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A G E N D A

• ”Det svenska vårduppropet”
• Från praktik till forskning
• EBD – räddaren i nöden?
• CVA – bidrar till kunskap och engagemang
• Andra svenska forskarmiljöer
• ARCH – nordisk vårdbyggnadsforskning
• Hur ökar vi vår kunskap? 
• Avslutning



https://www.svd.se/nya-vardbyggnader-haller-inte-mattet

https://www.svd.se/nya-vardbyggnader-haller-inte-mattet


• Politisk ambition att öka 
sjukvårdbyggandet

• Stor efterfrågan på 
arkitekttjänster

• Fortsatt låga arvoden
• Fastighetsförsörjarna hinner 

inte med  att leda processer 
och projektering

• Bristande kompetens i 
projektledning

• Mer fokus på byggkostnad –
inte verksamhetsnytta

• Ökad influens från 
entreprenörer via 
”parteneringprocesser”

• Få arkitekter på beställarsidan 
– svårt att få gehör för mjuka 
värden

- Dålig kostnadsmedvetenhet?
- Utdragna planeringsprocesser?

https://www.svd.se/nya-vardbyggnader-haller-inte-mattet

https://www.svd.se/nya-vardbyggnader-haller-inte-mattet
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2001 
SU Östra, psykiatri - programarbetet startar …



2006 
SU Östra, inflyttning



2007 
The design of the spaces supports the 
organizational goal of achieving a healing 
environment for inpatient care. The building 
offers outstanding support for the assertion 
that architecture can do a great deal to 
promote patient healing. 

(Forum Vårdbyggnad, 2007, p. 2)



2009 / 2010
Architecture as Medicine –
the Importance of Architecture for Treatment Outcomes

http://utforska.white.se/?tab=Allt&q=arkitektur+som+medicin

http://utforska.white.se/?tab=Allt&q=arkitektur+som+medicin


2009 / 2010
En främling korsar mitt spår …



2009 / 2010
Architecture as Medicine –
the Importance of Architecture for Treatment Outcomes



2012
Towards a design theory for Reducing Aggression 
in Psychiatric Facilities

http://conferences.chalmers.se/index.php/ARCH/arch12/paper
/viewFile/426/67

http://conferences.chalmers.se/index.php/ARCH/arch12/paper/viewFile/426/67


Rågården. Rättspsykiatri 
med mänskligt ansikte
ARQ 2015

Östras psykiatri- tio år 
senare
ARQ 2017 -

Den fysiska miljöns betydelse 

för ungdomar som vårdas inom 

de särskilda ungdomshemmen

SiS 2017 - 2020

Nu pågående forsknings och utvecklingsprojekt …
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http://publications.lib.chalmers.se/publication/223475-
healing-architecture-evidence-intuition-dialogue

http://publications.lib.chalmers.se/publication/223475-healing-architecture-evidence-intuition-dialogue


Evidence-based medicine is the 

conscientious, explicit and judicious use of 
current best evidence in making decisions 
about the care of individual patients. 

(Sackett D, 1996)

Evidence-Based Design is a process 
for the conscientious, explicit, and judicious use 
off current best evidence from research and 
practice in making critical decisions, together 
with an informed client, about the design of 
each individual and unique project.”

(Hamilton and Watkins, 2009, p.9) 



The fragrance of evidence …



Evidence >    Best practice   >   Intuition





Helhet - orsak och verkan….



Sensory environment on health-related 
outcomes of hospital patients (Review) 2012

For other aspects [except music, author’s remark] of 
hospital environments, there are not very many well 
designed studies to help with making evidence-
based design decisions. The studies that have been 
included in this review show that physical changes 
made to ’improve’ the hospital environment on the 
whole do no harm.

Drahota, et al. (2012) Sensory environment on health-related outcomes 
of hospital patients. s.2.



Evidens – ”slutsatser”

• Evidens finns men dess omfattning är 
(starkt) begränsad

• Evidens ensamt kan inte utgöra 
grunden för god arkitektur

• Men forskning är en viktig grund för 
god arkitektur

• Forskningskunskap måste 
översättas/tolkas av känslor och 
intuition för att omsättas till 
arkitektur.

