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VÅR VISION

Tillsammans för en vård i framkant 
Regionstyrelsen har beslutat att närsjukvården i Göteborgs-
området ska utvecklas och förstärkas. Ett led i denna 
utveckling är en etappvis utbyggnad av den öppna specia-
listsjukvården, med två nya specialistsjukhus i Göteborg. 
Sjukhusen ska fungera som knutpunkt för en sammanhål-
len och nära vård i sina respektive områden och byggs utan 
slutenvårdsplatser. Som resurs i första linjens vård innehåll-
er de specialistcentrum för såväl vuxna som barn och unga, 
dagkirurgiskt centrum och resurser för diagnostik och 
utredning så att den vård som invånarna behöver ofta finns 
nära. Det innebär att primärvård och kommunal sjukvård 
stärks och att vården blir mer kontinuerlig och proaktiv och 
därigenom möjliggör ett gott liv med mindre behov av 
akut- och slutenvård.

Specialistsjukhusen planeras att tillsammans med Angereds 
närsjukhus utgöra basen i ett funktionellt sammanhållet 
närsjukvårdssystem som integreras med akutsjukvård och 
regionvård. Utvecklingen av nya specialistsjukhus följer 
inriktningen för vårdens omställning och kan ses som en 
del i implementeringen av densamma.

Projektet har ett 
tydligt innovations-

uppdrag i att utmana 
befintliga former att 

bedriva hälso- och 
sjukvård.

Projektet har ett tydligt innovationsuppdrag i att utmana 
befintliga former att bedriva hälso- och sjukvård. I kon-
ceptfasen av projektet har utveckling av öppen specialist-
sjukvård i en ny kontext varit i fokus; ett nytt paradigm. 
Översättning till funktionella och flexibla vårdlokaler har 
gjorts parallellt i fem designspår med två arkitektgrupper 
involverade. I konceptarbetet har en målbild översatts till 
lokaler för dagkirurgi, mottagningar, diagnostik och gemen-
samma funktioner samt logistik och fastighet. Resultatet 
presenteras i kapitel tre, fyra och fem. Det nya vård-
paradigmet som beskrivs i detta koncept centreras kring 
tankarna på patienten som sin egen vårdgivare1 och dennes 
roll i en sammanhållen vård, i en tid då helt nya möjligheter 
att bedriva och utveckla hälso- och sjukvård nära invånarna 
är utgångspunkten. 

Lokalkonceptet är skalbart och kan översättas till alla typer 
av öppenvård, oavsett huvudman eller form, då det fångar 
framtidens behov och möjligheter utifrån invånarnas 
samlade vårdbehov. Första sjukhuset, i Högsbo, beräknas 
vara klart för driftsättning under kvartal fyra år 2022. 
Därefter kommer sjukhuset i Frihamnen att driftsättas 
under perioden 2027–2030, där tidpunkt bestäms av 
stadens utveckling av denna nya stadsdel.
1 Patienten som sin egen vårdgivare är en beskrivning av ett förhållningssätt som utgår 
ifrån patientens förmåga att ansvara för sin egen hälsa och har därmed ingen koppling till begrep-
pet i en juridisk bemärkelse.
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1
Hej läsare! 

Detta konceptprogram beskriver hur nära vård kan formas utifrån ett nytt paradigm utvecklat och 
delvis nytt synsätt med patientens samlade behov i centrum. Konceptet har två syften: dels att 
utgöra grunden i utvecklingen av ett sammanhållet närsjukvårdssystem, dels att vara utgångspunk-
ten för programarbetet för de två specialistsjukhusen som ska uppföras i Göteborg. Framtagandet 
av konceptet har i sig varit en innovativ process, där olika professioner och specialiteter har arbetat 
nära tillsammans mot en gemensam målbild.

I arbetet med konceptet har ett stort antal öppenvårdsverksamheter kartlagts genom intervjuer och 
studiebesök för att analysera funktionsbehov i form av lokaler, utrustning, kompetenser och olika 
samband. Resultatet har sedan använts för att utarbeta ett lokalkoncept som fångar dessa behov. 
Lokalkonceptet är uppdelat i olika verksamhetsspår där redovisningen varierar något spåren 
emellan. Orsaker till det är bland annat att de har haft olika utgångspunkter och följt olika proces-
ser fram mot lokalkonceptet. Det centrala har varit strävan att samordna verksamhetsspåren kring 
ett antal gemensamma begrepp och principer. 

I nästa steg ska specialistsjukhusen gå från koncept till att bli två individuella byggnader, anpassade 
till tomternas olika förutsättningar. Med konceptet som en gemensam ryggrad tar nu arbetet vid 
med att hitta de bästa arkitektoniska och tekniska lösningarna. 

Projektet Göteborgssjukvården, mars 2018

INLEDNING
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Varför Göteborgs sjukvården?
Trots en i internationell jämförelse mycket god vårdkvalitet 
har sjukvården i Västra Götalandsregionen utmaningar. En 
ökande andel av befolkningen blir allt äldre och vi lever 
längre med den sjuklighet vi har. Globalisering och interna-
tionella konflikter medför en större rörlighet bland 
människor, och Göteborgs befolkning beräknas växa med 
cirka 100 000 invånare kommande decennium. Samtidigt 
väntar stora pensionsavgångar som medför att sjukvården 
förlorar värdefull kompetens. Totalt kommer alltså färre 
invånare i arbetsför ålder att behöva vårda fler som över tid 
kräver mer. Resurserna kommer inte att räcka om vi 
fortsätter som i dag.
 
Problembilden är väl analyserad och dokumenterad, inte 
minst i de statliga utredningarna Effektiv vård av Göran 
Stiernstedt och Träning ger färdighet av Måns Rosén. Svensk 
vård är sjukhustung med låg kostnadseffektivitet och 
bristande helhetsperspektiv, vilket leder till kvalitetsbrist 
och onödigt lidande. Västra Götalandsregionen behöver 
också investera i nya lokaler och ny utrustning eftersom 
flera sjukhus är slitna och behöver bytas ut.

Ekvationen går ju inte ihop – eller?
Den till synes olösliga ekvation som framträder är en 
utmaning, det råder inga tvivel om det. Men det råder inte 
heller några tvivel om att möjligheterna, rätt tillvaratagna, 
också är omfattande i en globaliserad och digitaliserad 
värld. Resan till en uppkopplad vård kommer att ta tid, men 
tåget har lämnat perrongen och många aktörer vill vara 
med och förändra och förbättra. Ny teknik och kompetens 
gör entré på vårdens arena, och de försök som redovisas 
bär ett löfte om bättring på bred front om vården kan ta till 
sig den nya tekniken och förändra arbetssätten. Den 
uppkopplade vården ger oss i realtid tillgång till en enorm 
mängd data som kan hjälpa oss att fatta snabba beslut, som 
förhoppningsvis leder till nytta för både individer, verksam-
het och samhälle. Automation, sakernas internet (Internet of  
Things, IoT) och artificiell intelligens (AI) är exempel på 
områden som redan i dag påverkar våra liv och vår vardag 
och som nu är på väg in i vården. Så – vårdens utmaningar 
med bristande tillgänglighet, samordning, samarbete, 
kvalitetsutveckling, kontinuitet och kompetensförsörjning 
har alla en möjlighet i dessa trender om de tas tillvara.

Resurserna kommer 
inte att räcka om vi 
fortsätter som i dag.

Den uppkopplade 
vården ger oss i 

realtid tillgång till en 
enorm mängd data 

som kan hjälpa oss att 
fatta snabba beslut.
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8 Konceptprogram för öppen specialiserad närsjukvård - etablering av specialistsjukhus i Göteborg.

Och störst av allt: patienten kan nu bjudas in i vården som 
en jämlik och kunnig vårdgivare eftersom ny teknik och 
kultur river de murar som vårdens kunskapshierarki under 
lång tid byggt upp. I ett uppkopplat samhälle kommer 
patienten med egen kunskap och data och den resursen 
behöver vården bejaka. Det blir vårdteamets uppgift att, 
med patienten som teammedlem, bringa ordning i den 
ocean av kunskap som finns så att den blir värdefull både 
för teamet och för patienten.

En ny arena för en ny vård
Vården behöver alltså ett utvecklat synsätt och en arena 
som stärker detta. Det centrala i det utvecklade synsättet är 
inte nya informationsplattformar, robotar eller ny teknik. 
Det utvecklade synsättet bygger på samarbete med och 
runt patienten i centrum. Inte big data utan small data: 
människa till människa! Utgångspunkten bör vara indivi-
dens samlade vårdbehov där patientens egna resurser är 
grunden. Med andra ord: kunskap som genereras i mötet 
mellan patienten och de vårdaktörer som patienten 
behöver.

Framtidens specialistsjukhus behöver alltså:

• utformas så att patienten stärks i sin roll som sin egen 
vårdgivare

• stärka samarbetet mellan vårdens alla aktörer för att 
möjliggöra nya arbetssätt i en sammanhållen vård med 
begränsade resurser

• stödja vården utanför sjukhuset och vara en nod för 
hälsa, kunskap och utveckling i sitt område

• möta behoven i en verksamhet där framtida vårdinne-
håll är okänt och föränderligt

• vara anpassningsbara till ny teknik och automation 
samt möjliggöra digitala vårdformer och stödprocesser

• möjliggöra en effektiv och säker vård med högre 
kostnadseffektivitet.

Patienten kan nu 
bjudas in i vården 
som en jämlik och 
kunnig vårdgivare 
eftersom tekniken 

river de murar 
som vårdens 

kunskapshierarki 
under lång tid byggt 

upp.

Det nya paradigmet 
bygger på samarbete 

med och runt 
patienten. Inte big 

data utan small 
data: människa till 

människa!
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För att samarbete 
ska bli verklighet 

behöver patienten, 
olika professioner, 

organisationer, 
intressen och 

ambitioner mötas och 
vara del av varandras 

vardag.

För att samarbete ska bli verklighet behöver patienten, 
olika professioner, organisationer, intressen och ambitioner 
mötas och vara del av varandras vardag. De nya sjukhusen 
är därför inte bara en fysisk mötesplats där vården kan 
utspela sig, utan också en virtuell knutpunkt där vården 
utanför sjukhuset, i patientens hem eller på annan vård-
inrättning, kan bedrivas och samordnas.

Visionen om en samordnad och 
jämställd vård på sjukhus och på distans

Sjukvården

Samhället

Patienten

Kunskaps-
delning

E�ektivitet

Innovation
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VERKSAMHETSIDÉ

Hälsa och sjukvård nära patienten
Specialistsjukhusen ska bedriva öppen, planerbar specialistsjukvård och närsjukvård som resurs i 
första linjens vård. Det innebär att vårdinnehållet inriktas på sjukdomar eller ohälsa som är vanligt 
förekommande i befolkningen och ofta förekommande för individen. Specialistsjukhusens verk-
samhet delas in i fyra samverkande delar: specialistcentrum, dagkirurgiskt centrum, närsjuk-
vårdscentrum och kunskapscentrum.

Målet är att patienternas behov av akutsjukhusens resurser ska minska, eftersom invånarna får 
närmare tillgång till den öppen specialistsjukvård de behöver ofta – både på specialistsjukhusen och 
i hemmet genom digitala vårdtjänster och specialistkonsultationer, monitorering av hälsodata eller 
mobil vård. På detta sätt fungerar specialistsjukhusen som en resurs vid behov av utredningar eller 
behandlingar, som specialistkompetens eller som knutpunkt för en sammanhållen vård för patien-
ter med komplexa vårdbehov. Specialistsjukhusen är också en kunskapsnod för hälsa och vård i 
sina områden, både för invånare och vårdprofessioner.

Specialistsjukhusen byggs utan slutenvårdsplatser. Dagvård i specialistregi kan utföras på sjukhusen 
då kompetens och lokaler för detta finns. Som en del i ett sammanhållet system kan specialistsjuk-
husen vara en produktionsresurs för läns- och regionsjukvård då behov av detta finns. Det innebär 
att vissa uppdrag eller kompetenser kan koncentreras, men samtidigt vara en resurs för systemet 
som helhet. Som en viktig del i fortsatt utveckling av vårdens kvalitet och innehåll kommer specia-
listsjukhusen även att ha ett forsknings- och utbildningsuppdrag integrerat med vårduppdraget. 

2
180228_Reviderat konceptprogram.indd   10 2018-03-01   09:42:14



Konceptprogram för öppen specialiserad närsjukvård - etablering av specialistsjukhus i Göteborg. 11

Specialistcentrum 
Specialistcentrum för vuxna, barn och unga har specialist-
mottagningar inom flertalet specialiteter, både somatiska 
och psykiatriska. Här finns planerad, patientstyrd provtag-
ning och undersökning, bilddiagnostik, medicinsk rehabili-
tering, dagvård och dialys. Mottagningar bedrivs både på 
sjukhuset, i patientens hem och som digitala vårdmöten. 
Som specialiststöd i första linjens vård är monitorering av 
hälsodata, screening, konsultationer, teamvård och 
patientutbildningar en viktig del i verksamheten. Lokalerna 
för mottagningsverksamheten bygger på huvudprincipen 
att vården ska vara gränslös och personcentrerad. Det finns 
få fasta mottagningar, då dessa istället formas utifrån 
patientunderlagets samlade vårdbehov och ges i ett 
sammanhang. Därför kommer multifunktionella mottag-
ningar med olika specialiteter och paramedicinsk kompe-
tens att vara vanligare än det är i dag. Samarbetet inom och 
mellan specialiteter och professioner stärks av att samtliga 
sjukhusresurser som mottagningsrum, administrativa 
platser och stödfunktioner är tillgängliga för alla.

Invånarna erbjuds resurser för att aktivt ta ansvar för sin 
hälsa och delta i beslut av sin vård genom självstyrd 

provtagning och undersökning på sjukhuset, i digitala 
vårdrum eller i hemmet. Det finns utbildningar, gruppakti-
viteter och kvalitetsdriven verksamhetsutveckling att delta i. 
Med förebyggande insatser kan sjukdom undvikas eller 
upptäckas i ett tidigare skede och uppföljning av stabila 
kroniska tillstånd kan ske utanför vårdinrättningarna. Målet 
är att bidra till ett friskare liv och därigenom använda 
vårdens resurser bättre – vilket går i linje med Västra 
Götalandsregionens vision Det goda livet. 

Dagkirurgiskt centrum 
Dagkirurgiskt centrum innehåller resurser för dagkirurgi, 
poliklinisk operation och endoskopiverksamhet. Möjlighet 
finns till förlängt uppvak och en del av lokalerna inom 
dagkirurgin kan vid behov även samnyttjas med andra 
verksamheter i huset för tidskrävande öppenvårdsbehand-
lingar, dygnet runt. När patienten lämnat sjukhuset efter ett 
ingrepp eller en behandling finns möjlighet att monitorera 
patientens status via digital teknik för att skapa en trygg 
hemgång och eftervård. I samarbete med mobila team kan 
även efterföljande vård ges i patientens hem om behov 
finns. Detta ökar möjligheten att bredda det dagkirurgiska 
konceptet med ytterligare patientgrupper. Den snabba 

Invånarna erbjuds 
resurser för att aktivt 
ta ansvar för sin hälsa 

genom självstyrd 
provtagning och 
undersökning på 

sjukhuset, i digitala 
vårdrum eller i 

hemmet.
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utvecklingen av ny teknik, exempelvis robotkirurgi eller 
interventionsteknik, har tagits med i planeringen av lokaler-
na för att möta framtidens behov. Lokalerna är planerade 
för att välkomna både fast och tillfällig personal, så att 
kompetensbehovet i den framtida verksamheten kan 
tillgodoses genom samarbete med kringliggande sjukhus. 

Närsjukvårdscentrum 
Närsjukvårdscentrum är en nod för den nära vården i 
området, med de vårdaktörer eller samhällsfunktioner som 
behövs för individens samlade behov av vård och omsorg 
så att kontinuiteten stärks. Exempel är olika former av 
hälso- och sjukvård, skolhälsovård, individ- och familjeom-
sorg, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. En viktig 
patientgrupp är patienter med komplexa behov eller med 
behov av kontinuerliga inslag av öppen specialistsjukvård. 
Det kan till exempel vara multisjuka patienter i instabila 
skeden, eller patienter med otillräcklig behandlingsrespons 
eller följsamhet till insatt behandling. Målet är alltid att 
patienten ska kunna fortsätta behandlas i primärvården så 
länge som möjligt, men med tillgängligt stöd från specialist-
centrum. Då vårdbehovet ökar, och därmed samordnings-
behovet, övergår samordningsansvaret till 

närsjukvårdscentrum i området. Övergången ska göras 
sömlös för patienten, och integrationen behöver därmed 
utgå från en lokal kontext – närområdet. Närsjukvårdscen-
trum har därför en geografisk närområdesanknytning med 
specialistsjukhuset som nod, så att vården i patientens hem 
kan bli förstahandsvalet vid omfattande behov. 

Vården i hemmet ges via digitala vårdtjänster som monito-
rering av hälsodata, eller via mobila multiprofessionella 
team som utgår från specialistsjukhuset. Då sjukhusets 
resurser behövs för behandling eller undersökning ska 
sjukhusbesök genomföras. Specialistsjukhuset kan därmed 
säkerställa att vården utgår från lokala sammanhang och 
med samarbete med och runt varje patient. Vid planerade 
sjukhusbesök ska samtliga relevanta kompetenser delta så 
att sammanhang och kunskap kan förmedlas till patienten, 
som stärks i att ta ansvar för sin vård och sin hälsa. 

Patienten kan själv påverka vilka kompetenser som ska 
delta i vården och vem som får ta del av patientens data 
och planering av fortsatt vård. För patienter som varit 
inlagda i slutenvård spelar närsjukvårdscentrum en central 
roll för att göra övergången från slutenvård till öppenvård 
så trygg som möjligt. Inför hemgång görs vårdplanering 

Patienten kan 
själv påverka vilka 

kompetenser som ska 
delta i vården och 

vem som får ta del av 
patientens data och 
planering av fortsatt 

vård.
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Det smarta sjukhuset 
anpassar den 

nära vården efter 
individens behov. 

Vården blir proaktiv, 
kontinuerlig och mer 
kostnadseffektiv än 

dagens vård.

med närsjukvårdsteamet så att kontinuitet i vården kan 
säkerställas. En trygg hemgång stöds därefter av monitore-
ring, digitala vårdmöten och mobil vård som passar indivi-
den. 

Kunskapscentrum 
Då en stor del av den öppna specialistsjukvården kommer 
att utföras på specialistsjukhusen i sammanhållna vårdked-
jor inom den nära vården, finns det ett stort patientunder-
lag för forskning, utveckling och utbildning. Kunskapsge-
nereringen utgår från ett helhetsperspektiv där det samlade 
vårdbehovet är basen. Utbildningsplatser för samtliga 
vårdprofessioner är en viktig del av specialistsjukhusens 
uppdrag, och lokalerna är utformade för att bedriva både 
forskning, utveckling och utbildning integrerat med vården. 
Sjukhusens verksamhetsidé för en vård utan gränser 
främjar möten mellan patienten, specialiteter, vårdaktörer 
och professioner och kan därigenom stärka kunskapsupp-
byggnaden, men också ge möjlighet till fördjupning inom 
specialiteterna. Kunskapscentrum är systemgemensamt för 
den nära vården med specialistsjukhusen som knutpunkter. 
Patienten är en del av den nya kunskapsdemokratin och är 
därför en viktig del i kunskapscentrums verksamhet. 
Kunskap växer när den delas!

Det smarta sjukhuset
I det smarta sjukhuset integreras den fysiska miljön med 
digital intelligens så att vårdens resurser i form av personal, 
lokaler och material kommer till största möjliga nytta. 
Invånarna får tillgång till en rad smarta funktioner som 
stärker dem i rollen som patienter och egna vårdgivare eller 
som anhöriga. Det smarta sjukhuset anpassar den nära 
vården efter individens behov. Vården blir proaktiv, konti-
nuerlig och mer kostnadseffektiv än dagens vård.

Monitorering

Smarta hjälpmedel och annan medicinteknisk utrustning i 
patientens hem kan mäta en lång rad biometriska data som 
ger vårdgivarna kunskap om både enskilda patienter och 
hela befolkningsgrupper. Vården kan på så sätt följa upp 
patientens hälsa i realtid och patienten blir medskapare av 
en sammanhållen vårdplan där samtliga vårdaktörer ingår. 
Insamlade data tolkas av olika kompetenser, och en 
sambandscentral – som närmast kan liknas vid ett flyg-
ledartorn – koordinerar de fortsatta vårdinsatserna.
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Den digitala 
vården samordnas 

i sjukhusets 
”flygledartorn” och 
integreras med vård 
på vårdcentraler, i 

mobila team och på 
specialistsjukhuset.

Vid tidig insikt om patientens hälsostatus kan sjukdomsför-
lopp bromsas eller förhindras, och inte minst artificiell 
intelligens (AI) kan skapa insikter och i många fall förbättra 
vården och stödja livräddande forskning. 

Digital vård 

Genom olika digitala verktyg kan digitala möten mellan 
patient och vårdgivare bli förstahandsvalet i vården. De 
digitala mötena förbereds genom monitorering av hälsoda-
ta och kompletterande provtagning. Den digitala vården 
samordnas i sjukhusets ”flygledartorn” och integreras med 
vård på vårdcentraler, i mobila team och på specialistsjuk-
huset.

Effektiva vårdflöden

Effektiva vårdflöden bygger på tillgång till realtidsinforma-
tion om vårdbehov på längre och kortare sikt. Genom 
större kunskap om vårdbehoven kan resurser fördelas efter 
behov inom och mellan sjukhusen. Vid fri eller ojämn 
kapacitet kan vårdresurser styras om och nyttjas på ett 
bättre sätt inom hela i närsjukvårdsystemet. Det digitala 
stödet ger överblick och underlättar prioritering av uppgif-
ter för vårdteam och servicepersonal. Det förenklar i sin 

tur samarbete så att tid kan läggas på värdeskapande 
aktiviteter istället för på samordning och väntan.

Digitaliserade vårdprocesser 

Morgondagens processer kommer att vara automatiserade 
och inte knutna till en fysisk plats. Vårdprocessen börjar i 
hemmet med förberedelser som provtagning, kostrestrik-
tioner, läkemedelsjusteringar eller frågeformulär. Patienten 
blir påmind om sjukhusbesöket och får förslag på bil- eller 
cykelvägar och kollektivtrafik. Vid ankomsten lotsas patien-
ten till en bil- eller cykelparkering. 

Framme vid sjukhuset checkar patienten själv in, antingen i 
en incheckningskiosk eller genom att identifiera sig via sin 
mobiltelefon. Om patienten får förhinder kan digitala 
hjälpmedel i god tid automatiskt boka om till nästa lediga 
tid, vilket sparar tid och pengar samt frigör tid för andra 
patienter. Digitala hjälpmedel guidar patienten till rätt 
vårdrum, och patienter med funktionsvariation kan bli 
ledsagade av exempelvis autonoma förflyttningshjälpmedel 
baserade på robotteknik och inomhuspositionering. 

Om behovet finns kan smarta verktyg leda patienten till 
närmaste apotek där läkemedlen är klara för avhämtning. 
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Digitala stöd anpassar sig till det språk patienten använder i 
sin mobil, och smarta verktyg för simultanöversättning 
används för att bryta språkbarriärer.

Sakernas internet och positionering 

Sakernas internet (från engelskans The Internet of  Things) 
syftar på olika föremål, maskiner, fordon och hela byggna-
der som har försetts med inbyggda elektroniska delar med 
internetuppkoppling för att kunna utbyta data. På detta sätt 
kan den fysiska världen integreras med datasystem, med 
vinster som ökad effektivitet och exakthet. Det smarta 
sjukhusets flöden följer principen Just-in-time, vilket 
innebär att flöden av material och utrustning synkroniseras 
med vårdflödet i en automatiserad process för beställning, 
inventering och spårning. Eftersom material och utrustning 
är spårbara i tid och rum kan rätt sak vara på rätt plats i rätt 
tid utifrån vårdens behov, så att sjukhusets infrastruktur 
nyttjas på ett bättre sätt. På samma sätt kan vårdens lokaler 
beläggas i realtid så att patient och vårdgivare leds till det 
vårdrum som är ledigt och fler kan samnyttja sjukhusets 
lokaler. Patientens position på sjukhuset kan spåras via 
patientens mobiltelefon, ett armband eller liknande så att 
patienteten får stöd att hitta rätt eller annan hjälp – digitalt 
eller via personal. 

Eftersom material 
och utrustning är 
spårbara i tid och 
rum kan rätt sak 
vara på rätt plats 
i rätt tid utifrån 
vårdens behov, 

så att sjukhusets 
infrastruktur nyttjas 
på ett bättre sätt.
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Visionen om en samordnad och 
jämställd vård på sjukhus och på distans

Sjukvården

Samhället

Patienten

Kunskaps-
delning

E�ektivitet

Innovation

Visionen om en samordnad och jämställd 
vård på sjukhus och på distans
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3
LOKALER FÖR 
FRAMTIDENS VÅRD

Välkommen till specialistsjukhuset!
Projektets mål har varit att ta fram ett specialistsjukhuskoncept där 
alla delar följer en gemensam logik. Som en del i denna strävan har 
gemensamma termer och målbilder använts i utformningen av de 
olika verksamheternas lokaler. De flesta begrepp är tolkningsbara, 
och därför är det viktigt att förtydliga deras betydelse i konceptet. I 
följande avsnitt introducerar vi de nyckelbegrepp som återfinns i 
text och illustrationer i detta dokument. Därefter beskriver vi specia-
listsjukhusets kärnverksamhet och vilka krav den ställer på lokalerna.

 
Ett personcentrerat arbetssätt
I takt med att många lever allt längre med komplexa sjukdomstill-
stånd behöver hälso- och sjukvården förändras och utvecklas. 
Samhällsutvecklingen går mot att invånaren vill och förväntas ta ett 
större ansvar i de beslut som fattas. I informationssamhället har vi 
också stor tillgång till egen kunskap.

Personcentrerat arbetssätt är inte en metod utan ett sätt att förhålla 
sig till och se på andra människor – både patienter och vårdgivare. 
Arbetssättet förutsätter att chefer och ledning är insatta i vad 
personcentrering inom hälso- och sjukvård innebär och arbetar 
kontinuerligt med att sprida förhållningssättet i hela verksamheten.

Personcentrerat 
arbetssätt är inte 

en metod utan ett 
sätt att förhålla 
sig till och se på 

andra människor – 
både patienter och 

vårdgivare. 
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I vårdmötet innebär personcentrerat arbetssätt att patien-
ten betraktas som en person med behov, förmågor och 
egna resurser. Alla medlemmar i teamet har lika värde och 
tar med sig kunskap utifrån sin specialitet och erfarenhet. 
Patienten ses som en del i vårdteamet, vilket ökar patien-
tens möjligheter att vara delaktig i beslut om sin egen hälsa, 
vård och behandling. 

Den franske filosofen Paul Ricoeur pekar på vikten av ett 
personcentrerat arbetssätt:

Lidande är inte enbart den fysiska smärtan, inte ens den 
mentala smärtan, utan den förminskning eller förstörelse av 
mig som person, som upplevs som ett angrepp på själv - 
aktningen.                                                                                                                                            
                        

Patientens integritet
Patientdata räknas som en förlängd del av patienten och 
ska behandlas som en sådan. Information om en patient 
ska inte spridas till andra patienter, deras anhöriga eller 
personal som inte arbetar med det enskilda ärendet. Sekre-
tess skapas genom separata samtalsrum och avskärmade, 
vårdnära administrationsrum. I flerpatientutrymmen är det 

särskilt viktigt att värna patientens integritet. Det innebär 
bland annat att patientplatser inte placeras så att patienter 
eller anhöriga kan se in i personalens arbetsutrymmen.

Barnperspektivet
Verksamheten formas på ett sätt som följer FN:s konven-
tion om barns rättigheter (Barnkonventionen). I många 
hänseenden följer detta den generella utformningen av 
sjukhusstrukturen, till exempel att lokalerna medger respekt 
för privatliv, samtidigt som föräldrar och barn har möjlighet 
att följas åt så långt situationen tillåter. Andra delar kan 
kräva särskilda hänsynstaganden till barn, exempelvis i 
fråga om utsmyckning och aktivitetsmöjligheter. Besökar-
nas egna önskemål ger god vägledning, och kunskap om 
detta har inhämtats från bland annat intervjuer och samtal 
med barn och ungdomar.

I verksamhetens drift får barnperspektivet genomslag 
genom att arbetssätt, bemötande, principer, kultur och 
värderingar formas och upprätthålls efter Barnkonventio-
nen tillsammans med svensk lagstiftning. Dock gäller 
generalitetsprincipen – att verksamheten utformas på ett 
sätt som är ändamålsenligt för majoriteten av besökarna 

I vårdmötet innebär 
personcentrerat 

arbetssätt att 
patienten betraktas 
som en person med 

behov, förmågor och 
egna resurser.

180228_Reviderat konceptprogram.indd   19 2018-03-01   09:42:16



20 Konceptprogram för öppen specialiserad närsjukvård - etablering av specialistsjukhus i Göteborg.

– och denna inkluderar också barn och unga. Det innebär 
att även om hänsyn tas till barnperspektivet i alla delar av 
verksamhetens planerande, skapande och drift, förväntas 
behoven till stora delar sammanfalla med dem för vuxna 
besökare. Hela verksamheten ska kunna brukas av såväl 
vuxna som barn och unga – något som blir möjligt tack 
vare sjukhusens flexibla utformning.

Patientsäkerhet
För att sjukhussystemet ska kunna garantera hög patientsä-
kerhet krävs både resiliens (motståndskraft) och redundans 
(reservkapacitet), så att risken för negativa händelser 
reduceras. Detta perspektiv ligger till grund för analysen av 
samband mellan olika funktioner i byggnaden och har 
genomsyrat arbetet med layouten. Stor hänsyn har tagits till 
de medicinska sambanden så att säkra vårdprocesser kan 
formas – allt för att skapa de bästa förutsättningarna för en 
effektiv hälso- och sjukvård med hög kvalitet. 

Separerade flöden 
Sjukhusets bärande princip är separerade flöden. Principen 
innebär att personalens, patienternas och materialets flöden 
är separerade i rum eller tid, vilket gör det möjligt att skapa 
skräddarsydda miljöer. Målet är att specialistsjukhusen ska 
präglas av tydliga flöden som i största möjliga utsträckning 
anpassas efter brukarna.

Personal

Med separerade flöden skapas ett personalflöde som 
patienten inte har tillgång till. Det innebär att behovet av 
insynsskydd och stängda dörrar minimeras i de flesta 
personalmiljöer. Personalgemensamma aktiviteter som inte 
kräver avskildhet kan utföras i öppna miljöer eftersom 
patienter inte vistas där. Exempel på sådana miljöer är 
pausyta och vårdnära administration. Även i ytor för 
aktiviteter som kräver ljudisolering, så som diktering, 
telefonsamtal, inläsning och iordningställande av läkemedel, 
minskar behovet av insynsskydd. Den öppna arbetsmiljön 
inbjuder till spontana möten över professionsgränser, 
samtidigt som upplägget ger bättre möjligheter till ljusin-
släpp längre in i byggnaden.

Sjukhusets bärande 
princip är separerade 

flöden.

Den öppna arbets-
miljön inbjuder till 
spontana möten  
över professions- 

 gränser.
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Patient 

Patientmiljön ska vara välkomnande, behaglig och lätt att 
överblicka, med förtecknet ”hälsofrämjande” snarare än 
”sjukhus”. Eftersom patienterna har ett eget flöde undviks 
skyltning och information avsedd för personal. Patientflö-
det kan följa en egen, tydlig logik, till exempel samma logik 
som ett hotell, och på så vis kan patienten guida sig själv i 
patientmiljön.

