar om

troduktion till arkitektoniska överväganden för de aktörer som kom-

utförd forskning inledningsvis lett till att vi arkitekter samlat in detta

mer in i senare skeden. I vårt fall ingick programmet som handling

material, studerat det för att sedan utvärdera i en skriftlig samman-

i förfrågningsunderlaget för totalentreprenör. I själva programmets

ställning som utgångspunkt för kommande arbete? Måhända. Så här

första kapitel kände vi behovet av att göra en programförklaring för

i efterhand kan det tyckas mig lite märkligt att vi inte gjorde det.

att beskriva dess berättigande:

Men många frågor och uppgifter sköljer över en. Att inledningsvis

Kvalitetsarbetet i dagens byggprocess ställer höga krav
på tidigt och tydligt formulerade mål. Mål som processens alla aktörer kan ta del av och vars uppfyllelse, och
eventuella avvikelser, kan kontrolleras och dokumenteras i efterhand.
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hade varit positivt. Det är dock viktigt att påminna sig, som jag påtalat tidigare, att arkitektens förslagsställande inte är en rent analytisk
och linjär process. Här handlar det i stället om ett sökande som alltid
tycks ta sina egna vägar i varje enskilt projekt. Det krävs omtag och

Detta har lett till ett utökat och fördjupat programarbete i stort. För arkitektens vidkommande har det då
blivit viktigt att beskriva, men samtidigt också hävda,
de gestaltningsmässiga målen – d v s mål som har att
göra med den arkitektoniska utformningen.

nytt kunskapsinhämtande i omgångar allt eftersom insikter nås. I bör-

Även om arbetet med byggnadens utformning i huvudsak styrs av verksamhetens krav, ofta formulerade i
t ex avdelningsfunktionsprogram (AFP) och rumsfunktionsprogram (RFP) så utvecklas parallellt en idé om
byggnadens gestalt eller arkitektoniska utformning.

som vi i pre-computer-generationen uppskattar och ibland saknar

I gestaltningsprogrammet beskrivs och läggs grunden
för byggnadens kvalitet i vidare mening. Den slutliga
upplevelsen av byggnaden bestäms inte enbart av byggnadens ”funktionella och klart rationella egenskaper”
– de egenskaper som ofta enkelt går att mäta och utvärdera som t ex ytstorlekar och rumssamband. Utformningsidéer är mer svårfångade till sin natur, mer
komplexa att ställa upp och utvärdera. Trots detta, eller kanske just därför, så är behovet stort av att lägga
fram och försöka ”synliggöra dessa våra inre bilder”.
För diskussion och för möjligheten att förändra och nyansera dessa bilder efterhand.14
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skriftligt ha formulerat de gemensamma grundstenarna för projektet

jan vet man inte alltid vad man letar efter, insikterna når man först
efterhand. Textstudier och studiebesök är därvid beprövade verktyg
på vägen mot nya förslag. Ett annat sätt är skissarbetet – ett arbete
hos yngre medarbetare. Med skissarbete avser jag enkla, ofta snabbt
utarbetade, principiella och utredande skisser. Dessa hjälper till att
strukturera tänkandet, fördjupa dialogen och finna framkomliga vägar. Från att frågeställningar nyss varit abstrakta blir de ofta med ens
väldigt konkreta. Detta är en av skissandets stora förtjänster.
Det finns dock ofta en annan och ibland mycket stark drivkraft som
kan visa sig förrädisk och som vi måhända också drogs med i inledningsvis. Viljan att snabbt komma framåt. Ibland är vi arkitekter
snara med att producera skisser som förefaller realistiska och byggbara. Det representerar ett lösningsinriktat arbetssätt. Det kan naturligtvis vara ett effektivt och bra sätt men ibland kan det vara direkt
kontraproduktivt. Man kan hamna i praktikaliteter innan man hunnit
bilda sig en uppfattning om mer betydelsefulla och för verksamheten
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centrala frågor. Kommer dessutom en hel konsultgrupp in för tidigt

sesättet? I våra försök att förstå oss på vårt tänkande och görande

kan projekt hamna helt på avvägar och få fokus på fel frågor. För att

skulle vi för en stund kunna tänka oss en förenkling av arkitekturen

undvika denna fara hävdar vissa att arkitekten helt bör avhålla sig

som en treenighet bestående av EBD, EBP och intuition. Vilken del

från att skissa i ett inledande skede – något jag ifrågasätter. Skissan-

är i så fall den mest betydelsefulla för arkitekturen? Vetenskapen,

det är ett effektivt arbetsredskap när det använts rätt.

erfarenheten eller intuitionen?

Hur går man tillväga när man tar fram förslag? Hur ser metoden
ut? I dag är detta en fråga som vi vet väcker flera, framförallt stora
beställares intresse när de söker arkitekt. Arkitektföretagen söker i
sin tur att på olika sätt möta detta genom att beskriva hur designprocessen ser ut, eller kan se ut. Hur kan beställaren, i vårt fall den
psykiatriska verksamheten, med sitt kunnande delta i processen för
att bidra till ett fullödigt resultat som motsvarar deras förväntning-

Erik Brenner skriver här i skriften att ”Dagens psykiatri är evidensbaserad det vill säga bygger på kunskap – vetenskap och beprövad
erfarenhet”. Här liksom i arkitekturen är evidensen, eller bevisen,
både vetenskapliga och erfarenhetsmässiga. Psykiatrin har varit en
lillebror i medicinens värld och inte alltid haft lätt att hävda sig inom
forskning och vetenskap. Arkitekturforskningen tycks mig delvis brottas med samma problem inom sitt fält.

ar? Det handlar då inte främst om framtagandet av lokal- och rums-

Arkitektur kan, enligt min mening, på ett aktivt sätt bidra till ett gott

funktionsprogram utan frågor av mer övergripande slag. Det kan ut-

behandlingsresultat. Men hur arkitekturen entydigt verkar är inte

tryckas som sökandet efter verksamhetens egen identitet, en image

möjligt att redogöra för. Arkitektur kan nämligen inte bygga på en-

eller ett varumärke. Så gott som alltid sammanfaller dessutom nya

bart vetenskap och på en helt medveten grund. Intuition och känsla

byggnadsprojekt med organisations- och verksamhetsutvecklingsfrå-

krävs också för ett gott resultat. Arkitektur byggs på både vetenskap

gor. Om det inte gör det initialt väcks dessa frågor så gott som alltid

och intuition. Genom att arkitekt och verksamhet försöker blottlägga

under själva skissarbetet.

och pröva sina inre bilder eller föreställningar i en intensiv dialog

Verksamhetens projektledare Lena Walther berättar på annan plats

bidrar också det omedvetna och erfarna, den tysta kunskapen, till ett

om hur inhämtning av information om Evidence Based Design, EBD,

rikligare och mer fullödigt resultat där godtycket minimeras.

var ett sätt för verksamheten att vinna ökad kunskap på. Kunde EBP,
eller Evidence Based Practice, vara ett annat? Det vill säga om vi
gjorde utvärderingar av de projekt som faktiskt byggts och använts,
skulle vi då inte finna en stor mängd praktisk erfarenhet och kunskap? Kunskap som senare möjligen skulle kunna utsättas för vetenvårt projekt – vad var annars meningen? Kan det rent av vara så att

(f 1954), är arkitekt SAR/MSA med examen från Chalmers Tekniska Högskola 1981. Han är projekterande arkitekt och partner
i White arkitekter AB.

nyttan av EBP-betraktelsesättet skulle vara större än EBD-beraktel-

xxx

skapens prövningar? Måste det inte ha varit så vi tänkt när vi sjösatte
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White arkitekter, aa.