• Visa respekt för sådant vi inte vet!

Evidence-informed design
… är vi ”informerade”?



Evidence   >    Best practice   > Intuition



Den som tillhör hälso- ocjh
sjukvårdspersonalen skall utföra sitt 
arbete i överensstämmelse med 
vetenskap och beprövad erfarenhet

Lag (1994:953) om åligganden för personal inom hälso- och 
sjukvården. Allmänna ålägganden. 2§.



Beprövad erfarenhet

• Benchmark
• Goda exempel, egna och andras
• Studiebesök
• Konferenser & seminarier
• Litteratur & Google
• ….

Sådant vi gör
men …
kunde vi göra det mer strukturerat/systematiskt?



Evidence   >    Best practice   >   Intuition



”Den är inte bara ‘intuition’, inte bara någon 
slags oförklarlig ‘förmåga’ eller ‘begåvning’. Den 
är det direkta resultatet av en kontakt med den 
grundläggande verkligheten.”

Pirsig, R. M. (1978) Zen och konsten att sköta en motorcykel. s 265.
. 



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.

(enligt Pirsig, R.M., ”Zen och konsten  att sköta en motorcykel, 1978)

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=vetenskapsm%C3%A4n&source=images&cd=&docid=7vyJ48Grl4kwPM&tbnid=pm1KcPR_LIc15M:&ved=0CAUQjRw&url=http://101judar.blogspot.com/&ei=paKUUe_hK8HX4ATBloHoCA&bvm=bv.46471029,d.bGE&psig=AFQjCNGwWnZAV8pUjqrbmY38TqonKUjgJA&ust=1368781831661239


Intuition

• Tyst kunskap / Tacit Knowledge – outalad (ej medsvetandegjord
kunskap)

• Praktisk hantverkskunskap /lärlingsrelation
• Ha respekt för det man inte vet!

Hur får vi gehör för mjuka värden?



Inte längre bara sjukvård ….
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CVA Centrum för Vårdens Arkitektur

Centre for Healthcare Architecture

Peter Fröst, PhD, Konstnärlig professor, föreståndare

Göran Lindahl, PhD, Docent, Forskningsledare

Christine Hammarling, Adjungerad professor

Roger Ulrich, PhD, Gästprofessor(utb

Inga Malmqvist, PhD, Biträdande professor

Marie Strid, PhD, Projektledare, Vice –prefekt Arkitektur

Josefina Hinnerson, PhD, Projektledare

Morgan Andersson, PhD, Gästforskare

Elizabeth Marcheschi, PhD, PostDoc

Helle Wijk, PhD, (Sahlgrenska Akademin) Docent

Marie Elf, PhD, (Högskolan Dalarna) Docent, Projektledare

Anna Bengtsson, PhD, (SLU)

Maria Berezecka, PhD student

Saga Karlsson, PhD student

Stefan Lundin, PhD student

Elke Miedema, PhD student

Anna Anåker (Hd + Ki), , PhD student

Anna Gustafsson, projektassistent

Asgeir Sigurjónsson, koordinator

SPRI avvecklas
FORUM vårdbyggnad
Adj professur – Åke Wiklund  (utbildn)
Professur – Peter Fröst   (forskning)
CVA (2010)   
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http://www.gp.se/n%C3%B6je/kultur/h%C3%A4r-g%C3%B6r-rummet-patienterna-friskare-1.167650


Är unikt i Sverige och har få motsvarigheter i Europa!

Nationell mötesplats
Viktig nationell roll som arena för kunskapsutbyte och representant för FoU-
perspektivet i vårdbyggnadsbranschens aktörssamverkan – centralt för 
nyttiggörande

Drivkraft och nod i nordiskt forskarsamarbete inom ämnesområdet
Initiativtagare och förvaltare av ARCH-konferenserna och tillhörande nätverk i 
samverkan med andra Nordiska Universitet (Aalto Finland, SiB Danmark, NTNU 
Norge)

Förvaltar en lång akademisk kontinuitet inom praktiknära forskning
Industriplanering – Arbetslivets bebyggelse – FM – ”Rum och process” – CVA