Material

Material förflyttas i ett eget flöde. Där så är möjligt 
kommer förflyttning att ske i schakt, men majoriteten av 
flödet behöver också förflyttas utanför dessa då en stor del 
av förbrukningen sker mitt i verksamheterna. Därför 
separeras materialflödet istället tidsmässigt och organisato-
riskt, så att påfyllning, beställning och framflyttning av 
material sker utanför vårdverksamhetens tider och sköts av 
servicepersonal. 

Patientnoder
Nod betyder knutpunkt och beskriver en plats där ett flöde 
växlar över till ett annat. En patientnod avser i konceptet 

en plats där patienten övergår från att vara självständig till 
att behöva bli guidad av personal. Patientnoden har olika 
innehåll beroende på verksamhet. Som rum kännetecknas 
noden av två passager, en till patientflödet och en till 
verksamhetens flöde. I många verksamheter, så som 
mottagningar och provtagning, är själva vårdrummet 
noden. När vårdmötet i noden är slut lämnar patienten 
mötet och återgår till sitt eget flöde och personalen till sitt.  

I andra verksamheter är patientnoden en sluss in i verksam-
heten. Funktionen kan till exempel vara ett omklädnings-
rum eller kapprum. Här behöver patienter hämtas i 
patientnoden av vårdpersonal och guidas vidare in i verk-
samheten. Ett sådant exempel är dagkirurgiskt centrum, 
där exempelvis operationssal och uppvakning är personal-
miljöer. Patienter vistas där endast under översyn av perso-
nal och når endast de rum som vårdmötet kräver.      

Självguidning
Sjukhusets enda väntrum är en central väntyta på entré-
torget. Konceptet självguidning (av engelskans self  rooming) 
innebär att patienten vid incheckning i entrén får reda på 
var vårdmötet ska ske, varpå hen med hjälp av enkla 

En patientnod avser 
i konceptet en 

plats där patienten 
övergår från att vara 

självständig till att 
behöva bli guidad av 

personal.
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Patienter kan 
vänta fritt i den 
del av sjukhusets 

publika ytor som de 
själva föredrar, till 

exempel café, lekyta, 
amningsrum eller 

utomhus. 

instruktioner själv tar sig dit. Självguidning kan lösas med 
existerande teknik men med digitala hjälpmedel blir flexibi-
liteten ännu större:

• Patienter kan vänta fritt i den del av sjukhusets publika  
 ytor som de själva föredrar, till exempel café, lekyta,  
 amningsrum eller utomhus. 

• Med ett digitalt stöd för logistik kan rum fördelas i   
 realtid, även efter incheckning. Patienten hänvisas vid  
 behov till en ny patientnod om den som från början var  
 avsedd inte kan användas.

• Med inomhuspositionering (RTLS – real time location  
 system), kan personal se hur patienter rör sig i huset,  
 guida dem om de kommit fel och möta dem i vårdrum- 
 met så fort de kommit fram. 

• Digitala hjälpmedel kan vägleda patienten på önskat  
 språk. 

• Med digitala hjälpmedel kan patienten påkalla hjälp och  
 stöd när och var som helst i sjukhuset.   

Självguidning passar inte alla patienter. Personcentrerat 
bemötande innebär att patienten får stöd utifrån sitt 

individuella behov, och i en framtid med begränsade 
resurser kan de resurser som finns ägnas åt patienter som 
inte har kapacitet för självguidning. 

Sjukhusets funktionella nivåer
I konceptet är specialistsjukhusen indelade i tre funktionel-
la nivåer: modul, zon och område. Nivåerna kan liknas vid 
ringar runt en kärna, där kärnan är personalen i deras 
dagliga arbete. Alla verksamheter på sjukhuset nyttjar 
funktioner på olika nivåer. Ju högre nivå, desto fler delar 
funktionen. De funktionella nivåerna ska inte förväxlas 
med organisatoriska nivåer.

Modul

Modulen är sjukhusets minsta funktionella nivå. Beroende 
på storlek kan en verksamhet vara en del av en modul, en 
egen modul, eller flera moduler. Varje modul har ett litet 
antal funktioner (olika beroende på typ av verksamhet) som 
inte samnyttjas med andra.  Det är funktioner där den 
fysiska närheten är viktigt för flödet. I modulen finns till 
exempel vårdrummet.
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Genom att 
områdesfunktioner 

samnyttjas optimeras 
sjukhusets resurser.

Zon

Zonen innehåller funktioner som delas av ett antal 
moduler. Det är funktioner som behöver vara rymliga, eller 
där en enskild modul inte har behov av funktionen så ofta. 
Bra exempel är läkemedelsrum och desinfektionsrum, där 
många verksamheter har relativt små behov, men där 
lokalen ändå har höga krav på ventilation, storlek och 
utrustning. När rummet samnyttjas kan större resurser 
läggas på utformning och ytstorlek. 

Område

Området är sjukhusets högsta funktionella nivå. I denna 
nivå är behoven generella för all personal på sjukhuset. 
Genom att områdesfunktioner samnyttjas optimeras 
sjukhusets resurser. Om till exempel sjukhusets persona-
lomklädning samlas på en plats blir det enkelt att få plats 
med duschar, samtidigt som ett snabbt och tryggt samband 

med en personalentré kan skapas. Ibland behöver en 
områdesfunktion finnas på flera platser i huset, till exempel 
för att avstånden annars skulle bli för stora. De funktioner 
som används ofta ska också ligga nära.

Patientfunktioner
Samtliga funktioner patienten möter i sitt eget flöde är 
områdesfunktioner, vilket innebär att de inte är knutna till 
en viss patientgrupp. Patienter kan alltså nyttja en utsikts-
plats eller toalett i en annan del av huset än där vårdmötet 
sker, utan att känna att de hamnat fel. Det ska kort sagt 
vara omöjligt för patienten att gå fel eller känna sig 
oönskad.         
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ENTRÉ

Sjukhusets huvudentré leder patienter, anhöriga och 
allmänhet in i ett välkomnande entrétorg. Här finns infor-
mation, assistans och ledsagning samlad, och det är här 
man hittar en plats att uppehålla sig på – inne eller ute, 
anpassad till behov och situation. 

Att möta framtiden
Entrén ska vara lätt att hitta och upplevas som välkom-
nande och tillgänglig för alla, oavsett funktionsvariation. 
Här får patienten den första signalen om sin väg mot bättre 
hälsa – en uppmuntran att använda sin egen kraft och 
kompetens – med målet att patient och anhöriga ska känna 
sig inkluderade i vårdteamet.

Som ett led i att hantera ett framtida högt tryckt på specia-
listsjukvården är entrén, liksom sjukhusen i stort, utfor-
made för att främja självservice och ge patienten kontroll 
över sin kontakt med vården. Patienten kallas digitalt, 
tydligt och individanpassat och uppmuntras till att själv 
hitta till vårdmötet. Även om självservice är förstahandsva-
let finns också tillgång till värdar och assistans kring 
bokning av sjukresa, ledsagning och orientering. Tidigt och 
tydligt ska möjlighet finnas till information och 

incheckning, både digitalt och genom personligt möte. 
Kontakten är direkt och utan barriärer, med möjlighet till 
såväl anpassning av språk som hjälp medelsstöd. 

Effektiva och flexibla lokaler

Ett logiskt flöde

Informationssystemen och förflyttningsflödena är lika på 
de olika specialistsjukhusen, vilket ger både igenkänning 
och effektivitet. Det följer en logik som även förstagångs-
besökare lätt ska kunna förstå. Patienten erbjuds en bredd 
av valmöjligheter och service – från möjlighet att checka in 
innan ankomst till att få personlig ledsagning på plats. 
Eftersom entrén är en del av sjukhuset som bär mycket av 
de identitetsskapande värdena kan den med fördel gestaltas 
individuellt på respektive sjukhus, även om den gemensam-
ma logiken slår igenom.

Här får patienten 
den första signalen 

om sin väg mot 
bättre hälsa – en 
uppmuntran att 

använda sin egen 
kraft och kompetens.
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Rumstyper

Entrétorget

Entrétorget är navet i sjukhuset och ska vara en naturlig 
och värdeskapande mötesplats. Utformningen är ljus och 
luftig, öppen för alla. Kring entrétorget samlas funktioner 
som kiosk, café och olika typer av väntytor, och härifrån 
leds besökare vidare in i sjukhuset. Torget kan även 
inrymma ett visst utbud av service och butiker av en 
karaktär som anknyter till sjukhusets uppdrag. Entrétorget 
är en plats där patienten kan behöva uppehålla sig efter 
besök, i väntan på besked och efter besked. Även anhöriga 
som medföljer vid besöket kommer att vistas i ytorna. Inte 
minst behöver en del av väntytan vara anpassad för barns 
väntan. Målet är att på samma gång skapa en stimulerande 
dimension för engångsbesökaren, och en djupare dimensi-
on som gör platsen intressant även för flergångsbesökaren.

Incheckning

Sjukhusen har tydliga inchecknings- och informationssta-
tioner med värdar som stöttar patienterna. En del av 
värdarna kan vid behov ledsaga patienter hela vägen fram 
till vårdmötet, medan andra stannar i entrén för att möta 

Entrétorget är navet 
i sjukhuset och ska 

vara en naturlig 
och värdeskapande 

mötesplats.

Gemensam väntan

Väntytor för patienter och anhöriga koncentreras till 
entrétorget. Med ett gemensamt och centralt väntområde 
kan patienten kallas till ett rum som just då är ledigt, vilket 
gör att generella mottagningsrum och behandlingsrum kan 
användas effektivt.

Väntytan utformas med en variation av olika sittmöjlighe-
ter, både inomhus och utomhus. Alla väntytor ska ha en 
hög nivå av säkerhet, integritet och tillgänglighet. Skyltning 
ska vara tydlig, och lokalerna ska möjliggöra god överblick 
och orienterbarhet samt ge en känsla av trygghet. 

Ytor, utsmyckningar och digitala stödsystem utformas så 
att de uppmuntrar till rörelse för samtliga som vistas i 
lokalerna. Väntytor som hanterar stora flöden varvas med 
mindre enheter för patienter som behöver sitta avskilt. 
Entrétorget samnyttjas för flera behov, och samtliga flöden 
optimeras så att patientens väg är separerad från övriga 
flöden, personcentrerad och säker.
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patienter. Incheckning sköter patienten normalt själv med 
hjälp av digitala stöd.

Entrésluss och säkerhet

Eftersom ankomst och utpassering sker även tidig morgon, 
kvällstid och nattetid, då entrén inte är bemannad av 
informationspersonal, behövs en sluss som kan övervakas 
digitalt eller med personal. För säkerhetspersonalen behövs 
ett särskilt utrustat rum i kontakt med entrén.

Plats för förflyttningshjälpmedel

I anslutning till incheckningen finns plats för förflyttnings-
hjälpmedel för utlåning – eventuellt autonoma och basera-
de på robotteknik och inomhuspositionering. För automati-
serade persontransporter med inomhuspositionering krävs 
uppställnings- och laddningsstationer. Parkeringsmöjlighe-
ter för det medhavda hjälpmedlet behöver också finnas här.

Väntytor 

Eftersom all väntan är koncentrerad till entrétorget åter-
finns här väntytor för många olika typer av besökare. 
Patienten kan välja att spendera tiden antingen i en avskild 
yta eller en social yta med mer aktivitet. Det är viktigt att 

Särskilda resurser 
läggs på att skapa 
intressanta inslag 

som drar till sig barns 
uppmärksamhet. 

alla inslag i väntytorna är enkla att göra rena. Det ska finnas 
plats för att vänta med barnvagnar och rörlighetshjälpme-
del, samt närhet till amningsytor, WC och RWC med 
skötbord.

Bland specialistsjukhusets besökare finns både barn som är 
patienter och barn som är anhöriga. Särskilda resurser läggs 
på att skapa intressanta inslag som drar till sig barns 
uppmärksamhet. Dessa inslag ska följa sjukhusets övriga 
estetik och gå att interagera med, till exempel klättra på. 
Digital teknik erbjuder också underhållningslösningar som 
är lätta att hålla rena, till exempel projektorer och inbyggda 
skärmar med spel och filmer.

På specialistsjukhuset finns en stilla yta som är en religiöst 
neutral plats för reflektion. Det kan vara ett avskilt rum 
eller en avskild öppen yta. Den stilla ytan är avsedd för alla 
som använder sjukhuset, både patienter och personal. 
Patienten kan välja att spendera sin väntetid i den stilla ytan 
även om den inte ligger i anslutning till entrétorget.   
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Café

Caféet fyller många funktioner i sjukhuset. Patienter och 
anhöriga kan välja att vänta i cafémiljön eller inta en 
återhämtande måltid efter besök. Personalen kan köpa med 
sig lunch eller fika och äta i personalrum eller utomhus. 
Med en attraktiv restaurang eller café finns även möjlighet 
för allmänheten från närområdet att komma till sjukhuset 
för att äta. I såväl utbud som utformning ska caféet eller 
restaurangen vara hälsofrämjande, och beroende på sjukhu-
sets läge bör det även finnas möjlighet att välja sittplatser 
utomhus.

 I såväl utbud som 
utformning ska caféet 

eller restaurangen 
vara hälsofrämjande.
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SPECIALISTCENTRUM

DAGVÅRDSMOTTAGNING

DAGVÅRDSSAL

BILDDIAGNOSTIK

PARAMEDICINSK
MOTTAGNING

PARAMEDICIN

MODUL

VÅRDNÄRA
ADMIN

STÖDFUNKT.
/PAUSYTA

MOTTAGNINGSRUM

BEHANDLINGSMODULER

MOTTAGNINGAR

Specialistcentrum

MODUL ZON

MODUL

MODUL

MODUL

PROVTAGNING

MODUL

PROVTAGNING

BILDDIAGNOSTIK

MODUL

Entrétorg Personalytor

Godsmottagning
och ÅV
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Benämningen mottagningar omfattar ett brett utbud av 
öppenvårdsmottagningar – medicinska och psykiatriska 
såväl som opererande specialiteter, för barn såväl som för 
vuxna. En viss mottagning kan även inhysa annan verksam-
het som har liknande flöden och lokalbehov.

Svensk sjukvård står inför många parallella förändringar. 
Närhet och koncentration är två motstridiga principer som 
i högsta grad påverkar den specialiserade vården. Ett 
sjukhus kan i framtiden få täcka hela stadens behov av en 
viss behandlingstyp, men närhetskravet kan lika gärna 
medföra att alla sjukhus har utbud av en viss verksamhet. 
Samtidigt möjliggör ny teknik att fler vårdkontakter sker i 
patientens hem via digitala medel. Detta är förändringar 
som sker löpande, under tiden specialistsjukhusen byggs, 
och som också fortsätter efteråt.

Att möta framtiden

Den gränslösa mottagningen

I traditionell mottagningsutformning är samband inom den 
enskilda verksamheten en avgörande faktor i designproces-
sen. Verksamheter tilldelas ett antal rum som uppskattas 
täcka nuvarande och framtida behov. Denna designmetodik 
bygger på idén att det går att förutsäga framtida behov, och 
som en följd blir många verksamheter hämmade av att 
lokalerna inte är tillräckligt flexibla. 

De nya specialistsjukhusen utgår istället från principen att 
framtiden är oförutsägbar. Vi vet inte vilka samband som 
är viktiga i framtidens vård. Om lokaler utformas för 
processer som i dag framstår som optimerade, kommer 
dessa med största sannolikhet att vara omoderna i framti-
den. Därför utformar vi generella mottagningar, där 
sambanden kan formas och omformas i framtiden. Målet 
är inte att skapa mottagningar som är exakt lika, utan att 
skapa mottagningar som kan förändras över tid utan stora 
ombyggnationer.  

Under arbetet med konceptet har ett stort antal verksamhe-
ter intervjuats för att hitta de viktigaste fysiska behoven 

MOTTAGNINGAR

Om lokaler utformas 
för processer som 

i dag framstår 
som optimerade, 

kommer dessa med 
största sannolikhet 
att vara omoderna 
i framtiden. Därför 

utformar vi generella 
mottagningar, där 

sambanden kan 
formas och omformas 

i framtiden. 
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Det separata 
personalflödet 

underlättar både 
samverkan mellan 
verksamheter och 
det lilla teamets 

samarbete, 
och bidrar i 

förlängningen 
till att stärka 

personalens känsla 
av samhörighet. 

och sambanden. För att mottagningarna ska kunna hysa en 
bredd av verksamheter och funktioner har två rumstyper 
tagits fram som svarar mot så många verksamheters behov 
som möjligt: mottagningsrum och behandlingsenhet. I ett 
senare skede kommer dessa rum att anpassas efter respekti-
ve verksamhets särskilda behov.   

Separerade flöden

I linje med sjukhusets övergripande design separeras flöden 
för personal, patienter och material i så stor utsträckning 
som möjligt. Mottagningsrummet är den plats där patient, 
personal och material möts. 

Separerade flöden skapar en tydlig patientmiljö där patien-
ten behåller sin integritet och självständighet under 
besöket. Mottagningsrummet fungerar som en patientnod, 
vilket innebär att patienten i allmänhet klarar sig utan 
guidning på vägen till vårdmötet. Miljön är välkomnande, 
trygg och säker, och sekretess och patientsäkerhet säker-
ställs exempelvis genom digitaliserade accessystem och 
lämpligt insynsskydd mot korridor.
 
Inne på mottagningsrummet finns en flexibel skiljevägg 
som gör att patienten inte möts av vårdytor och 

vårdutrustning innan vårdgivaren kommer in i rummet. 
Patienten väntar i samtalsdelen till dess vårdgivaren anlän-
der. I mottagningsrummet finns en stor skärm för under-
visning som kan användas för visuell underhållning och 
spel under väntetiden. I mottagningsrummets samtalsdel 
kan också anhöriga vänta under själva undersökningen, 
med skiljeväggen helt eller delvis fördragen så att patienten 
behåller sin integritet. 

I personalens yta rör sig inga patienter. Eftersom patienter 
inte har tillträde minskas behovet av väggar och dörrar, och 
miljön kan hållas öppen och trivsam med plats för sponta-
na möten mellan olika vårdgivare. Det separata personalflö-
det underlättar både samverkan mellan verksamheter och 
det lilla teamets samarbete, och bidrar i förlängningen till 
att stärka personalens känsla av samhörighet. 

I personalmiljön finns de vårdnära administrativa arbets-
platserna samt stödfunktioner och pausytor. De vårdnära 
administrativa lokalerna finns beskrivna i kapitlet Adminis-
trativa arbetsplatser och pausytor i kapitlet Personalytor. 

Flödet av material och avfall separeras från den övriga 
mottagningsverksamheten antingen i rum eller tid. Särskild 
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Genom att personal 
som är involverad 
i olika aspekter av 

patientens vård 
samnyttjar lokaler 
uppstår informella 
möten som berikar 

arbetsmiljön.

personal, alternativt automatiserade tjänster, sköter påfyll-
ning av närförråd samt hanterar avfall och tvätt vid lämpli-
ga tider. I personalflödet finns nischer med förråd vars 
innehåll byts ut och fylls på efter behov, i syfte att persona-
len ska slippa besöka andra, mer avlägsna förråd under 
dagen. Detta beskrivs närmare i kapitlet Logistik. 

Effektiva och flexibla lokaler

Samband

Patienter i öppen specialistsjukvård är ofta multisjuka. 
Specialiteter som kardiologi, psykiatri, njurmedicin och 
diabetologi delar därför ofta patienter. Likaså har exempel-
vis dagkirurgi nära samband med opererande specialiteter. I 
dag är processerna ofta uppdelade på respektive diagnos, 
och patienten besöker varje specialitet för sig. I framtidens 
personcentrerade vård kommer sambanden runt diagnos-
grupper att bli mycket starkare, men det är inte förrän en 
ordentlig analys av framtidens diagnosgrupper gjorts som 
dessa samband blir tydliga.

Samnyttjande

I dag har de enskilda verksamheterna ansvar för sina 
lokaler och dess utrustning. Utrymmesbrist medför ofta att 
samma yta får inrymma fler funktioner än vad som är 
lämpligt för att maximera utrymmet för vårdproduktion, 
samtidigt som en annan verksamhet kan ha lokaler som 
inte används. 

I de nya specialistsjukhusen är ytor inte kopplade till 
enskilda personer eller verksamheter, vilket innebär att en 
högre nyttjandegrad nås genom samnyttjande. Den enskil-
da mottagningen har ingen början och inget slut, och 
antalet rum som nyttjas av respektive verksamhet kan 
förändras från dag till dag eller under året, beroende på 
behov och verksamhet. Genom att personal som är invol-
verad i olika aspekter av patientens vård samnyttjar lokaler 
uppstår informella möten som berikar arbetsmiljön. Loka-
lerna är generella, men anpassas med mobil utrustning till 
speciella ändamål – ett upplägg som också medför att 
särskild personal ansvarar för beställning, underhåll och 
städning. 
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Specifika krav på lokalerna
Mottagningsverksamheten innehåller patientflöde, vårdrum 
för mottagning, samtal och behandling, vårdnära adminis-
trativa arbetsplatser och zongemensamma stödfunktioner.  

De stödfunktioner som behöver kopplas till en mottag-
ningsmodul är till exempel materialhantering, avfallshante-
ring och pausmöjligheter. Dessa funktioner delas för flera 
moduler och återfinns därför på zonnivå. De enskilda 
verksamheterna har även en rad särskilda behov men tack 
vare lokalernas flexibla utformning kan dessa tillgodoses 
utan att lokalerna blir låsta för ett enskilt ändamål. Det 
viktiga är att de delade eller generella ytornas storlek och 
utformning fungerar för fler än en mottagnings behov. 
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MODUL

TOALETTER

UTRUSTN.
FÖRRÅD

KOPIERING

MÖTESYTA PAUSYTA

LOGISTIKYTA

LÄKEMEDEL

MILJÖ

DESINF.

VÄRDEFACK

ZON

MOTTAG-
NINGSRUM

BEHANDLINGS
ENHET

NÄRFÖRRÅD

VÅRDNÄRA
ADMIN.

Entrétorg

Personalytor

Godsmottagning
och ÅV

Funktioner och flöden för mottagningarna

Dagvårdsmottagning

Paramedicinsk mottagning

Mottagning

Godsmottagning och ÅV

Dagkirurgiskt centrum

Entré- och väntyta 

Administrativa arbetsplatser

Bilddiagnostik

Provtagning

Personalytor

Stödfunktion

Funktion som ansluter till 
modul eller zon, ramfärg 
enligt färgschema

Enkelriktat flöde

Dubbelriktat flöde

Patientyta

Personalyta

Stort flöde

Litet flöde

Patient- och besöksflöde

Personalflöde

Godsflöde

Retur- och avfallsflöde
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Mottagningsrum scenario 3 - samtal

Om en större grupp människor träffas för samtal kan 
skiljeväggen helt skjutas undan för att bereda plats för 
teamet. Väggskärmen används för undervisning, dokumen-
tation och videokonferens

Mottagningsrum scenario 1 - patientnod 
Avskiljningsväggen inne i rummet är låsbar. Patienten bjuds 
in att använda samtalsdelen som väntrum i väntan på att 
vårdgivare ska anlända. Väggskärmen används för 
information och underhållning. 

Mottagningsrum scenario 2 - undersökning 

Undersökningsdelen är utformad så att en rad olika under-
sökningar ska kunna ske, beroende på specialitet. Anhöriga 
väntar i samtalsdelen.
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Rumstyper

Mottagningsrum

Konceptet medger flexibilitet och generalitet i mottag-
ningsrummens utformning med syfte att passa de flesta 
verksamheter. 

Behandlingsenhet

Behandlingsenheten har högre utrustningsgrad än mottag-
ningsrummen. Enheten har två rum, kombinerat med 
RWC/dusch och omklädning, som tillsammans skapar ett 
sammankopplat tvärflöde för patient och/eller personal. 

Behandlingsenheten kan nyttjas på en rad olika sätt. Ett 
scenario är att patienten går in i rum 1 och byter om, får 
behandling i rum 2 och går tillbaka till rum 1 för att vila 
eller byta om. Ett annat är att patienten går in i rum 1 för 
att undersökas, därefter över till rum 2 för läkarsamtal, och 
sedan direkt ut i patientflödet. Under tiden kan nästa 
undersökning ha påbörjats i rum 1.

För att nå maximal flexibilitet bör ett mottagningsrum 
ha: 

• Väl tilltagna mått

• Flexibel inredning

• Undersökningsutrymme med handfat

• Samtalsutrymme med plats för 3–4 personer   
  inklusive vårdgivaren

• Möjlighet för vårdgivaren att dokumentera   
  tillsammans med patienten med passande digitalt  
  stöd

• Digitalt stöd för undervisning och    
  dokumentation

• Insynsskydd som möjliggör maximalt ljusinsläpp

• Möjlighet till mörkläggning

• Möjlighet att skärma av mellan undersöknings-  
  och samtalsyta

• En dörr till patientflödet och en dörr till   
  personalflödet.
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Behandlingsenhet
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Med toalett och dusch i anslutning till de två behandlings-
rummen kan enheten användas för undersökningar där 
tillgång till toalett är nödvändig eller önskvärd. Enheten 
kan också delas och användas som två mottagningsrum vid 
behov. 

Zongemensamma stödfunktioner

Zongemensamma stödfunktioner delas av ett antal 
moduler. Stödfunktioner behöver vara praktiska och deras 
exakta placering beror på byggnadens utformning och 
samband mellan verksamheter. Genom att dessa funktioner 
delas kan lokalerna göras större och inhysa fler funktioner 
inom samma område. Exempel på stödfunktioner är 
desinfektionsrum, miljörum, läkemedelsrum, kopiering, 
logistikyta och pausyta.

För att nå maximal flexibilitet bör en behandlingsen-
het ha: 

• Utsug 

• Medicinska gaser

• Särskild belysning

• Toalett och omklädning 

• Utrustning och apparatur som kan döljas då  
  den inte används

• Ett tvärflöde som är brett nog för brits och  
  bred apparatur 

• Tillgång till transport till dagkirurgiskt   
  centrum via brits (vid komplikationer).
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PARAMEDICINSK MOTTAGNING

Den paramedicinska verksamheten omfattar fysioterapeu-
ter, arbetsterapeuter, dietister, logopeder, psykologer och 
kuratorer. Behandlingar inom paramedicin sker i form av 
gruppbehandling, teambesök, enskilda besök och digitala 
vårdmöten i olika former.

Att möta framtiden
I specialistsjukhusen samlas ovanstående specialiteter till ett 
kompetensnav med möjlighet att verka på olika sjukhus, 
men med en gemensam målsättning. Professioner som 
annars är isolerade på sina respektive sjukhus får på så vis 
en gemensam bas, som utöver kliniska uppdrag har ett 
fokus på att bevaka forskning och utveckling och sprida det 
vidare i hela organisationen.   

Effektiva och flexibla lokaler

Samband

Den paramedicinska mottagningen har ett nära samarbete 
med alla verksamheter på specialistsjukhusen. Arbetssätt 
och metoder ser olika ut beroende på uppdragets karaktär, 
men gemensamt för personalen inom paramedicin är att de 

är ambulerande och besöker och behandlar patienter som 
vårdas i andra delar av sjukhuset. 

Samnyttjande

Utöver egna lokaler behöver den paramedicinska verksam-
heten tillgång till konferensrum och mötesytor samt 
neutrala mottagningsrum med enklare utrustning, till 
exempel samtalsplats, brits, skärm eller annan digital 
lösning. Dessa lokaler samnyttjas med övriga verksamheter 
i specialistsjukhuset. 

Även de olika speciallokalerna inom paramedicin samnytt-
jas, till exempel genom att barnhabilitering använder 
samma träningskök som arbetsterapin. En annan möjlighet 
är att låta personal och besökare använda den paramedicin-
ska verksamhetens träningslokaler utanför ordinarie öppet-
tider.

Specifika krav på lokalerna
Den paramedicinska verksamhetens lokaler utformas så att 
de stödjer ett holistiskt arbetssätt och främjar rörelse. Loka-
lerna ska enkelt kunna anpassas efter behov och fungera 
för olika typer av utrustning. Gruppsalar kräver god 

Den paramedicinska 
verksamhetens 

lokaler utformas så 
att de stödjer ett 

holistiskt arbetssätt 
och främjar rörelse. 
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takhöjd och golv anpassat till den verksamhet som ska 
bedrivas där. Golv i träningssalar där tyngre maskiner 
placeras behöver till exempel vara anpassade för detta och 
får inte vara hala. I anslutning till träningslokalerna ska ytor 
finnas där anhöriga eller ledsagare kan uppehålla sig medan 
träning och behandling pågår.

Fysioterapi i träningssal
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Rumstyper

Patientnod

På den paramedicinska mottagningen har omklädnings-
rummen en nodfunktion. Patienten guidar sig själv dit och 
kan antingen hämtas där av personal eller själv gå direkt in i 
tränings- eller gruppsalen. Omklädningsrummen har dusch 
och toalett, och möjlighet finns för patienten att låsa in sina 
tillhörigheter. 

Träningssal

Delar av verksamheten bedrivs i träningssalar med 
tränings utrustning och maskiner. Golven i salarna behöver 
vara halkfria och anpassade för att klara tyngd av större 
maskiner. I direkt anslutning till salarna behövs förråd där 
personal och patienter enkelt kan hämta utrustning för 
olika moment.

Gruppsalar

Här sker träning och undervisning i gruppform. Salarna är 
omöblerade och golvet ska ha viss svikt och vara halkfritt. 
Takhöjden ska vara väl tilltagen.

Utprovningsrum

Utprovning och förskrivning av personliga hjälpmedel är 
en del av verksamheten. Använda hjälpmedel klassas som 
smutsiga och måste skiljas från hjälpmedel som är redo att 
förskrivas – därför ska ytor för mottagning och förvaring 
av personliga hjälpmedel finnas nära godsmottagningen. 
Den del av verksamheten där man provar ut hjälpmedel ska 
ha nära till utrymmet där rena hjälpmedel förvaras, då man 
under utprovning kan behöva hämta och lämna olika typer 
av hjälpmedel i lagerutrymmet. Rummet för utprovning ska 
vara försett med ergonomisk utrustning för justeringar av 
hjälpmedel.

Träningskök

Ett träningskök kan användas av flera paramedicinska 
specialiteter för träning individuellt och i grupp. Tränings-
kök är också en funktion som skulle kunna samnyttjas över 
närsjukvårdssystemet.
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DAGVÅRDSMOTTAGNING

Dagvårdsmottagningen är en resursenhet för alla typer av 
specialistmottagningar, pediatriska så väl som vuxenmot-
tagningar. På dagvården kan patienter få längre behandling-
ar som annars skulle ha tagit ett av mottagningarnas 
behandlingsrum i anspråk i upp till en hel dag. På dagvård-
senheten kan patienter få olika typer av behandling där 
någon nivå av övervakning eller tillsyn krävs:

• Enstaka behandlingar såsom läkemedelsjusteringar och 
transfusioner.

• Seriebehandlingar med läkemedel, exempelvis järn och 
cytostatika.

• Livslånga behandlingar såsom dialys. 

Denna service på specialistsjukhuset är något som gynnar 
både patienten och samhällsekonomin, då patienten inte 
behöver tas om hand på ett sjukhus med en högre vård-
nivå.

Att möta framtiden

Ett personcentrat arbetssätt

I framtidens dagvård stärks patienten och betraktas som en 
jämlik medspelare. Patienterna bjuds in att ställa frågor och 
engagera sig och miljön avdramatiseras. Varje patient får 
stöd att vara delaktig i och själv utföra sin behandling efter 
sin egen förmåga. Patientens styrka och resurser är 
utgångsläget. 

Specialistsjukhusens dagvårdsmottagningar planeras så att 
all vård sker på en sal med personalens vårdnära arbetsplat-
ser i direkt anslutning. Detta gör att personalen är tillgäng-
lig för samtliga patienter under en stor del av dagen och 
har goda möjligheter till samarbete runt och med patienter-
na. Patienterna blir i sin tur en aktiv del av sin vård och får 
god uppsikt över vad personalen gör, vilket ökar vårdkvali-
teten i form av delaktighet och säkrare behandlingar.

