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öppnar sig mot grönskan ...
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Psykiatrins Hus i stadslandskapet
Byggnaden definierar med  sina volymer på ett tydligt 
sätt sjukhusområdets norra avgränsning.

Byggnaden inom sjukhusområdet
Byggnadsvolymerna ansluter sig till byggnadsmönst-
ret inom sjukhusområdet med en lägre rygg och 
anslutande högre  byggnadsskivor och genom fasa-
dernas lätta ljusa kulörtoner. 

Byggnadskropparna och fasaderna möter byggna-
derna A1 och A9 på ett respektfullt men självmedve-
tet sätt genom anpassade höjder och återhållna ljusa 
fasadmaterial.

Byggnaden utmärker sig genom användning av 
naturliga och uttrycksfulla material i sockelvåning, 
balkonger och takvåning där människor vistas och 
kan ta del av materialens värde. Tomtens nivåskill-
nad utnyttjas till entréer till olika delar av byggnaden.

Psykiatrins hus 
Byggnadens flyglar öppnar utblickar mot grönskan i 
Bleke Backe i väster. Organisationen skapar höga 
kvaliteter avseende utblick och tillgänglighet i bygg-
nadens alla delar. 
En behaglig och vänlig attityd förmedlas av de mate-
rial som möter besökaren. Tydlighet i organisation 
och utformning förstärker det friska hos patienten.

- många godsidor

- integrerad del av Akademiska

- effektivt tomtutnyttjande

Byggnaderna inordnas i sjukhusets övergripande organisation med 
en lägre rygg och anslutande skivor.
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välkomnande och tydlig
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KULVERTPLAN + 7.1 

ENTRÉPLAN + 10.2 

Plan 3   Entréplan 

Vid entrén som är centralt placerad och tydligt 
annonserad har man utblick tvärs genom byggnaden 
till planterade gårdar på plan 3 och 4  och vidare mot 
Bleke Backe.

Reception och övriga allmänna funktioner är lätt 
tillgängliga från huvudentrén och samtidigt avskilj-
bara under tider då de inte är bemannade. 

Via den inre gården skapas ljus till lokaler på plan 3 
som ligger i souterrängläge.
En eventuell restaurang annonserar sig mot sjukhu-
set och är också tillgänglig via gångbro.

- attraktiv och överskådlig

- lätt fattbar

- gemensam mötesplats
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Plan 2   Kulvertanslutning, aktivitetscentrum, 
drift och service

Sängtransporter av patienter mellan psykiatri och 
somatik sker i kulverten och via sänghissar som 
mynnar i mötet mellan två enheter på vårdplanen. 
Aktivitetscentrum ligger också tillgängligt från övriga 
sjukhuset på detta plan.

En försänkt gård ger dagsljusinsläpp till kommunika-
tionsstråk mot aktivitetscentrum och personalom-
klädning.

Cykelgarage nås via ramp  från ambulansgatan och 
ligger i anslutning till omklädningsrummen. Från dem 
når man via dagsljusbelysta kommunikationsstråk, 
hissar och trapphus sin arbetsplats. 

Parkeringsgarage ordnas för verksamhetens bilar 
och för driftens lastbil. 

Godsleveranser distribueras via de perifera hissarna 
i flyglarna. Vid de vertikala sop-/tvättstörtarna utförs 
uppsamlingsrum. Källsorteringsutrymme placeras vid 
anslutningen mot sjukhusets kulvertsystem. Förråds-
utrymmen som illustreras i byggnadens södra delar 
kan efter vidare studier komma att utgå och därmed 
reduceras schakt- och byggnadsvolymerna.

Driftutrymmen som kräver dubbel våningshöjd 
(ventilation, data, el etc) förläggs på plan 2 med 
försänkta delar i anslutning till mediakulvert på plan 
1.

Byggnaden placeras 15 meter från byggnad A1 vilket ger 
ett behagligt gaturum och möter A1 med respekt. 



uppmuntrar samarbete
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Samverkan parvis
Förslagets huvudidé är att organisera byggnaderna 
så att fyra verksamheter per våningsplan ryms, utfor-
mas och placeras så att möjligheter till samverkan 
maximeras.
Parvis länkning av mottagningar respektive vårdav-
delningar gör att personalresurser kan användas 
effektivt och underlättar samarbete.

Våningsplanen är organiserade så att gränsen 
mellan enheterna inte är fixerad utan flexibiltet finns 
avseende storlekarna på enheterna.

Samnyttjande av lokaler
Lokaler som har låg beläggning kan samnyttjas av 
två länkade enheter. Vi föreslår gemensamt nyttjande 
av t ex somatiska behandlingsrum, konferensrum, 
undersökningsrum etc. Pausrum för personalen 
delas mellan de länkade avdelningarna och placeras 
med balkong i mellanzonen.