Lite historia
Lena From

För första gången på 30 år ritas i dag vårdbyggnader
specifikt för vårdens nya ideologi ”patienten i centrum”.
Och det påverkar hur vårdbyggnaderna gestaltas, med
intima övergångar mellan offentliga, halvoffentliga,
halvprivata och privata rum och med riklig tillgång till
grönska och dagsljus. Östra sjukhusets nya vårdbyggnad för psykiatri är ett utslag av denna nya ideologi,
just nu unik i Sverige men internationellt del av en
större trend. Det hävdar journalisten Lena From när
hon som relief till denna antologis övriga texter gör en
arkitekturhistorisk tillbakablick och kort beskriver den
så kallade EBD-forskningens innebörd och betydelse.

Lena From Lite historia
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Lite historia
Lena From

Världens till namnet förste kände arkitekt var Imhotep, farao Djosers
rådgivare. Genom trappstegspyramiden i Sakkara i Egyptens gamla
rike skapade han en ny, tidigare aldrig sedd arkitektur. Därtill var
han läkare och av sådan dignitet att grekerna sedermera jämställde
honom med Askleipos, läkekonstens gud.
Det finns alltså ett belagt drygt 4 500-årigt samband mellan arkitektur och läkekonst. Inte minst därför är det märkligt att så lite forsk-
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Recept för framtiden Erik Brenner
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ning finns gjord om arkitekturens inverkan på olika läkningsproces-

sedan 1970-talet nytt i stor skala. För somatisk vård i Stockholm,

ser. Men intresset för att klarlägga eventuella samband växer. Den

Göteborg, Malmö/Lund, Falun, Umeå, Västerås och Borås. För psy-

här skriften är ett exempel på det.

kiatrisk vård i Uppsala, Karlstad och på sikt Malmö/Lund och Umeå.

Arkitektur som medicin är genom sina texter av läkare, arkitekter och

Rättspsykiatriska kliniker planeras i Göteborg, Huddinge, Falköping,

vårdbrukare unik för sin tid i Sverige, men internationellt del av en

Vänersborg, Malmö/Lund och Kristinehamn.2 För första gången på

större trend med vårdbyggnadsantologier som tvärvetenskapligt be-

mycket länge finns alltså möjligheten att jämföra ett före med ett

lyser byggnader för vård. Från Frankrike, Nederländerna, Storbritan-

efter. Den nya vårdideologin – patienten i centrum – kan för första

nien, Danmark och Tyskland finns böcker om byggnaders förmåga att

gången få lokaler skräddarsydda efter sina nya behov.

främja läkningsprocesser och efter 30 år av tystnad har arkitekturtid-

Alla tre ovan nämnda skäl bidrar också till förståelsen för det i dag

skrifterna under 2000-talet åter på allvar börjat följa vårdbyggnads-

närmast totala genomslaget för ett inom vårdbyggnadsarkitekturen

arkitekturens utveckling igen.

nytt forskningsperspektiv, Evidence Based Design (EBD). Med bas i USA,

Varför just nu?							

där de ekonomiska incitamenten för en effektiv vård är störst, har

I Europa är en viktig förklaring avregleringen av den offentliga vår-

EBD-förespråkarna från 1980-talets mitt sökt leda i bevis att stress-

den. Det har medfört att medicinsk kompetens inte längre räcker

reducerande faktorer, till exempel dämpad ljudnivå och tillgång till

för att ta hem kampen om välutbildad personal och patienter. Inte

natur, främjar patienternas läkningsprocesser. Såväl inom den soma-

minst patienterna har i allt högre grad utvecklats till kunder. Om två

tiska som psykiatriska vården. Vi ska återkomma till EBD, men först

sjukhus erbjuder likvärdig vårdkvalitet tenderar kunden att välja det

göra en tillbakablick på den psykiatriska vårdbyggnadsarkitekturens

starkaste varumärket. Och för ett lyckat varumärkesbygge är design

historia.

– arkitektur, inredningsarkitektur, konceptgestaltning – en absolut
förutsättning.1
En annan viktig förklaring är att ”40-talisterna” nu går i pension. I Sverige har denna generation vuxit upp under landets hittills starkaste
tillväxtperiod. De har en social och ekonomisk ställning som gjort
dem vana att få som de vill och de kommer inte att passivt låta sig
”läggas in” på sjukhus. Tvärtom – 40-talisterna spås i framtiden aktivt själva välja var de vill få sin framtida vård.
En tredje och avgörande förklaring – den ur forskningssynpunkt viktigaste – är att vårdbyggnadsarkitekturen i dag står inför ett paradigmskifte. Det äldre fastighetsbeståndet går inte längre att bygga
om och anpassa för vårdens behov. I Sverige byggs för första gången
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Det medvetna sjukhusbyggandets, eller snarare tillfriskningsbyggandets, historia börjar med branden av Hôtel-Dieu på Île de la cité i Paris 1772. Det var ett lika välkänt som ökänt ”storsjukhus”, anlagt av
kyrkan på 1200-talet. I fyra långsträckta, tvåskeppiga ”vårdbyggnader” blandades fattiga friska av alla åldrar med fattiga mycket svårt
somatiskt och psykiskt sjuka. Även i sängarna. Platstillgången var ca
2 700 och dödligheten före branden fler än 2 000 patienter per år.3
Branden blev startpunkten för en omfattande diskussion. Skulle sjukhusen flyttas utanför städerna? Skulle de byggas stora eller skulle
patienterna fördelas på mindre enheter? Hur skulle byggnaderna utformas?
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Även om Hôtel-Dieu enligt samtida källor stod för en exceptionell

välgörenhetsinrättningar för föräldralösa barn och fattiga åldringar.

vanvård av sina intagna, är dess tillkomsthistoria typisk för vård-

Traktater började skrivas som förespråkade en mer human vård,

byggnadsutvecklingen. Redan namnet – en sammanslagning av hôtel

inte minst av psykiatrins patienter. Chefsöverläkarens vid franska

(hotell) och dieu (Gud) – vittnar om en tid då tillfrisknande låg i Guds

Salpêtrière och Bicêtre, Philippe Pinels Traité médico-philosophique

snarare än människors händer.

de l’aliénation mentale (1798), är en av de mest kända, inte minst för

Under medeltiden anlade klostren dels rum för resande, dels sjukhus,

att hans filosofi och behandlingsmetoder fick ny spridning på 1800-

på väster respektive öster sida om klosteranläggningen.5 Alltid med

talet då de utgjorde populära motiv för de franska akademimålarna.

rum som möjliggjorde för patienterna att se och höra mässan, även

Skildras gör bland annat hur Pinel på Salpêtrière år 1775 bokstavli-

om de inte fysiskt kunde besöka den.