Patienterna bjuds 
in att ställa frågor 

och engagera 
sig och miljön 

avdramatiseras. 

I framtidens 
dagvård stärks 
patienten och 

betraktas som en 
jämlik medspelare.
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För att ytterligare skapa värde för patienten har dagvården 
ett antal enskilda behandlingsplatser som fungerar som 
samtalsrum. Här kan patienter under pågående behandling 
delta i till exempel vårdplanering. Andra specialiteter kan 
bjudas in att träffa patienten vilket innebär att patientens 
behov av vårdbesök utanför dagvårdsbesöken minskar.

Flexplatser för dialys

Konceptet med flexplatser är nytt för svensk dialysvård. 
Detta är platser där dialyspatienter självständigt utför sin 
behandling, men där specialistsjukhuset tillhandahåller 
lokaler, maskiner och material. Patienter som får tillgång till 
flexplatserna har blivit utsignerade, det vill säga kan utföra 
alla aspekter av sin dialysbehandling självständigt.

Med framtidens digitala bokningssystem har flexdialyspa-
tienten stor frihet att välja tid och plats för sin behandling. 
Flexdialys kan teoretiskt sett ske när som helst på dygnet. 
Under dagtid, när mottagningsrummen används för kortare 
besök, kan flexdialyspatienten utföra sin behandling i de 
ljusa och bekväma lokalerna på dagvården. På natten kan 
andra lokaler nyttjas, till exempel lediga sängplatser på pre/
post-op inom dagkirurgiskt centrum. Den enda begräns-
ningen är tillgången på rum och maskiner. Med flexplatser 

på flera av specialistsjukhusen kan patienten att välja en 
plats nära hemmet, arbetet eller skolan, varpå serviceperso-
nal kör fram ordinerade maskiner och material till rätt plats.

Effektiva och flexibla lokaler

Samnyttjande

Samtliga funktioner som inte är dagvårdsspecifika har 
flyttats ut och samordnats med specialistsjukhusets övriga 
verksamhet. Patienterna delar väntrum med det övriga 
sjukhuset och sjukhusets café kan vara den plats där 
patienter erbjuds ett varmt mål mat efter avslutad behand-
ling.

Personalen delar desinfektionsrum, pausyta och administra-
tionsutrymmen med intilliggande verksamheter. Om 
mottagningsrum behövs används rum i intilliggande 
mottagningsmoduler. På de nya specialistsjukhusen utförs 
servering av fika, städning, beställning av material och 
påfyllning av lådor och skåp av servicepersonal.
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Samband

Dagvårdspatienter är ofta multisjuka. Vanlig samsjuklighet 
är till exempel diabetes, njur-, hjärt- och kärlsjukdom. 
Många patienter med kroniska diagnoser lever ofta med 
ekonomisk osäkerhet. Av dessa skäl behöver dagvårds-
patienter tillgång till ytor för samverkan, både med andra 
specialiteter inom specialistsjukhuset och andra huvudmän 
och organisationer. En viktig resurs för många kroniska 
patienter är tillgången till patientorganisationer och evene-
mang, där specialistsjukhuset kan fungera som en samlande 
arena.

Specifika krav på lokalerna
Dagvården är en regelbunden förbrukare av material. Ett 
gott digitalt stöd för materialhantering och förbrukning kan 
förbättra flödena avsevärt. Målsättningen är att allt material 
för dagens förbrukning ska kunna förvaras i personalens 
arbetsyta. Med en servicefunktion som fyller på efter 
öppettiderna har dialysen små förrådsbehov utöver de i 
dagvårdssalen. Närhet till hisspaket är viktigt för enkla 
samband för patienter, personal, service och leveranser.  

Särskilda krav för dialysmottagningar

Under ett normalt dygn med cirka 50 dialysbehandlingar 
förbrukas över 28 000 liter vatten, varav ungefär hälften går 
åt vid själva dialysmomentet. Den andra hälften spolas till 
avlopp under vattenreningen. Det är viktigt att en dialys-
mottagning planeras så att vattnet tas om hand vid ett 
läckage, och att mottagningen inte placeras direkt ovanför 
särskilt vattenkänsliga utrymmen som till exempel elcentra-
ler. Vattenledningar löper längs väggen eller i taket.

Rumstyper

Ankomstnoden

På specialistsjukhuset hänvisas dagvårdspatienter som alla 
andra besökare till entrétorget under väntetiden. 
Ankomstnoden är den plats på dagv ården där patienter 
möts upp av personal och har möjlighet att lämna sina 
ytterkläder innan de kommer till dagvårdssalen. Vid 
ankomstnoden behövs toaletter och låsbar förvaring för 
patienternas personliga tillhörigheter. Patienternas vitalsta-
tus tas ofta både inför och ibland också efter varje behand-
ling. De patienter som har förmåga kan välja att besöka 

Målsättningen är 
att allt material för 
dagens förbrukning 
ska kunna förvaras 

i personalens 
arbetsyta.
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hälsokiosken på entrétorget, men samma funktion behöver 
också finnas i ankomstnoden. 

Dagvårdssalen

All dagvård sker i en och samma sal. Enskilda behandlings-
platser är integrerade i salen. Under behandlingen sitter 
patienterna i bekväma och justerbara stolar. Eftersom 
patienterna tillbringar lång tid i behandling är det viktigt att 
upplevelsen av dagvårdsmottagningen präglas av hälsa och 
tillfrisknande. Det är värdeskapande för patienterna att ha 
god tillgång till dagsljus och utblickar, samt att ha möjlighet 
att styra över sin vårdplats, till exempel genom att justera 
belysningen individuellt. Möjlighet att ha med anhöriga 
under behandlingen ökar också värdet för patienten, likaså 
tillgång till åldersanpassad individuell underhållning. 

Patienter inom dagvården ska erbjudas fika och mat, 
beroende på behandlingens längd. Eftersom många av 
patienterna är rörelsehindrade behövs förråd för skrym-
mande rullstolar och rollatorer så att de inte stör arbetet på 
salen. I direkt anslutning till dialyssalen behöver det finnas 
patienttoaletter.

Enskilda behandlingsplatser

Vissa behandlingsplatser placeras i enskilt så att patienter 
med förhöjt behov av avskildhet kan få det. Enskilda 
behandlingsplatser ska uppfylla krav på sekretess och kan 
ha digitala lösningar för informationsvisning och kommu-
nikation. Även i enskilda rum behöver personalen ha god 
visuell kontakt med patienten. I de enskilda behandlings-
platserna finns plats för extra besökare.

Behandlingsplatser för isolering

I det fall som mottagningen bedöms behöva isoleringsplat-
ser utformas dessa enligt hygienisk standard, vilket bland 
annat innebär att de har egen toalett. Det är viktigt att även 
isoleringsplatserna utformas med möjlighet till insyn för 
personalen. När behov av isolering inte finns kan dessa 
platser användas som vanliga behandlingsplatser.
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Brygga med närförråd

Bryggan är personalens arbetsstation. Det viktigt att 
utformning och placering av personalens arbetsplats 
främjar god och effektiv översikt. För att personalen ska 
slippa lämna patienterna utan uppsikt behöver utrymmet 
innefatta funktionsytor där de allra flesta moment under 
arbetsdagen kan utföras. Här kan även finnas förråd för 
vanliga läkemedel med tillhörande arbetsyta och arbetsplat-
ser med möjlighet till digital kommunikation. Bryggan 
fungerar som mottagningens närförråd och innehåller 
arbets- och avlastningsbänkar, och en del av bryggan kan 
avdelas för provhantering och patientnära analyser (PNA).

Flexplatser för självdialys

Även på de dagvårdsmottagningar som inte är dialysmot-
tagningar görs en del av dagvårdsplatserna tillgängliga för 
patienter som kommer till dagvården för självdialys. Självdi-
alyspatienter skall självständigt kunna utföra behandling 
och ha tillgång till material de behöver. Dagvårdsmottag-
ningar med flexplatser för dialys har inget stort vatten-
reningsverk, utan använder små mobila vattenrenings-
maskiner. För dessa behövs kopplingsplatser för kranvatten 
och utloppsvatten finnas. 

Vattenrening för dialys

För renodlade dialysmottagningar renas vattnet i ett lokalt 
vattenreningsverk, som bör ligga i nära anslutning till 
dialysmottagningen då värden och inställningar regelbundet 
kontrolleras av dialyspersonal. Det renade vattnet leds ut 
till dialysmaskinerna i en slinga. Betydande miljöaspekter 
för vattenreningsanläggningen är exempelvis vatten- och 
kemikalieförbrukning. 

Anläggning för dialyskoncentrat

På renodlade dialysmottagningar kan det dialyskoncentrat 
som behövs till behandlingen föras till dialysmaskinerna via 
en slinga från en koncentratanläggning. Koncentratslingan 
kan löpa i vägg eller tak, parallellt med vattenslingan. 
Koncentratanläggningen bör ligga i anslutning till dialys-
mottagningen, då även denna anläggning kan behöva nås 
av personal för hantering. Dialyskoncentratet anländer på 
lastpallar och anläggningen behöver hantera såväl flödet till 
och från godsmottagningen som manövrering i rummet. 
Detta är ett sällanflöde, men kräver mycket utrymme.  

För flexplatser kan dialyskoncentratet tillföras dialysmaski-
nen direkt, från mindre dunkar eller påsar.
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Maskinförråd

I nära anslutning till vattenreningen finns ett utrymme för 
backup-maskiner och utrymme för service och reparationer 
av apparater och maskiner. Rummet ska vara anslutet till 
vattenledningarna och personal behöver snabbt kunna byta 
ut en trasig maskin. Medicinteknisk personal behöver 
kunna arbeta med maskinerna på plats eftersom de kräver 
vattenuppkoppling. 
Ett nytt flöde i detta koncept är flödet av maskiner till 
flexplatserna. För dessa behövs ett materialflöde från 
maskinförrådet till dessa platser. 

Funktioner och flöden i dagvårdssalen
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Patient i dialysbehandling
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BILDDIAGNOSTIK

På mottagningen för bilddiagnostik utförs ultraljud, 
konventionell röntgen (slätröntgen), magnetkameraunder-
sökningar (magnetisk resonanstomografi) och datortomo-
grafi. Undersökningarna är tidsbokade med undantag för 
slätröntgen där det även finns möjlighet till drop-in. 
Granskning av bilder sker dels på plats, dels på distans, och 
det förekommer att diagnostikläkarna assisterar dagkirurgin 
via fjärruppkoppling.  

Att möta framtiden

Värdebaserad radiologi

Bilddiagnostik är en disciplin som efterfrågas i allt högre 
grad. Man talar numera ofta om värdebaserad radiologi, 
vilket innebär att fokus flyttas från radiologisk teknik och 
effektivitet till patientnytta – och därmed från produktion 
till värde. Utgångspunkten är att följa evidensbaserade 
vårdprogram, strukturerade vårdflöden och vård i multidis-
ciplinära team.

Interventionell radiologi

En gren som förväntas öka i framtiden är den interventio-
nella radiologin, en specialiserad form av radiologi där man 
utför medicinska ingrepp med hjälp av samtidig röntgen- 
eller ultraljudsundersökning. Salarna ska ha tillgång till 
uppdukningsrum och sterilförråd samt möjlighet till 
pre- och postoperativ övervakning av patienten, och ur ett 
vårdhygieniskt perspektiv ställs samma krav på en interven-
tionssal som på en operationssal.

Ökad andel DT- och MR-undersökningar

Utvecklingen går mot att konventionell röntgen allt oftare 
ersätts av datortomografi (även kallat DT eller skiktrönt-
gen). Anledningen till detta är att DT-tekniken ger betydligt 
lägre strålningsdoser vilket gynnar både patient och perso-
nal, samtidigt som tekniken ger ett mer komplett bildun-
derlag. Konventionella röntgenlabb bör därför vara förbe-
redda för enkel omställning till DT- eller MR-labb. Det kan 
innebära att man anpassar rummen storleksmässigt samt 
förbereder till exempel bjälklag, dörröppningar och fasad 
för att klara en installation av de betydligt tyngre och mer 
skrymmande apparaterna.  

Bilddiagnostik är 
en disciplin som 
efterfrågas i allt 

högre grad.
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Effektiva och flexibla lokaler
Oftast tar undersökningarna på mottagningen för bilddiag-
nostik mellan 15 och 30 minuter, med undantag för 
MR-undersökningar som tar mellan 30 och 60 minuter. I 
framtidens specialistsjukhus anländer patienter, med 
tidsbokning såväl som till drop-in, via huvudentrén där de 
checkar in och väntar i sjukhusets gemensamma ytor. Med 
lagom framförhållning kallas de sedan till ett omklädnings-
rum i patientnoden, där de strax möts av personal som 
leder dem vidare in på mottagningen.

Samband

Bilddiagnostik har ett relativt stort patientflöde och det kan 
därför finnas en patientnytta i ett nära samband med 
entrétorget. Störst andel patienter inom sjukhuset kommer 
från dagkirurgin och ett nära samband mellan dessa verk-
samheter är en fördel.

Samnyttjande

Verksamheten inom bilddiagnostik är i mycket hög grad 
specialiserad och kan endast samnyttjas med andra verk-
samheter till en begränsad del. I dagsläget har disciplinen 
bilddiagnostik stor brist på utbildad och kvalificerad 

personal, både på läkar- och sjuksköterskenivå, varför 
lokalerna måste stödja effektiva arbetsmetoder. Exempel på 
detta är att manöverrummet kopplas till flera labb och att 
personalytor, läkemedelsberedning och desinfektionsrum 
placeras zongemensamt.

Specifika krav på lokalerna
Bilddiagnostikens högteknologiska verksamhet ställer stora 
krav på lokalernas utformning och uppbyggnad. Det 
faktum att DT- och MR-kameror är tunga och skrymman-
de och installeras i byggnader via öppningar i fasad påver-
kar till exempel hur labben kan placeras. 

En DT-kamera orsakar strålning som kan vara skadlig, 
vilket ställer krav på avskärmning i omgivande byggdelar. 
För att hantera det elektromagnetiska fält som en MR- 
kamera alstrar måste dess labb förses med en så kallad 
Faraday-bur, vilket lättast kan beskrivas som en kopparpa-
nel som omsluter hela labbet. MR-tekniken är mycket 
känslig och kan påverkas av materia i objekt utanför salen, 
till exempel av stora mängder metall i truckar, automatiska 
truckar (AGV:er), ställverk och av stora vattenmängder i 
handfat. Placeringen av ett MR-labb påverkar på detta sätt 
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planeringen av omgivande lokaler. Från MR-labbet ska det 
finnas en gasevakuering ut i det fria.

Tekniken till både MR- och DT-labb är skrymmande och 
ska vara placerad i anslutning till labben. Tekniskt underhåll 
utförs av tekniker på plats cirka en gång per månad, samt 
av strålskyddsmyndigheten vart tredje år.

Pre-/post-bilddiagnostik
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Rumstyper

Patientnoden

I patientnoden finns möjlighet till omklädning och toalett-
besök. För att skapa ett effektivt flöde och ett högt utnytt-
jande av utrustningen bör det finnas fler patientnoder än 
labb. Lämpligt antal avgörs av flera faktorer som exempel-
vis avstånd från entrétorg till avdelningen och längd på 
undersökningar.

Labb slätröntgen/konventionell röntgen/multi-labb

Till slätröntgen kommer patienterna främst på drop-in. De 
kan i vissa fall behöva en serie av undersökningar. Vanligt-
vis behövs inte mer förberedelser än att patienten klär av 
den kroppsdel som ska undersökas.

Labb för datortomografi (skiktröntgen) 

En undersökning med DT-kamera sker med tidsbokning. 
För att underlätta undersökningen dricker patienten ofta 
kontrastvätska före undersökningen. Detta sker i pre-/
postrummet, medan övrig förberedelse av patienten sker 
inne på salen efter omklädning.

Labb för magnetisk resonanstomografi

En undersökning med MR-kamera är många gånger 
tidskrävande och kan upplevas som obehaglig för patienten 
då apparaten har ett begränsat invändigt utrymme och 
alstrar ett mycket högt buller. Patienten behandlas ofta 
intravenöst med lugnande medel inne på salen i samband 
med övrig förberedelse. En rogivande atmosfär med 
utblickar och dagsljus ska eftersträvas.

Labb för ultraljud

Undersökningar inom bilddiagnostik genomförs i regel av 
biomedicinska analytiker (BMA). Undantaget är ultraljud, 
där läkare utför undersökningen. Ultraljudslabbet har 
därför ett starkt samband med granskningsrummet, då 
läkaren rör sig mellan dessa två moment. Patienten klär om 
inne på salen.

Manöverrum

Till samtliga labb, med undantag av ultraljud, hör ett 
manöverrum varifrån personalen hanterar apparaturen 
samtidigt som de fortfarande har visuell och auditiv 
kontakt med patienten. Manöverrummet placeras centralt 
mellan två eller flera labb. Det är viktigt för 

En rogivande 
atmosfär med 
utblickar och 
dagsljus ska 
eftersträvas.
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patientintegriteten att undvika insyn, via manöverrummet, 
mellan olika labb.

Pre- och post-bilddiagnostik

Att dricka kontrastvätska kan ta upp till två timmar och 
görs i pre-/postrummet direkt före undersökningen. Där 
behövs därför sysselsättning i form av TV, tidningar med 
mera, samt tillgång till RWC. Efter en undersökning kan 
patienten behöva stanna kvar i pre-/postrummet för att 
försäkra sig om att kontrastvätskan inte orsakat en allergisk 
reaktion. Rummet används också av patienter som behöver 
stanna kvar efter undersökningen för att stå under direkt 
uppsyn av personal. Ett möjligt samnyttjande inom sjukhu-
set skulle kunna vara att dela utrymmet med dagkirurgins 
pre-/postoperation.

Vårdnära administration – granskning och 

fjärrkonsultation

Granskning av bilder sköts individuellt och i grupp i 
avsedda utrymmen, via distansuppkopplingar från närlig-
gande sjukhus och i vissa fall av privata aktörer utomlands. 

För assistans av operationspersonal via fjärruppkoppling 
krävs ett avskilt utrymme. Mycket av granskningen sker 
redan i dag utanför mottagningen och behöver inte ske i 
direkt anslutning till labben. Vissa expeditioner behöver 
däremot ligga nära kärnverksamheten.

Stödfunktioner

Kontrastvätska och lugnande medel förvaras och förbereds 
i läkemedelsrum. Visst behov av förråd finns med ett nära 
samband till pre-/postrum, DT-labb och MR-labb. Verk-
samheten förbrukar en mindre mängd sterilgods och 
material, och producerar en mindre mängd tvätt och avfall. 
För hantering av smutsigt gods krävs desinfektionsrum 
med diskbänk, spoldesinfektor och eventuellt diskdesinfek-
tor. 

Personalutrymmen, läkemedelsrum, desinfektionsrum, 
förråd och miljörum kan med fördel placeras zon- eller 
sjukhusgemensamt.
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PROVTAGNING

Provtagningsmodulen betjänar övriga verksamheter med 
provtagning, mätningar och patientnära analyser (PNA). 
Patienter kommer antingen i förberedande syfte inför 
planerat läkarbesök eller i direkt anslutning till ett besök på 
en mottagning. Verksamheten har inga tidsbokningar utan 
patienterna kommer på drop-in. Prover som inte kan 
utföras med PNA förbereds, packas och transporters till 
externa laboratorier där ytterligare analyser utförs.

Att möta framtiden

Framtidens drop-in

Patienten kommer till sjukhuset och väntar i de gemensam-
ma väntytorna på entrétorget. Personalen på provtagningen 
kallar patienten via digitala hjälpmedel och patienten tar sig 
själv till provtagningsrummet. Det behöver finnas så pass 
många provtagningsrum att det alltid finns ett rum städat 
och ledigt för nästa patient att bli kallad till, samtidigt som 
provtagningspersonal avslutar arbetet med föregående 
patient.

Mobil provtagning

I framtidens vård samarbetar verksamheterna kring, och 
med, patienten. Ett sätt att öka flexibiliteten för både 
patienter och personal är att erbjuda mobil provtagning, 
där provtagningsmaterial förvaras i till exempel en väska 
eller vagn som tas med dit den efterfrågas. 

Effektiva och flexibla lokaler

Samband

Ett av de snabba flödena mellan provtagningen och övriga 
verksamheter inom sjukhuset är blödningsprover som 
utförs inför operation. Andra verksamheter nyttjar provtag-
ningen för centrifugering av sina prover innan de skickas 
vidare till externa labb.

Separerade flöden

Provtagningens olika funktioner kan med fördel separeras 
på samma sätt som mottagningsverksamheterna. Provtag-
ningsrummet blir vårdytan där patient och personal möts, 
medan andra funktioner separeras i patient- respektive 
personalflöden. Detta möjliggör en öppnare miljö i 

 Personalen på 
provtagningen 

kallar patienten via 
digitala hjälpmedel 

och patienten 
tar sig själv till 
provtagnings-

rummet. 
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personalflödet och underlättar samnyttjande av vissa 
lokaler som läkemedelsrum och desinfektionsrum. 

Rumstyper

Hälsokiosk

Den självständiga patienten är engagerad i sin egen vård. 
För att uppmuntra detta erbjuder specialistsjukhuset patien-
ten möjlighet att utföra egenkontroll av till exempel vikt, 
längd, blodtryck, puls och temperatur i en hälsokiosk. 
Denna ligger centralt, i anslutning till entrén, för att kunna 
användas av flera verksamheter på sjukhuset. Hälsokiosken 
erbjuder digitalt stöd så att patienten lätt kan välja att 
registrera sig i kiosken och på så vis låta provresultaten gå 
in i sin journal.

Provtagnings-WC

För urinprovtagning krävs ett RWC med säker förvaring 
alternativt genomräckningsskåp för tagna urinprover. 
Provtagningspersonalen behöver kunna bevittna provläm-
ningen vid exempelvis drogkontroller. Detta ordnas ofta 
genom ett fönster in i RWC och speglar i tak, alternativt 
med kameror vilket ger större flexibilitet i planlösningen.

Patient i hälsokiosk

Hälsokiosken 
erbjuder digitalt 

stöd så att 
patienten lätt kan 
välja att registrera 
sig i kiosken och 

på så vis låta 
provresultaten gå in 

i sin journal.
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Provtagning

Blodprovstagningen sker i ett rum av mottagningstyp. Här 
finns en provtagningsstol med möjlighet att lägga patienten 
plant vid blodtrycksfall och utrymme för anhöriga att sitta 
ner. För många patienter är provtagningen nervös och 
obehaglig. En rofylld miljö med utblickar och dagsljus ska 
därför eftersträvas. Då provtagningspersonal tillbringar en 
stor del av dagen här är även god arbetsmiljö av stor vikt.

Undersökning

Inom modulen för provtagning är det vara teoretiskt 
möjligt att utföra provtagningar och mätningar som till 
exempel arbets-EKG, EKG, spirometri och bentäthetsmät-
ningar. Det skulle också vara lämpligt att verksamheten 
utför olika typer av screeningar, vilket i så fall kan ske i ett 
generellt mottagningsrum.

Vårdnära administration

I närheten av provtagningsrummen ska det finnas möjlig-
het att dokumentera provsvar, kontrollera ordinationer 
(sker ofta via telefon) och skriva ut etiketter.

Stödfunktioner

I personalflödet behövs centrifug, kylskåp, ytor för patient-
nära analyser och yta för paketering av prover. Urinprov-
tagningen behöver möjlighet att slå ur överflödig urin efter 
provtagningen. Verksamheten behöver också personalut-
rymmen, pausrum och omklädning samt utrymmen för 
utbildning, administrativa uppgifter och teammöten.  För många 

patienter är 
provtagningen 

nervös och 
obehaglig. En 

rofylld miljö med 
utblickar och 

dagsljus ska därför 
eftersträvas.
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DAGKIRURGISKT CENTRUM

Dagkirurgi går ut på att patienten kommer till dagkirurgiskt 
centrum och opereras, vårdas och får gå hem samma dag. 
Jämfört med operationer i slutenvård innebär dagkirurgi en 
mycket skonsammare process för patienteten med ett 
snabbare återhämtningsförlopp.

Dagkirurgiskt centrum kan beskrivas som ett minisjukhus i 
det stora sjukhuset och består av olika delar: en ankomst-
modul, en pre- och postoperativ modul samt en opera-
tionsmodul. Till den dagkirurgiska verksamheten på 
specialistsjukhusen knyts även en modul med endoskopi 
och polikliniska operationer. I endoskopisalarna utförs 
endoskopier, det vill säga kameraundersökningar via 
kroppsöppningarna som i vissa fall kombineras med att 
man utför mindre ingrepp. Polikliniska operationer innebär 
i sin tur mindre omfattande kirurgiska åtgärder utan behov 
av postoperativ övervakning. 

Att möta framtiden
För att möta framtidens krav behöver specialistsjukhusen 
tillräckligt stora och standardiserade operationssalar som 
tillåter en bredd av ingreppstyper samt ger möjlighet att 
byta funktion och anpassa sig till ny teknik i framtiden.

Robotkirurgi

Inom dagkirurgiskt centrum ska det vara möjligt att i 
framtiden utföra robotassisterade kirurgiska ingrepp. 
Användning av robotteknik förväntas öka för dagkirurgiska 
operationer och kommer i framtiden att öppna möjligheter 
att lyfta ut fler operationsingrepp från sluten- till öppenvår-
den. Lokalmässigt kan robotteknik medföra krav på ännu 
större operationssalar. För att operationer med robotkirur gi 
ska kunna erbjudas behövs även tillräcklig dimensionering 
av desinfektionsutsymmen, apparatförråd och andra 
stödfunktioner. I nästa projektskede tittar vi närmare på 
hur lokalerna bäst kan förberedas för robotteknik.

Hybridsal 

Inom dagkirurgiskt centrum ska det vara möjligt att i 
framtiden utföra så kallade minimalinvasiva operations-
ingrepp (exempelvis titthålskirurgi) med stöd av radiologis-
ka metoder. En hybridsal fungerar som kombinerad opera-
tions- och röntgensal, där man med avancerat röntgenstöd 
från robotutrustning kan genomföra komplicerade ingrepp 
med mycket stor precision. Med mer precision och mindre 
snitt minskar både infektionsrisken och vårdtiden. Liksom 
robotteknik öppnar bild- och funktionsteknik under 

Dagkirurgiskt 
centrum kan 

beskrivas som ett 
minisjukhus i det 
stora sjukhuset. 
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pågående operationer också möjligheter att lägga till fler 
varianter av operationsingrepp på dagkirurgins framtida 
repertoar. 

Att operationssalar samtidigt ska fungera som röntgenun-
dersökningssalar medför behov av betydligt större salar 
som uppfyller höga krav på strålskydd. Ytterligare lokaler 
och kringytor som en hybridsal kan behöva är patientförbe-
redelserum, manöverplatser, ytor för läkemedelshantering, 
bildgranskning och bildbearbetning samt apparatförråd och 
utökade teknikutrymmen. Om och hur vi behöver förbe-
reda lokalerna för kombinerad operations- och röntgentek-
nik utreds vidare i nästa projektskede.

Förlängt uppvak

Förlängt uppvak innebär att patienter som behöver längre 
återhämtningstid har möjlighet att övernatta inom dagki-
rurgins lokaler och skrivas ut nästa dag. Att planera för 
förlängt uppvak är ett sätt att förbereda specialistsjukhusen 
för framtida behov och samtidigt möjliggöra att fler opera-
tionsingrepp kan föras över till dagkirurgi.

Koloskopiscreening

I framtiden kommer troligen befolkningen att kallas till 
generell koloskopiscreening, vilket måste tas med i beräk-
ningen när vi dimensionerar endoskopisalarna.

Patologiska analyser

En framtida möjlighet att utöka dagkirurgins repertoar är 
tumörkirurgi, som inom vissa diagnosgrupper lämpar sig 
väl för att utföras inom öppna vårdformer. För detta krävs 
tillgång till ett mindre patologlabb med möjlighet att 
analysera patologprover inom specialistsjukhuset – kanske 
till och med inne på dagkirurgin – för att snabbt få svar på 
tumör analyser under pågående operation. Framtidens 
digitala möjligheter kan underlätta detta.

Framtida arbetssätt 

Lokalerna utformas för personal anställd på specialistsjuk-
husen, men det ska också vara enkelt för extern personal 
att arbeta inom sjukhusen. För dagkirurgin underlättar det 
om salarna på de båda specialistsjukhusen är lika utforma-
de. De administrativa ytorna, både inom och utanför den 
rena operationszonen, måste dimensioneras för att rymma 
både intern och extern personal. 

Att planera för 
förlängt uppvak 

är ett sätt att 
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Ytterligare en konsekvens av mer extern arbetskraft är en 
ökad användning av specialinstrument, vilket påverkar 
behovet av sterilförråd. Via specialistsjukhusens försörj-
ningscentrum och ett samordnat beställningssystem kan 
vissa gemensamma specialinstrument beställas endast vid 
behov. 

Dagkirurgiska centrum av den storlek som vi planerar för 
kommer att ha omfattande patientflöden. Därmed behövs 
ökade resurser och ökad grad av digitalisering för att 
koordinera operationer. Den dagkirurgiska verksamheten 
på alla specialistsjukhusen behöver samordnas, planeras 
och styras gemensamt på en övergripande nivå. På så vis 
kan operationsbokningar planläggas och fördelas på ett 
optimalt sätt. 

Effektiva och flexibla lokaler
Den fysiska inomhusmiljön ska få patienten att känna sig 
lugn, trygg och omhändertagen. Det kan bland annat 
handla om väl valda material, fina rumsligheter och enkla 
och tydliga flöden. Trevliga och inbjudande miljöer med 
konstnärlig utsmyckning som distraherar tankarna från 
sjukdom bidrar till en värdeskapande och upplyftande 

atmosfär. Arkitekturen ska förmedla en positiv känsla av 
tillfrisknande.

Samband inom sjukhuset

Det ska finnas ett tydligt och enkelt flöde mellan huvuden-
trén och dagkirurgiskt centrum, så att det är lätt att ta sig 
dit för patienter, anhöriga och färdtjänst, men det finns 
inga krav på placering direkt invid entrétorget. En mer 
styrande sambandsfaktor är koppling till fläktrum och 
teknikytor. Fläktrummen som betjänar dagkirurgins lokaler 
behöver placeras så att de är åtkomliga för lyftkranar för att 
fläktaggregat ska kunna bytas vid behov. 

Dagkirurgiskt centrum har ett mycket nära samarbete med 
den mottagningsverksamhet som genererar operationer, så 
som kirurgi, ortopedi, öron-näsa-hals, urologi, ögon och 
gynekologi. För ett effektivt personalflöde är det en fördel 
om dessa specialistmottagningar ligger nära och med goda 
samband till dagkirurgin. För att personal ska kunna gå 
direkt mellan mottagningar och operation behövs omby-
tesmöjlighet som inte kräver att man tar omvägen via de 
sjukhusgemensamma personalytorna. 

Arkitekturen 
ska förmedla en 
positiv känsla av 

tillfrisknande.
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De polikliniska salarna är operationssalar som är tillgängli-
ga att samnyttjas för alla mottagningar på sjukhuset. De 
behöver placeras med goda samband för de opererande 
mottagningarnas personal, och viss utrustning kan 
sam nyttjas med de dagkirurgiska operationssalarna.

Det är en stor fördel för patienten om en preoperativ 
utredning görs samma dag som hen blivit uppsatt för en 
planerad operation av sin specialistläkare. Den preoperativa 
mottagningen där denna utredning utförs behöver ha goda 
samband med de opererande mottagningarna och diagnos-
tiken. Utredningen kan inkludera provtagningar, EKG och 
bedömning av narkospersonal och fysioterapeuter och 
kräver god samverkan, kommunikation och effektiva 
flöden mellan de involverade enheterna.  