Utevistelse
Generösa balkonger i olika riktningar ger möjlighet till 
utevistelse i sol eller skugga efter önskemål hela 
dagen.
Det finns möjlighet att ordna uteplatser på mark till 
de nedersta slutenvårdsenheterna och till akuten.

Navet
På varje vårdplan mellan vårdenheterna ligger en 
central lokalresurs  - ”Navet”, som kan användas till 
forskning, administrativ service eller andra gemen-
samma funktioner eller för kompletterande lokaler till 
enheterna.

Flöden
Flödet av patienter sker huvudsakligen via det cen-
trala hiss- och trapphuset. Det generösa dagsljusbe-
lysta trapphuset är placerat och utformat för att vara 
så attraktivt att det är det naturliga valet. 
Vid sängtransporter eller transporter som på annat 
sätt kan vara störande används en sänghiss i anslut-
ning till receptionen. En sänghiss betjänar två enhe-
ter. Sänghissen planeras inte i nuvarande organisa-
tion angöra plan 3 och 8.

Försörjning med gods, mat etc och hämtning av 
avfall sker via hissar i byggnadens gavlar. Här kan 
också patienttransporter ske. Undsättning av annan 
avdelning och nödutrymning sker också via gavel-
trapphuset.

- psykiatri / somatik

- öppenvård / slutenvård

- vård / forskning / utbildning

Öppenvård och slutenvård placeras i största möjliga omfattning på samma våningsplan för 
att stödja samverkan kring patienterna. Slutenvården läggs samlat så att man på ett enkelt 
sätt kan undsätta varandra mellan vårdavdelningarna, både horisontellt och vertikalt. 

Flexibel byggnadsstruktur och konstruktion

Huset har pelarstomme 7,2 x 8,4 /11 m. som ger stor flexibilitet i planlösningen. Till flexibili-
teten bidrar också att avlopp sidodras till generella stamlägen i anslutning till pelare. 

Stommen rymmer:
• Psykiatrisk öppenvård och slutenvård enligt programmet
• Somatisk slutenvård med två parvis länkade avdelningar med vardera 32 patienter i 
enpatientrum vilket är en mycket ekonomisk organisation.
• Generell kontorsverksamhet i smårum, storrum eller landskap med ekonomisk orga-
nisation.

Bjälklag utförs av betong och kompletteras med en gipskonstruktion för att de höga akus-
tikkraven skall uppfyllas.
Våningshöjden 4,3 m rymmer:
• Patientrum med generös rumshöjd  -2,7 m.
• Akustisk isolering
• Zonering av installationerna för lätt åtkomst för service och omläggningar.

Inplacering

GENERELLT VÅRDPLAN    PLAN 5 OCH 7    + 18.8 / 27.4

patientstråk

personalstråk

behandling

personal       boende

boendegemensamt



teamarbete kring patienten
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Öppenvård
Öppenvård

del av plan 5, 7, 6, 9
öppenvård

PLAN 8  + 31.7DEL AV PLAN 4  + 14.5

ÖPPENVÅRD

Studentplatser

Plan 6 kopplas mot byggnad 
A9/B17 och somatisk vård 
med en gångbro. Bron är i 
första hand tänkt för personal-
kommunikation. Vi föreslår att 
staben placeras i södra 
flygeln i gränssnittet mellan 
somatik och psykiatri.och att 
gångbron ansluts mot vilpla-
net mellan plan 6 och 7. Det 
är möjligt att om behov upp-
står utföra ett lyftbord för 
patienttransporter. 
Ett centralt läge är gynnsamt 
för staben och passerande 
kommunikation kan hanteras 
genom administrationslokaler. 
Disposition av i övrigt som 
plan 5.

- professionell

- samarbete

- flexibilitet

Att gynna samverkan kring patienten för att optimera 
vårdresultaten har varit styrande för organisationen 
av öppenvårdsmottagningarna.
Tre team om vardera åtta personer disponerar ett 
teamrum med två tysta rum och ett par samtalsrum, 
del i behandlingsrum och grupprum mm. Väntrum-
men fördelas i den breda korridoren och kan över-
blickas från receptionen.
Samtalsrum, som inte är personliga, placeras vid den 
motsatta fasaden. 

Vid akutintaget på plan 4 tas 
gående och bilburna patien-
ter emot.Enheten innehåller 
också psykiatrisk observa-
tionsavdelning (POA).

I anslutande flygel ligger 
Psykiatrisk Intensivvårdsav-
delning (PIVA). Disposition 
av planet i övrigt som plan 5.