gen ”löser de sinnessjukas bojor”.7 I en tid då patienterna vanligen

4

Till skillnad från i Paris började många klostersjukhus tidigt separera
kroppsligt och andligt sjuka patienter men de arkitektoniska lösningarna för gruppernas respektive vårdbehov var länge i stort sett identiska. De nya planideal som började utvecklas från renässansen och
framåt var alltså oftast avsedda för såväl somatisk som psykiatrisk
vård. Planen för Ospedale Maggiore i Milano från 1456 är det mest
kända renässansexemplet som banade väg för en nyorientering. Då
fanns redan en handfull sjukhus med vårdlokalerna byggda som fyra
korsarmar, utlagda från ett centralt placerat kapell. Men med Ospedale Maggiore ökades skalan. Bakom en 300 meter lång fasad låg
en rektangel som var uppdelad i tre delar: I mitten en stor gård med
kapell och på vardera sidan gården vårdlängor utlagda som korsarmar med kapell i skärningspunkten. Efter Ospedale Maggiore var det
fram till upplysningstiden ”mest fråga om att renodla, förstora och
dekorera rutnätstrukturen”, som arkitekten och arkitekturteoretikern
Aaron Betsky uttrycker det.6
Den första genomgripande diskussionen om sjukhuset som byggnadstyp, sammanfaller alltså med upplysningen. Omedelbart efter
branden av Hôtel-Dieu startades i Paris små privata idealsjukhus och
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var fastkedjade eller inlåsta i burar var det revolutionerande av en
läkare att låsa upp fängslen. Pinel lyckades dessutom med sitt syfte:
att visa att patienterna inte var farliga för sin omgivning och att det
gynnade deras sinnestillstånd. I kölvattnet av den industriella revolutionen började man vid den här tiden också skönja ett samband
mellan omgivningens utformning och befolkningens välbefinnande.
Dödligheten var högre i fattiga, trångbodda kvarter än i glesare bebyggda områden. Kunde en luftig sjukhusmiljö minska dödligheten
även på sjukhusen?
1773 utarbetades en radikal plan för en återuppbyggnad av HôtelDieu med envåniga, friliggande vårdbyggnader grupperade i horisontellt utlagda rader på var sida om en stor gård.8 På vardera sidan
gårdsentrén låg friliggande, E-formade servicebyggnader. I fonden
av gården låg kyrkan. Nyheterna var alltså tre: vårdbyggnaderna var
envåniga, de var friliggande och skilda från service-enheterna. Här
syns med andra ord paviljongsjukhusets uppkomst: Den som med
Florence Nightingales sjukvårdsreformativa insatser under Krimkriget etablerades på allvar efter 1850-talets mitt. Plantypen som långt
in på 1900-talet kom att dominera vårdbyggandet. Som följde med
genom vårdens funktionsseparering av kropp och själ, bestod genom
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utvecklingen av specialistsjukhusen och som under 150 års produk-

sörjningsinrättning vid Drottningtorget. Anläggningen fick en egen

tion av arkitekturhandböcker proklamerades vara ”den mest perfekta

”dåravdelning” för oroliga patienter med 1,75x1,25 meter stora bås

vårdbyggnadstypen av alla”.

utan ljus och ventilation.

9

Efter 1860-talets upptäckter också av bland annat handtvättningens
betydelse för minskad smittspridning och av att bakterier inte är luftburna, följde den andra genomgripande diskussionen om sjukhuset
som byggnadstyp.10 Sjukhusen behövde inte längre placeras utanför städerna och vårdlokalerna inte längre omges av mycket luft. Nu
kunde de i stället byggas på höjden, vilket medförde tidsvinster vid
transporter och ekonomiska rationaliseringsvinster vid bland annat
dragning av tekniska installationer. Om paviljongsjukhusets framväxt
sammanfallit med utvecklingen av trädgårdsstaden, var influenserna
nu tydligt präglade av den samtida bostadsutvecklingen. Framförallt
arkitekten Le Corbusiers idéer om (bostads-)byggnaden som en maskin att leva i. Columbia-Presbyterian Hospital och Cornell Medical
Center på Manhattan i New York, brukar räknas som de tidigaste exemplen på den nya tidens ”sjukhusmaskiner”.11 Därefter var det, för
att tala med Betsky, mest fråga om att renodla, förstora och dekorera
blockhustypen. Faktiskt ända fram till i dag, när vi befinner oss mitt
i den historiskt sett tredje genomgripande diskussionen om hur sjukhusbyggnader bäst bör vara beskaffade för att främja patienternas
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1883 ersatte nya Gibraltar fattigvårds- och försörjningsanstalt den
tidigare vid Drottningtorget. Byggnaden expanderades med ”sinnessjukpaviljongen” 1893 men räckte ändå inte till för den växande
stadens behov.12 Vårdmetoderna lämnade därtill mycket övrigt att
önska: ”Ingen med den moderna sinnessjukvården förtrogen läkare,
som lärt akta och värdera de senaste årtiondenas framsteg inom den
praktiska psykiatrien, kan annat än beklaga de sjuka som fortfarande
bliva föremål för en sådan vård”, rapporterade överinspektören för
sinnessjukvården i Sverige år 1900 i en rapport.13
1919 beslöt staden att ett helt nytt sinnessjukhus skulle uppföras.14
Uppdraget att rita anläggningen gick till arkitekt Melchior Wernstedt.15 1935 öppnade Lillhagens sjukhus, uppfört utanför staden på
mark som friköpts från Hökälla säteri.16 Och det ansågs toppmodernt.
Det mest moderna sinnessjukhuset för sin tid i Sverige.17
Det är till de lokalerna som verksamhetens projektledare Lena Walther refererar i den här skriften, då hon berättar att psykiatrin på
2000-talet evakuerades till äldre lokaler som för den moderna vården hade stora brister men som hade så högt i tak att många av pa-

läkningsprocesser.

tienterna upplevde det lättare att andas. Och det är 1930-talets i dag

Tillkomsten av Östra sjukhusets nya psykiatriska klinik återspeglar

här beskriver som en redan på 1960-talet svårt nedsliten miljö, präg-

utvecklingen ovan. Verksamhetens historia kan spåras till Sancti Jörg-

lad av tvångs- och säkerhetsåtgärder i avdelningar med 40 patienter

hens Hospital som på 1200-talet grundades av dominikanerklos-

och sovsalar med 8 patienter i varje rum.

tret i Lödöse. 1528, sedan kung Gustav Vasa förstatligat klostrens

1930-talets ansvariga hade helt andra visioner då Lillhagens sjukhus

egendomar, flyttades det till Nya Lödöse och fick namnet Göteborgs

skapades. 1924 erkändes sjukdomstillstånden schizofreni, manisk-

Hospital. 1852 beslöt staden att ersätta detta med en nybyggd för-

depressiv sinnessjukdom och senil demens med officiella diagnoser.

flera gånger om- och tillbyggda sjukhus som psykiatern Erik Brenner
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Intresset för aktiv terapi ökade. Patienter kunde från 1929 skrivas in

visas i tidskriften Arkitektur är det uteslutande konstruktionsteknik

på egen begäran. Från och med år 1930 upphörde också beteckning-

och logistik med transportkulvertar, hållfasthetsberäkningar, eldrag-

arna hospital (för botliga) och asyl (för obotliga patienter). Allt blev

ningar, murverk etcetera som tas upp.22

sjukhus, i sig ett direkt uttryck för en ny inställning till de psykiskt

Det är intressant att jämföra Melchior Wernstedts texter med dem

sjuka.18 Som framgått var en ny vårdbyggnadstyp – blockhuset – nyss

som arkitekten Stefan Lundin bidrar med i denna skrift.23 Här berörs

född. Och en ny ideologi – funktionalismen – hade kopplat greppet

konstruktion och teknik knappast alls. Fokus läggs i stället helt vid

om Sveriges arkitektkår. Melchior Wernstedt fick stöd av läkaren för

respekten för patienternas integritet, strävan efter att åstadkomma

stadens sinnessjukvård, Nils Anton Nilsson, om det funktionellas be-

en så ”normal” miljö som möjligt, vikten av att skapa övergångar

tydelse för en god vårdbyggnadsarkitektur: ”…hemtrevnad är en sak,

mellan privata, halvprivata, halvoffentliga och offentliga utrymmen

anstaltstrevnad en annan. Den senare vinner man enligt mitt förme-

och vid tillkomstprocessens många tankar om hur tillgången till ljus

nande bäst genom en rationell planmässighet i ordnandet av de olika

och grönska ska tillgodoses. Pensionatet har blivit sinnebilden för

lokalerna och genom deras ändamålsenliga inredning, för sina olika

vårdmiljön. Inte den rationella maskin för vård som eftersträvades av

uppgifter. Det ändamålsenliga erbjuder alltid trevnad”.19

Wernstedt, och även av White arkitekter under om- och tillbyggnads-

Wernstedt ritade sjukhuset som en stad utanför staden med en blandning av lägre paviljonger och högre blockbyggnader. Anläggningen