Vissa patienter behöver undersökas med speciell utrustning 
(exempelvis öronmikroskop) på operationsdagen, strax 
före operation. Detta kan ske på mottagningen, i undersök-
ningsrum eller i polikliniska operationssalar vid dagkirur-
giskt centrum. Om patientflödet planeras så att rätt mottag-
ningar ligger på vägen mellan huvudentré och dagkirurgi 
underlättas dessa undersökningar. 

Vissa patienter behöver ta blodprover på operationsdagen, 
innan operation. Därför ska ett naturligt patientflöde finnas 
som går via provtagningen.

En del av patienterna behöver fysioterapi på den paramedi-
cinska mottagningen före och efter operation. Före opera-
tionen är patienterna ofta mer mottagliga för information 
om rörelsetekniker för mobilisering men fysioterapeuter 
kommer också till dagkirurgins lokaler för att lära patien-
terna att röra sina nyopererade kroppsdelar. Då behövs 
tillräckligt utrymme för till exempel gångträning. 

Vid vissa kirurgiska ingrepp används mobil röntgen-
utrustning under ingreppet och bilder direktsänds till 
radiologienheten för bedömning. För detta krävs bra 
bildöverföring, digital kommunikation samt utrymme för 
bildgranskning på bilddiagnostikenheten. Sådan fjärrkon-
sultation behöver också kunna utföras från andra sjukhus.

Akut omhändertagande

All utrustning och kompetens som behövs för att ta hand 
om akuta tillstånd finns på uppvakningsenheten. Specialist-
sjukhusen utformas så att de akutfall som kommer från 
resten av huset, och som inte omedelbart transporteras till 
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akutsjukhus, kan tas in på uppvakningsenheten utan stora 
störningar i den pågående verksamheten.

Samband inom dagkirurgiskt centrum

Om dagkirurgins samtalsrum läggs tidigt i patientflödet, 
gärna innan patientomklädning, kan man snabbt upptäcka 
och boka om patienter där något tillstött som gör att 
operationen måste skjutas upp. Om det visar sig att patien-
ten av någon anledning inte uppfyller kriterierna för att 
sövas eller opereras är det en fördel om patienten inte 
kommit för långt in i det preoperativa flödet. Det fysiska 
mötet mellan patient och opererande läkare är viktigt för 
att skapa delaktighet, förtroende och tillit. Ett inledande 
samtal innan patienten bytt om till sjukhuskläder ökar 
patientens känsla av värdighet, jämfört med att som patient 
ligga ombytt på en brits vid samtal. 

Samtalsrum placeras också med fördel nära salar för 
endoskopi och polikliniska operationer. Då kan personalen 
ställa i ordning salarna samtidigt som de har förberedande 
samtal med patienten, vilket sparar tid för både personal 
och patient. 

Vid operationer där patienten inte byter om men ändå är 
sövd behövs ett enkelt flöde direkt in på sal från patient-
entrén (gäller oftast barn) utan att ta vägen om preoperati-
va ytor. Det är tillräckligt om detta snabbflöde finns för en 
operationssal.

Att placera uppdukningsrum i nära anslutning till opera-
tionssalen ger ett smidigt flöde eftersom instrument och 
apparatur kan iordningställas inför ingreppet utan att 
ockupera operationssalen. Då kan patienten tas in för 
sövning och andra förberedelser i salen medan uppduk-
ningen pågår. Uppdukningsrummet kan kopplas till två 
operationssalar och även fungera som personalsluss. 

Generalitet och multifunktion 

För att uppnå effektiv och rimlig lokalyta ska projektet 
eftersträva att så många av dagkirurgins rum som möjligt 
utformas med multifunktionalitet i åtanke. En hög nyttjan-
degrad för rummen kräver att de kan användas för flera 
olika funktioner, och att användningen kan växla både över 
tid och under arbetsdagens gång. 

Det fysiska mötet 
mellan patient och 
opererande läkare 

är viktigt för att 
skapa delaktighet, 

förtroende och tillit.
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Med små åtgärder går det att använda endoskopisalar för 
både dagkirurgiska och polikliniska operationer. För att en 
sådan förändring ska vara möjlig behöver placering, dimen-
sionering och teknisk försörjning av endoskopisalarna 
beaktas. Det innebär till exempel att salarna ska ha samma 
storlek och tillgång till dagsljus som operationssalarna, 
samt att ventilation ska förberedas för att ställas om. En 
följd av att endoskopisalar konverteras till operationssalar 
är att behovet av uppvakningsplatser ökar.

Flertalet utrymmen inom den pre- och postoperativa 
modulen utformas så att de flexibelt kan byta funktion och 
verksamhet med varandra. Dagkirurgin har ett stort behov 
av många samtalsplatser på morgonen, och då kan enkel-
rum avsedda för postoperativ vård användas eftersom 
flertalet fortfarande är tomma. Liknande behov av flexibili-
tet finns för uppvakningsplatser och övervakade preopera-
tiva platser för lokalbedövningar.

Specifika krav på lokalerna

Takhöjd och konstruktion

Inom dagkirurgin används tung utrustning, exempelvis 
takpendlar, operationsbord och tyngre rullande utrustning. 
Bjälklag och byggnadskonstruktion behöver dimensioneras 
för att bära tunga laster, och specialiserad ventilation ställer 
krav på höga takhöjder. 

Det höga kravet på speciell ventilation är en styrande faktor 
som behöver tillgodoses genom direkta kopplingar till 
fläktrum och teknikytor. Av denna anledning behöver 
dagkirurgiskt centrum placeras under en teknikvåning eller 
högst upp i byggnaden, så att fläktrum kan placeras direkt 
ovanpå. Detta underlättar för LAF-tak (se nedan) vilket 
kräver fläktutlopp direkt ovanför.

Ventilation och luftkvalitet 

God ventilation och bra luftkvalitet ger en säker vårdmiljö 
ur hygiensynpunkt och minskar risken för infektioner. 
Hygienkrav anger att operationssalar ska ha ren luftkvalitet 
med låg halt av bakteriebärande partiklar. Partikelhalten 
uttrycks som cfu/m3 (kolonibildande enhet – colony-forming 

Flertalet utrymmen 
inom den pre- och 

postoperativa 
modulen utformas 
så att de flexibelt 
kan byta funktion 
och verksamhet 
med varandra.
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unit – per kubikmeter luft). Specialistsjukhusens operations-
salar ska uppnå ultraren luft med högst 5 cfu/m3 under 
pågående operation. Det ställs även krav på rätt luftfuktig-
het, temperatur och övertryck. 

Det finns olika ventilationslösningar som i kombination 
med arbetssätt och speciella arbetskläder tillgodoser kraven 
ovan, exempelvis TAF (temperature controlled air flow) och 
LAF (laminar air flow). Att utrusta salarna med olika ventila-
tionslösningar kan låsa dem till vissa typer av ingrepp, 
vilket minskar flexibiliteten i rumsanvändandet. För bästa 
möjliga flexibilitet och användbarhet eftersträvas LAF-tak i 
alla operationssalar, eftersom det krävs för implantat. Typ 
av ventilation behöver planeras tidigt i projektet då det styr 
rummens storlek och krav på takhöjd. 

Enligt hygienbestämmelser har polikliniska operationssalar 
och endoskopisalar krav på högst 50 cfu/m3, men för att 
uppnå flexibilitet och framtida möjlighet att utföra kirurgi 
även här ska dessa salar uppnå samma luftkvalitet som 
operationssalarna, det vill säga högst 5 cfu/m3.
I operationssalarna, endoskopisalarna och salar för polikli-
niska operationer ska utsug finnas för anestesigas, plast-
gipsning och diatermier. 

Uppdukningsrummen har samma krav på luftkvalitet, 
temperatur och luftfuktighet som operationssalarna, det vill 
säga högst 5 cfu/m3.

Korridoren utanför operationssalarna utgör en ”halvsteril” 
ren zon med krav på ren luft (100 cfu/m3) och övertryck. 
Samma typ av rent slussutrymme behövs vid salarna för 
endoskopi och polikliniska operationer. 

Utrymmen där sterila instrument förvaras, så som sterilför-
råd och uppställning av avemballerat sterilt gods, har krav 
på renhet (100 cfu/m3), luftfuktighet, övertryck och tempe-
ratur. 

Desinfektionsrum utformas med utrymme för inlastning av 
smutsig disk som förbinds med rent packutrymme via 
genomräckningsdiskmaskiner. Det smutsiga utrymmet ska 
ha undertryck och packrummet ska ha samma miljö som 
sterilförrådet, det vill säga krav på renhet (100 cfu/m3), 
luftfuktighet, övertryck och temperatur.
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Medicinska gaser

Operationssalar, endoskopisalar, salar för polikliniska 
operationer, platser för preoperativa lokalbedövningar, 
uppvakningsplatser, infektionsrum, step-down, relax och 
medicintekniska rum utrustas med medicinska gaser i 
enlighet med gällande standarder och krav.

Strålskydd

De rum där portabel radiologiutrustning, exempelvis 
c-bågar, används ska ha erforderligt strålskydd. Detta gäller 
även serviceutrymmen (medicinteknisk verkstad).

Dagsljus 

Dagsljus och utblickar påskyndar patienters tillfrisknande 
och ökar deras välbefinnande. I lokalerna för pre- och 
postoperativ vård (främst step-down och relax – se avsnit-
tet Rumstyper) är patienterna vakna och behöver en tids 
återhämtning innan de kan gå hem. Det är viktigt att dessa 
lokaler har god tillgång till dagsljus.

I stadigvarande arbetsplatser är dagsljus viktigt för att 
uppnå god arbetsmiljö. Sådana arbetsplatser är 

administrativa ytor för narkospersonal, lokaler för överva-
kad preoperativ förberedelse, uppvakningssalar samt 
endo skopi- och operationssalar. I operationssalarna utförs 
även ingrepp där patienten inte sövs, och utblickar kan då 
bidra till positiv distraktion under ingreppet. 
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Operationssal
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PREOPERATIV MOTTAGNINGSMODUL

Inför en operation görs en preoperativ utredning av patien-
ten. För att tillgodose en smidig utredningsprocess behövs 
en preoperativ mottagning dit patienter kommer efter att 
de fått sin operationsanmälan från remitterande mottag-
ning. Vid den preoperativa mottagningen träffar patienten 
en anestesisjuksköterska och/eller -läkare som gör en 
preoperativ bedömning av till exempel EKG och provtag-
ningsresultat. Man gör också en bedömning av patientens 
hälsotillstånd för att se om det krävs ytterligare medicinsk 
utredning eller om det behövs resurser i samband med 
operation som gör att ingreppet inte lämpar sig för dagki-
rurgiskt centrum. 

När genomgången är klar har patienten ett enskilt inskriv-
ningssamtal med en sjuksköterska som tillsammans med 
patienten bestämmer en operationstid. Med ett över-
gripande operationsplaneringssystem kan patienten erbju-
das ett urval av lämpliga operationstider och själv välja den 
tid som passar bäst. Patienten får också information och 
instruktioner om förberedelser att göra hemma, med målet 
att allt ska vara klart inför kommande operation när patien-
ten lämnar sjukhuset. 

Patientmottagningsrummen i den preoperativa modulen 
utrustas med undersökningsbrits, tvättställ och plats för 
medföljare. 

För ett enkelt patientflöde behöver den preoperativa 
mottagningen ha nära samband med de opererande specia-
listmottagningarna och diagnostikenheten. För att underlät-
ta flödet för anestesiläkarna behöver mottagningen också 
ligga nära det dagkirurgiska centrumet. 

En möjlighet är att den preoperativa mottagningen inhyses 
i de samtalsrum och undersökningsrum som dagkirurgin 
har i ankomstmodulen. 

Den preoperativa mottagningen skulle också kunna place-
ras utifrån ett optimalt patientflöde, där goda samband 
mellan de opererande mottagningarna och diagnostiken 
prioriteras före samlokalisering med dagkirurgin. 

Med ett 
över gripande 
operations-

planeringssystem 
kan patienten 
erbjudas ett 

urval av lämpliga 
operationstider och 
själv välja den tid 
som passar bäst.
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ANKOMSTMODUL

Patienterna anländer till dagkirurgin via en patientnod med 
några mindre samtalsrum och undersökningsrum med brits 
och tvättställ. I denna nod finns toaletter och sittplatser, 
plats för att parkera barnvagnar samt en mindre lekhörna. I 
övergångszonen till den pre- och postoperativa modulen 
behövs patientomklädningsrum med duschmöjlighet, och 
från entrétorget ska ett separat flöde finnas för patienter 
med skyddad identitet. 

I regel kallas två patienter på morgonen till respektive 
operationssal – ett sätt att förhindra att en operationssal 
står outnyttjad om dagens första operation blir struken. 
Upplägget gör också att operatören hinner träffa patienten 
och till exempel operationsmarkera kroppsdel, så att 
förberedelserna till operation nummer två är gjorda när 
operation nummer ett är klar. 

I samtalsrummet förs ett inledande samtal där personalen 
utför ID-kontroll och utreder om patienten har förberett 
sig hemma på rätt sätt, och därmed kan opereras. Förutom 
patient och personal kan det även behövas plats för anhöri-
ga, ledsagare eller tolk. 

Undersökningsrummen behövs för att inför operation 
kontrollera sår, plitor och dylikt, och hos barn även öronin-
flammation eller förkylningar. Vid behov kan undersök-
ningsrummen också fungera som större samtalsrum.

När patienten har bedömts som operationsfärdig får hen 
byta om till patientkläder och släpps in till pre- och postop-
modulen för preoperativa förberedelser. Här finns omkläd-
ningsrum med möjlighet att byta om könsseparerat. Mobila 
klädskåp gör det möjligt för patienter att byta om i flera 
olika typer av rum, exempelvis i undersökningsrum eller i 
enkelrum inom den pre- och postoperativa modulen. 
Uppställningsyta för de mobila klädskåpen behövs, och 
duschmöjlighet ska finnas ifall patienten har missat att 
operationsduscha hemma. Efter ombytet hänvisas patien-
ten till sin preoperativa vårdplats för förberedelser som 
håravkortning, förtvätt, infusioner, premedicinering eller 
lokalbedövning.  
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PRE- OCH POSTOPERATIV MODUL

I anslutning till dagkirurgin, endoskopisalarna och salarna 
för polikliniska operationer behövs flexibla platser för 
pre- och postoperativ vård. Beroende på typ av ingrepp 
och patientens tillstånd, kan de pre- och postoperativa 
platserna vara i form av sängar, fåtöljer eller britsar. 
Rummen utformas på olika sätt för olika typer av opera-
tionsförberedelser. 

Eftersom enkelrum används i stor utsträckning i den 
pre- och postoperativa modulen, ställs höga krav på  
personalnärvaro. En förhoppning är att framtidens över-
vakningsteknik ska underlätta verksamheten i denna typ av 
rum. 

Preoperativ vård
För lättare preoperativa förberedelser är platser utan 
övervakning tillräckligt, och platserna kan placeras i enskil-
da rum eller i flerpatientrum. Utvecklingen går mot att 
sängar används i allt mindre utsträckning och patienterna 
istället sitter i hjulförsedda vårdfåtöljer. Vårdfåtöljerna och 
sängarna behöver kunna vara i både enskilda rum och i 
större salar, och behöver kunna växla plats. 

Övervakade platser för preoperativa förberedelser

Tyngre pre-medicinering och större lokalbedövningar 
kräver möjlighet att kunna ge livsuppehållande behandling, 
det vill säga tillgång till medicinska gaser och övervaknings-
teknik. För att främja ett gott patientflöde behövs lika 
många övervakade preoperativa platser som operationssa-
lar. Patienter som får stora lokalbedövningar är sängliggan-
de, och personalen behöver vara närvarande och arbeta vid 
en personalbrygga som placeras med överblick och god 
visuell kontakt med samtliga patienter. Det ska dessutom 
gå att snabbt tillkalla anestesisjuksköterskor och narkoslä-
kare. En sådan flerpatientlokal motsvarar således i alla 
avseenden funktionella uppvakningsplatser och kan använ-
das som sådana vid behov. Det är viktigt att lokalen place-
ras nära operationssalarna.

Efter de preoperativa förberedelserna kan patienten gå 
själv, alternativt köras i vårdfåtölj, säng eller brits till opera-
tionssalen.

Anhöriga och ledsagare kan vara med fram till att patienten 
tas in på operationsmodulen. I de fall patienterna är barn 
eller institutionspatienter följer anhöriga eller assistenter 
med in på operationssalen och är med tills patienten sövs. 
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flerpatientrummet finns en avskild del som rymmer två till 
tre patienter, som kan nyttjas av patienter med behov av 
extra avskildhet. Uppvakningsplatser för barn behöver vara 
avskilda, främst med hänsyn till ljud, och dimensioneras så 
att föräldrarna kan sitta bredvid barnet. Samtidigt behöver 
barnplatserna ligga nära de övriga uppvakningsplatserna 
för att främja god personalöverblick. Det behövs också 
uppvakningsplatser i enkelrum för patienter med skyddad 
identitet.

En annan variant är att uppvakningsplatserna utformas 
med rumsenheter om två patientrum med vardera två 
platser. Till de båda rummen ansluts en personalarbetsplats 
med god överblick över totalt fyra patienter. Det behövs 
också hygienrum eller toaletter, gärna med sköljfunktion, i 
direkt anslutning till varje patientrum. Upplägget kräver 
mer yta och högre personaltäthet men gynnar patientsäker-
het, smittskydd, sekretess och integritet. Det möjliggör 
även förändringsberedskap och flexibilitet eftersom 
rummen sömlöst kan växla funktion med step-down (se 
nästa avsnitt) om behov uppstår.

Vid båda varianterna behöver personalen ha nära tillgång 
till akutvagn och läkemedel samt ha möjlighet att analysera 

Därefter hänvisas de till dagkirurgins ankomstmodul eller 
till sjukhusgemensam yta i närheten av dagkirurgin. Det är 
viktigt att de kan få kontakt med personal och fråga om 
patientens tillstånd. Efter uppvakningen kallas anhöriga 
tillbaka och har möjlighet att delta i patientens hemgångs-
samtal. 

Postoperativ vård 

Uppvakning

Till uppvakningsavdelningen (UVA) kommer patienter som 
blivit sövda och/eller är medtagna efter sin operation. 
Uppvakningsplatserna fördelas på olika rumstyper för att 
möta olika patientbehov, och behöver utrustas med över-
vakningsteknik och försörjning av medicinska gaser. 
Personalen behöver överblick och visuell kontakt med 
samtliga patienter för att bedöma deras tillstånd. Detta kan 
utföras på flera sätt. En yteffektiv variant innebär att de 
flesta uppvakningsplatserna placeras i flerpatientrum med 
många vårdplatser, med en personalbrygga som placeras 
för att uppnå god överblick. Flerpatientrummet utformas 
så att personalen kan ansvara för och ha samtidig visuell 
kontakt med ett rimligt antal patienter. Inom 

Personalen behöver 
överblick och 

visuell kontakt med 
samtliga patienter 

för att bedöma 
deras tillstånd.
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enklare prover vid sina övervakningsplatser. Inom uppvak-
ningsavdelningen ska det finnas några rum som är avsedda 
för att vårda patienter med motståndskraftig smitta enligt 
gällande hygienbestämmelser. Kravet på antalet sådana 
infektionsrum är ett per åtta vårdplatser. Patienter som bär 
på multiresistenta bakterier tas direkt in till ett sådant rum 
för alla sina förberedelser och eftervårdsbehov – inledande 
samtal såväl som preoperativa förberedelser – och körs 
eller går sedan till operation. Efteråt förs de åter till samma 
rum för uppvakning eller annan postoperativ vård. Dessa 
enkelrum behöver ligga nära övriga UVA för att främja god 
personalnärvaro, och även här måste personalen kunna 
övervaka patienterna på ett säkert sätt. Framtidens över-
vakningsteknik kan underlätta detta. 

På lämpliga platser finns mobila och fasta patientliftar, och 
vid uppvakning behöver personalen ha tillgång till läkeme-
del och desinfektionsrum. Ytterligare stödfunktioner som 
behövs är förråd för förbandsmaterial och patient- och 
bäddtextilier samt uppställningsyta för britsar och rullande 
utrustning. 

Uppvakningsplatser ska ligga nära operationssalarna av 
patientsäkerhetsskäl. En nyopererad patient som ännu inte 

är helt vaken ska alltid transporteras så kort väg som 
möjligt. Att narkosläkarkompetens finns nära till hands för 
både operation och uppvakning är också en fråga om god 
patientsäkerhet. 

Patienterna tillbringar olika lång tid på uppvaket beroende 
på deras tillstånd efter operationen. Det finns en stor 
variation mellan 40 minuter och upp till tre timmar. 
För att kunna upprätthålla en trygg vård även vid akuta 
skeden behövs en sänghiss med direktflöde ner till ambu-
lansangöring, och goda samband från uppvakningsavdel-
ningen till ambulansangöring dygnet runt. Akuta patientflö-
den ska inte gå via väntytor eller huvudentré. 

När patienter är färdigbehandlade på uppvakningsavdel-
ningen flyttas de vidare till andra postoperativa platser så 
som step-down, relax eller förlängt uppvak.

Step-down och relax 

Postoperativ vård efter att patienten lämnat UVA eller 
operationssal kan ses som två parallella spår: step-down 
och relax. I både step-down och relaxskedet ska patienter-
na som ett led i återhämtningen kontrolleras för fungeran-
de kroppsfunktioner genom att erbjudas fika och 
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Dagkirurgins relaxenhet
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toalettbesök. Vissa patienter behöver också fysioterapi. 
Därför krävs tillgång till pentry, ett flertal patienttoaletter 
samt lämpliga ytor för gångträning och mobilisering. 

På step-down vårdas patienter som varit sövda men inte 
längre behöver kontinuerlig monitorering efter narkos, eller 
som behöver tillsyn efter större lokalbedövningar som 
ännu inte har släppt. Vårdtiden är mellan tre och sex 
timmar, och ibland över natten. Patienter som väntar på 
hemresa kan flytta över till relaxenheten.

Vid step-down är enkelrum att föredra framför flerpatien-
trum. Här används huvudsakligen sängar eller britsar, men 
också vårdfåtöljer. Step-downenheten inrymmer också 
några rum som är lite större för att ge plats åt exempelvis 
två patienter, anhöriga och/eller större hjälpmedel. Möjlig-
het för medicinsk intervention finns om patientens tillstånd 
försämras.

Till relaxenheten kommer de patienter som gjort mindre 
ingrepp i lokalbedövning, med eller utan lugnande medicin. 
Vissa patienter kan behöva kvickna till på uppvaknings-
avdelningen först om de fått mycket lugnande. 

Patienterna är i grunden färdigbehandlade och väntar på att 
kunna åka hem. 

På relaxenheten bör finnas en blandning av olika platser: 
vissa som garanterar sekretessen, vissa som har en mer 
lugn, avskild miljö och vissa med en mer social utformning, 
exempelvis en lounge eller mingelyta. Här kan patienten 
sitta i stol eller fåtölj i väntan på hemgång. Att använda 
vårdfåtöljer i stället för britsar tillåter en mer upprätt 
kroppsposition som underlättar andningen och samtidigt 
minskar patientens känsla av sjukdom. Rummen måste 
dock ändå utformas så att britsar får plats. 

Mingelytor och flerpatientrum har inte toalett i direkt 
anslutning men gemensamma toaletter ska finnas i närhe-
ten. Flerpatientrum kräver också tillgång till ostörda 
samtalsrum för utskrivning. I relaxenhetens loungeytor kan 
trådlös övervakning och kallelsesystem vara till hjälp.
I utformningen av relaxenheten är det viktigt att beakta 
barnperspektivet. Eftersom föräldrar och barn vistas här i 
väntan på hemgång krävs lekmöjligheter och tillgång till 
skötrum.
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När patienterna är färdiga för hemfärd får de byta om till 
egna kläder varpå de har ett utskrivnings-/hemgångssamtal. 
För dem som varit sövda för större ingrepp kan samtalen 
efter operation vara minst lika djupgående som de som 
förts innan operation. Vid hemgångssamtalet ska anhörig, 
tolk eller ledsagare kunna vara med. Efter samtalet hämtas 
patienten av anhöriga eller taxipersonal och åker hem. 

En framtida möjlighet är att kunna ge digital rådgivning i 
hemmet efter ingrepp och för detta krävs lämpliga admi-
nistrationsytor. Step-down och relax bemannas av specia-
listsjuksköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor. Vid 
både step-down och relax finns kallelsesystem så att patien-
ten kan få hjälp vid behov. Det finns också tillgång till 
läkemedel, tvättförvaring, desinfektionsrum och avfallshan-
tering. Eftersom patienterna ska äta enklare mat behövs ett 
pentry för beredning av detta. Vid ortopediska operationer 
eller efter vissa lokalbedövningar krävs utrymme för 
mobilisering och fysioterapi med hjälpmedel, exempelvis 
gångträning med kryckor. Inför hemgång behöver patien-
terna byta om till egna kläder, antingen i ett omklädnings-
rum eller på ett enkelrum. 

Hemgång sker långt in på kvällen vilket gör att en utgång 
behövs i nära anslutning till step-down och relaxenheten, 
inte minst för anhöriga och taxipersonal som kommer för 
att hämta patienten efter att övriga sjukhuset är stängt. 
Personalen som bemannar den pre- och postoperativa 
modulen kvälls- och nattetid har samma behov. De ska 
komma till och från sin arbetsplats på ett säkert sätt när 
större delen av sjukhuset är stängt. 

Förlängt uppvak

Förlängt uppvak innebär att patienter ges möjlighet att 
övernatta inom dagkirurgin, och är med fördel en avdel-
ningsbar del av lokalerna för postoperativ vård. Även om 
det kallas förlängt uppvak så är grundtanken att ingen ska 
vårdas på uppvakningsenheten under natten. Patienterna 
övernattar istället främst på enkelrum inom step-down.
Det finns olika skäl till att patienter övernattar – allt från 
sent operationsslut till att de bor för långt bort för 
hemgång sent på kvällen, eller känner smärta eller illa-
mående och fortfarande har omvårdnadsbehov. Förlängt 
uppvak gör det möjligt att tryggt ta hand om patienter som 
behöver återhämta sig ytterligare inom dagkirurgin, och 
patienterna behöver inte transporteras till ett sjukhus med 
en högre vårdnivå. Av patientsäkerhetsskäl måste det ändå 

En framtida 
möjlighet är att 
kunna ge digital 

rådgivning i 
hemmet efter 

ingrepp.
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finnas goda förutsättningar att skicka patienter med ambu-
lans till akutsjukhus dygnet runt om behov uppstår. 
För att främja god nattsömn för patienterna finns enkel-
rum inom det förlängda uppvaket, helst med egen toalett. 
Rummen utrustas med övervakningsteknik och medicinska 
gaser samt sjukhussäng, och vissa rum ska ha plats för 
övernattande anhöriga (i första hand föräldrar). 
Inom det förlängda uppvaket behövs en arbetsplats för 
digital övervakning av patienter, och tillgång till gemensam-
ma utrymmen så som pentry, toaletter, läkemedelsrum, 
tvättförråd, förrådsutrymme, desinfektionsrum och perso-
nal-/fikautrymme på enheten. 
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OPERATIONSMODUL

Operationssalarna är tekniktunga och beroende av smidiga 
samband. För att stödja ett brett spektrum av operations-
ingrepp utformas operationssalarna enhetligt och standar-
diserat, lika på båda sjukhusen.

Operationssalarna placeras inom en ren zon där partikeltät-
heten är låg, 100 cfu/m3. Inom zonen placeras funktioner 
som stöder operationsverksamheten, exempelvis uppduk-
ningsrum, steriltvätt, uppställningsplats för britsar och 
vårdfåtöljer, uppställningsplats för ingreppspecifika instru-
mentvagnar och medicinsk utrustning, förbandsförråd, 
apparatförråd, anestesiförråd, läkemedelsförråd, sterilför-
råd, och vårdnära administrationsytor.

I stor utsträckning planeras likartade operationer efter 
varandra. För exempelvis likartade ortopediska operationer 
är det fördelaktigt att planera in patienter med behov av 
ingrepp på ena sidan av kroppen (höger eller vänster) efter 
varandra, för att inte behöva möblera om för mycket i 
operationssalen mellan ingreppen. Ett sätt att öka opera-
tionssalarnas nyttjandegrad i framtiden är att låta service-
personal ställa om salarna under natten, kanske med hjälp 
av robotar. 

Operationsbord och tillbehör som inte används för tillfället 
behöver förvaras. Det ska också finnas ett utrymme för 
manuell rengöring av operationsbord. Korridorsbredden 
behöver vara minst tre meter för att rymma två mötande 
sängar, och uppställningsytor får inte inkräkta på korridors-
ytan. 

De vårdnära administrativa ytorna ligger utspridda på 
avdelningen och kan placeras där det blir ytor över. Admi-
nistrativa ytor får inte bestämma flödet på dagkirurgin. En 
samlingsplats finns för genomgång av operationsdagens 
program, och ett liknande utrymme finns för narkosläkare. 
Delar av dokumentationen sker inne på sal under pågående 
operation, men administrativa platser för diktering behövs i 
den rena zonen, utanför operationssalarna. 

I anslutning till operationssalarna finns speciella desinfek-
tionsrum, eftersom anestesiutrustning (masker etcetera) 
som diskas vänder tillbaka in till den rena zonen igen utan 
att ta vägen via försörjningscentralen. Operationsinstru-
ment transporteras däremot till försörjningscentralen för 
sterilisering efter användning. 

Ett sätt att öka 
operationssalarnas 

nyttjandegrad i 
framtiden är att 

låta servicepersonal 
ställa om salarna 

under natten.
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Operationsmodulen är stor till ytan. För att inte sträckan 
mellan operationssal och desinfektionsrum ska bli för lång 
behövs flera desinfektionsrum inom modulen – hur många 
avgörs av avståndet. Smutsig disk ska inte heller behöva 
transporteras långa sträckor på sjukhuset.
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MODUL FÖR ENDOSKOPI  
OCH POLIKLINISK OPERATION

Endoskopi
Endoskopisalarna placeras så att flödena kan samordnas 
med flöden för operation respektive poliklinisk operation. 
Koloskopi kräver ofta samma typ av patientvård före, 
under och efter som för operationspatienter. Patienterna 
byter om till patientkläder, många är sederade och vissa 
sövda. Vid omkring hälften av ingreppen krävs någon form 
av postoperativ övervakning. 

Patientflödet för gastroskopier liknar det för polikliniska 
operationer. Patienten byter inte om och går själv in på 
salen, och cirka 40 % av patienterna behöver som mest lite 
tid i step-down eller relax efteråt. Patientflödet är högt 
under dagen med cirka tre undersökningar i timmen. 
Eventuellt behövs en egen patientnod för gastroskopi, som 
i så fall kan samordnas med polikliniska operationer.

I endoskopisalarna finns möjlighet för anhöriga och 
ledsagare att följa med in på salen. Salarna utrustas med 
medicinska gaser och övervakningsteknik, och patienttoa-
letter i nära anslutning. Efter undersökning behöver patien-
ten kunna duscha. Efter undersökning eller ingrepp behövs 
också samtalsrum för att kunna ge patienter svåra besked. 

Jämfört med de polikliniska operationerna har endoskopi-
salarna större behov av bildteknik. Desinfektionsutrymmen 
och torkskåp upptar stor yta inom verksamheten. 

Av patientsäkerhetsskäl behöver endoskopisalarna ligga i 
nära anslutning till dagkirurgiskt centrum, så att narkoslä-
kare enkelt kan ta sig dit om behov uppstår. Om det blir 
tvunget att prioritera så är det viktigare att endoskopisalar 
ligger nära dagkirurgiskt centrum än salar för poliklinisk 
operation. Även det faktum att endoskopisalarna har 
liknande krav på ventilation och takhöjd som operationssa-
larna gör det lämpligt att samla dem till samma lokaler.
Förrådsytor, apparatförråd och vårdnära administration kan 
samnyttjas med det övriga dagkirurgiska centrumet.  