N

PLAN 9  + 36.0

DEL AV PLAN 6  + 23.1
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miljö för tillfrisknande

PAR - VIS
1:100 (1:200)

0 5 10

telefon / möte

behandling undersökning

läkemedeldusch /tvättdokumentationreception

dagrum

dagrum

dagrum

matplats

matplats

kök pentry

samtal

samtal

desinf.förråd

frd.

frd.

balkong

balkong

multirum patient (isolering)

samtal samtal

anhöriga

fika/ paus

balkong

WC

prov

konferens

schakt

hiss

skjutbar vägg

studenter teamrum
Användningsalternativ
Avdelningen kan avdelas på fler olika 
sätt. En avskiljningsenhet med ett 
patientrum kan utföras i anslutning till 
avdelningsexpeditionen tillsammans 
med multirummet som får funktion som 
dagrum och samtalsrum. Figur 1.

Mot byggnadens gavel kan de två 
sidornas lokaler avskiljas en och en 
eller tillsammans beroende på behov. 
Figur 2-4.

1

2

3

4

Två generösa balkonger finns vid varje enhet- en på vardera sidan av byggnaden. Ute-
möbler och odlingskärl ger trivsel och lustfylld sysselsättning. Glaspartier mot balkong-
erna ger vackert ljus i de gemensamma lokalerna i avdelningens centrum.

Vistelseplatser, hörnor av olika karaktär, bekanta, vackra och robusta material och möjlig-
het till olika användningar och möbleringar gör de gemensamma rummen i avdelningens 
kärna till platser där patienterna gärna vistas tillsammans.

Det egna patientrummet har fönster av olika karaktär.  Det ger möjlighet att lätt se mark 
och himmel och skapa alternativa personliga möbleringar. 

- zonering för lugn vårdmiljö

- kvalitet i det gemensamma

- säkerhet

SLUTENVÅRD

Inom vårdavdelningen finns utrymmen av olika 
karaktärer från det egna slutna rummet till de gemen-
samma centrala rummen för att patienten skall kunna 
välja vistelseplats efter sina specifika behov. 

Patientrummen är huvudsakligen enpatientrum men 
möjlighet finns att lägga två patienter i samma rum 
där särskilda skäl finns. Dessa rum kan också 
användas som rullstolsrum. Till varje patientrum hör 
ett hygienrum som nås från rummet. Ett mindre antal 
rum har hgienrum som nås via korridoren och kan 
ses från expeditionen.

De gemensamma matrummen, dagrummen m fl 
utformas ljusa, attraktiva och lustfyllda för att moti-
vera patienten att vistas i gemenskap med andra 
vilket bidrar till tillfrisknande.

Korridorerna ingår i och utnyttjas som gemensamma 
lokaler i den centrala delen. 

Vårdavdelningen kan delas upp i olika avskilda delar 
genom avstängningsmöjligheter av olika slag. En 
avskiljningsenhet ligger i anslutning till den centrala 
expeditionen och kan övervakas direkt därifrån.

De stora balkongerna utförs på vardera sidan av 
byggnaderna för att kunna nås vid olika lokaluppdel-
ningar. Balkongernas fallskydd utförs av snedställda 
glaslameller och släpper igenom luft och ljus. 

Gemensamt för de två avdelningarna är pausrum, 
konferensrum, somatiska undersökningsrum  och 
andra rum med måttlig beläggning. Rummen place-
ras i gränszonen mellan avdelningarna.

En sänghiss för transport av patienter ligger i gräns-
zonen mellan två avdelningar för att möjliggöra dis-
kreta transporter till somatiskt vård, intensivvård eller 
liknande.



ljust och öppet
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Mot öster föreslås en vilande, ljus slät fasad med 
indragna våningar på plan 8 och 9 för att möta den 
utsmyckade och kulörta fasaden på byggnad A1 och 
bidra till ett lugnt och luftligt gaturum. Den släta ytan 
artikuleras av stående och liggande fönsterformat 
och ytstruktur i vårdzonerna och mer glasad vid 
Navet.

Balkongerna i vårdzonerna bidrar starkt till artikula-
tionen av fasaderna. De utförs invändigt beklädda 
med trä. Heltäckande fallskydd utförs av snedställda 
lameller av glasskivor och balkongens utsida utförs i 
ljust skivmaterial.
Växtlighet från balkongernas odlingslådor kommer 
att skymta utvändigt.

Sockelvåningen mot öster utförs i material som skall 
vara bekanta, vänliga, naturliga och robusta för att 
skapa påtaglig närhet och tydlighet och forma byg-
gnadens identitet.
Exempel på material är natursten, betong, trä, 
keramik. Ett skärmtak följer fasaden ovanför sock-
elvåningen som dras in vid entréer. 

Plan 8 som är indragen och rymmer uteplats mm 
kläs med trä motsvarande sockelvåningens. Längs 
fasaden placeras fasta solavskärmningar.

Övriga långfasader utförs med material lika plan 4-7 
enligt ovan.

Gavlar innehåller trapphus och hisschakt. Vid vilplan 
utförs vertikala glaspartier medan trapplopp och 
hisschakt utförs täta.

FASAD MOT ÖSTER

SEKTION B

SEKTION A