Mellan Melchior Wernstedts och Stefan Lundins berättelser ligger

var traditionsenligt symmetriskt uppdelad mellan könen och hade

en vårdutveckling mot allt starkare centralisering och institutiona-

på vardera sidan om en mittaxel avdelningar för frigående, lugna,

lisering, och med det även mot allt större och mer svåröverskådli-

halvoroliga respektive oroliga patienter.20 Personalbostäder förlades

ga institutionsbyggnader. Den kulminerade under 1970-talet och får

till områdets ytterkanter och här fanns friliggande verkstäder för

i översiktslitteraturen ofta förklara sjukhusets förlorade status som

skrädderi och bokbindare, ångpanne- och maskinavdelning, bageri,

arkitektuppgift.25 Mellan berättelserna ryms också en medicinsk ut-

likkapell och mycket mer.

veckling som kort berörs av Erik Brenner och utvecklas vidare av psy-

Att sjukhuset var ett för staden viktigt åtagande omvittnas bland an-

kiatriöverläkare Lennart Bogren här i boken. Men framförallt ryms

nat av den dokumentation av projektet som 1935 trycktes i bokform

i tidsspannet en omvälvande reaktion mot institutionen som sådan.

under titeln Lillhagens sjukhus vid Göteborg: berättelse över sjukhus-

Den omfattande debatt som följde efter Milos Formans film Gökboet

bygget, avgiven i juni 1935 av stadsfullmäktiges i Göteborg byggnads-

(1975), gav en tydlig fingervisning om hur stark och utbredd kritiken

kommitté. In i minsta lilla detalj redovisas här sjukhusets tekniska

mot ”den avhumaniserade vården” var i breda samhällslager. Maria

prestanda. Med undantag för knappt en sida om färg och dekoration

Backlund ger i Arkitektur som medicin ett starkt personligt vittnes-

i byggnadskommitténs 193 sidor långa redogörelse, berörs arkitek-

börd bland annat om hur situationen för akut vårdbehövande kunde

turens sinnliga kvaliteter över huvud taget inte. När sjukhuset redo-

se ut i Göteborg vid denna tid.

21
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arbeten från 1950-talet och framåt.24
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Kritiken blev avstamp för en genomgripande förändring som lett fram

Värt att notera är dock att avdelningarna för psykiatri åter integreras

till vårdideologin som gäller i dag: Patienten – i betydelsen människan

som en del av den övriga sjukhusbebyggelsen. Den största och avgö-

som är sjuk, inte objektet patienten – står i centrum och förläggs allra

rande skillnaden mellan vårdavdelningarna för somatisk respektive

helst i enkelrum. I stället för att skjutsas runt till avdelningar för olika

psykiatrisk vård är annars, liksom tidigare i historien, säkerhetsas-

funktioner kommer vården – i form av specialistkompetens – till pa-

pekterna och lokalerna för möjlig terapeutisk sysselsättning.

tienten. Personalen arbetar öppet ute i vårdavdelningarna. Nya sjukhus förläggs inte längre utanför städerna, utan byggs som stadsdelar

Tillfriskningsprocessen hos såväl somatiskt som psykiatriskt sjuka

i eller nära dem. Gamla sjukhusområden förtätas med nya byggna-

påstås i dag gynnas av samma faktorer, av vilka många med kraft

der och till stadskvarter i staden. I stället för ”sjukhuslimporna” från

framhålls också av skribenterna i denna antologi: Frisk luft, tillgång

1960- och 70-talen byggs till skalan nedbrutna, mindre enheter. Den

till växtlighet och natur, stora ytor för bibehållande av människans

för patienten eftersträvade ”normalitet” som understryks i flera av

personliga sfär, möjlighet för patienten själv att kunna kontrollera

den här antologins texter, avspeglar sig också i sjukhusarkitekturens

ljus, ljud och ventilation, underlättande av socialt stöd (anhörigrum

bostadsliknande karaktär.

26

Lämnar vi för en stund Östra sjukhuset

med mera), bildkonst och ljud som ”positiva distraktioner”.

och ser till vårdbyggnader som för närvarande planeras eller uppförs

Det är dessa antagna tillfriskningsfaktorer som forskningsinriktning-

för till exempel somatisk vård i Borås, rättspsykiatri vid Flemingsberg

en Evidence Based Design (EBD) försöker leda i bevis. Inriktningen

och psykiatri i Uppsala finns i Sverige fler exempel på stor planflexi-

har sitt starkaste fäste vid amerikanska Center for Health Systems

bilitet bakom en samlande fasad, och avdelningar som genom olika

and Design i College Station, Texas, och drivs under ledning av bete-

avskärmnings- och låsningssystem snabbt kan krympa eller växa. Ett

endevetaren Roger Ulrich, i dag även professor i arkitektur vid Texas

slags motsvarighet till hur lägenheterna i flerbostadshusen i dag kan

A&M University. Centret är knutet till universitetets arkitekturskola

visa upp en variationsrik mängd individuella planlösningar bakom

men tvärvetenskapligt uppbyggt med forskare från många olika disci-

ett i alla fall någorlunda enhetligt yttre.27

pliner.29 Som nämndes inledningsvis drivs här tesen att stress förvärrar all sjukdom och att stressreducerande faktorer därför förbättrar

Vårdbyggnadsutvecklingen skiljer sig därmed inte från arkitekturut-

läkningsprocessen. Forskningen beaktar således inte bara den fysiska

vecklingen i stort. Den reflekterar den snarare. På samma sätt som

miljön utan också den sinnliga upplevelsen av den, genom doft, be-

trädgårdsstadens framväxt under det sena 1800-talet var parallell

röring, syn och hörsel.30

med paviljongsjukhusets, präglar de senaste årens dominerande planeringsideal ”den täta staden” i dag även sjukhusområdena. Precis
som på 1960- och 70-talen ges vårdbyggnaderna karaktären av vanliga bostadshus.28
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Att EBD fått ett sådant exceptionellt genomslag i Sverige och Skandinavien förklaras bland annat av att Roger Ulrich både arbetat och
föreläst mycket här, och att hans forskning på plats har en betydande
anförvant i denna antologis medförfattare Knut Bergsland, seniorråd-
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givare vid norska SINTEF Helse.31 Men genomslaget har varit stort,

ken före respektive efter flytten från Lillhagen till Östra sjukhuset är

även internationellt, också för att forskningsområdet arkitektur och

den första i sitt slag i Sverige. När han bland annat konstaterar att

läkning länge varit eftersatt. 1998 gjordes en utvärdering av 78 776

behovet av tvångsmedicinering och fastspänningar minskat och att

artiklar, publicerade 1966-98, som samtliga uppgett sig behandla

sjukskrivningen av personalen gått ned, ger han samtidigt det fåtal

sambanden mellan arkitektur och läkning. Bara 84 tålde vetenskap-

studier som finns något att mäta sig med.34 Och mätbara resultat

lig granskning. År 2002 gjorde samma forskarlag en uppföljande ut-

– också av omätbara värden – är oftast vad en krass marknad efter-

värdering av 2000 artiklar publicerade 1999-2002. Av dem höll bara

frågar vid upphandlingen av nästa vårdbyggnadsprojekt. Kravet på

35 vetenskaplig kvalitet. The Center for Health Systems and Design

korta vårdtider accelererar, och kan de kortas ytterligare med arki-

vill försöka råda bot även på denna brist.