Poliklinisk operation
I salarna för polikliniska operationer utförs mindre opera-
tioner med lokalbedövning. Patienten sövs eller sederas inte 
och behöver därför inte uppvaksvård. Däremot kan en 
plats på relaxenheten behövas en stund inför hemgång. 
Salarna för polikliniska operationer utrustas med exempel-
vis gynekologstolar, och det behövs möjlighet för anhöriga 
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och ledsagare att följa med in på salen. För att upprätthålla 
framtidsberedskap utrustas även dessa salar med medicin-
ska gaser. 

Den polikliniska enheten har behov av samtalsrum före 
och efter ingreppet. Vid en del av ingreppen behöver 
patienterna vara delvis avklädda, vilket kräver utrymmen 
för klädförvaring och skyddade omklädningsplatser utanför 
operationssalarna. För att uppnå ett gott flöde och bibehål-
la patienternas värdighet kan dessa omklädningsplatser 
fungera som patientslussar in till salen. Det finns också 
patienttoaletter i nära anslutning. 

De polikliniska operationerna har ett annat patientflöde 
med snabbare rotation än operationssalarna och kan 
behöva en egen patientingång, separat från övriga dagkirur-
gin. Liksom endoskopisalarna placeras salarna inom rimligt 
avstånd från narkosläkarna. Att samla salarna till samma del 
av byggnaden är lämpligt också av byggnadstekniska skäl, 
eftersom salarna för polikliniska operationer liknar opera-
tionsavdelningen vad gäller ventilationskrav och takhöjd.

Övriga utrymmen som förrådsytor, apparatförråd och 
desinfektionsutrymmen kan samnyttjas med övriga 
moduler inom dagkirurgiskt centrum.

180228_Reviderat konceptprogram.indd   88 2018-03-01   09:42:29



Konceptprogram för öppen specialiserad närsjukvård - etablering av specialistsjukhus i Göteborg. 89

Dagvårdsmottagning

Paramedicinsk mottagning

Mottagning

Godsmottagning och ÅV

Dagkirurgiskt centrum

Entré- och väntyta 

Administrativa arbetsplatser

Bilddiagnostik

Provtagning

Personalytor

Stödfunktion

Funktion som ansluter till 
modul eller zon, ramfärg 
enligt färgschema

Enkelriktat flöde

Dubbelriktat flöde

Patientyta

Personalyta

Stort flöde

Litet flöde

Patient- och besöksflöde

Personalflöde

Godsflöde

Retur- och avfallsflöde

Flöden och samband inom endoskopi och poliklinisk operation

MODUL ENDOSKOPI OCH POL. OP ZON

MODUL
PRE- OCH 
POST OP DIKT-

ERING

DIKT-
ERING

DIKT-
ERING

TOALETTER

TOALETTER

POLIKLINISK
OPERATION
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FÖRRÅD

ENDO
FÖRRÅD

TORKRUM

PACKRUM

ENDO
DESINF.

DESIN-
FEKTION

LÄKEMEDEL
FÖRRÅD

FÖRRÅD
FÖRBAND

APPARAT
FÖRRÅD

VÅRDNÄRA
ADMIN.

LUNCH

MILJÖ
RUM

PAUS-
YTA

DIREKT-
OMKL.

Personalytor

Godsmottagning
och ÅV

ENDOSKOPI

MODUL
ANKOMST

Entrétorg
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Det dagkirurgiska centrumet har en rad zongemensamma 
stödfunktioner som betjänar flera av eller alla dagkirurgins 
moduler.  

Personalytor
Merparten av dagkirurgins personal byter om i sjukhusge-
mensamma personalytor, men under dagens gång behövs 
möjlighet för direktombyte. Direktomklädningsrum är ett 
mindre omklädningsrum inom dagkirurgin för personal 
som snabbt byter mellan mottagning och operation, samt 
för drift- och medicinteknisk personal som ska in och 
arbeta i operationsmodulen. Direktomklädningsrum med 
möjlighet till dusch behövs också för akut omklädning vid 
kontaminering och efter långa och komplicerade operatio-
ner. 

För dagkirurgins personal finns ett lunchrum som snabbt 
kan nås utan ombyte från operationsarbetskläder. I lunch-
rummet är det viktigt att det går att höra akutlarm från 
operationsmodulen och pre- och postoperationslokalerna.
Lunchrummet kombineras med fördel med mötesfunktion.

En av dagkirurgins zongemensamma pausytor placeras 
inom de delar som betjänar förlängt uppvak. Pausytan har 
ett mindre personalpentry så att kvälls- och nattarbetande 
personal kan äta varm mat utan att lämna avdelningen.  

Gods, förråd med mera
Dagkirurgin har stora flöden av exempelvis tvätt, medi-
cinskt material, gods, sterila instrument, läkemedel, blod 
och avfall. 

Försörjningscentralen (FC) planeras innehålla en sterilcen-
tral, vilket gör det möjligt att få leveranser av sterila instru-
ment och implantat via godshanteringen istället för att ha 
lokaler för sterilverksamhet på varje specialistsjukhus. FC 
förser även dagkirurgin med i stort sett allt material, med 
undantag för blod och vissa prover.

Med frekvent påfyllning av närförråd kan ytorna minskas, 
men det går inte alltid att planera för vilka ingrepp som ska 
göras. Därför behövs förrådsytor inne på operationsmodu-
len för reservinstrument. Det händer också att instrument 
tappas på golvet och måste ersättas, helst från förvaring 
inom operationssalen eller i genomräckningsskåp. 

STÖDFUNKTIONER
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Sterilt gods avemballeras i första hand på FC. Godset 
plastkapslas och levereras till sjukhusets godsmottagning 
för vidare leverans till dagkirurgins godshantering och till 
sist in i sterilförråd. För att garantera sterilitet efter att 
transportemballaget avlägsnats bör godset inte befinna sig 
mer än ett par timmar i utrymmen som inte har kontrolle-
rad luftfuktighet och CFU-halt. Ett sådant miljökontrollerat 
rum bör placeras vid dagkirurgins godshantering, vid 
sjukhusets godsmottagning, eller både och. 

Tillräckliga ytor för förråd och uppställning planeras så att 
vagnar och levererade varor inte blockerar korridorerna. 
Avfallshantering sköts med fördel via nedkast för sopor 
och tvätt, med automatisk sortering. Riskavfall kan dock 
inte kastas i nedkast, utan måste lämnas i miljörum. 
Utrymme finns också för avlämning av orent gods i väntan 
på transport till försörjningscentralen. 

Verkstad för medicinsk teknik
Dagkirurgin är en tekniktung verksamhet som kräver en 
verkstad där medicinskteknisk utrustning lagas och justeras 
av personal från medicinskteknisk avdelning (MTA). 
Verkstaden placeras nära godsintag, utanför den rena 

zonen men med nära samband till direktomklädning, så att 
MTA-personal vid behov snabbt kan byta om till sterila 
kläder och gå in och jobba i operationssalar. Verkstaden 
utrustas med arbetsbänk, tryckluft, medicinska gaser, 
datauttag och kanske även lyftplatta för att komma åt under 
större utrustningar. Det är viktigt att verkstaden är tillräck-
ligt stor eftersom utrustningen som ska servas är skrym-
mande. Verkstaden kan även med fördel användas av dagki-
rurgins personal för uppackning av nya instrument och 
undervisning om ny utrustning. 

Preparatrum  
Inom dagkirurgiskt centrum finns ett rum där bortopere-
rad vävnad prepareras med kemikalier och bereds för att 
kunna analyseras av patologer. Där förvaras kemikalier och 
vid beredningen behövs dragbänk av arbetsmiljöskäl. 
 

Städutrymmen
Hygienföreskrifter kräver att det finns ett städrum med 
plats för städmaskin som endast används på dagkirurgin. 
Städmaskinen används inte bara för korridorer utan även 

180228_Reviderat konceptprogram.indd   91 2018-03-01   09:42:30



92 Konceptprogram för öppen specialiserad närsjukvård - etablering av specialistsjukhus i Göteborg.

för salarna vid slutstädning varje dag. I framtiden kan 
städning utföras av städrobotar, och man utreder även hur 
lokaler kan förberedas för desinficering med hjälp av 
exempelvis UV-ljus. 

I framtiden kan 
städning utföras av 

städrobotar.
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Administrativa arbetsplatser används både av personal som 
är en aktiv del av det vårdnära arbetet och av de som 
enbart arbetar administrativt. Personal kan arbeta på 
sjukhusen, vara ambulerande eller ingå i mobila vårdteam.

Även servicepersonal, exempelvis inom städ, fastighets-
skötsel och säkerhet, använder administrativa arbetsplatser. 
Mötes- och konferensrum är en del av de administrativa 
arbetsplatserna och används även av externa samarbets-
partner, patient- och anhöriggrupper, samt av andra aktörer 
med koppling till friskvård.

Att möta framtiden

Ett personcentrerat arbetssätt

I framtidens vård är teamarbetet centralt. Alla medlemmar i 
teamet har lika värde och betydelse, inklusive patienten. 
Dokumentationen sker i möjligaste mån tillsammans med 
patienten på vårdrummet. När dokumentation sker i 
vårdmötet behöver den kunna projiceras på ett sådant sätt 
att det är lätt för patienten att se vad som dokumenteras, 
till exempel på en bildskärm.

ADMINISTRATIVA ARBETSPLATSER

Även övriga administrativa ytor, vårdnära såväl som icke 
vårdnära, speglar ett personcentrerat arbetssätt och fördelas 
därför efter arbetsuppgift och inte efter yrkestitel. För 
arbete som inte kräver total avskildhet finns då möjlighet 
att vid behov samverka med olika personer i teamet.

Öppen arbetsmiljö

Med de administrativa arbetsplatserna i huvudsak avskilda 
från patientflödet kan personalmiljön ha en mer öppen 
utformning än vid traditionella, integrerade flöden. 

Önskemålet att stänga till om sig av sekretesskäl minskar, 
och lokalernas funktionskrav baseras snarare på behov 
kopplade till ljud, ljus och rumsstorlek. Dagsljus och 
ljudmiljö är särskilt viktigt för de personalgrupper som 
tillbringar mycket av sin tid i de administrativa lokalerna. 
Personalens behov av dagsljus prioriteras därför före övriga 
husanvändares, och tillgång till dagsljus gör att arbetsstatio-
ner och arbetsrum kan användas som stadigvarande arbets-
platser. 

Med de 
administrativa 

arbetsplatserna i 
huvudsak avskilda 
från patientflödet 
kan personalmiljön 
ha en mer öppen 

utformning än 
vid traditionella, 

integrerade flöden. 
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Vårdnära administration kan både ske på vårdrummet och i 
den rena personalmiljön. Likaså kan indirekt vårdarbete 
utföras i både vårdnära och icke vårdnära administrativa 
miljöer. Var arbetet bedrivs varierar utifrån verksamhetens 
och arbetsuppgiftens karaktär.

Vårdnära administration

Den vårdnära administrationen kräver exempelvis ytor för 
diktering och teamarbete, samt ytor där personalen kan 
förbereda sig för vårdmötet. I framtiden kommer behovet 
av avskärmade arbetsplatser troligen att öka. Dels innebär 
specialistsjukhusens fokus på tvärprofessionellt arbete och 
specialistkunskap att vårdpersonalen har krav på sig att 
fördjupa sig inom sin specialitet, vilket förutsätter avskär-
made platser för inläsning och konsultation. Dels medför 
ökade krav på teamarbete att personalen behöver kunna 
dra sig undan och reflektera. Förutom för dessa behov kan 
de avskärmade arbetsplatserna med fördel användas för 
digital mottagning. 

En del verksamheter har mycket specifikt utformad vård-
nära administration. Exempel är dialysmottagning och 
dagkirurgi, som båda är verksamheter med behov av att 
övervaka patienterna samtidigt som personalen utför 

Digital mottagning

I framtiden kommer en ökad andel vård att ges digitalt på 
distans. I dag sker dessa mottagningsformer ofta i teamytor 
med många störningsmoment. Specialistsjukhusen behöver 
istället rymma rikligt med avskärmade arbetsplatser där 
digital mottagning kan äga rum. Ibland har den digitala 
mottagningen starka samband med den fysiska mottag-
ningsverksamheten, ibland inte. Därför finns behov av yta 
för digital mottagning både i vårdnära och icke vårdnära 
administrativa ytor.

Effektiva och flexibla lokaler
Administrativt arbete sker med olika stark koppling till 
patienten, och arbetsplatserna delas därför in i vårdnära 
och icke vårdnära administration. Vår kategorisering av 
vårdnära och icke vårdnära administrativa ytor kan jämfö-
ras med Västra Götalandsregionens begrepp: rena adminis-
trativa miljöer, administrativa miljöer för direkt vårdarbete 
och administrativa miljöer för indirekt vårdarbete. Begrep-
pen skiljer sig åt på några punkter:
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administrativt arbete. Denna typ av specifik vårdnära 
administration beskrivs närmare i kapitlen för respektive 
verksamhet.   

Icke vårdnära administration

Den icke vårdnära administrationen innehåller bland annat 
ledningsfunktioner och service. För att stödja samnyttjande 
och flexibilitet utformas dessa sjukhusgemensamma 
administrativa arbetsplatser på samma sätt som de vårdnära 
administrativa arbetsplatserna. Även administrativa arbets-
platser för mobila team placeras strategiskt och icke vård-
nära.

Både vårdnära och icke vårdnära administration används 
för samtliga av sjukhusens verksamheter och servas av 
gemensamma stödfunktioner på zonnivå, exempelvis 
kopiering och förråd. Hur arbetsplatserna ska placeras 
avgörs av proportioner och önskade samband. Det digitala 
stödet på arbetsplatserna kan vara dator med dokumenta-
tions- och visningsmöjligheter. Det viktiga är att systemet 
är robust med standardiserade lösningar som fungerar väl 
över tid, samt möjliggör samordnade arbetssätt och redun-
dans för teknisk utveckling. 

Samnyttjande

Alla verksamheter har liknande funktionskrav på de admi-
nistrativa arbetsplatserna. Utifrån dessa krav definieras 
olika typer av generella administrativa ytor och rum. 
Utgångspunkten är att dessa platser hanteras på samma 
sätt, även om anpassningar kan krävas för att tillgodose 
behov gällande samband, försörjning eller olika typer av 
arbetsuppgifter. Ytorna fördelas i huset på ett sådant sätt 
att samnyttjande och elasticitet mellan organisatoriska 
uppdelningar och olika personalgrupper främjas. 

Med ett aktivitetsbaserat upplägg kan arbetsplatser utfor-
mas för att ge bästa möjliga förutsättningar för verksamhe-
ternas arbetsuppgifter och behov. På specialistsjukhusen 
ska administrativa miljöer finnas tillgängliga för vitt skilda 
behov – allt från den enskilda arbetsplatsen i samverkan 
med patient, till konferenser eller andra större samlingar. 
Sjukhuspersonalen väljer själv den plats som bäst svarar 
mot aktuellt behov.

Systemet är 
robust med 

standardiserade 
lösningar.
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Samband 

Vissa verksamheter kan ha särskilda behov av nära 
samband med mötes- eller konferensytor på grund av 
exempelvis ombyteskrav eller arbetssätt. Några av ytorna 
behöver dessutom kunna nås både från personalflödet och 
patientflödet. Övriga sjukhusgemensamma funktioner som 
avses rymmas i eller samverka med de administrativa 
ytorna är bibliotek, lokaler för forskning och utbildning 
samt studieutrymmen och föreläsningslokaler. 

För exempelvis ledningsfunktioner kan önskemål om 
närhet till vissa verksamheter eller övriga sjukhusgemen-
samma funktioner vara det som styr det geografiska läget i 
huset. Det aktivitetsbaserade upplägget gör att lämpliga 
arbetsplatser kan finnas antingen i en samlad yta eller delas 
upp och spridas ut. Serviceytor med nära koppling till det 
administrativa arbetet, så som pausytor och skrivarutrym-
men, placeras i gemensamma utrymmen där spontana 
informella möten kan bli en tillgång i arbetet. 

Arbetsytor 
Öppen arbetsstation 

De öppna arbetsstationerna möjliggör samarbete och 
kunskapsöverföring. Arbetsstationerna används för skriv- 
och planeringsarbete och utrustas med olika typer av 
skrivplatser, flexibla sittmöjligheter och digitalt stöd. De 
öppna arbetsstationerna utformas med en mindre avskärm-
ning mot omgivningen.

Avskärmad arbetsstation

De avskärmade arbetsstationerna passar för ostört samtal i 
tydligt avskild miljö där också visuella distraktioner 
undviks. Arbetsstationerna används för skriv- och plane-
ringsarbete vid enskilda arbetsbord och utrustas med 
skrivplatser, flexibla sittmöjligheter och digitalt stöd. De 
avskärmade arbetsstationerna kan även användas för 
digitalt mottagningsarbete.

Informell mötesplats

En informell mötesplats är en öppen yta som används för 
spontana möten, teamavstämningar och konsultationer. 
Ytan är utrustad med digitalt stöd.
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KONFERENS

MODUL ZON OMRÅDE

ICKE VÅRDNÄRA 
ADMINISTRATION

VÅRDNÄRA
ADMINISTRATION

STÖDENHETEN

VÅRDRUM

INFORMELL
MÖTESPLATS

AVSKÄRMAD
ARBETSSTATION

ÖPPEN
ARBETSSTATIONKOPIERING

MILJÖFÖRRÅD
AVSKÄRMAD

ARBETSSTATION

MÖTESYTA

INFORMELL
MÖTESPLATS

ÖPPEN
ARBETSSTATION

KONFERENS-
RUM

MÖTESYTA

Entrétorg Personalytor

Godsmottagning
och ÅV

Funktioner och flöden för administrativa arbetsplatser

Dagvårdsmottagning

Paramedicinsk mottagning

Mottagning

Godsmottagning och ÅV

Dagkirurgiskt centrum

Entré- och väntyta 

Administrativa arbetsplatser

Bilddiagnostik

Provtagning

Personalytor

Stödfunktion

Funktion som ansluter till 
modul eller zon, ramfärg 
enligt färgschema

Enkelriktat flöde

Dubbelriktat flöde

Patientyta

Personalyta

Stort flöde

Litet flöde

Patient- och besöksflöde

Personalflöde

Godsflöde

Retur- och avfallsflöde
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Administration i vårdrummet

För att patientnära administration ska kunna utföras i 
vårdrummen utrustas dessa, likt övriga administrativa 
arbetsplatser, med digitalt stöd. Den administrativa arbets-
platsen i vårdrummet utformas på ett sätt som låter vård-
givaren dokumentera sittandes i samma nivå som patienten. 
Utrustningen behöver kunna rengöras mellan besök. 

På specialistsjukhuset är vårdrummet en patientnod. 
Noden är en viktig knutpunkt i sjukhusets logistik och 
därför ska den inte användas som administrativ arbetsyta 
när patienten inte är närvarande. Då används annan admi-
nistrativ yta.

Mötesyta 

Mötesytor avser dels mötesrum av olika storlek, dels 
konferensrum. Mötesrum används för såväl mindre åter-
kommande möten som för möten med kortare varsel, 
exempelvis teammöten, och kan rymma exempelvis 2–6, 
6–10 och 10–20 personer. Oavsett storlek är mötesrum-
men utsustade med samma digitala stöd och flexibla 
mötesinredning.

Konferensrum används för större samlingar. De nyttjas av 
både personal, patienter och övriga besökare och placeras 
lätt identifierbara och nåbara från huvudentrén. Konferens-
rummen är bokningsbara för återkommande möten såväl 
som för möten med kortare varsel. De är utrustade med 
flexibel mötesinredning och har samma digitala stöd som 
mötesrummen, eventuellt förstärkt för att stödja fler 
funktioner. Möjlighet till förvaring i intilliggande förråd ska 
finnas. 

Det är viktigt att övriga sjukhuset inte störs av stora säll-
skap som finns utanför konferensrummet vid aktiviteters 
början, pauser och slut. För att konferensytor ska vara 
attraktiva och flexibla för personal, externa samarbetspart-
ners, patient- och anhöriggrupper samt andra aktörer ska 
mat kunna levereras till och förvaras i lokalerna. Vid behov 
kan personalens lunchrum användas som konferensrum, 
särskilt om enbart personalen närvarar, såsom vid APT. 

Den administrativa 
arbetsplatsen 
i vårdrummet 

utformas på ett 
sätt som låter 
vårdgivaren 

dokumentera 
sittandes i samma 

nivå som patienten. 
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PERSONALYTOR

Personalentré, omklädningsrum, paus- och lunchytor bildar 
en plattform som personalen utgår från när de möter 
patienter och anhöriga. 

Att möta framtiden
För att främja samarbete och arbetsro utformas hela 
personalflödet som ett separat nätverk vid sidan av patient-
flödet. Alla personalytor – såväl större lunchyta som 
mindre pausytor och omklädningsrum – är sjukhusgemen-
samma. Det skapar möjligheter till möten utanför det egna 
teamet och därmed chans till kunskapsutbyte, ökat nätverk 
och stärkt sammanhållning. Omklädningsrummen är 
dessutom gemensamma för alla personalkategorier, oavsett 
huvudman.

Personalens pausytor fördelas på två nivåer: En stor, 
gemensam lunchyta och mindre pausytor för kortare raster 
och samlingar, där det mindre teamet kan mötas.  

Effektiva och flexibla lokaler
Placeringarna av pausytor uppmuntrar till en flexibel 
användning av lokalerna. Både lunchyta och pausyta har 
digital IT-lösning med AV-utrustning anpassad till rummet, 
och möbleringen bör vara tillräckligt flexibel för att kunna 
växla mellan paussittning och möten i samma lokal. Den 
större lunchytan utformas med fördel så att en del kan 
skärmas av och användas vid större möten och föredrag. 

Rumstyper

Personalentré

Personalentrén utformas för säker passage dygnet runt 
med god översikt och belysning. Inte minst är det viktigt 
att personal som arbetar på nätter och helger har en trygg 
väg dygnet runt mellan arbetsplats, omklädningsrum och 
personalentré. I anslutning till entrén finns möjlighet att 
parkera cykel i säkert och väl belyst utrymme under tak. 
Vad gäller bilparkering och närhet till denna ska besökares 
behov ha företräde. Parkering för mobila team bör dock 
finnas i anslutning till personalentrén.

För att främja 
samarbete och 

arbetsro utformas 
hela personalflödet 

som ett separat 
nätverk vid sidan av 

patientflödet.
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ZON OMRÅDE

PERSONAL-
KÖK

MÖTESRUMVÄRDEFACK

PAUSYTA

UTOMHUSYTA

MÖTESYTA

KONFERENS

LUNCHYTA

TOALETTER

TOALETTER

TOALETTER
SERVICE FÖR

PERSONALTEXTIL

DUSCH

OMKLÄDNING

KLÄD-
FÖRVARING

Entrétorg

Personalentré

Godsmottagning
och ÅV

Dagvårdsmottagning

Paramedicinsk mottagning

Mottagning

Godsmottagning och ÅV

Dagkirurgiskt centrum

Entré- och väntyta 

Administrativa arbetsplatser

Bilddiagnostik

Provtagning

Personalytor

Stödfunktion

Funktion som ansluter till 
modul eller zon, ramfärg 
enligt färgschema

Enkelriktat flöde

Dubbelriktat flöde

Patientyta

Personalyta

Stort flöde

Litet flöde

Patient- och besöksflöde

Personalflöde

Godsflöde

Retur- och avfallsflöde

Funktioner och flöden för personalytor
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Omklädningsrum

Omklädningsrum för medarbetare placeras huvudsakligen i 
anslutning till personalentrén. Eftersom omklädningsrum-
men har stora flöden av ren och smutsig tvätt behöver de 
ha god koppling till godshantering. Omklädningsrummen 
gör det möjligt för personal att byta om under dagen, 
förflytta sig mellan olika arbetsplatser utanför huset, duscha 
vid ankomst till arbetsplatsen och vid behov även under 
arbetsdagen. All personal ska också ha tillgång till avskild 
omklädning och dusch. 

Kläder förvaras i låsbara skåp som kompletteras med 
värdefack närmare arbetsplatsen. Genom att omklädnings-
rummen erbjuder möjlighet att torka blöta regnkläder och 
hantera svettiga träningskläder underlättas cykelpendling 
och träning i anslutning till arbetsdagen – ett sätt att främja 
både friskvård och hållbarhet. Ren och smutsig perso-
naltextil hanteras separerat och om möjligt automatiserat. 
För dagkirurgiverksamheten krävs, utöver de gemensamma 
omklädningsrummen, också direktomklädning. Denna 
beskrivs i kapitlet Dagkirurgiskt centrum. 

Pausytor

De mindre pausytorna ligger på zonnivå och delas av ett 
antal moduler. Här har man kortare raster med tillgång till 
kaffe och te. Här finns också en möjlighet att samla de 
mindre teamen för fika och genomgångar. Pausytan ligger 
nära respektive arbetsområde, men ljudmässigt tillräckligt 
avskilt för att inte störa administrativa arbetsplatser eller 
patientytor. I pausytorna finns kylskåp, men ingen 
uppvärmningsmöjlighet. Ett undantag är dagkirurgiskt 
centrum där nattpersonal behöver finnas nära patienterna 
även under sina raster. Deras pausyta erbjuder därför 
möjlighet att värma mat och äta i en lugn miljö.

Lunchytan

Lunchytan är gemensam för all personal och separerad från 
patientflödet. Den ska vara en attraktiv och avkopplande 
plats med noga utformad akustik, belysning och rums-
skapande element som ger en variation i rummet. Den 
ligger på en plats i huset som är lättåtkomlig för samtliga 
verksamheter. Det ska vara smidigt att köpa mat från 
entréhallens café eller restaurang och äta den i personalens 
lunchyta. 

Lunchytan ska vara 
en attraktiv och 

avkopplande plats 
med noga utformad 
akustik, belysning 
och rumsskapande 

element som ger en 
variation i rummet.
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Lunchytor och pausytor har små godsflöden in, men 
genererar sorterat avfall och återvinning. I lunchytans 
personalkök ska det finnas möjlighet att värma medhavd 
mat med dimensionering för ett effektivt flöde. Köket 
behöver kunna nås och användas utan att störa personer 
vid sittplat serna.

Utomhusytor

Specialistsjukhusen har varierande förutsättningar, men 
personalen ska i möjligaste mån ges tillgång till utemiljö 
med sittplatser på innergård, balkong eller takterrass. Dessa 
miljöer kan vid behov delas med patienterna.

180228_Reviderat konceptprogram.indd   102 2018-03-01   09:42:32



Konceptprogram för öppen specialiserad närsjukvård - etablering av specialistsjukhus i Göteborg. 103

4
En effektiv vårdproduktion med hög kvalitet och säkerhet är bero-
ende av väl fungerande system för materialförsörjning. Försörjning-
en ska utformas så att servicepersonal kan ta över arbetsuppgifter 
som annars tar tid från vårdpersonal och kärnverksamhet. Det är 
också viktigt att lösningarna bidrar till patientsäkerhet och god 
hygien. Material ska vara spårbara och förvaras och hanteras i 
miljöer som är väl anpassade för ändamålet. Automatisering och 
digitalisering används för att styra, planera och optimera försörjning-
en med så lite manuellt arbete som möjligt. 

Externt försörjningscentrum  
och sterilcentral
Specialistsjukhusen försörjs via ett externt försörjningscentrum (FC) 
med en sterilcentral. Detta ger både en effektiv användning av 
ytorna på specialistsjukhusen och goda förutsättningar för en 
flexibel logistiklösning i väl anpassade lokaler. Andra vinster med en 
försörjnings- och sterilcentral för flera sjukhus är kostnadseffektivi-
tet och möjligheter till samordning. Utformningen och dimensione-
ringen av försörjningscentrumet och specialistsjukhusen är tätt 
sammankopplade och beroende av varandra. En reducerad yta för 
materialhantering på specialistsjukhusen eller minskad transportfrek-
vens mellan försörjningscentralen och specialistsjukhusen ökar till 
exempel behovet av ytor för lagring och materialhantering på 

LOGISTIK
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Försörjning av specialistsjukhusen

FC
(Försörjningscentrum)

Livsmedel
Förbrukningsmaterial
Sterila instrument
Textiler
Läkemedel
Post & paket
Vätskevagnar
Tomma tvättvagnar

Labprover

RETUR LEVERENTÖR

VAROR TILL FC

VAROR FRÅN FC

Tomma lastbärare
Smutstvätt

DIREKTLEVERANSER

Förekommer utifrån 
särskilda behov och krav. 
Exempelvis akuta
leveranser, blod och 
blodkomponeter.

RETURER/VAROR
TILL FC

VAROR FRÅN FC

ANGERED

FRIHAMNEN

HÖGSBO

AVFALL

TILLKOMMANDE SJUKHUS

Tomma lastbärare
Smutstvätt
Instrument för 
sterilisering
Labprover
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försörjnings- och sterilcentralen, och vice versa. Försörj-
ningscentrumet blir sjukhusets primära godsmottagning 
och hit går leveranser från samtliga externa lager och 
leverantörer. På försörjningscentrumet avemballeras och 
packas leveranser så att dessa blir så anpassade och färdiga 
för vårdproduktion som möjligt. På försörjningscentrumets 
sterilcentral som hanteras också all sterilisering från specia-
listsjukhusen. Fördelen med en gemensam sterilcentral är 
att den lättare kan anpassas till framtida strängare krav på 
renhet. Samtidigt är sterilcentralen ett sätt att samla specia-
liserad personal, och låta dyr utrustning samnyttjas. Detta 
bygger på ett standardiserat utbud av sterila instrument. 

Från försörjningscentrumet förses specialistsjukhusen med 
dagliga leveranser av förbrukningsmaterial, rena textilier 
och sterila instrument. Direktleveranser, från till exempel 
andra sjukhus, sker endast i undantagsfall.  

Intern logistik på specialistsjukhusen
Inne på specialistsjukhusen ska logistiken så långt det är 
möjligt automatiseras och separata flöden eftersträvas för 
att uppnå hög kapacitet och flexibilitet. Separerade flöden 
kan uppnås på olika sätt, exempelvis genom helt separerade 

korridorer och schakt, genom att dela in gemensamma 
korridorer i zoner eller genom att utnyttja ytor olika tider 
på dygnen för de olika flödena.

I projektet strävar vi efter att undvika lagerhållning genom 
att försörjningen sker så nära förbrukningstillfället som 
möjligt, så kallat Just-In-Time. Ett standardiserat sortiment 
av varor bidrar till minskade behov av lager på specialist-
sjukhusen. Genom att unika varor och sällananvändnings-
varor förvaras så att flera potentiella användare har tillgång 
till dem kan lagernivåerna reduceras ytterligare. 

Med minimala lager minskar risken för inkurans och 
kostnader i form av kapitalbindning i lager. Samtidigt 
behöver personalen lägga mindre tid på att leta efter varor. 
Material som trots allt behöver lagerhållas ska så långt det 
är möjligt endast finnas på en plats. Det material som 
levereras ska vara sampackat och anpassat till direkt 
förbrukning, exempelvis vad gäller antal och placering.  

På försörjnings-
centrumet 

avemballeras och 
packas leveranser 
så att dessa blir 
så anpassade 

och färdiga för 
vårdproduktion som 

möjligt.

Inne på 
specialistsjukhusen 

ska logistiken så 
långt det är möjligt 

automatiseras.
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Robusta och flexibla logistik-
lösningar över tid
Då sjukvården förändras snabbt är det av yttersta vikt att 
lösningarna som utformas är robusta och flexibla. I planer-
na för specialistsjukhusen behöver vi därför inkludera 
hantering av utökade patient- och materialvolymer, samt 
beakta sådant som placering av framtida hisschakt vid en 
fastighetsexpansion. Även försörjningslokaler behöver 
utformas flexibelt för att möjliggöra anpassningar till 
förändrade behov. Detta gäller till exempel disponering av 
ytan på en godsmottagning samt uppställningsytor för 
materialvagnar i anslutning till verksamheter.