Utvecklar samverkan internt på Chalmers, projekt- och kursutveckling med CHI 
och samverkan med andra aktörer inom FoU kring vård och vårdens miljöer

Forskningsintegrerad mastersundervisning
Europas största samlade (design research studio) inom vårdens arkitektur i två 
kurser – Residential Healthcare och Healthcare Architecture

CVA roll och betydelse



Grundutbildning

Kurser på grund- och mastersnivå, unikt i Europa

Vidareutbildning

Vårdens lokaler sedan cirka 10 år, en plattform för professioners 
utveckling och nationell kompetensförsörjning

Forskning

Forskningsprojekt och doktorandutbildning - vårdmiljöer, vård i 
hemmet, planeringsprocessen mm.

Nyttiggörande - Utvecklingsarbete

Framtagande av nationella konceptprogram, förstudier inför forskning

Nyttiggörande - Seminarier, workshops, temadagar

Olika teman - flexibilitet, visualisering, operationsmiljöer etc.

Nyttiggörande - Policyarbete

Nationell och nordisk aktörssamverkan vårdbyggnader, deltar i 
internationella nätverk, ARCH, ENAH, EuHPN, SALUS m.fl.

CVA verksamhetsområden



En viktig utgångspunkt
Aktörsnätverket vårdens byggda miljöer

• Landstingens Fastighetsråd, Forum 
vårdbyggnad, PTS och CVA

• Syfte att samordna utvecklingsarbete 
och kunskapsbygge nationellt genom 
samarbete och kommunikation (jmf 
Sykehusbygg i Norge)

• Utvecklat gemensamt måldokument

• Finansiering huvudfråga – att allokera 
resurser nationellt och regionalt för 
utvärdering, forskning och samordnat 
kunskapsbygge

Måldokument – aktörsnätverket vårdens byggda miljöer 

Forskning och utveckling bidrar till effektivare och bättre lokaler för 

vården! 
Sveriges landsting och regioner kommer att investera cirka 10-14 miljarder kronor per 

år i vårdbyggnader fram till år 2020. En viktig anledning till detta är att stora delar av 

det svenska sjukhusen är från 60- och 70-talet och är svåra att anpassa till dagens krav. 

De byggnader som blir resultat av denna samhälleliga investering ska fungera 

effektivt när de står färdiga men också ha en livslängd som sina föregångare på 40-50 

år.  

Nu är därför ett unikt tillfälle att bygga rätt och kunskapsbaserat. För att kunna göra 

detta behövs forskning och utveckling som bidrar till bättre vårdlokaler som 

kännetecknas av kvalitet, effektivitet och hållbarhet. Arkitekturens påverkan på 

vårdmiljön är idag ett internationellt etablerat forskningsfält. Forskningens mål är att 

planering och utformning av nya vårdbyggnader ska baseras på vetenskapligt 

bekräftad kunskap, så kallad evidensbaserad design. Samtidigt satsas det knappt 10 

miljoner kronor per år på forskning och vetenskaplig uppföljning om hur 

vårdbyggnader kan bidra till en läkande vårdmiljö. Detta innebär att forskningsmedlen 

idag inte ens motsvarar 1 promille av vårdsektorns investeringar. 

Med detta som utgångspunkt har Aktörsnätverket vårdens byggda miljöer – 

Landstingens fastighetsråd, Forum vårdbyggnad, Program för teknisk standard och 

Centrum för vårdens arkitektur - tagit fram detta gemensamma måldokument. 

Syftet med Aktörsnätverket vårdens byggda miljöer är att främja och samordna 

nationellt forsknings- och utvecklingsarbete inom vårdens byggda miljöer. Detta gör 

vi genom samarbete och kunskapsspridning i nätverksform. 