tekturens hjälp, biter även argumenten för dess sinnliga värden. Där-

32

för har antologier som den här i dag stor betydelse för den fortsatta
Som framgått fanns redan under upplysningstiden ett intresse för

utvecklingen, både av forskningsfältet arkitektur och läkning och av

naturens läkande effekter på människan. Roger Ulrich var alltså långt

vårdbyggnaderna som arkitektur.

från den förste att intressera sig för sambanden, men han är den
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förste att försöka mäta dem. Kritiken mot hans forskning består från

Som Stefan Lundin påpekar i en av sina texter kan undersökningar

vetenskapssamhället främst i att den inte gått att styrka på ett över-

av mycket små områden inom den (natur-)vetenskapliga forskningen

tygande sätt. När som exempel det nederländska forskningsprojektet

ibland få stora konsekvenser. För att stärka hans tes, kan nämnas att

The Architecture of Hospitals nyligen beställde en fristående undersök-

det var en undersökning av en 13-bäddars kirurgavdelning som i mit-

ning av ett antal faktorer som inom EBD-forskningen påstås gynna

ten av 1980-talet startade ”enkelsrumsrevolutionen”.35 I en lång, väl-

läkningsprocessen – natur, dagsljus, frisk luft och tystnad – genomför-

argumenterad inlaga till den egna praktikens försvar delar han här

des den genom 97 parallella studier. Resultaten gav underlag för att

den skarpa kritik som från arkitekter världen över riktas mot fors-

tillgång till natur och frisk luft påskyndar läkningsprocessen, något

karsamhället i stort. EBD-forskningen inbegripen. I kravet på kvanti-

som landskapsarkitekten Carina Tenngart Ivarsson utvecklar vidare

fierbarhet förringas den kreativa processens egenvärde. Arkitektens

i den här antologin. Men några slutsatser om att dagsljus främjar

erfarenhetsbaserade, konstnärliga och intuitiva utforskningsarbete

läkeprocessen, eller att tystare lokaler gör det, gick inte att dra.33

tillmäts liten eller ingen betydelse alls – trots att det är den absolut

För psykiatrins del tillkommer problematiken att avgöra i vilken mån

viktigaste och avgörande faktorn för resultatet i byggd form.

studier som huvudsakligen utförs på somatiska vårdavdelningar har

Den vårdbyggnadsantologi som kraftigast hittills hävdat att det där-

relevans för den egna verksamheten. Ett försvinnande litet antal stu-

för krävs en nyorientering, att nytt språk som kan uttrycka arkitektu-

dier av sambandet mellan vårdbyggnader för psykiatri och patienters

rens värde, är danska Sansernes Hospital (Sinnenas sjukhus, 2007).

tillfrisknande finns än så länge utförda. Psykiatriöverläkaren Lennart

När nya förhållningssätt lägger grunden till en ny sjukdomsuppfatt-

Bogrens statistiska jämförelse över förhållandena på psykiatriklini-

ning som ser människan som helhet, krävs också ett nytt vetenskap-
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ligt paradigm som ersätter det kliniskt evidensbaserade som härskar
innan han som så många andra tvingas konstatera att nästan ingen

1 Storcks, Holger: ”Hospital Branding”, i Meuser, Philipp & Shirmer, Christoph: New Hospital
Buildings in Germany; Volume 2; Specialist Clinics and Medical Departments, Berlin 2006, sid.
42-43.

forskning på området arkitektur och tillfriskning i dag finns gjord.36

2 From, Lena: ”Med patienten i centrum”, i Arkitektur 7:2007, sid. 12-22.

i dag, kräver där bland andra professorn och forskaren Lars Heslet

Och ja, vi behöver ett nytt språk. Begreppen måste utvecklas. Den
kliniska forskningen behöver öppna sig för vårdbyggnadsarkitekturens sinnliga egenskaper och för fler utforskningsmetoder. Men, ska
ett nytt språk på allvar kunna skapas för hur arkitektur påverkar oss
människor måste även arkitektkåren öppna sig för och vilja ta till
sig den kliniska forskningens resultat.37 Imhoteps dubbla verksamhet
som läkare och arkitekt ger vägledning. Korsbefruktning utvecklar!

3 Berättelsen baseras i det följande där inte annat anges på följande källor: Betsky, Aaron:

“Framing the Hospital: the Failure of Architecture in the Realm of Medicine”, i Wagener, Cor
(red.): The Architecture of Hospitals, Rotterdam 2006, sid. 68-75. Meuser, Philipp & Shirmer,
Christoph: New Hospital Buildings in Germany; Volume 1; General Hospitals and Health Centres,
Berlin 2006, sid. 9-22. Pevsner, Nikolaus: ”Hospitals”, i Pevsner, Nikolaus: A history of building
types, Oxford 1986 (1976), sid 139-158. Wagener, Cor: ”Five Revolutions: A Short History of
Hospital Architecture”, i Wagener, sid. 5-41.
4 Staudt, Joachim: ”Psychiatry”, i Meuser & Shirmer 2006, sid. 23. Wagener, Cor: “The Culture
of Hospitals”, i Wagener, sid. 26.
5 Enligt idealplanen från 820-talet för benediktinerklostret i Sankt Gallen, Schweiz.

För egen del är jag tills jag överbevisats om motsatsen övertygad om

6 Betsky i Wagener, sid. 71. Planen är från 1456. Arkitekt var Florentine Filarete.

att mer forskning kan leda i bevis det jag ur ett vetenskapligt per-

7 Pinel löser de sinnessjukas bojor, är titeln på en berömd historiemålning av Tony Robert-

spektiv för närvarande bara tror mig veta: Arkitektur är läkning.

Fleury från 1876.

Lena From
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medverkat i publikationer om arkitektur, bildkonst och nutida
koreografi, samt skrivit egna böcker om koreografen Kenneth
Kvarnström och formgivaren Ingegerd Råman.

8 Upphovsmän var Jean-Baptiste Le Roy tillsammans med Charles-Francois Viel.
9 Se till exempel Kuhn, F. O., Handbuch der Architectur, Teil IV, Halbband 5, Heft I (Krankenhäuser), Stuttgart 1897. Vårdbyggnaderna för män respektive kvinnor organiserades i
paviljongsjukhuset vanligen symmetriskt på vardera sidan om en mittaxel. Inom byggnaderna
organiserades vårdavdelningarna varierande efter två principer. Endera vertikalsystemet, med
matsalar i bottenvåningen, dagrum på plan två, därefter två eller flera våningar sovrum och
sovsalar, avslutningsvis arbetssalar på vinden. Eller horisontalsystemet, där avdelningar förvisso kunde travas på varandra, men där varje avdelning i ett plan samlade alla ovan nämnda
funktioner. Åman, Anders: Om den offentliga vårdens historia; Byggnader och verksamheter
vid svenska vårdinstitutioner under 1800- och 1900-talen; En historisk undersökning, Stockholm 1976, sid. 177. Nämnas bör också att upplysningstiden utvecklade även det radiella
planidealet, med vårdlängorna arrangerade som ekrar i ett hjul med kapell i mitten och servicefunktioner i ”fälgen”, till exempel av Bernard Poyet och Claude-Philippe Coquéau (1785).
Plantypen fick inte något genomgripande genomslag för vårdbyggnadsarkitekturen, men väl
för fängelsearkitekturen.
10 Handtvättningens betydelse konstaterades av Joseph Lister, hur bakterier sprids kartlades

av Louis Pasteur.
11 Arkitekter var James Gamble Rogers (1926-30), respektive Cooledge, Shepley, Bullfinch

& Abbot (1933).
12 Magnusson, Britta: 50 år av psykiatrins historia – en tillbakablick, Mölndal 1982, sid. 4-6.