En grundförutsättning för en effektiv försörjning internt 
på specialistsjukhusen samt mellan försörjningscentrumet 
och sjukhusen är enhetliga vagnar/lastbärare som kan 
hanteras i automatiserade system. 

Utvecklingen av fordon, så som självkörande bilar, lastfor-
don och eldrivna fordon, samt transportlösningar som 
drönare, öppnar nya möjligheter för utformningen av 
vårdens infrastruktur. Detta är viktigt i planeringen av 
specialistsjukhusen eftersom det kan påverka exempelvis 

lastnings- och lossningszoner, parkeringslösningar samt 
behov av laddningsstationer och landningsplatser för 
luftburna transporter med vidare förflyttning av material 
från tak via hiss. 

Materialflöden och 
användargrupper  
Ur ett material- och försörjningsperspektiv kan 
specialistsjukhusens verksamheter delas upp i fem 
huvudsakliga användargrupper. Grupperna har olika 
flödesbehov som alla behöver beaktas i planeringen av 
sjukhusen.  
 
1.Vårdverksamheter

Vårdverksamheterna består i specialistsjukhusen av mottag-
ningar, behandlande mottagningar och operationsmottag-
ningar. För mottagningar och behandlande mottagningar är 
stora patientflöden den viktigaste aspekten att ta hänsyn till 
vid utformning och placering av verksamheterna. Opera-
tionsverksamheter har dessutom stora materialförsörjnings-
behov och tar emot frekventa transporter av värdefull 
specialutrustning. Yta för ändamålsenlig förvaring och 
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hantering av sterilt material, kylt och fryst gods, kemikalier 
samt orent sterilgods krävs i anslutning till operationsverk-
samheterna. Goda förbindelser till godsmottagning och 
återvinningsstation är av yttersta vikt för dialys- och opera-
tionsverksamheter. 

2.Vårdservice

Vårdservice innefattar funktioner som diagnostisering, 
provtagning och medicinsk teknik (MTA). För diagnostise-
rande verksamheter är sambandet med entrén och vård-
verksamheterna i fokus och detsamma gäller provtagning-
en. Då delar av proverna analyseras externt är det viktigt 
med god förbindelse med godsmottagningen. Om provtag-
ning ska ske på mottagningarna bör automatisk smågod-
stransportör installeras i fastigheterna. MTA har främst 
behov av utrymme i nära samband med högteknologisk 
operations- och diagnostikverksamhet. 

3.Vårdnära service 

Vårdnära service inkluderar tjänster som lokalvård och 
intern materialhantering. Detta kräver tillgång till viss 
kontorsyta samt förråd för förbrukningsartiklar, maskiner 
och vagnar. Lämplig placering av dessa ytor är i anslutning 

till godsmottagning och återvinningscentral. Förutom ovan 
nämnda tjänster ingår även patientservice, så som ledsag-
ning och information, i vårdnära service. Det medför 
behov av ytor i anslutning till entrén för personal samt 
plats för uppställning och förvaring av hjälpmedel i form 
av exempelvis rullstolar. 

4. Kommersiell service

Kommersiell service i specialistsjukhusen, så som restau-
rang, café och butiker, genererar kontinuerliga flöden av 
både människor och varor. Här är det viktigt att säkerställa 
god kommunikation till godsmottagning och återvinnings-
central, möjlighet till förvaring av kylda och frysta varor 
samt väl genomtänkta kundflöden. 

5. Fastighetsservice

Vårdverksamheternas behov ändras ständigt vilket medför 
insatser för fastighetsunderhåll, ombyggnationer, nybygg-
nationer och reparationer. För att inte störa ordinarie 
verksamheter behöver dessa flöden av personer och mate-
rial planeras in redan från början. Det inkluderar bland 
annat transport av byggmaterial samt möjligheter att öppna 
upp delar av fasader för byte av större vårdapparater, till 
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exempel inom diagnostik och operation. För fastighetsser-
vice krävs också viss yta för kontor och förvaring av 
verktyg.

För att möjliggöra optimal verksamhet i specialistsjukhusen 
är det viktigt att flöden kopplade till de olika aktörerna 
planeras samordnat, exempelvis så att alla materialflöden 
går via försörjningscentrum och transporteras samordnat 
därifrån. Alternativet är att flödena separeras, fysiskt och/
eller tidsmässigt, i så stor utsträckning som möjligt för att 
uppnå effektivitet utan samordnad planering. Hissar som 
används av många aktörer kan till exempel avlastas via 
sop- och tvättsug respektive väl placerade trappor för 
personal och besökare. Separation bör också ske genom att 
gods- och sänghissar placeras så att de enbart är tillgängliga 
för vård- och servicepersonal. Med separata entréer för 
patienter och besökare, personal, gods och sjuktransporter 
underlättas också utformningen av bra flöden för olika 
användare. 

Infrastruktur och placering av 
verksamheter
Infrastruktur i form av godsmottagning och återvinnings-
central, hissar, korridorer och kulvertar är delar som sällan 
förändras över en fastighets livslängd. Därför ska dessa 
delar vara väl tilltagna och ändamålsenligt planerade från 
början.

Transportvägar mellan godsmottagning och återvinnings-
central och storförbrukare av material i fastigheterna ska 
vara korta och väl dimensionerade. I anslutning till respek-
tive verksamhet behöver välplacerade och ändamålsenliga 
uppställningsytor, nischer eller skåp planeras in för vagnar 
och hyllor med rent och smutsigt material. Det är också 
viktigt att rena och smutsiga flöden utformas väl samt hålls 
separerade. 

Andra funktioner vars placering är viktig för att säkerställa 
en god försörjning är omklädningsrum, förråd, laboratori-
er, städcentral och serviceverkstäder.

För vårdbyggnader med många våningsplan krävs en väl 
tilltagen infrastruktur i form av hissar och trappor för 
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vertikala förflyttningar – viktigt att planera för även i 
eventuella utvecklingsplaner. I horisontellt utbredda bygg-
nader är det i sin tur de interna avstånden i byggnaderna 
som avgör hur hissar, trapphus och korridorer bör placeras 
för att flödena ska bli så effektiva som möjligt. 

Godsmottagning  
och återvinningscentral
Principerna för godsmottagningarna respektive återvin-
ningscentralerna på specialistsjukhusen är att gods ska 
flöda genom dessa knutpunkter utan fördröjning. För att 
det ska vara möjligt krävs att leveranser och lastningar av 
material och återvinning är regelbundna och väl kundan-
passade. 

Godsmottagningarna behöver utformas så att lastning och 
lossning av olika typer av fordon kan ske väderskyddat. 
Ytor behövs för förvaring av vagnar, rent och smutsigt 
gods samt kylt och fryst gods så väl som material som 
kräver låst förvaring. Ytor krävs även för viss ompackning, 
hantering och förvaring av material. 

Korridorer och kulvertar
Korridorer och kulvertar behöver planeras så att det är lätt 
att förflytta och orientera sig i specialistsjukhusen. Tydlig 
märkning, och skyltning är avgörande för en god 
flödesstruktur i fastigheter. Det är också viktigt att tydligt 
markera uppställningsytor och nischer för utrustning, 
förrådsvagnar och städvagnar etcetera. Med ett tydligt 
”ägandeskap” av alla ytor blir det också lättare att upprätt-
hålla ordning och risken minskar att olika användargrup-
pers utrustning hindrar andra flöden. Delade avlastnings-
ytor som ett serviceförråd, som vårdpersonal också har 
tillgång till, kan till exempel lätt bli uppställningsyta för 
medicinsk apparatur som hindrar en god förrådshantering. 
I planeringen av specialistsjukhusen behöver man ta hänsyn 
till vilka flöden som ska ske i korridorer och kulvertar och 
anpassa bredden efter städvagnar, truckar, AGV:er, sängar 
etcetera så att mötande flöden är möjliga.
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Tekniska system för god  
försörjning i specialistsjukhusen
För att säkerställa automatiserade och ändamålsenliga 
flöden i specialistsjukhusen bör tekniska system installeras. 
De tekniska systemen har stor betydelse för att uppnå en 
god arbetsmiljö och hygien för service- och vårdpersonal 
och en god spårbarhet i flödena. Utöver gods- respektive 
personhissar är följande tekniska system aktuella för 
specialistsjukhusen:

Smågodstransportör 

Smågodstransportör (rörpost) möjliggör effektiva flöden av 
prover mellan vårdverksamheter och provcentral samt 
sändning av läkemedel från apotek eller godsmottagning 
direkt till vårdverksamheterna. Ytterligare material som kan 
sändas med rörpost är blod, mindre vätskeförpackningar, 
cytostatika och enstaka instrument. Smågodstransportsys-
tem säkerställer att sändningar är spårbara, avlastar hissar, 
korridorer och trappor samt underlättar för personalen 
som slipper springa med små, frekventa transporter. Om 
prover skickas kontinuerligt ökar också nyttjandet av 
analysutrustningen i laboratorierna. För att säkerställa 
spårbarhet och säker läkemedelshantering ska avsändare 

och mottagare alltid identifieras. Sändningar ska även 
hamna i ett låst utrymme för kvittering. 

Om ingen provtagning sker utspritt på mottagningarna är 
dock behovet av en smågodstransportör litet. Då kan 
läkemedelsförsörjningen på specialistsjukhusen planeras, är 
inte tidskritisk, och kan integreras med övriga försörjnings-
flöden. 

Automatisk sop- och tvätthantering

Sopor/återvinning och smutsiga textilier utgör några av de 
tyngsta och mest voluminösa materialflödena i specialist-
sjukhusen. För att uppnå god arbetsmiljö och hygien bör 
dessa flöden hanteras automatiserat. Detta kan ske via två 
olika lösningar: 

1. Sop- och tvättsug för förflyttning av avfall och 
smutsiga textilier vertikalt och horisontellt i 
sjukhusfastigheter. 

2. Sop- och tvättstört samt transporter av tomma/fulla 
kärl med automatiska truckar (AGV:er). 

Smågods transport-
system säkerställer 
att sändningar är 
spårbara, avlastar 
hissar, korridorer 
och trappor samt 
underlättar för 

personalen.
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Systemen möjliggör automatisk hantering och sugning av 
flera fraktioner. Sop- och tvättsugars kapacitet bestäms av 
storleken på nedkast och rör samt kapacitet och tömnings-
frekvens på uppsamlingskärl. Sop- och tvättstört innebär 
nedkast av sop- och tvättsäckar i rör från högre vånings-
plan till serviceutrymmen. Det är viktigt att luckorna 
placeras nära användningspunkten samt utformas för 
ergonomisk nedkastning. Rören för smutstvätt respektive 
sopor ska också helst mynna ut i uppsamlingsutrymmen 
för tvätt respektive sopor på samma plan som, samt i direkt 
anslutning till, godsmottagning och återvinningsstation. 
Optimalt är att operationsverksamhet och omklädningsrum 
placeras direkt ovanför eller i direkt anslutning till gods-
mottagning och återvinningscentral. Detta eftersom stör-
tarna endast möjliggör direkt vertikal förflyttning, och 
eventuell horisontell förflyttning med automatiska truckar 
innebär frekventa transporter. 

I uppsamlingsutrymmena kan automatisk kärlbytare eller 
växlare för uppsamlingskärl användas för att växla mellan 
flera uppsamlingskärl i takt med att de blir fulla. Det 
medför att hantering och transporter av kärl kan ske mer 
sällan, men kräver också större uppsamlingsrum.

Vilka system som väljs påverkar både tekniska installationer 
i byggnaderna, placering av verksamheter och återvinnings-
centralens utformning.

Automatiska truckar 

Automatiska truckar, AGV:er (automated guided vehicle) 
används för att transportera gods. AGV:er möjliggör 
automatiska transporter av vagnar till skillnad mot manuell 
hantering eller traditionella truckar som kräver en förare. 
AGV:er kan dygnet runt transportera gods både horison-
tellt och vertikalt om AGV-anpassade hissar installeras. 

I anslutning till hissarna bör upphämtnings- och avläm-
ningsplatser för vagnar placeras. Dessa bör dimensioneras 
med viss överkapacitet för att säkerställa att transporterna 
inte stoppas upp av att någon upphämtnings- eller avläm-
ningsplats är full. AGV:er kan nämligen inte kan köra om 
andra AGV:er eller ändra ordning på vagnar som står i kö. 

AGV:er transporterar en vagn i taget och vagnarna behöver 
vara utformade för systemet. Systemet påverkar fastigheter 
till exempel i form av utformning av korridorer och kulver-
tar, hissar, uppställningsplatser, styrsystem, 
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laddningsstationer och övervakningsutrymme. Flödet bör 
vara avskilt från offentliga utrymmen. 

Läkemedelsautomater 

Läkemedelsautomater kan ersätta vanliga läkemedelsförråd. 
Automaterna möjliggör säkrare hantering av läkemedel då 
varje uttag registreras, vilket ökar spårbarheten och 
kontrollen samtidigt som svinn och kassation minskar.  

Plaggautomater/klädskåp 

Plaggautomater/klädskåp är enheter som personalen 
hämtar ut personaltextilier från. Alla uttag och returer av 
plagg registreras, vilket medför ökad spårbarhet och 
kontroll av kläder. Erfarenheter visar på förbättrad hygien 
och minskad förbrukning av textilier vid användning av 
plagg automater. För att automaterna ska fungera bra krävs 
chippning och registrering vid uttag och retur av textilier. 
Det är också viktigt att systemet medför att kläder förbru-
kas i den ordning de tvättats samt att rena och smutsiga 
textilier separeras. Plaggautomater och retur av smutstexti-
lier bör placeras lätt tillgängligt för all personal.

Erfarenheter visar 
på förbättrad 

hygien och minskad 
förbrukning 

av textilier vid 
användning av 

plagg automater.
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Personflöden beräknas utifrån uppskattat antal vårdkontak-
ter och antalet anställda i respektive sjukhus och omfattar:

• Personer som färdas med bil (dessa delas upp i personer  
 som färdas i egen bil, med taxi, med färdtjänst eller  
 sjuktransport och personer som måste lämna specialist 
 sjukhusen i ambulans)

• Personer som färdas med kollektivtrafik

• Personer som färdas med cykel

• Personer som färdas till fots.

Patienter och allmänhet angör sjukhuset via dess huvud-
entré. Separat personalentré placeras i ett läge som upplevs 
tryggt kvällstid. 

Färdtjänst

Angöringsbehov för färdtjänst baseras på nyckeltal fram-
tagna för Angereds närsjukhus. Nyckeltalen är uppdelade i 
tre patientkategorier, då undersökningar visar att behoven 
varierar kraftigt beroende på typ av vårdkontakt.

• Patienter som ska opereras: 100 % av vårdbesöken till   
 dagkirurgiskt centrum använder färdtjänst, alternativt  
 blir avlämnade eller upphämtade av anhörig.

• Dialyspatienter: 95% av vårdbesöken till dialysmottag 
 ningen använder färdtjänst.

• Övriga patienter: 5% av övriga vårdbesök använder   
 färdtjänst.

Användandet av färdtjänst förväntas öka i framtiden. Ett av 
syftena med den pågående vårdomställningen är att de 
svårast sjuka patienterna ska besöka sjukhusen, medan 
övriga patienter i allt högre utsträckning kommer att vårdas 
i hemmen.

Ambulanstransporter

Antalet ambulanstransporter från respektive specialistsjuk-
hus till andra vårdinstanser är beräknat till 2–3 stycken per 
vecka, baserat på nyckeltal från Angereds närsjukhus. 
Angöring för ambulanser placeras i läge åtskilt från specia-
listsjukhusens huvudentréer.

PERSONTRAFIK

180228_Reviderat konceptprogram.indd   113 2018-03-01   09:42:32



114 Konceptprogram för öppen specialiserad närsjukvård - etablering av specialistsjukhus i Göteborg.

Parkering

Parkeringsbehoven beräknas utifrån Göteborgs Stads 
P-norm för respektive tomt, och behovet av handikap-
parkering enligt Västra Götalandsregionens riktlinjer för 
tillgänglighet, applicerade på respektive tomts parkerings-
behov.

Patienter som kommer med egen bil kan ha svårt att gå 
långa sträckor och behöver därför kunna parkera nära 
specialistsjukhusen. För att undvika störningar i sjuk-
husverksamheten är det av stor vikt att patienter kan 
parkera utan att bli fördröjda till sina besök.

Väderskyddad och trygg cykelparkering anordnas inomhus 
för sjukhusets anställda.

Verksamhetens egna parkeringsplatser 

Specialistsjukhusen har behov av cirka 20 stycken egna 
parkeringsplatser för mobila team, medicintekniker, drift-
tekniker, operatörer och Regionservice. Verksamheten 
måste alltid ha tillgång till dessa platser för att sjukhusets 
drift ska fungera. 
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5
FASTIGHET

Tillsammans skapar vi hållbara miljöer!
I arbetet med specialistsjukhusen ska vi med vår samlade kompetens 
visa hur vi tillsammans kan möta framtiden. Vi ska skapa hållbara 
miljöer som underlättar för alla att hushålla med mänskliga och 
materiella resurser på lång sikt. Hållbara fysiska miljöer bidrar till 
bättre hälsa för individen och befolkningen i dag såväl som för 
kommande generationer. En hållbar sjukhusmiljö skapar också 
förutsättningar att bedriva vårdverksamhet på ett resurseffektivt och 
miljövänligt sätt, med målet att miljön ska uppfattas som stödjande 
för både patienter, anhöriga och personal.

Hållbarhet
Ett hållbarhetsprogram ska tas fram för specialistsjukhusen som tar 
avstamp i regionala, nationella och internationella målsättningar för 
en mer hållbar framtid. Det finns fem fokusområden som är centrala 
för hållbarhetsarbetet, och nedan presenteras de som har direkt 
påverkan på projekteringen av specialistsjukhusen. 

Hälsa och välbefinnande

Lokalerna i sjukhusbyggnaderna ska stödja sjukvårdens verksamhet 
på bästa sätt. För patienten handlar det om att skapa trygga och 
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Låg klimatpåverkan

Specialistsjukhusens verksamhet medför en klimatpåverkan 
som en följd av energianvändning, materialval, transporter 
och resurshantering. Denna klimatpåverkan kan minskas 
genom effektivisering, egenproducerad förnybar energi och 
livscykelanalys av energival i både byggfas, drift och under-
håll. Andra åtgärder är att analysera materialens klimatav-
tryck och möjliggöra klimatsmarta val för brukare genom 
att förlägga verksamheter till platser med god tillgång till 
kollektivtrafik.

Klimatpåverkan delas upp i direkta och indirekta utsläpp. 
De direkta utsläppen som verksamheten ger upphov till 
kan exemplifieras med våra fastigheters användning av 
energi och våra egna transporter. Indirekta utsläpp kan 
enklast exemplifieras med de utsläpp som tillverkningen av 
byggmaterialen som används i vår verksamhet genererar. 

Det finns i dagsläget två mål inom området klimatpåver-
kan:

• Vårdverksamhetens utsläpp av lustgas ska ha minskat  
 med 75 procent år 2020 jämfört med 2009

läkande miljöer och för personalen handlar det om att 
skapa en god arbetsplats. För alla intressenter är det viktigt 
att lokaler och miljöer är hälsofrämjande, tillgängliga och 
icke diskriminerande samt att de utformas så att de är 
giftfria, gynnar läkandeprocessen och upplevs välkomnan-
de för alla grupper i samhället. 

Exempel på målområden inom fokusområdet Hälsa och 
välbefinnande:

• Giftfrihet – år 2020 ska Västra Götalandsregionen leva  
 upp till det nationella målet om en giftfri miljö

• Ökad andel byggvaror som är godkända och bedömda  
 som ”rekommenderas” eller ”accepteras” enligt Byggva 
 rubedömningens (BVB) kriterier 

• Grönytor för läkande och hälsofrämjande miljöer

• Tillgängliga lokaler och miljöer

• Konstnärlig utsmyckning

• Certifiering enligt Miljöbyggnad nivå guld

180228_Reviderat konceptprogram.indd   116 2018-03-01   09:42:33



Konceptprogram för öppen specialiserad närsjukvård - etablering av specialistsjukhus i Göteborg. 117

• Västra Götalandsregionens transporter ska vara obero 
 ende av fossil energi till år 2020 och ska ha minskat sina  
 koldioxidutsläpp med 80 % från basåret 2006

Effektiv resursanvändning

Sjukhusverksamheten förbrukar stora mängder energi och 
material. För att resursförbrukningen ska bli så effektiv 
som möjligt använder vi minimalt med jungfruliga råvaror, 
samtidigt som vi minimerar avfall och maximerar återan-
vändning och återvinning. 

Principer för cirkulär ekonomi, livscykelanalyser, kravstäl-
lande i projekt och checklistor för hållbar fastighetsinveste-
ring är exempel på verktyg och metoder som skapar förut-
sättningar för hållbara, resurseffektiva och yteffektiva 
fastigheter.

Mål inom resursanvändning är bland annat:

• Att Västra Götalandsregionen ska halvera sin energian 
 vändning i egna lokaler till 2030 jämfört med 1995

• Att andelen egenproducerad solel i fastigheterna ska öka

• Att mängden byggavfall vid ny- och ombyggnationer  
 ska minska

Energi
Som konstaterats ovan har Västra Götalandsregionen som 
mål att halvera sin energianvändning i egna lokaler till 2030 
jämfört med 1995. Ju lägre energibehovet är i nya byggna-
der som produceras fram till 2030, desto mindre blir 
behovet att minska energianvändningen i det befintliga 
beståndet. För att klara detta krav är energimålet för nya 
byggnader på 60 kWh/m² och år, inklusive verksamhetsen-
ergi. Energiprognoser ska upprättas och uppdateras 
löpande i samtliga nybyggnadsprojekt. Projektet måste 
säkerställa att nya byggnader redan i tidiga förslags- och 
programskeden utformas så att de har förutsättningar att 
uppnå energimålet. 

Energiarbetet i nybyggnadsprojekt bedrivs i tre steg:

1. Byggnadens grundläggande energiprestanda säkerställs 
genom tillämpning av krav enligt Riktlinjer avseende 
energikrav för nybyggnad. Baserat på dessa krav beräknas 
och redovisas en första energiprognos. 
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2. Byggnadens energiprestanda optimeras genom att en 
objektsunik energioptimering och energisamordning 
genomförs i de olika projekteringsskedena. På så vis 
identifieras och genomförs de åtgärder och ytterligare 
förbättringar som krävs utöver steg 1 ovan för att 
uppnå fastställt energimål.

3. Om aktuell prognos fortfarande överstiger fastställt 
energimål analyseras vilka ytterligare extraordinära 
åtgärder som kan tillgripas om extra finansiering sker. 
Identifierade och föreslagna åtgärder beräknas med 
avseende på energivinst, påverkan på energiprognos 
och investeringskostnad.

Miljö
Miljöarbetet i byggprojektet innehåller till stora delar 
ägarkrav och beslut samt lagkrav. Ägarkraven kommer från 
Västra Götalandsregionens miljöplan 2017–2020, ett politiskt 
beslut som är styrande för alla regionens verksamheter.

Övergripande krav i byggprojektet är: 

• Hög energiprestanda, vilket följs upp i varje skede 

• Giftfria och dokumenterade byggmaterial som registre 
 ras och följs upp i Byggvarubedömingen

• Klimatsmart projektering genom aktivt arbete med LCC  
 (Life cycle cost) och klimatpåverkan

• Certifiering enligt Miljöbyggnad nivå Guld 

• Minimerat och cirkulerat byggavfall som följs upp under  
 byggskedet

• Fast och lös inredning med höga miljökrav, som väljs  
 utifrån Gröna listan. 

Byggfysik
För att säkerställa god fuktsäkerhet i alla led av bygg-
processen ska inblandade aktörer arbeta metodiskt och 
systematiskt med fuktsäkerhetsfrågor. För en fuktsäker 
byggprocess ska metoden Bygga F användas och alla fuktre-
laterade frågor ska behandlas systematiskt i rätt skede av 
byggprocessen. Fuktsäkerhetsprojektering ska alltid utföras 
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och detta gäller för såväl byggnadsdelar som konstruktio-
ner och utrymmen. 

Tekniska system
Övergripande mål är att tillgodose verksamheten med 
hållbara, ändamålsenliga lokaler med robusta system utifrån 
ställda inneklimatkrav, samt att projektera så energieffektiva 
anläggningar som möjligt. Anläggningarna ska vara enkla 
och flexibla. Även systemen ska utformas för att stödja ett 
flexibelt lokalutnyttjande, dels under husets normala 
användning, dels för att underlätta omställning av lokaler 
till andra ändamål. Nyttan av att införa ny teknik ska alltid 
vägas mot möjligheten att enkelt och säkert kunna utföra 
drift och underhåll. Installationerna ska i sin tur utformas 
för att långsiktigt skapa bra förutsättningar ur ett drift-, 
service och underhållsperspektiv.

Ringmatningssystem med sektioneringsventiler för VVS 
ska installeras för att begränsa störning för verksamheterna 
vid ett eventuellt avbrott i försörjning, och rörsystem 
dimensioneras och utformas för att underlätta framtida 
förändringar. 

Redundans inom respektive byggnad ska beaktas beroende 
på betjänade verksamheter. Verksamhetens behov av 
eventuella redundanta system, utöver Västfastigheters krav 
på mediaförsörjning, ska utredas och dokumenteras.
Byggnadens styr- och övervakningssystem ska bidra till en 
robust och enhetlig styr- och övervakningsanläggning samt 
skapa goda förutsättningar för energieffektiv drift och god 
innemiljö. DDC:er (direct digital control – digitalt stöd för 
fastighetsautomation) ska vara väl integrerade i det över-
ordnade systemet med full funktionalitet. Låsningar till 
enskilda leverantörer ska undvikas, både avseende första 
leverans och under systemets hela livslängd.

Antal schakt verifieras utifrån redundans och för framtida 
underhållsarbeten. Behov av försörjning av media från 
minst två håll ska studeras. Schakten ska generellt vara jämt 
fördelade över våningsplan för att undvika långa dragning-
ar på plan och underlätta framtida ombyggnader. Rörschakt 
ska vara beträdbara och förses med dörr i varje plan. 
Våningsvis avstängning vid schakt tillämpas och mediaför-
sörjning från under- och överliggande våningsplan undviks. 
Installationsstråk förläggs i första hand till korridorer och 
inte ovan rum.
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Reservkraft ska finnas och ska dimensioneras utifrån 
verksamhetens behov. 

IT-system ska ha en hög och enhetlig standard avseende 
kabelsystem, kopplingsutrymmen och andra fysiska förut-
sättningar och utformas tillsammans med VGR IT. 
 

Säkerhet
Säkerheten i sjukhusbyggnaderna utformas i samverkan 
med dels verksamheten, dels konsulter och tekniska förval-
tare inom teknikdisciplinerna. Byggnaderna ska stödja det 
arbetssätt som beskrivs i detta dokument (se kapitel 3) och 
främja att vårdverksamheter kan bedrivas på ett säkert sätt 
med patientsäkerhet och trygghet för personalen främst. 
De säkerhetstekniska systemen som integreras i byggnaden 
ska fungera som en del i det vardagliga arbetet och byggna-
den utformas så att hot- och våldssituationer reduceras och 
konsekvenserna begränsas om en hotfull situation trots allt 
uppstår. 

Utformning och åtgärder gällande säkerhet måste bedömas 
utifrån respektive fastighets förutsättningar, omvärld och 
den aktuella verksamhetens behov. Risk- och 

sårbarhetsanalyser ska genomföras i tidigt skede, i erforder-
lig omfattning utifrån projektets behov. Säkerhetsarbetet 
följer metoden Säkerhet i projekt. Samtliga krav och säker-
hetslösningar som framkommer ur riskanalyser, i Västfast-
igheters Tekniska krav och riktlinjer eller andra styrande 
dokument, sammanställs i ett säkerhetsprogram som hålls 
uppdaterat under projektets gång. 

Brand
Byggnadens brandskydd ska förhindra och minimera 
personskador till följd av brand, skydda skyddsvärd och 
kritisk verksamhet samt bidra till robusta och flexibla 
lokaler. Det är viktigt att brandskyddet är anpassat för den 
verksamhet som bedrivs och att det tekniska brandskyddet 
är en konsekvens av det organisatoriska brandskyddet. 

Infrastrukturen i byggnaden ska ha ett robust brandskydd 
så att en stor del av byggnadens verksamheter snabbt kan 
vara i drift efter en eventuell brand. För att man ska kunna 
skapa flexibla lokaler för många olika typer av verksamhe-
ter utan för stora systemändringar, måste mediaförsörjning 
och placering av trapphus särskilt beaktas. Brandskyddet 
ska anpassas så att det enkelt går att skapa ett fungerande 
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brandskydd under entreprenader, såväl för lokalen som 
byggs om som för intilliggande lokaler.

Tillgänglighet
Västra Götalandsregionens Tillgängliga och användbara 
miljöer – Riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet, 
ver. 3 – 2015 gäller för utformningen av specialistsjukhu-
sen, tillsammans med Boverkets Byggregler (BBR) och 
andra myndighetsregler. Målet är att så många som möjligt 
ska kunna delta i samhället på lika villkor, och den byggda 
miljön ska fungera både för personer som har full rörlighet 
och personer som använder till exempel rullstol, rollator 
eller käpp. Även personer som har nedsatt syn, nedsatt 
hörsel eller nedsättning av andra orienteringsförmågor ska 
kunna använda den byggda miljön. 

Skyltning
En bra och enhetlig skyltning vägleder tryggt besökarna 
fram till målet. Skyltningen är till för förstagångsbesökaren 
och ska utformas för att fungera väl även för människor 
med olika funktionshinder. Större fastigheter skyltas med 

en väl synlig profilskylt och i entréer ska information om 
alla verksamheter i huset finnas.

Korridorer och kulvertar planeras så att det är lätt att 
förflytta och orientera sig. För en god flödesstruktur i 
fastigheterna behövs tydlig märkning, skyltning och visuali-
sering. Det är också viktigt att tydligt markera nischer för 
utrustning och förrådsvagnar eller städvagnar. 

Gestaltning
Vid gestaltningen av specialistsjukhusen behöver de båda 
sjukhusen ges ett arkitektoniskt uttryck för funktionen 
specialistsjukhus som speglar projektet Göteborgssjukvår-
dens vision om en trygg och patientnära vård, med innova-
tion och effektiva flöden som utgångspunkt. De båda 
sjukhusen ska spegla en gemensam värdegrund och flödes-
logik.

De två tomterna har vitt skilda identiteter. Tomten i 
Frihamnen har ett centralt och urbant läge vid en kollektiv-
trafikknutpunkt med närhet till hamnen och möjligheter till 
vidsträckt utsikt. Högsbotomten är lummigt placerad i en 
grönskande park i anslutning till befintligt sjukhus med 

De båda sjukhusen ska 
spegla en gemensam 

värdegrund och 
flödeslogik.
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tegelarkitektur. Förutsättningarna ger olika kvaliteter att 
förhålla sig till och hantera vid utformningen av de nya 
byggnaderna. Gemensamt för sjukhusen är att de kommer 
att vara viktiga komponenter i respektive stadsbild och 
påverka helhetsupplevelsen av sina närområden. Detta är 
viktigt att ha med sig genom hela gestaltningsprocessen för 
att kunna göra medvetna ställningstaganden till gagn för 
såväl sjukhusens patienter och personal som för människor 
som rör sig i området.  