Vår vision är en hälso- och sjukvårdsmiljö som kännetecknas av kvalitet, effektivitet 

och hållbarhet.  
Vår målsättning 

Att mer resurser avsätts för forskning inom vårdens byggda miljöer

Att främja tvärvetenskapliga samarbeten inom forskning mellan

arkitektur, omvårdnad, medicin, miljöpsykologi med flera områden

Att skapa förutsättningar för kunskapsutbyte med internationell

forskning och praktikAtt sprida kunskap i utformningen av framtidens vårdbyggnader

Stockholm i mars 2016 

Landstingens fastighetsråd



Västra Götalands
regionen

Forum 
vårdbyggnad
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Tengbom

Adjungerad professor

Formas
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Institutions
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Utvecklingspojekt
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Doktorand
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• Enpatientrum i Sverige

• Planeringsmodeller

Pågående utvecklingsprojekt



1. Den goda vårdavdelningen, PTS
2. Högteknologiska vårdmiljöer OP+IVA, PTS
3. Administrativa arbetsplatser i vården och dess förvaltningar, PTS
4. Lokaler för framtidens öppenvård, PTS
5. SiS vårdmiljö, SiS

6. Psykiatri , PTS/Helsebygg 2017-

1. 2 3 4 5

Konceptprogram

6



https://www.chalmers.se/sv/centrum/cva/Forskning/publikatio
ner/rapporter/Sidor/default.aspx

https://www.chalmers.se/sv/centrum/cva/Forskning/publikationer/rapporter/Sidor/default.aspx
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1. GU, Sahlgrenska akademin, Vårdvetenskap och Hälsa  (Helle Wijk)
2. Borås Högskola, Högteknologoiska vårdmiljöer PhD  ( Berit Lindahl, 

Isabel Fridh)
3. SLU – Grön rehab   (Patrik Grahn, Anna Bengtsson)
4. Lundstekniska högskola, Miljöpsykologi  (Maria Johansson, Thorbjörn 

Laike)
5. GU, Sahlgrenska Akademin, Centrum för personcentrerad vård, 

Göteborg   (Inger Ekman)

1. 2 3 4 5

Andra svenska forskarmiljöer …

6

Sahlgrenska Akademin

Grön rehab

MILJÖ
PSYKOLOGI GPPC
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ARCH – nordisk vårdbyggnadsforskning

1. ARCH 2012, Göteborg
2. ARCH 2014, Helsingfors
3. ARCH 2017, Köpenhamn
4. ARCH 2019, Trondheim
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Vi måste bli bättre på
att utvärdera det vi gör!

Men hur bygger vi kunskap?

• Det finns bara ” en väg” …
• Kvalitetssystem, kontinuerligt förbättringsarbete
• Forskning och utveckling = ”framtidens vardagsmat”
• Ökat utbyte med akademin
• Initiera studier vid projektstart, involvera verksamhet m fl
• Gör POE – Post Occupancy Evaluation



Bild ur bildspel: Boubou Halberg, Karolinska Institutet, jan 15, 2016

Neonatal intensivvård, KI, Huddinge



Peter Fröst, Centrum för vårdens arkitektur

Design – Dialog - Process



Lokalutveckling + verksamhetsutveckling = sant!

Peter Fröst, Centrum för vårdens arkitektur



Peter Fröst, Centrum för vårdens arkitektur. SWECO

… en ny fysisk miljö …



Bild ur bildspel: Boubou Halberg, Karolinska Institutet,  jan 15, 2016

- 15 % I tid

- 14 % I tid

Ett intensivvårdsdygn ca: 30.000 SEK    (5 dagar x 30 kkr = 150 kkr/ barn)



Bild ur bildspel: Boubou Halberg, Karolinska Institutet,  jan 15, 2016



4 Level Model of Evidence-based Design

1. Critical interpretaion of research (literature studies)
2. Hypothesis and Measurement
3. Unbiased reporting (Share results)
4. Peer review (meet academic standards)

(efter Hamilton och Watkins)
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Attraktivitet
- Placebo - förväntanseffekter

Ulrich, R (2012) Evidensbas för vårdens arkitektur 1.0



Sandal, L. F. et al. (2015) Exploring the effect of space and 
place on response to exercise therapy for knee and hip pain—
a protocol for a double-blind randomized controlled clinical 
trial: the CONEX trial.



Neurosciene

ANFA
Accademy of Neurosceince for Architecture



Känslornas
återkomst
.

Stefan Lundin   l   White arkitekter l   170228
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