Åman sid. 146. Från 1939 en del av Vasa sjukhus. Arkitekt var Adrian Crispin Petterson.
13 Beyer, Henning: ”Sjukhusfrågans uppkomst och utveckling”, i Lillhagens sjukhus vid Göte-
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borg: berättelse över sjukhusbygget, avgiven i juni 1935 av stadsfullmäktiges i Göteborg byggnadskommitté, Göteborg 1935, sid. 7.

hos patienter och personal. Se till exempel Hamilton, Kirk: ”Evidence Based Design and the
Art of Healing”, i Wagener, sid. 271-278.

14 Något om begreppen. Det som i dag heter psykiatrisk vård, kallades fram till 1959 för sinnessjukvård och från 1959-1966 mentalvård. Fram till 1959 kallades de nyanlagda sjukhusen
för psykiatri således för sinnessjukhus, och mellan 1959-1966 mentalsjukhus.

31 Roger Ulrich var under 1970-80-talen periodvis verksam som forskare vid Uppsala och

15 Melchior Wernstedt fick uppdraget 1927 för att han ansågs ha presenterat det mest kost-

nadseffektiva förslaget bland dem som inbjudits skissa på ett sådant. Utöver Melchior Wernstedt, var det arkitekterna Karl M Bengtson och Ernst Torulf. Överläkaren E Lauritzen och
medicinalstyrelsens arkitekt Carl Westman hörde till dem som yttrade sig över förslaget. Beyer
sid. 15-17.

Lunds universitet och har senare gästforskat vid Karolinska Institutet. Biosketch: Roger S. Ulrich, Ph.D, http://archone.tamu.edu/architecture/faculty/ulrich/vitae.html, tillgänglig 200809-05.
32 Utvärderingen utfördes av A J Owens, H A Rubin och G Golden, här refererad genom

McCuskey Shepley, Mardelle: ”Evidence Based Design and Architecture”, i Wagener, sid. 269.
33 Berg, Agnes van den och Wagener, Cor: ”Healing by arhcitecture”, i Wagener, sid. 28, med

16 Magnusson, sid. 11.

hänvisning till Berg, Agnes van den: Health impacts of healing environments: A review of the
benefits of nature, daylight, fresh air and quiet in healthcare settings, Groningen 2005.

17 Åman, sid. 314.

34 En jämförande studie gjord i Storbritannien av förhållandena före och efter flytten av den

18 A.a. 311-313.

psykiatriska kliniken South Downs Health NHS Trust i Brighton, till nybyggda lokaler, Mill
View Hospital Hove, en av få som gjorts i Europa, visar än mer häpnadsväckande resultat.
Bland annat minskade tvångsmedicineringen med 70 procent. Se Lawson, Brian: “Healing
architecture”, i The Architectural Review, March 2002, http://findarticles.com/p/articles/mi_
m3575/is_1261_211/ai_84670328, tillgänglig 2008-09-05.

19 Wernstedt, Melchior: ”Byggnader och anläggningar”, i Lillhagens sjukhus, sid. 26.
20 De frigående patienterna förlades främst till paviljongerna, medan de oroliga patienterna
fick bo i upp till sex våningar höga blockhus. Här fanns enkelrum, rum för två patienter, och
sovsalar med plats för 6-10 patienter per sal, alla garanterade ett visst minimiutrymme. A.a.
sid. 27-31.
21 Beyer, Henning: ”Byggnadskommitténs verksamhet”, i Lillhagens sjukhus, sid. 18-20.
22 Wernstedt, Melchior: ”Byggnader och anläggningar”, i Lillhagens sjukhus, sid. 33-34. Wernstedt, Melchior: ”Lillhagens sjukhus”, i Arkitektur 9:1934, sid. 153-167.
23 Se även Lundin, Stefan: ”Östra sjukhuset Göteborg”, i Arkitektur 7:2007, sid. 22-28.
24 Björkman, Armand: ”Lillhagens sjukhus i Göteborg”, i Arkitektur 6:1964, sid. 153-156.

35 Det så kallade Planetree-projektet. Malkin, Jain: ”Healing Environments as the Century

Mark: the Quest for Optimal Patient Experiences”, i Wagener, sid. 260. För en kortfattad
information om Planetrees designkoncept, se exempelvis “Twenty-Five Years of Planetree
Design”, Healthcare Design, Vol. 3, No. 3, Sept, 2003. Tillgänglig 2008-08-29 http://www.
healthcaredesignmagazine.com/ME2/dirmod.asp?sid=&nm=&type=Publishing&mod=Pub
lications%3A%3AArticle&mid=8F3A7027421841978F18BE895F87F791&tier=4&id=62682
00C97CC47C5B3FFEFBC69B3B629.

son, Fredrik: ”Tendenser i europeisk bostadsarkitektur”, i Arkitektur 3:2007, sid. 42-49.

36 Heslet, Lars: ”Sanningens mirakel”, i Heslet, Lars och Dirckinck-Holmfeld, Kim (red.):
Sansernes Hospital, Köpenhamn 2007, sid. 248. Heslet hänvisar till psykoneuroimmunologi
och biomusikalisk forskning. I boken gör redaktörerna också en analys enligt den franske
sociologen Pierre Bourdieus metod av förhållandet mellan vetenskapligt kapital och makt,
respektive socialt kapital och läkningseffekter. Där kopplingen mellan vetenskapligt kapital
och makt är stark, är patienternas rum de lägst prioriterade i vårdbyggnaden. Där sambandet
mellan socialt kapital och läkningseffekter är starkt, är förhållandet det omvända: patienternas rum prioriteras mest och personalrummen minst. Läkarnas kontor hamnar mitt i, i båda
fallen. Dirckinck-Holmfeld, Kim och Heslet, Lars: ”Rummets og kunstens metafysik”, i Heslet
&Dirckinck-Holmfeld, sid. 272-273.

28 Bakom ett gemensamt skal döljs i dag en rumsorganisation som genom avskärmningar på

37 Kirk Hamilton vid Center for Health Systems & Design har tagit fram en 4-stegsmodell för

25 Se till exempel Wagener, Cor: ”The Architecture of Hospitals”, i Wagener, sid. 10-14. Både

under borgerskapets framväxt på 1800-talet och under de europeiska välfärdsstaternas uppbyggnad efter andra världskriget, attraherade vårdbyggnaderna sin tids absolut bästa arkitekter. Inte minst i Sverige, där i tur och ordning Axel Kumlien, Ture Stenberg, Gustaf Wickman,
Carl Westman och Hakon Ahlberg verkade som Medicinalstyrelsens arkitekt. Åman sid. 307.
26 From, sid. 12-22.
27 Forskaren Fredrik Nilsson kallar träffande fenomenet för ”sammanhållen mångfald”. Nils-

olika sätt låter sig kombineras till större eller mindre enheter/lägenheter. Se vidare Nilsson,
Fredrik: ”Tendenser i europeisk bostadsarkitektur”, i Arkitektur 3:2007, sid. 42-49.
29 Center for Health Systems & Design, http://archone.tamu.edu/chsd/, tillgänglig 2008-09-

05.
30 Ibid. För att kunna mäta effekterna drivs vid Center for Health System & Design bland

hur arkitekter som är otränade i att läsa bland annat forskningsresultat kan utveckla sin kompetens på området och därmed styrka sin roll gentemot andra aktörer. Se Hamilton, Kirk D:
“Four Levels of Evidence-Based Practice”, i AIA Journal of Architecture, January 2006, http://
www.aia.org/nwsltr_aiaj.cfm?pagename=aiaj_a_20041201_fourlevels, tillgänglig 2008-0905.

annat det så kallade Pebble Project, där vårdanläggningar under tre år utvärderas utifrån en
designbaserad manual som relaterar mäter exempelvis kostnadseffekter och upplevd hälsa
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Ritningar

”

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 är den mera slående än
någon annanstans.