Konst
Konsten i specialistsjukhusen är viktig för både beställare, 
personal, patienter och besökare. Den representerar för 
många en nödvändig del av den omsorg människor kan 
tänkas behöva i olika situationer. Konstuppdragen i specia-
listsjukhusen ska sätta patienten i centrum. Målet är att 
konsten ska finnas tillgänglig för en mångfacetterad 
målgrupp och påverka betraktaren på olika sätt, såväl 
känslomässigt och sinnligt som rumsligt, fysiskt och 
intellektuellt. Konsten består av två delar: fast konstnärlig 
gestaltning (byggnadsanknuten) och lös konst (måleri, 
skulptur och så vidare), och stor hänsyn kommer att tas till 
den verksamhet som bedrivs i lokalerna.
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	VÅR VISION
	VÅR VISION

	Figure
	Tillsammans för en vård i framkant 
	Tillsammans för en vård i framkant 
	Regionstyrelsen har beslutat att närsjukvården i Göteborgsområdet ska utvecklas och förstärkas. Ett led i denna utveckling är en etappvis utbyggnad av den öppna specialistsjukvården, med två nya specialistsjukhus i Göteborg. Sjukhusen ska fungera som knutpunkt för en sammanhållen och nära vård i sina respektive områden och byggs utan slutenvårdsplatser. Som resurs i första linjens vård innehåller de specialistcentrum för såväl vuxna som barn och unga, dagkirurgiskt centrum och resurser för diagnostik och ut
	-
	-
	-
	-

	Specialistsjukhusen planeras att tillsammans med Angereds närsjukhus utgöra basen i ett funktionellt sammanhållet närsjukvårdssystem som integreras med akutsjukvård och regionvård. Utvecklingen av nya specialistsjukhus följer inriktningen för vårdens omställning och kan ses som en del i implementeringen av densamma.
	Projektet har ett tydligt innovationsuppdrag i att utmana befintliga former att bedriva hälso- och sjukvård. I kon-ceptfasen av projektet har utveckling av öppen specialistsjukvård i en ny kontext varit i fokus; ett nytt paradigm. Översättning till funktionella och flexibla vårdlokaler har gjorts parallellt i fem designspår med två arkitektgrupper involverade. I konceptarbetet har en målbild översatts till lokaler för dagkirurgi, mottagningar, diagnostik och gemensamma funktioner samt logistik och fastighet
	-
	-
	1
	1

	1 
	1 
	1 
	Patienten som sin egen vårdgivare är en beskrivning av ett förhållningssätt som utgår 
	ifrån patientens förmåga att ansvara för sin egen hälsa och har därmed ingen koppling till begrep
	-
	pet i en juridisk bemärkelse.



	Lokalkonceptet är skalbart och kan översättas till alla typer av öppenvård, oavsett huvudman eller form, då det fångar framtidens behov och möjligheter utifrån invånarnas samlade vårdbehov. Första sjukhuset, i Högsbo, beräknas vara klart för driftsättning under kvartal fyra år 2022. Därefter kommer sjukhuset i Frihamnen att driftsättas under perioden 2027–2030, där tidpunkt bestäms av stadens utveckling av denna nya stadsdel.

	Projektet har ett tydligt innovations-uppdrag i att utmana befintliga former att bedriva hälso- och sjukvård.
	Projektet har ett tydligt innovations-uppdrag i att utmana befintliga former att bedriva hälso- och sjukvård.

	Figure
	INLEDNING
	INLEDNING

	1
	1

	Hej läsare! 
	Hej läsare! 
	Detta konceptprogram beskriver hur nära vård kan formas utifrån ett nytt paradigm utvecklat och delvis nytt synsätt med patientens samlade behov i centrum. Konceptet har två syften: dels att utgöra grunden i utvecklingen av ett sammanhållet närsjukvårdssystem, dels att vara utgångspunkten för programarbetet för de två specialistsjukhusen som ska uppföras i Göteborg. Framtagandet av konceptet har i sig varit en innovativ process, där olika professioner och specialiteter har arbetat nära tillsammans mot en ge
	-

	I arbetet med konceptet har ett stort antal öppenvårdsverksamheter kartlagts genom intervjuer och studiebesök för att analysera funktionsbehov i form av lokaler, utrustning, kompetenser och olika samband. Resultatet har sedan använts för att utarbeta ett lokalkoncept som fångar dessa behov. Lokalkonceptet är uppdelat i olika verksamhetsspår där redovisningen varierar något spåren emellan. Orsaker till det är bland annat att de har haft olika utgångspunkter och följt olika processer fram mot lokalkonceptet. 
	-

	I nästa steg ska specialistsjukhusen gå från koncept till att bli två individuella byggnader, anpassade till tomternas olika förutsättningar. Med konceptet som en gemensam ryggrad tar nu arbetet vid med att hitta de bästa arkitektoniska och tekniska lösningarna. 
	Projektet Göteborgssjukvården, mars 2018

	Figure
	Varför Göteborgs sjukvården?
	Varför Göteborgs sjukvården?
	Trots en i internationell jämförelse mycket god vårdkvalitet har sjukvården i Västra Götalandsregionen utmaningar. En ökande andel av befolkningen blir allt äldre och vi lever längre med den sjuklighet vi har. Globalisering och internationella konflikter medför en större rörlighet bland människor, och Göteborgs befolkning beräknas växa med cirka 100 000 invånare kommande decennium. Samtidigt väntar stora pensionsavgångar som medför att sjukvården förlorar värdefull kompetens. Totalt kommer alltså färre invå
	-

	 
	Problembilden är väl analyserad och dokumenterad, inte minst i de statliga utredningarna Effektiv vård av Göran Stiernstedt och Träning ger färdighet av Måns Rosén. Svensk vård är sjukhustung med låg kostnadseffektivitet och bristande helhetsperspektiv, vilket leder till kvalitetsbrist och onödigt lidande. Västra Götalandsregionen behöver också investera i nya lokaler och ny utrustning eftersom flera sjukhus är slitna och behöver bytas ut.
	Ekvationen går ju inte ihop – eller?
	Den till synes olösliga ekvation som framträder är en utmaning, det råder inga tvivel om det. Men det råder inte heller några tvivel om att möjligheterna, rätt tillvaratagna, också är omfattande i en globaliserad och digitaliserad värld. Resan till en uppkopplad vård kommer att ta tid, men tåget har lämnat perrongen och många aktörer vill vara med och förändra och förbättra. Ny teknik och kompetens gör entré på vårdens arena, och de försök som redovisas bär ett löfte om bättring på bred front om vården kan 
	-

	Och störst av allt: patienten kan nu bjudas in i vården som en jämlik och kunnig vårdgivare eftersom ny teknik och kultur river de murar som vårdens kunskapshierarki under lång tid byggt upp. I ett uppkopplat samhälle kommer patienten med egen kunskap och data och den resursen behöver vården bejaka. Det blir vårdteamets uppgift att, med patienten som teammedlem, bringa ordning i den ocean av kunskap som finns så att den blir värdefull både för teamet och för patienten.
	En ny arena för en ny vård
	Vården behöver alltså ett utvecklat synsätt och en arena som stärker detta. Det centrala i det utvecklade synsättet är inte nya informationsplattformar, robotar eller ny teknik. Det utvecklade synsättet bygger på samarbete med och runt patienten i centrum. Inte big data utan small data: människa till människa! Utgångspunkten bör vara individens samlade vårdbehov där patientens egna resurser är grunden. Med andra ord: kunskap som genereras i mötet mellan patienten och de vårdaktörer som patienten behöver.
	-

	Framtidens specialistsjukhus behöver alltså:
	• 
	• 
	• 
	• 

	utformas så att patienten stärks i sin roll som sin egen vårdgivare


	• 
	• 
	• 
	• 

	stärka samarbetet mellan vårdens alla aktörer för att möjliggöra nya arbetssätt i en sammanhållen vård med begränsade resurser


	• 
	• 
	• 
	• 

	stödja vården utanför sjukhuset och vara en nod för hälsa, kunskap och utveckling i sitt område


	• 
	• 
	• 
	• 

	möta behoven i en verksamhet där framtida vårdinnehåll är okänt och föränderligt
	-



	• 
	• 
	• 
	• 

	vara anpassningsbara till ny teknik och automation samt möjliggöra digitala vårdformer och stödprocesser


	• 
	• 
	• 
	• 

	möjliggöra en effektiv och säker vård med högre kostnadseffektivitet.


	För att samarbete ska bli verklighet behöver patienten, olika professioner, organisationer, intressen och ambitioner mötas och vara del av varandras vardag. De nya sjukhusen är därför inte bara en fysisk mötesplats där vården kan utspela sig, utan också en virtuell knutpunkt där vården utanför sjukhuset, i patientens hem eller på annan vård-inrättning, kan bedrivas och samordnas.

	Resurserna kommer inte att räcka om vi fortsätter som i dag.
	Resurserna kommer inte att räcka om vi fortsätter som i dag.

	Figure
	Den uppkopplade vården ger oss i realtid tillgång till en enorm mängd data som kan hjälpa oss att fatta snabba beslut.
	Den uppkopplade vården ger oss i realtid tillgång till en enorm mängd data som kan hjälpa oss att fatta snabba beslut.

	Figure
	Patienten kan nu bjudas in i vården som en jämlik och kunnig vårdgivare eftersom tekniken river de murar som vårdens kunskapshierarki under lång tid byggt upp.
	Patienten kan nu bjudas in i vården som en jämlik och kunnig vårdgivare eftersom tekniken river de murar som vårdens kunskapshierarki under lång tid byggt upp.

	Figure
	Det nya paradigmet bygger på samarbete med och runt patienten. Inte big data utan small data: människa till människa!
	Det nya paradigmet bygger på samarbete med och runt patienten. Inte big data utan small data: människa till människa!
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	Figure
	För att samarbete ska bli verklighet behöver patienten, olika professioner, organisationer, intressen och ambitioner mötas och vara del av varandras vardag.
	För att samarbete ska bli verklighet behöver patienten, olika professioner, organisationer, intressen och ambitioner mötas och vara del av varandras vardag.

	Figure
	VERKSAMHETSIDÉ
	VERKSAMHETSIDÉ

	2
	2

	Hälsa och sjukvård nära patienten
	Hälsa och sjukvård nära patienten
	Specialistsjukhusen ska bedriva öppen, planerbar specialistsjukvård och närsjukvård som resurs i första linjens vård. Det innebär att vårdinnehållet inriktas på sjukdomar eller ohälsa som är vanligt förekommande i befolkningen och ofta förekommande för individen. Specialistsjukhusens verksamhet delas in i fyra samverkande delar: specialistcentrum, dagkirurgiskt centrum, närsjukvårdscentrum och kunskapscentrum.
	-
	-

	Målet är att patienternas behov av akutsjukhusens resurser ska minska, eftersom invånarna får närmare tillgång till den öppen specialistsjukvård de behöver ofta – både på specialistsjukhusen och i hemmet genom digitala vårdtjänster och specialistkonsultationer, monitorering av hälsodata eller mobil vård. På detta sätt fungerar specialistsjukhusen som en resurs vid behov av utredningar eller behandlingar, som specialistkompetens eller som knutpunkt för en sammanhållen vård för patienter med komplexa vårdbeho
	-

	Specialistsjukhusen byggs utan slutenvårdsplatser. Dagvård i specialistregi kan utföras på sjukhusen då kompetens och lokaler för detta finns. Som en del i ett sammanhållet system kan specialistsjukhusen vara en produktionsresurs för läns- och regionsjukvård då behov av detta finns. Det innebär att vissa uppdrag eller kompetenser kan koncentreras, men samtidigt vara en resurs för systemet som helhet. Som en viktig del i fortsatt utveckling av vårdens kvalitet och innehåll kommer specialistsjukhusen även att
	-
	-
	 

	Specialistcentrum 
	Specialistcentrum för vuxna, barn och unga har specialistmottagningar inom flertalet specialiteter, både somatiska och psykiatriska. Här finns planerad, patientstyrd provtagning och undersökning, bilddiagnostik, medicinsk rehabilitering, dagvård och dialys. Mottagningar bedrivs både på sjukhuset, i patientens hem och som digitala vårdmöten. Som specialiststöd i första linjens vård är monitorering av hälsodata, screening, konsultationer, teamvård och patientutbildningar en viktig del i verksamheten. Lokalern
	-
	-
	-
	-
	-

	Invånarna erbjuds resurser för att aktivt ta ansvar för sin hälsa och delta i beslut av sin vård genom självstyrd provtagning och undersökning på sjukhuset, i digitala vårdrum eller i hemmet. Det finns utbildningar, gruppaktiviteter och kvalitetsdriven verksamhetsutveckling att delta i. Med förebyggande insatser kan sjukdom undvikas eller upptäckas i ett tidigare skede och uppföljning av stabila kroniska tillstånd kan ske utanför vårdinrättningarna. Målet är att bidra till ett friskare liv och därigenom anv
	-
	 

	Dagkirurgiskt centrum 
	Dagkirurgiskt centrum innehåller resurser för dagkirurgi, poliklinisk operation och endoskopiverksamhet. Möjlighet finns till förlängt uppvak och en del av lokalerna inom dagkirurgin kan vid behov även samnyttjas med andra verksamheter i huset för tidskrävande öppenvårdsbehandlingar, dygnet runt. När patienten lämnat sjukhuset efter ett ingrepp eller en behandling finns möjlighet att monitorera patientens status via digital teknik för att skapa en trygg hemgång och eftervård. I samarbete med mobila team kan
	-
	-

	Närsjukvårdscentrum 
	Närsjukvårdscentrum är en nod för den nära vården i området, med de vårdaktörer eller samhällsfunktioner som behövs för individens samlade behov av vård och omsorg så att kontinuiteten stärks. Exempel är olika former av hälso- och sjukvård, skolhälsovård, individ- och familjeomsorg, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. En viktig patientgrupp är patienter med komplexa behov eller med behov av kontinuerliga inslag av öppen specialistsjukvård. Det kan till exempel vara multisjuka patienter i instabila ske
	-
	-
	-
	-

	Vården i hemmet ges via digitala vårdtjänster som monitorering av hälsodata, eller via mobila multiprofessionella team som utgår från specialistsjukhuset. Då sjukhusets resurser behövs för behandling eller undersökning ska sjukhusbesök genomföras. Specialistsjukhuset kan därmed säkerställa att vården utgår från lokala sammanhang och med samarbete med och runt varje patient. Vid planerade sjukhusbesök ska samtliga relevanta kompetenser delta så att sammanhang och kunskap kan förmedlas till patienten, som stä
	-

	Patienten kan själv påverka vilka kompetenser som ska delta i vården och vem som får ta del av patientens data och planering av fortsatt vård. För patienter som varit inlagda i slutenvård spelar närsjukvårdscentrum en central roll för att göra övergången från slutenvård till öppenvård så trygg som möjligt. Inför hemgång görs vårdplanering med närsjukvårdsteamet så att kontinuitet i vården kan säkerställas. En trygg hemgång stöds därefter av monitorering, digitala vårdmöten och mobil vård som passar individe
	-
	-
	 

	Kunskapscentrum 
	Då en stor del av den öppna specialistsjukvården kommer att utföras på specialistsjukhusen i sammanhållna vårdkedjor inom den nära vården, finns det ett stort patientunderlag för forskning, utveckling och utbildning. Kunskapsgenereringen utgår från ett helhetsperspektiv där det samlade vårdbehovet är basen. Utbildningsplatser för samtliga vårdprofessioner är en viktig del av specialistsjukhusens uppdrag, och lokalerna är utformade för att bedriva både forskning, utveckling och utbildning integrerat med vård
	-
	-
	-
	-

	Det smarta sjukhuset
	I det smarta sjukhuset integreras den fysiska miljön med digital intelligens så att vårdens resurser i form av personal, lokaler och material kommer till största möjliga nytta. Invånarna får tillgång till en rad smarta funktioner som stärker dem i rollen som patienter och egna vårdgivare eller som anhöriga. Det smarta sjukhuset anpassar den nära vården efter individens behov. Vården blir proaktiv, kontinuerlig och mer kostnadseffektiv än dagens vård.
	-

	Monitorering
	Smarta hjälpmedel och annan medicinteknisk utrustning i patientens hem kan mäta en lång rad biometriska data som ger vårdgivarna kunskap om både enskilda patienter och hela befolkningsgrupper. Vården kan på så sätt följa upp patientens hälsa i realtid och patienten blir medskapare av en sammanhållen vårdplan där samtliga vårdaktörer ingår. Insamlade data tolkas av olika kompetenser, och en sambandscentral – som närmast kan liknas vid ett flygledartorn – koordinerar de fortsatta vårdinsatserna.
	-

	Vid tidig insikt om patientens hälsostatus kan sjukdomsförlopp bromsas eller förhindras, och inte minst artificiell intelligens (AI) kan skapa insikter och i många fall förbättra vården och stödja livräddande forskning. 
	-

	Digital vård 
	Genom olika digitala verktyg kan digitala möten mellan patient och vårdgivare bli förstahandsvalet i vården. De digitala mötena förbereds genom monitorering av hälsodata och kompletterande provtagning. Den digitala vården samordnas i sjukhusets ”flygledartorn” och integreras med vård på vårdcentraler, i mobila team och på specialistsjukhuset.
	-
	-

	Effektiva vårdflöden
	Effektiva vårdflöden bygger på tillgång till realtidsinformation om vårdbehov på längre och kortare sikt. Genom större kunskap om vårdbehoven kan resurser fördelas efter behov inom och mellan sjukhusen. Vid fri eller ojämn kapacitet kan vårdresurser styras om och nyttjas på ett bättre sätt inom hela i närsjukvårdsystemet. Det digitala stödet ger överblick och underlättar prioritering av uppgifter för vårdteam och servicepersonal. Det förenklar i sin tur samarbete så att tid kan läggas på värdeskapande aktiv
	-
	-

	Digitaliserade vårdprocesser 
	Morgondagens processer kommer att vara automatiserade och inte knutna till en fysisk plats. Vårdprocessen börjar i hemmet med förberedelser som provtagning, kostrestriktioner, läkemedelsjusteringar eller frågeformulär. Patienten blir påmind om sjukhusbesöket och får förslag på bil- eller cykelvägar och kollektivtrafik. Vid ankomsten lotsas patienten till en bil- eller cykelparkering. 
	-
	-

	Framme vid sjukhuset checkar patienten själv in, antingen i en incheckningskiosk eller genom att identifiera sig via sin mobiltelefon. Om patienten får förhinder kan digitala hjälpmedel i god tid automatiskt boka om till nästa lediga tid, vilket sparar tid och pengar samt frigör tid för andra patienter. Digitala hjälpmedel guidar patienten till rätt vårdrum, och patienter med funktionsvariation kan bli ledsagade av exempelvis autonoma förflyttningshjälpmedel baserade på robotteknik och inomhuspositionering.
	Om behovet finns kan smarta verktyg leda patienten till närmaste apotek där läkemedlen är klara för avhämtning. Digitala stöd anpassar sig till det språk patienten använder i sin mobil, och smarta verktyg för simultanöversättning används för att bryta språkbarriärer.
	Sakernas internet och positionering 
	Sakernas internet (från engelskans The Internet of Things) syftar på olika föremål, maskiner, fordon och hela byggnader som har försetts med inbyggda elektroniska delar med internetuppkoppling för att kunna utbyta data. På detta sätt kan den fysiska världen integreras med datasystem, med vinster som ökad effektivitet och exakthet. Det smarta sjukhusets flöden följer principen Just-in-time, vilket innebär att flöden av material och utrustning synkroniseras med vårdflödet i en automatiserad process för bestäl
	-


	Figure
	Invånarna erbjuds resurser för att aktivt ta ansvar för sin hälsa genom självstyrd provtagning och undersökning på sjukhuset, i digitala vårdrum eller i hemmet.
	Invånarna erbjuds resurser för att aktivt ta ansvar för sin hälsa genom självstyrd provtagning och undersökning på sjukhuset, i digitala vårdrum eller i hemmet.

	Figure
	Patienten kan själv påverka vilka kompetenser som ska delta i vården och vem som får ta del av patientens data och planering av fortsatt vård.
	Patienten kan själv påverka vilka kompetenser som ska delta i vården och vem som får ta del av patientens data och planering av fortsatt vård.
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	Figure
	Det smarta sjukhuset anpassar den nära vården efter individens behov. Vården blir proaktiv, kontinuerlig och mer kostnadseffektiv än dagens vård.
	Det smarta sjukhuset anpassar den nära vården efter individens behov. Vården blir proaktiv, kontinuerlig och mer kostnadseffektiv än dagens vård.

	Figure
	Den digitala vården samordnas i sjukhusets ”flygledartorn” och integreras med vård på vårdcentraler, i mobila team och på specialistsjukhuset.
	Den digitala vården samordnas i sjukhusets ”flygledartorn” och integreras med vård på vårdcentraler, i mobila team och på specialistsjukhuset.

	Figure
	Eftersom material och utrustning är spårbara i tid och rum kan rätt sak vara på rätt plats i rätt tid utifrån vårdens behov, så att sjukhusets infrastruktur nyttjas på ett bättre sätt.
	Eftersom material och utrustning är spårbara i tid och rum kan rätt sak vara på rätt plats i rätt tid utifrån vårdens behov, så att sjukhusets infrastruktur nyttjas på ett bättre sätt.
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	Välkommen till specialistsjukhuset!
	Välkommen till specialistsjukhuset!
	Projektets mål har varit att ta fram ett specialistsjukhuskoncept där alla delar följer en gemensam logik. Som en del i denna strävan har gemensamma termer och målbilder använts i utformningen av de olika verksamheternas lokaler. De flesta begrepp är tolkningsbara, och därför är det viktigt att förtydliga deras betydelse i konceptet. I följande avsnitt introducerar vi de nyckelbegrepp som återfinns i text och illustrationer i detta dokument. Därefter beskriver vi specialistsjukhusets kärnverksamhet och vilk
	-

	Ett personcentrerat arbetssätt
	 

	I takt med att många lever allt längre med komplexa sjukdomstillstånd behöver hälso- och sjukvården förändras och utvecklas. Samhällsutvecklingen går mot att invånaren vill och förväntas ta ett större ansvar i de beslut som fattas. I informationssamhället har vi också stor tillgång till egen kunskap.
	-

	Personcentrerat arbetssätt är inte en metod utan ett sätt att förhålla sig till och se på andra människor – både patienter och vårdgivare. Arbetssättet förutsätter att chefer och ledning är insatta i vad personcentrering inom hälso- och sjukvård innebär och arbetar kontinuerligt med att sprida förhållningssättet i hela verksamheten.
	I vårdmötet innebär personcentrerat arbetssätt att patienten betraktas som en person med behov, förmågor och egna resurser. Alla medlemmar i teamet har lika värde och tar med sig kunskap utifrån sin specialitet och erfarenhet. Patienten ses som en del i vårdteamet, vilket ökar patientens möjligheter att vara delaktig i beslut om sin egen hälsa, vård och behandling. 
	-
	-

	Den franske filosofen Paul Ricoeur pekar på vikten av ett personcentrerat arbetssätt:
	Lidande är inte enbart den fysiska smärtan, inte ens den mentala smärtan, utan den förminskning eller förstörelse av mig som person, som upplevs som ett angrepp på själv -aktningen.                                                                                                                                                                    
	 

	Patientens integritet
	Patientdata räknas som en förlängd del av patienten och ska behandlas som en sådan. Information om en patient ska inte spridas till andra patienter, deras anhöriga eller personal som inte arbetar med det enskilda ärendet. Sekretess skapas genom separata samtalsrum och avskärmade, vårdnära administrationsrum. I flerpatientutrymmen är det särskilt viktigt att värna patientens integritet. Det innebär bland annat att patientplatser inte placeras så att patienter eller anhöriga kan se in i personalens arbetsutry
	-

	Barnperspektivet
	Verksamheten formas på ett sätt som följer FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen). I många hänseenden följer detta den generella utformningen av sjukhusstrukturen, till exempel att lokalerna medger respekt för privatliv, samtidigt som föräldrar och barn har möjlighet att följas åt så långt situationen tillåter. Andra delar kan kräva särskilda hänsynstaganden till barn, exempelvis i fråga om utsmyckning och aktivitetsmöjligheter. Besökarnas egna önskemål ger god vägledning, och kunskap om de
	-
	-

	I verksamhetens drift får barnperspektivet genomslag genom att arbetssätt, bemötande, principer, kultur och värderingar formas och upprätthålls efter Barnkonventionen tillsammans med svensk lagstiftning. Dock gäller generalitetsprincipen – att verksamheten utformas på ett sätt som är ändamålsenligt för majoriteten av besökarna – och denna inkluderar också barn och unga. Det innebär att även om hänsyn tas till barnperspektivet i alla delar av verksamhetens planerande, skapande och drift, förväntas behoven ti
	-

	Patientsäkerhet
	För att sjukhussystemet ska kunna garantera hög patientsäkerhet krävs både resiliens (motståndskraft) och redundans (reservkapacitet), så att risken för negativa händelser reduceras. Detta perspektiv ligger till grund för analysen av samband mellan olika funktioner i byggnaden och har genomsyrat arbetet med layouten. Stor hänsyn har tagits till de medicinska sambanden så att säkra vårdprocesser kan formas – allt för att skapa de bästa förutsättningarna för en effektiv hälso- och sjukvård med hög kvalitet.
	-
	 

	Separerade flöden 
	Sjukhusets bärande princip är separerade flöden. Principen innebär att personalens, patienternas och materialets flöden är separerade i rum eller tid, vilket gör det möjligt att skapa skräddarsydda miljöer. Målet är att specialistsjukhusen ska präglas av tydliga flöden som i största möjliga utsträckning anpassas efter brukarna.
	Personal
	Med separerade flöden skapas ett personalflöde som patienten inte har tillgång till. Det innebär att behovet av insynsskydd och stängda dörrar minimeras i de flesta personalmiljöer. Personalgemensamma aktiviteter som inte kräver avskildhet kan utföras i öppna miljöer eftersom patienter inte vistas där. Exempel på sådana miljöer är pausyta och vårdnära administration. Även i ytor för aktiviteter som kräver ljudisolering, så som diktering, telefonsamtal, inläsning och iordningställande av läkemedel, minskar b
	-

	Patient 
	Patientmiljön ska vara välkomnande, behaglig och lätt att överblicka, med förtecknet ”hälsofrämjande” snarare än ”sjukhus”. Eftersom patienterna har ett eget flöde undviks skyltning och information avsedd för personal. Patientflödet kan följa en egen, tydlig logik, till exempel samma logik som ett hotell, och på så vis kan patienten guida sig själv i patientmiljön.
	-

	Material
	Material förflyttas i ett eget flöde. Där så är möjligt kommer förflyttning att ske i schakt, men majoriteten av flödet behöver också förflyttas utanför dessa då en stor del av förbrukningen sker mitt i verksamheterna. Därför separeras materialflödet istället tidsmässigt och organisatoriskt, så att påfyllning, beställning och framflyttning av material sker utanför vårdverksamhetens tider och sköts av servicepersonal.
	-
	 

	Patientnoder
	Nod betyder knutpunkt och beskriver en plats där ett flöde växlar över till ett annat. En patientnod avser i konceptet en plats där patienten övergår från att vara självständig till att behöva bli guidad av personal. Patientnoden har olika innehåll beroende på verksamhet. Som rum kännetecknas noden av två passager, en till patientflödet och en till verksamhetens flöde. I många verksamheter, så som mottagningar och provtagning, är själva vårdrummet noden. När vårdmötet i noden är slut lämnar patienten mötet 
	I andra verksamheter är patientnoden en sluss in i verksamheten. Funktionen kan till exempel vara ett omklädningsrum eller kapprum. Här behöver patienter hämtas i patientnoden av vårdpersonal och guidas vidare in i verksamheten. Ett sådant exempel är dagkirurgiskt centrum, där exempelvis operationssal och uppvakning är personalmiljöer. Patienter vistas där endast under översyn av personal och når endast de rum som vårdmötet kräver.      
	-
	-
	-
	-
	-

	Självguidning
	Sjukhusets enda väntrum är en central väntyta på entré-torget. Konceptet självguidning (av engelskans self rooming) innebär att patienten vid incheckning i entrén får reda på var vårdmötet ska ske, varpå hen med hjälp av enkla instruktioner själv tar sig dit. Självguidning kan lösas med existerande teknik men med digitala hjälpmedel blir flexibiliteten ännu större:
	-

	• 
	• 
	• 
	• 

	Patienter kan vänta fritt i den del av sjukhusets publika   ytor som de själva föredrar, till exempel café, lekyta,   amningsrum eller utomhus. 

	• 
	• 
	• 

	Med ett digitalt stöd för logistik kan rum fördelas i    realtid, även efter incheckning. Patienten hänvisas vid   behov till en ny patientnod om den som från början var   avsedd inte kan användas.

	• 
	• 
	• 

	Med inomhuspositionering (RTLS – real time location   system), kan personal se hur patienter rör sig i huset,   guida dem om de kommit fel och möta dem i vårdrum-  met så fort de kommit fram. 

	• 
	• 
	• 

	Digitala hjälpmedel kan vägleda patienten på önskat   språk. 

	• 
	• 
	• 

	Med digitala hjälpmedel kan patienten påkalla hjälp och   stöd när och var som helst i sjukhuset.   


	Självguidning passar inte alla patienter. Personcentrerat bemötande innebär att patienten får stöd utifrån sitt individuella behov, och i en framtid med begränsade resurser kan de resurser som finns ägnas åt patienter som inte har kapacitet för självguidning. 
	Sjukhusets funktionella nivåer
	I konceptet är specialistsjukhusen indelade i tre funktionella nivåer: modul, zon och område. Nivåerna kan liknas vid ringar runt en kärna, där kärnan är personalen i deras dagliga arbete. Alla verksamheter på sjukhuset nyttjar funktioner på olika nivåer. Ju högre nivå, desto fler delar funktionen. De funktionella nivåerna ska inte förväxlas med organisatoriska nivåer.
	-

	Modul
	Modulen är sjukhusets minsta funktionella nivå. Beroende på storlek kan en verksamhet vara en del av en modul, en egen modul, eller flera moduler. Varje modul har ett litet antal funktioner (olika beroende på typ av verksamhet) som inte samnyttjas med andra.  Det är funktioner där den fysiska närheten är viktigt för flödet. I modulen finns till exempel vårdrummet.
	Zon
	Zonen innehåller funktioner som delas av ett antal moduler. Det är funktioner som behöver vara rymliga, eller där en enskild modul inte har behov av funktionen så ofta. Bra exempel är läkemedelsrum och desinfektionsrum, där många verksamheter har relativt små behov, men där lokalen ändå har höga krav på ventilation, storlek och utrustning. När rummet samnyttjas kan större resurser läggas på utformning och ytstorlek. 
	Område
	Området är sjukhusets högsta funktionella nivå. I denna nivå är behoven generella för all personal på sjukhuset. Genom att områdesfunktioner samnyttjas optimeras sjukhusets resurser. Om till exempel sjukhusets personalomklädning samlas på en plats blir det enkelt att få plats med duschar, samtidigt som ett snabbt och tryggt samband med en personalentré kan skapas. Ibland behöver en områdesfunktion finnas på flera platser i huset, till exempel för att avstånden annars skulle bli för stora. De funktioner som 
	-

	Patientfunktioner
	Samtliga funktioner patienten möter i sitt eget flöde är områdesfunktioner, vilket innebär att de inte är knutna till en viss patientgrupp. Patienter kan alltså nyttja en utsiktsplats eller toalett i en annan del av huset än där vårdmötet sker, utan att känna att de hamnat fel. Det ska kort sagt vara omöjligt för patienten att gå fel eller känna sig oönskad.         
	-

	       

	Figure
	Personcentrerat arbetssätt är inte en metod utan ett sätt att förhålla sig till och se på andra människor – både patienter och vårdgivare. 
	Personcentrerat arbetssätt är inte en metod utan ett sätt att förhålla sig till och se på andra människor – både patienter och vårdgivare. 

	Figure
	I vårdmötet innebär personcentrerat arbetssätt att patienten betraktas som en person med behov, förmågor och egna resurser.
	I vårdmötet innebär personcentrerat arbetssätt att patienten betraktas som en person med behov, förmågor och egna resurser.
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	Sjukhusets bärande princip är separerade flöden.
	Sjukhusets bärande princip är separerade flöden.