”

Anders Åman
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Efterord
Det är nu åtta år sedan programarbetet för psykiatrin på Östra sjukhuset startade.
Nästan tre år sedan byggnaden färdigställdes. Två år sedan den belönades av ”Forum för vårdbyggnadsforskning” med Vårdbyggnadspriset 2007. Intresset för det som
gjorts är fortfarande påfallande stort. Psykiatrin måste ibland tacka nej till förfrågningar om studiebesök från dem som planerar att bygga nytt för psykiatrin, allt för
att inte äventyra det ordinarie vårdarbetet. Men det är inte bara våra kollegor som
gett uttryck för sina positiva reaktioner. De har också delgetts oss från ett mer betydelsefullt håll, direkt ifrån patienter, anhöriga och personal. Och det är naturligtvis
dit vi strävat – till dem vi velat nå. Och deras omdömen relaterar sig påtagligt ofta
till själva den fysiska utformningen.
I denna antologi konstateras att arkitekturen som sådan utgör en betydelsefull del
av den helhet som vårdmiljön utgör. Här påstås också att arkitekturen har haft en
avgörande betydelse för att antalet tvångsåtgärder i form av tvångsmedicinering och
fastspänning minskat avsevärt – med ungefärligen en tredjedel respektive nästan
hälften i antal – och att personalens sjukskrivningstider sjunkit mer än på andra håll
inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och att upplevelsen av hot och våld minskat
markant. Fakta som blir tydliga vid en jämförande statistik mellan förhållandena
före respektive efter flytten till de nya lokalerna. Vi kan emellertid inte med säkerhet
beskriva exakt vad i vårdmiljön eller mer specifikt vad i arkitekturen som lett till
detta. Allt verkar samverka på ett intrikat och komplext sätt. Men de fyra viktigaste
faktorerna torde vara:
•

få patienter per avdelning

•

rymliga lokaler

•

eget rum

•

fri utomhusvistelse

Att själv kunna gå ut i en trädgård ger patienten en ökad frihetskänsla och är troligen den enskilt viktigaste, förbättrande lösningen som psykiatrin på Östra sjukhuset
bidragit med. Utemiljöns rekreativa effekter framstår i dag allt tydligare. Men, efter
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två års verksamhet vi vet nu också, trots ambitioner om en komprimerad avdelning

Avslutningsvis vill vi framföra vårt tack för att ”Arkitektur som medicin” - från att ha

med god överblick, att de större ytorna och de egna rummen väsentligen ökat perso-

varit en förflugen idé - nu faktiskt kommit till utförande. Ett tack först till dem som

nalens arbete för att kunna nå en fullgod kontroll över patienterna på avdelningen.

uppmuntrade och trodde på bärkraften i idén och till dem som också stött den eko-

Det finns också andra fysiska lösningar vars betydelse för slutresultatet vi skulle vilja

nomiskt – ”ARQ – Stiftelsen för Arkitekturforskning”. Tack också till den psykiatriska

veta mer om: Hur bemötandet ser ut i entréer, på akuten och på avdelningarna.

verksamheten som lät oss förstå betydelsen av visioner - visioner om en mer human

Hur en mindre institutionaliserad utformning påverkar patienters och personalens

vård där arkitekturen har en betydelsefull roll, och till Västfastigheters för sin tro på

självbild. Hur hela team med alla kompetenser samlade inom avdelningen påverkat

arkitekternas förmåga och på dialogens betydelse. Tack för ett gott samarbete mellan

behandlingsarbetet.

konsulter och för entreprenörens ambitioner. Och naturligtvis ett mycket stort tack
till de skribenter som delat med sig av sina iakttagelser och sitt kunnande.

Från antagande till absolut visshet är steget långt – det leder in i forskningens värld.
Här är kunskapen, som framgått, eftersatt om sambandet mellan arkitektur och
vårdresultat. Det betyder inte att lösningarna behöver hemfalla till godtycke. Arkitektur är ett vitt och komplext fält. Vi måste respektera det faktum att det också finns
intuitiva och konstnärliga ställningstaganden. Det är besynnerligt men samtidigt fas-

Sist men inte minst vill vi rikta ett stort tack också till personal och patienter. Det är
faktiskt ni som gett flera av oss en intressant och personligt utvecklande resa som ett
dylikt projekt utgör. Som gett oss glädjen av att ha deltagit i ett meningsfullt arbete.
Genom ”Arkitektur som medicin” hoppas vi att en del av det vi erfarit också kommit
er läsare till del.

cinerande att vår medvetenhet är så begränsad kring frågor som rör arkitektonisk utformning. Innan vi säkert vet, måste vi agera utifrån det vi gemensamt kan uppfatta
som rimligt. Det är i samverkan med verksamhetens vision om vård och behandling,
i all sin komplexitet och rikedom på aspekter, som den mänskliga och effektiva arkitekturen och vården skapas.

Göteborg maj 2009
Lena From							
Stefan Lundin

Under senare tid har vi också märkt ett allt tydligare önskemål om en mer medvetet
utformad arkitektur, men också en mer medvetet utformad process där verksamheten
själv önskar ett än mer direkt och utvecklat deltagande. Tvärvetenskaplighet och en
närmare knytning mellan praktik och universitet och högskolor växer sakta men
säkert fram. I det enskilda projektet kan det handla om att våga ställa upp ett fåtal
enkla antaganden om de fysiska lösningarnas betydelse för att sedan enkelt utvärdera dessa och sprida sina iakttagelser - utan krav på vetenskaplighet i ett första
steg. Så kan en mer medveten kunskap möjligen byggas. För er som står i begrepp att
bygga – ta chansen att jämföra ett före med ett efter – till er och andras glädje!
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English summary
This publication is addressed to everyone about to plan buildings for mental care. The
focus of attention is on the new Östra Sjukhuset psychiatric department at the Sahlgrenska University Hospital, Göteborg (Gothenburg), a building whose gross area of
18,800 sq. m. contains, among many other things, 9 wards with a total of 120 beds.
The building was awarded the 2007 Swedish Healthcare Building Prize, a biennial
distinction based on assessment by both medical and architectural experts and highlighting outstandingly good, new nursing architecture. The citation refers to the new
Östra Sjukhuset psychiatric department as “[providing] excellent support for the view
that architecture can significantly promote the patients’ recovery.”
But how?
This question is answered in various ways through the texts in this book, which is a
unique compilation of its time in Sweden, while internationally seconding an incipient trend of healthcare building anthologies shedding an interdisciplinary light on
buildings for healthcare. This is what makes Architecture as Medicine particularly
important. The Östra Sjukhuset psychiatry department is here described architecturally from the viewpoint of doctor and psychiatrist, activity leader and patient, art
historian, landscape architect and – not least – architect.
The importance of the physical environment for patients’ recovery, then, is a pivotal
concern. Through its interdisciplinary perspective and its concerted description of the
department’s background, gestation and nursing conditions, Architecture as Medicine
also provides concrete material for comparison with the few existing international
studies. And such material is needed today. There is a strong conviction, not least in
the architect’s profession, of the healing power of architecture. Scientifically verifiable
facts lending credence to that conviction are still very much lacking.
The basic question running like a scarlet thread all through this anthology stems
directly from the psychiatry management and was addressed to White Arkitekter
as soon as they had been awarded the brief, namely: Can a healing environment be
created for psychiatric care?
English summary
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Psychiatrist Erik Brenner, who chaired the project management group for the new

now stands. Deliberations concerning concrete facts – the preconditions dictated by

wing, replies emphatically in the affirmative. His contribution describes his personal

the plot and the floor plan of the wards – run parallel to deliberations about architec-

experiences of the development of psychiatry from the 1960s down to the present day,

tural quality, e.g. concerning the admission of daylight into rooms and gardens. Here

giving an insight into changes in Sweden generally, in Göteborg more specifically, and

again there is feedback to the staff’s original desiderata. For example, the architects’

by viewing advances in medical science in relation to healthcare buildings he com-

arguments helped in the end to transform the programme requirement of “sheltered

municates his belief in the healing power of the built environment.

patios”, meaning segregated, enclosed exercise yards, into verdant “paradise gardens”

Lena Walther, project leader for the operation, contributes two chapters, describing
operational requirements for the process and how different task forces within the operation can be organised. Organisationally, she finds it essential for people in positions
of managerial responsibility – in other words, people with decision-making powers
– to be included in the task forces. Most importantly for the task forces, content
and building need to be planned in parallel, so that the values the new building is

value of the architect’s creative process and working methodology. This includes preliminary sketching and everything going by the name of intuition, silent knowledge
and unconscious experience. Criteria which are not readily quantifiable but whose
consequences are just as important and decisive as scientific evidence.
Maria Backlund, writing on the strength of 25 years’ experience as a user of psychia-

psychiatry department, the staff formulated their wishes through the target image of

tric care, gives her verdict on how the architects have succeeded in their mission. The

”The six small buildings”, defined as smallness of scale, an attractive exterior, small

new Östra Sjukhuset psychiatry wing has strengthened the status of psychiatry and,

wards, good opportunities for experiencing natural surroundings, and colour and

consequently, of psychiatry patients, she finds, but hastens to add: “No amount of yel-

form conducive to the healing process.

low ochre on the walls will help unless kindness, care and knowledge are forthcoming

headed by Architect SAR/MSA Stefan Lundin as lead architect. In three separate
chapters he conveys numerous angles of approach to the genesis of the architecture,
from idea to finished building. In the first, ”Over to the architect” (“Arkitekten har
ordet”), he enters into a dialogue with the staff desiderata, showing how these have
all the time been twisted and turned in relation to the architects’ experience. In particular he problematises the real meaning of the desideratum of a free and open
atmosphere and the nature of a healing environment: “Can the good qualities of
nature also act through natural materials? Through polished stone and oiled oak for
the flooring?” is one of the questions he poses. His second chapter, ”Focus on the buil-
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fically speaking” (“Rent vetenskapligt alltså”), we have a plaidoyer for the intrinsic

intended to provide will not be lost en route. In the case of the new Östra Sjukhuset

White Arkitekter entrusted the task of interpreting this operational vision to a team
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to which patients in the wards would have ready access. Finally, in ”Purely scienti-

from the staff.”
Psychiatry Consultant Lennart Bogren’s statistical comparison of conditions in the
psychiatry department before and after the transfer to Östra Sjukhuset is the first of
its kind in Sweden. He notes that the need for compulsory medication and restraint
has declined sharply and that staff sickness absenteeism is lower than it used to be.
Between 2005 and 2007, the number of compulsory injections fell by almost onethird per quarter. Restraint cases declined during the same period by almost half.
Sickness absence among the staff dropped by a third. This last mentioned suggests
enhanced job satisfaction, which in turn should impact favourably on the patients.

ding” (Byggnaden i focus), is in the nature of an architect’s description, methodically

Landscape architect Carina Tenngart Ivarsson analyses the importance of the outdoor

piloting the reader all the way from the initial thoughts to the finished building as it

environment, light, sound and art for the patients’ healing process and staff health
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in the workplace. The problematic security and secrecy aspects of the open gardens

hologies have now been published in France, the Netherlands, the UK, Denmark and

are not to be underplayed, she writes, but the positive physical, mental and social

Germany which in their various ways are aimed at demonstrating the healing power

health effects greatly outweigh the risks. The greatest strength of the project lies in

of architecture. The need for short lengths of stay is growing at an accelerating rate

the architects and the staff having resolved not to compromise on opportunities for

and if hospitalisation periods can be further reduced with the aid of architecture, then

the patients to spend time outdoors.

– cynical as this may seem – arguments for the sensory values of architecture will

Internationally renowned healthcare institution analyst Knut Bergsland draws the
conclusion that the new Östra Sjukhuset psychiatry building has been designed with

carry a good deal of weight. Architecture, in other words, has become an important
competitive factor.

the utmost understanding of the overarching requirements which he now feels should

To us, the editors of this publication, it goes without saying that everyone – whether

apply to all psychiatry buildings: the architecture must underpin the patients’ nor-

sick or healthy – is entitled to high-quality architecture, regardless of economic fluc-

mality in the best possible way, for example through outdoor access, high-quality

tuations. We are convinced of the importance of architecture for human wellbeing.

building and interior furnishing materials and opportunities for activation. He per-

The architecture and design of public healthcare buildings are especially important

ceives weaknesses in the main entrance, which is hard to find, and in the smallness

because, like the quality of care and nursing, they are a yardstick of society’s solida-

of the occupational therapy rooms. But the strengths outweigh the weaknesses. Once

rity with its most vulnerable members. We hope this anthology will inspire further

inside the building, for example, it is easy to find one’s way around, the courts are

development, both of research into the connection between architecture and healing

well dimensioned and designed, daylight is plentiful and the patients have rooms of

and of healthcare buildings as architecture.

many different kinds at their disposal at the same time as due provision is made for
necessary surveillance by the staff.

Göteborg, May 2009

Journalist and art historian Lena From observes in her concluding summary that this

Lena From							

is the first time in 30 years that buildings have been specifically designed for a new

Stefan Lundin

healthcare ideology, that of “putting the patient at the centre of things”. She briefly
outlines the history of psychiatric care buildings from the Middle Ages onwards and
provides an introduction to the concept of Evidence-Based Design, EBD for short, since
the ideology of this American-based approach has had an important bearing on the
staff preferences and on the architects’ mental processes concerning the new Östra
Sjukhuset psychiatry department. It should be underlined, however, that the concept
is not uncritically applied in the building itself or in this publication.
As has already been remarked, research into the connection between architecture and
the healing process has been neglected hitherto, both in Sweden and internationally,
but interest in clarifying possible connections between the two is growing and ant-
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Lena From		
journalist, konstvetare

Stefan Lundin		
arkitekt

Carina Tenngart Ivarsson		
landskapsarkitekt

Arkitektur som medicin är den första antologin
i Sverige som belyser arkitekturens betydelse för läkningsprocessen hos den som drabbats av psykisk sjukdom.
Upplägget är tvärvetenskapligt. Ur patientens, verksamhetsledarens, psykiatrikerns, konstvetarens, landskapsarkitektens och inte minst arkitektens perspektiv tolkas
och diskuteras hur den fysiska miljön påverkar patienternas tillfrisknande.
I fokus står Östra sjukhusets nya psykiatriska klinik
vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, ritad
av White arkitekter och belönad med prestigefyllda
Vårdbyggnadspriset 2007.
Architecture as Medicine is Sweden’s first anthology on the importance of
architecture for the healing process in a person afflicted with mental illness. The
approach is interdisciplinary. The building as a physical environment for care is
described from the viewpoint of the patient, the doctor, the psychiatrist, the project
leader, the art scholar, the landscape architect and, not least, the architect. The

Lena Walther
projektledare

		

focus of attention is on the new Östra Sjukhuset psychiatry department at the
Sahlgrenska University Hospital, Göteborg (Gothenburg), Sweden, designed by
White Arkitekter and awarded the prestigious Healthcare Building Prize for 2007.

Hans Wretling
fotograf

		