	Den öppna arbets-miljön inbjuder till spontana möten över professions- gränser.
	Den öppna arbets-miljön inbjuder till spontana möten över professions- gränser.
	 
	 


	Figure
	En patientnod avser i konceptet en plats där patienten övergår från att vara självständig till att behöva bli guidad av personal.
	En patientnod avser i konceptet en plats där patienten övergår från att vara självständig till att behöva bli guidad av personal.

	Figure
	Patienter kan vänta fritt i den del av sjukhusets publika ytor som de själva föredrar, till exempel café, lekyta, amningsrum eller utomhus. 
	Patienter kan vänta fritt i den del av sjukhusets publika ytor som de själva föredrar, till exempel café, lekyta, amningsrum eller utomhus. 

	Figure
	Genom att områdesfunktioner samnyttjas optimeras sjukhusets resurser.
	Genom att områdesfunktioner samnyttjas optimeras sjukhusets resurser.
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	Figure
	Sjukhusets huvudentré leder patienter, anhöriga och allmänhet in i ett välkomnande entrétorg. Här finns information, assistans och ledsagning samlad, och det är här man hittar en plats att uppehålla sig på – inne eller ute, anpassad till behov och situation.
	Sjukhusets huvudentré leder patienter, anhöriga och allmänhet in i ett välkomnande entrétorg. Här finns information, assistans och ledsagning samlad, och det är här man hittar en plats att uppehålla sig på – inne eller ute, anpassad till behov och situation.
	-
	 

	Att möta framtiden
	Entrén ska vara lätt att hitta och upplevas som välkom-nande och tillgänglig för alla, oavsett funktionsvariation. Här får patienten den första signalen om sin väg mot bättre hälsa – en uppmuntran att använda sin egen kraft och kompetens – med målet att patient och anhöriga ska känna sig inkluderade i vårdteamet.
	Som ett led i att hantera ett framtida högt tryckt på specialistsjukvården är entrén, liksom sjukhusen i stort, utfor-made för att främja självservice och ge patienten kontroll över sin kontakt med vården. Patienten kallas digitalt, tydligt och individanpassat och uppmuntras till att själv hitta till vårdmötet. Även om självservice är förstahandsvalet finns också tillgång till värdar och assistans kring bokning av sjukresa, ledsagning och orientering. Tidigt och tydligt ska möjlighet finnas till information
	-
	-

	Effektiva och flexibla lokaler
	Ett logiskt flöde
	Informationssystemen och förflyttningsflödena är lika på de olika specialistsjukhusen, vilket ger både igenkänning och effektivitet. Det följer en logik som även förstagångsbesökare lätt ska kunna förstå. Patienten erbjuds en bredd av valmöjligheter och service – från möjlighet att checka in innan ankomst till att få personlig ledsagning på plats. Eftersom entrén är en del av sjukhuset som bär mycket av de identitetsskapande värdena kan den med fördel gestaltas individuellt på respektive sjukhus, även om de
	-
	-

	Gemensam väntan
	Väntytor för patienter och anhöriga koncentreras till entrétorget. Med ett gemensamt och centralt väntområde kan patienten kallas till ett rum som just då är ledigt, vilket gör att generella mottagningsrum och behandlingsrum kan användas effektivt.
	Väntytan utformas med en variation av olika sittmöjligheter, både inomhus och utomhus. Alla väntytor ska ha en hög nivå av säkerhet, integritet och tillgänglighet. Skyltning ska vara tydlig, och lokalerna ska möjliggöra god överblick och orienterbarhet samt ge en känsla av trygghet. 
	-

	Ytor, utsmyckningar och digitala stödsystem utformas så att de uppmuntrar till rörelse för samtliga som vistas i lokalerna. Väntytor som hanterar stora flöden varvas med mindre enheter för patienter som behöver sitta avskilt. Entrétorget samnyttjas för flera behov, och samtliga flöden optimeras så att patientens väg är separerad från övriga flöden, personcentrerad och säker.

	Här får patienten den första signalen om sin väg mot bättre hälsa – en uppmuntran att använda sin egen kraft och kompetens.
	Här får patienten den första signalen om sin väg mot bättre hälsa – en uppmuntran att använda sin egen kraft och kompetens.

	Figure
	Rumstyper
	Rumstyper
	Entrétorget
	Entrétorget är navet i sjukhuset och ska vara en naturlig och värdeskapande mötesplats. Utformningen är ljus och luftig, öppen för alla. Kring entrétorget samlas funktioner som kiosk, café och olika typer av väntytor, och härifrån leds besökare vidare in i sjukhuset. Torget kan även inrymma ett visst utbud av service och butiker av en karaktär som anknyter till sjukhusets uppdrag. Entrétorget är en plats där patienten kan behöva uppehålla sig efter besök, i väntan på besked och efter besked. Även anhöriga s
	-

	Incheckning
	Sjukhusen har tydliga inchecknings- och informationsstationer med värdar som stöttar patienterna. En del av värdarna kan vid behov ledsaga patienter hela vägen fram till vårdmötet, medan andra stannar i entrén för att möta patienter. Incheckning sköter patienten normalt själv med hjälp av digitala stöd.
	-

	Entrésluss och säkerhet
	Eftersom ankomst och utpassering sker även tidig morgon, kvällstid och nattetid, då entrén inte är bemannad av informationspersonal, behövs en sluss som kan övervakas digitalt eller med personal. För säkerhetspersonalen behövs ett särskilt utrustat rum i kontakt med entrén.
	Plats för förflyttningshjälpmedel
	I anslutning till incheckningen finns plats för förflyttningshjälpmedel för utlåning – eventuellt autonoma och baserade på robotteknik och inomhuspositionering. För automatiserade persontransporter med inomhuspositionering krävs uppställnings- och laddningsstationer. Parkeringsmöjligheter för det medhavda hjälpmedlet behöver också finnas här.
	-
	-
	-
	-

	Väntytor 
	Eftersom all väntan är koncentrerad till entrétorget återfinns här väntytor för många olika typer av besökare. Patienten kan välja att spendera tiden antingen i en avskild yta eller en social yta med mer aktivitet. Det är viktigt att alla inslag i väntytorna är enkla att göra rena. Det ska finnas plats för att vänta med barnvagnar och rörlighetshjälpmedel, samt närhet till amningsytor, WC och RWC med skötbord.
	-
	-

	Bland specialistsjukhusets besökare finns både barn som är patienter och barn som är anhöriga. Särskilda resurser läggs på att skapa intressanta inslag som drar till sig barns uppmärksamhet. Dessa inslag ska följa sjukhusets övriga estetik och gå att interagera med, till exempel klättra på. Digital teknik erbjuder också underhållningslösningar som är lätta att hålla rena, till exempel projektorer och inbyggda skärmar med spel och filmer.
	På specialistsjukhuset finns en stilla yta som är en religiöst neutral plats för reflektion. Det kan vara ett avskilt rum eller en avskild öppen yta. Den stilla ytan är avsedd för alla som använder sjukhuset, både patienter och personal. Patienten kan välja att spendera sin väntetid i den stilla ytan även om den inte ligger i anslutning till entrétorget.   
	Café
	Caféet fyller många funktioner i sjukhuset. Patienter och anhöriga kan välja att vänta i cafémiljön eller inta en återhämtande måltid efter besök. Personalen kan köpa med sig lunch eller fika och äta i personalrum eller utomhus. Med en attraktiv restaurang eller café finns även möjlighet för allmänheten från närområdet att komma till sjukhuset för att äta. I såväl utbud som utformning ska caféet eller restaurangen vara hälsofrämjande, och beroende på sjukhusets läge bör det även finnas möjlighet att välja s
	-


	Entrétorget är navet i sjukhuset och ska vara en naturlig och värdeskapande mötesplats.
	Entrétorget är navet i sjukhuset och ska vara en naturlig och värdeskapande mötesplats.

	Figure
	Särskilda resurser läggs på att skapa intressanta inslag som drar till sig barns uppmärksamhet. 
	Särskilda resurser läggs på att skapa intressanta inslag som drar till sig barns uppmärksamhet. 

	Figure
	 I såväl utbud som utformning ska caféet eller restaurangen vara hälsofrämjande.
	 I såväl utbud som utformning ska caféet eller restaurangen vara hälsofrämjande.
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	MOTTAGNINGAR
	MOTTAGNINGAR

	Benämningen mottagningar omfattar ett brett utbud av öppenvårdsmottagningar – medicinska och psykiatriska såväl som opererande specialiteter, för barn såväl som för vuxna. En viss mottagning kan även inhysa annan verksamhet som har liknande flöden och lokalbehov.
	Benämningen mottagningar omfattar ett brett utbud av öppenvårdsmottagningar – medicinska och psykiatriska såväl som opererande specialiteter, för barn såväl som för vuxna. En viss mottagning kan även inhysa annan verksamhet som har liknande flöden och lokalbehov.
	-

	Svensk sjukvård står inför många parallella förändringar. Närhet och koncentration är två motstridiga principer som i högsta grad påverkar den specialiserade vården. Ett sjukhus kan i framtiden få täcka hela stadens behov av en viss behandlingstyp, men närhetskravet kan lika gärna medföra att alla sjukhus har utbud av en viss verksamhet. Samtidigt möjliggör ny teknik att fler vårdkontakter sker i patientens hem via digitala medel. Detta är förändringar som sker löpande, under tiden specialistsjukhusen byggs
	Att möta framtiden
	Den gränslösa mottagningen
	I traditionell mottagningsutformning är samband inom den enskilda verksamheten en avgörande faktor i designprocessen. Verksamheter tilldelas ett antal rum som uppskattas täcka nuvarande och framtida behov. Denna designmetodik bygger på idén att det går att förutsäga framtida behov, och som en följd blir många verksamheter hämmade av att lokalerna inte är tillräckligt flexibla. 
	-

	De nya specialistsjukhusen utgår istället från principen att framtiden är oförutsägbar. Vi vet inte vilka samband som är viktiga i framtidens vård. Om lokaler utformas för processer som i dag framstår som optimerade, kommer dessa med största sannolikhet att vara omoderna i framtiden. Därför utformar vi generella mottagningar, där sambanden kan formas och omformas i framtiden. Målet är inte att skapa mottagningar som är exakt lika, utan att skapa mottagningar som kan förändras över tid utan stora ombyggnatio
	-

	Under arbetet med konceptet har ett stort antal verksamheter intervjuats för att hitta de viktigaste fysiska behoven och sambanden. För att mottagningarna ska kunna hysa en bredd av verksamheter och funktioner har två rumstyper tagits fram som svarar mot så många verksamheters behov som möjligt: mottagningsrum och behandlingsenhet. I ett senare skede kommer dessa rum att anpassas efter respektive verksamhets särskilda behov.   
	-
	-

	Separerade flöden
	I linje med sjukhusets övergripande design separeras flöden för personal, patienter och material i så stor utsträckning som möjligt. Mottagningsrummet är den plats där patient, personal och material möts. 
	Separerade flöden skapar en tydlig patientmiljö där patienten behåller sin integritet och självständighet under besöket. Mottagningsrummet fungerar som en patientnod, vilket innebär att patienten i allmänhet klarar sig utan guidning på vägen till vårdmötet. Miljön är välkomnande, trygg och säker, och sekretess och patientsäkerhet säkerställs exempelvis genom digitaliserade accessystem och lämpligt insynsskydd mot korridor.
	-
	-

	 
	Inne på mottagningsrummet finns en flexibel skiljevägg som gör att patienten inte möts av vårdytor och vårdutrustning innan vårdgivaren kommer in i rummet. Patienten väntar i samtalsdelen till dess vårdgivaren anländer. I mottagningsrummet finns en stor skärm för undervisning som kan användas för visuell underhållning och spel under väntetiden. I mottagningsrummets samtalsdel kan också anhöriga vänta under själva undersökningen, med skiljeväggen helt eller delvis fördragen så att patienten behåller sin inte
	-
	-

	I personalens yta rör sig inga patienter. Eftersom patienter inte har tillträde minskas behovet av väggar och dörrar, och miljön kan hållas öppen och trivsam med plats för spontana möten mellan olika vårdgivare. Det separata personalflödet underlättar både samverkan mellan verksamheter och det lilla teamets samarbete, och bidrar i förlängningen till att stärka personalens känsla av samhörighet. 
	-
	-

	I personalmiljön finns de vårdnära administrativa arbetsplatserna samt stödfunktioner och pausytor. De vårdnära administrativa lokalerna finns beskrivna i kapitlet Administrativa arbetsplatser och pausytor i kapitlet Personalytor. 
	-
	-

	Flödet av material och avfall separeras från den övriga mottagningsverksamheten antingen i rum eller tid. Särskild personal, alternativt automatiserade tjänster, sköter påfyllning av närförråd samt hanterar avfall och tvätt vid lämpliga tider. I personalflödet finns nischer med förråd vars innehåll byts ut och fylls på efter behov, i syfte att personalen ska slippa besöka andra, mer avlägsna förråd under dagen. Detta beskrivs närmare i kapitlet Logistik.
	-
	-
	-
	 

	Effektiva och flexibla lokaler
	Samband
	Patienter i öppen specialistsjukvård är ofta multisjuka. Specialiteter som kardiologi, psykiatri, njurmedicin och diabetologi delar därför ofta patienter. Likaså har exempelvis dagkirurgi nära samband med opererande specialiteter. I dag är processerna ofta uppdelade på respektive diagnos, och patienten besöker varje specialitet för sig. I framtidens personcentrerade vård kommer sambanden runt diagnosgrupper att bli mycket starkare, men det är inte förrän en ordentlig analys av framtidens diagnosgrupper gjor
	-
	-

	Samnyttjande
	I dag har de enskilda verksamheterna ansvar för sina lokaler och dess utrustning. Utrymmesbrist medför ofta att samma yta får inrymma fler funktioner än vad som är lämpligt för att maximera utrymmet för vårdproduktion, samtidigt som en annan verksamhet kan ha lokaler som inte används. 
	I de nya specialistsjukhusen är ytor inte kopplade till enskilda personer eller verksamheter, vilket innebär att en högre nyttjandegrad nås genom samnyttjande. Den enskilda mottagningen har ingen början och inget slut, och antalet rum som nyttjas av respektive verksamhet kan förändras från dag till dag eller under året, beroende på behov och verksamhet. Genom att personal som är involverad i olika aspekter av patientens vård samnyttjar lokaler uppstår informella möten som berikar arbetsmiljön. Lokalerna är 
	-
	-
	-

	Specifika krav på lokalerna
	Mottagningsverksamheten innehåller patientflöde, vårdrum för mottagning, samtal och behandling, vårdnära administrativa arbetsplatser och zongemensamma stödfunktioner.  
	-

	De stödfunktioner som behöver kopplas till en mottagningsmodul är till exempel materialhantering, avfallshantering och pausmöjligheter. Dessa funktioner delas för flera moduler och återfinns därför på zonnivå. De enskilda verksamheterna har även en rad särskilda behov men tack vare lokalernas flexibla utformning kan dessa tillgodoses utan att lokalerna blir låsta för ett enskilt ändamål. Det viktiga är att de delade eller generella ytornas storlek och utformning fungerar för fler än en mottagnings behov. 
	-
	-

	Rumstyper
	Mottagningsrum
	Konceptet medger flexibilitet och generalitet i mottagningsrummens utformning med syfte att passa de flesta verksamheter. 
	-

	Behandlingsenhet
	Behandlingsenheten har högre utrustningsgrad än mottagningsrummen. Enheten har två rum, kombinerat med RWC/dusch och omklädning, som tillsammans skapar ett sammankopplat tvärflöde för patient och/eller personal. 
	-

	Behandlingsenheten kan nyttjas på en rad olika sätt. Ett scenario är att patienten går in i rum 1 och byter om, får behandling i rum 2 och går tillbaka till rum 1 för att vila eller byta om. Ett annat är att patienten går in i rum 1 för att undersökas, därefter över till rum 2 för läkarsamtal, och sedan direkt ut i patientflödet. Under tiden kan nästa undersökning ha påbörjats i rum 1.
	Med toalett och dusch i anslutning till de två behandlingsrummen kan enheten användas för undersökningar där tillgång till toalett är nödvändig eller önskvärd. Enheten kan också delas och användas som två mottagningsrum vid behov. 
	-

	Zongemensamma stödfunktioner
	Zongemensamma stödfunktioner delas av ett antal moduler. Stödfunktioner behöver vara praktiska och deras exakta placering beror på byggnadens utformning och samband mellan verksamheter. Genom att dessa funktioner delas kan lokalerna göras större och inhysa fler funktioner inom samma område. Exempel på stödfunktioner är desinfektionsrum, miljörum, läkemedelsrum, kopiering, logistikyta och pausyta.

	Om lokaler utformas för processer som i dag framstår som optimerade, kommer dessa med största sannolikhet att vara omoderna i framtiden. Därför utformar vi generella mottagningar, där sambanden kan formas och omformas i framtiden. 
	Om lokaler utformas för processer som i dag framstår som optimerade, kommer dessa med största sannolikhet att vara omoderna i framtiden. Därför utformar vi generella mottagningar, där sambanden kan formas och omformas i framtiden. 

	Figure
	Det separata personalflödet underlättar både samverkan mellan verksamheter och det lilla teamets samarbete, och bidrar i förlängningen till att stärka personalens känsla av samhörighet. 
	Det separata personalflödet underlättar både samverkan mellan verksamheter och det lilla teamets samarbete, och bidrar i förlängningen till att stärka personalens känsla av samhörighet. 

	Figure
	Genom att personal som är involverad i olika aspekter av patientens vård samnyttjar lokaler uppstår informella möten som berikar arbetsmiljön.
	Genom att personal som är involverad i olika aspekter av patientens vård samnyttjar lokaler uppstår informella möten som berikar arbetsmiljön.
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	Figure
	Mottagningsrum scenario 1 - patientnod
	Mottagningsrum scenario 1 - patientnod
	 
	Avskiljningsväggen inne i rummet är låsbar. Patienten bjuds 
	in att använda samtalsdelen som väntrum i väntan på att 
	vårdgivare ska anlända. Väggskärmen används för 
	information och underhållning. 


	Figure
	Mottagningsrum scenario 2 - undersökning 
	Mottagningsrum scenario 2 - undersökning 
	Undersökningsdelen är utformad så att en rad olika undersökningar ska kunna ske, beroende på specialitet. Anhöriga väntar i samtalsdelen.
	-


	Figure
	Mottagningsrum scenario 3 - samtal
	Mottagningsrum scenario 3 - samtal
	Om en större grupp människor träffas för samtal kan skiljeväggen helt skjutas undan för att bereda plats för teamet. Väggskärmen används för undervisning, dokumentation och videokonferens
	-


	För att nå maximal flexibilitet bör ett mottagningsrum ha:
	För att nå maximal flexibilitet bör ett mottagningsrum ha:
	 

	• 
	• 
	• 
	• 

	Väl tilltagna mått

	• 
	• 
	• 

	Flexibel inredning

	• 
	• 
	• 

	Undersökningsutrymme med handfat

	• 
	• 
	• 

	Samtalsutrymme med plats för 3–4 personer     inklusive vårdgivaren

	• 
	• 
	• 

	Möjlighet för vårdgivaren att dokumentera     tillsammans med patienten med passande digitalt    stöd

	• 
	• 
	• 

	Digitalt stöd för undervisning och      dokumentation

	• 
	• 
	• 

	Insynsskydd som möjliggör maximalt ljusinsläpp

	• 
	• 
	• 

	Möjlighet till mörkläggning

	• 
	• 
	• 

	Möjlighet att skärma av mellan undersöknings-    och samtalsyta

	• 
	• 
	• 

	En dörr till patientflödet och en dörr till     personalflödet.



	Figure
	Behandlingsenhet
	Behandlingsenhet

	För att nå maximal flexibilitet bör en behandlingsenhet ha:
	För att nå maximal flexibilitet bör en behandlingsenhet ha:
	-
	 

	• 
	• 
	• 
	• 

	Utsug 

	• 
	• 
	• 

	Medicinska gaser

	• 
	• 
	• 

	Särskild belysning

	• 
	• 
	• 

	Toalett och omklädning 

	• 
	• 
	• 

	Utrustning och apparatur som kan döljas då    den inte används

	• 
	• 
	• 

	Ett tvärflöde som är brett nog för brits och    bred apparatur 

	• 
	• 
	• 

	Tillgång till transport till dagkirurgiskt     centrum via brits (vid komplikationer).



	PARAMEDICINSK MOTTAGNING
	PARAMEDICINSK MOTTAGNING

	Den paramedicinska verksamheten omfattar fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister, logopeder, psykologer och kuratorer. Behandlingar inom paramedicin sker i form av gruppbehandling, teambesök, enskilda besök och digitala vårdmöten i olika former.
	Den paramedicinska verksamheten omfattar fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister, logopeder, psykologer och kuratorer. Behandlingar inom paramedicin sker i form av gruppbehandling, teambesök, enskilda besök och digitala vårdmöten i olika former.
	-

	Att möta framtiden
	I specialistsjukhusen samlas ovanstående specialiteter till ett kompetensnav med möjlighet att verka på olika sjukhus, men med en gemensam målsättning. Professioner som annars är isolerade på sina respektive sjukhus får på så vis en gemensam bas, som utöver kliniska uppdrag har ett fokus på att bevaka forskning och utveckling och sprida det vidare i hela organisationen.  
	 

	Effektiva och flexibla lokaler
	Samband
	Den paramedicinska mottagningen har ett nära samarbete med alla verksamheter på specialistsjukhusen. Arbetssätt och metoder ser olika ut beroende på uppdragets karaktär, men gemensamt för personalen inom paramedicin är att de är ambulerande och besöker och behandlar patienter som vårdas i andra delar av sjukhuset. 
	Samnyttjande
	Utöver egna lokaler behöver den paramedicinska verksamheten tillgång till konferensrum och mötesytor samt neutrala mottagningsrum med enklare utrustning, till exempel samtalsplats, brits, skärm eller annan digital lösning. Dessa lokaler samnyttjas med övriga verksamheter i specialistsjukhuset. 
	-

	Även de olika speciallokalerna inom paramedicin samnyttjas, till exempel genom att barnhabilitering använder samma träningskök som arbetsterapin. En annan möjlighet är att låta personal och besökare använda den paramedicinska verksamhetens träningslokaler utanför ordinarie öppettider.
	-
	-
	-

	Specifika krav på lokalerna
	Den paramedicinska verksamhetens lokaler utformas så att de stödjer ett holistiskt arbetssätt och främjar rörelse. Lokalerna ska enkelt kunna anpassas efter behov och fungera för olika typer av utrustning. Gruppsalar kräver god takhöjd och golv anpassat till den verksamhet som ska bedrivas där. Golv i träningssalar där tyngre maskiner placeras behöver till exempel vara anpassade för detta och får inte vara hala. I anslutning till träningslokalerna ska ytor finnas där anhöriga eller ledsagare kan uppehålla s
	-


	Figure
	Den paramedicinska verksamhetens lokaler utformas så att de stödjer ett holistiskt arbetssätt och främjar rörelse. 
	Den paramedicinska verksamhetens lokaler utformas så att de stödjer ett holistiskt arbetssätt och främjar rörelse. 

	Figure
	Fysioterapi i träningssal
	Fysioterapi i träningssal
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	Rumstyper
	Rumstyper
	Patientnod
	På den paramedicinska mottagningen har omklädningsrummen en nodfunktion. Patienten guidar sig själv dit och kan antingen hämtas där av personal eller själv gå direkt in i tränings- eller gruppsalen. Omklädningsrummen har dusch och toalett, och möjlighet finns för patienten att låsa in sina tillhörigheter. 
	-

	Träningssal
	Delar av verksamheten bedrivs i träningssalar med tränings utrustning och maskiner. Golven i salarna behöver vara halkfria och anpassade för att klara tyngd av större maskiner. I direkt anslutning till salarna behövs förråd där personal och patienter enkelt kan hämta utrustning för olika moment.
	Gruppsalar
	Här sker träning och undervisning i gruppform. Salarna är omöblerade och golvet ska ha viss svikt och vara halkfritt. Takhöjden ska vara väl tilltagen.
	Utprovningsrum
	Utprovning och förskrivning av personliga hjälpmedel är en del av verksamheten. Använda hjälpmedel klassas som smutsiga och måste skiljas från hjälpmedel som är redo att förskrivas – därför ska ytor för mottagning och förvaring av personliga hjälpmedel finnas nära godsmottagningen. Den del av verksamheten där man provar ut hjälpmedel ska ha nära till utrymmet där rena hjälpmedel förvaras, då man under utprovning kan behöva hämta och lämna olika typer av hjälpmedel i lagerutrymmet. Rummet för utprovning ska 
	Träningskök
	Ett träningskök kan användas av flera paramedicinska specialiteter för träning individuellt och i grupp. Träningskök är också en funktion som skulle kunna samnyttjas över närsjukvårdssystemet.
	-


	Figure
	DAGVÅRDSMOTTAGNING
	DAGVÅRDSMOTTAGNING

	Figure
	Dagvårdsmottagningen är en resursenhet för alla typer av specialistmottagningar, pediatriska så väl som vuxenmottagningar. På dagvården kan patienter få längre behandlingar som annars skulle ha tagit ett av mottagningarnas behandlingsrum i anspråk i upp till en hel dag. På dagvårdsenheten kan patienter få olika typer av behandling där någon nivå av övervakning eller tillsyn krävs:
	Dagvårdsmottagningen är en resursenhet för alla typer av specialistmottagningar, pediatriska så väl som vuxenmottagningar. På dagvården kan patienter få längre behandlingar som annars skulle ha tagit ett av mottagningarnas behandlingsrum i anspråk i upp till en hel dag. På dagvårdsenheten kan patienter få olika typer av behandling där någon nivå av övervakning eller tillsyn krävs:
	-
	-
	-

	• 
	• 
	• 
	• 

	Enstaka behandlingar såsom läkemedelsjusteringar och transfusioner.


	• 
	• 
	• 
	• 

	Seriebehandlingar med läkemedel, exempelvis järn och cytostatika.


	• 
	• 
	• 
	• 

	Livslånga behandlingar såsom dialys. 


	Denna service på specialistsjukhuset är något som gynnar både patienten och samhällsekonomin, då patienten inte behöver tas om hand på ett sjukhus med en högre vård-nivå.
	Att möta framtiden
	Ett personcentrat arbetssätt
	I framtidens dagvård stärks patienten och betraktas som en jämlik medspelare. Patienterna bjuds in att ställa frågor och engagera sig och miljön avdramatiseras. Varje patient får stöd att vara delaktig i och själv utföra sin behandling efter sin egen förmåga. Patientens styrka och resurser är utgångsläget. 
	Specialistsjukhusens dagvårdsmottagningar planeras så att all vård sker på en sal med personalens vårdnära arbetsplatser i direkt anslutning. Detta gör att personalen är tillgänglig för samtliga patienter under en stor del av dagen och har goda möjligheter till samarbete runt och med patienterna. Patienterna blir i sin tur en aktiv del av sin vård och får god uppsikt över vad personalen gör, vilket ökar vårdkvaliteten i form av delaktighet och säkrare behandlingar.
	-
	-
	-
	-

	För att ytterligare skapa värde för patienten har dagvården ett antal enskilda behandlingsplatser som fungerar som samtalsrum. Här kan patienter under pågående behandling delta i till exempel vårdplanering. Andra specialiteter kan bjudas in att träffa patienten vilket innebär att patientens behov av vårdbesök utanför dagvårdsbesöken minskar.
	Flexplatser för dialys
	Konceptet med flexplatser är nytt för svensk dialysvård. Detta är platser där dialyspatienter självständigt utför sin behandling, men där specialistsjukhuset tillhandahåller lokaler, maskiner och material. Patienter som får tillgång till flexplatserna har blivit utsignerade, det vill säga kan utföra alla aspekter av sin dialysbehandling självständigt.
	Med framtidens digitala bokningssystem har flexdialyspatienten stor frihet att välja tid och plats för sin behandling. Flexdialys kan teoretiskt sett ske när som helst på dygnet. Under dagtid, när mottagningsrummen används för kortare besök, kan flexdialyspatienten utföra sin behandling i de ljusa och bekväma lokalerna på dagvården. På natten kan andra lokaler nyttjas, till exempel lediga sängplatser på pre/post-op inom dagkirurgiskt centrum. Den enda begränsningen är tillgången på rum och maskiner. Med fle
	-
	-
	-

	Effektiva och flexibla lokaler
	Samnyttjande
	Samtliga funktioner som inte är dagvårdsspecifika har flyttats ut och samordnats med specialistsjukhusets övriga verksamhet. Patienterna delar väntrum med det övriga sjukhuset och sjukhusets café kan vara den plats där patienter erbjuds ett varmt mål mat efter avslutad behandling.
	-

	Personalen delar desinfektionsrum, pausyta och administrationsutrymmen med intilliggande verksamheter. Om mottagningsrum behövs används rum i intilliggande mottagningsmoduler. På de nya specialistsjukhusen utförs servering av fika, städning, beställning av material och påfyllning av lådor och skåp av servicepersonal.
	-

	Samband
	Dagvårdspatienter är ofta multisjuka. Vanlig samsjuklighet är till exempel diabetes, njur-, hjärt- och kärlsjukdom. Många patienter med kroniska diagnoser lever ofta med ekonomisk osäkerhet. Av dessa skäl behöver dagvårds-patienter tillgång till ytor för samverkan, både med andra specialiteter inom specialistsjukhuset och andra huvudmän och organisationer. En viktig resurs för många kroniska patienter är tillgången till patientorganisationer och evenemang, där specialistsjukhuset kan fungera som en samlande
	-

	Specifika krav på lokalerna
	Dagvården är en regelbunden förbrukare av material. Ett gott digitalt stöd för materialhantering och förbrukning kan förbättra flödena avsevärt. Målsättningen är att allt material för dagens förbrukning ska kunna förvaras i personalens arbetsyta. Med en servicefunktion som fyller på efter öppettiderna har dialysen små förrådsbehov utöver de i dagvårdssalen. Närhet till hisspaket är viktigt för enkla samband för patienter, personal, service och leveranser.  
	Särskilda krav för dialysmottagningar
	Under ett normalt dygn med cirka 50 dialysbehandlingar förbrukas över 28 000 liter vatten, varav ungefär hälften går åt vid själva dialysmomentet. Den andra hälften spolas till avlopp under vattenreningen. Det är viktigt att en dialysmottagning planeras så att vattnet tas om hand vid ett läckage, och att mottagningen inte placeras direkt ovanför särskilt vattenkänsliga utrymmen som till exempel elcentraler. Vattenledningar löper längs väggen eller i taket.
	-
	-

	Rumstyper
	Ankomstnoden
	På specialistsjukhuset hänvisas dagvårdspatienter som alla andra besökare till entrétorget under väntetiden. Ankomstnoden är den plats på dagv ården där patienter möts upp av personal och har möjlighet att lämna sina ytterkläder innan de kommer till dagvårdssalen. Vid ankomstnoden behövs toaletter och låsbar förvaring för patienternas personliga tillhörigheter. Patienternas vitalstatus tas ofta både inför och ibland också efter varje behandling. De patienter som har förmåga kan välja att besöka hälsokiosken
	-
	-

	Dagvårdssalen
	All dagvård sker i en och samma sal. Enskilda behandlingsplatser är integrerade i salen. Under behandlingen sitter patienterna i bekväma och justerbara stolar. Eftersom patienterna tillbringar lång tid i behandling är det viktigt att upplevelsen av dagvårdsmottagningen präglas av hälsa och tillfrisknande. Det är värdeskapande för patienterna att ha god tillgång till dagsljus och utblickar, samt att ha möjlighet att styra över sin vårdplats, till exempel genom att justera belysningen individuellt. Möjlighet 
	-

	Patienter inom dagvården ska erbjudas fika och mat, beroende på behandlingens längd. Eftersom många av patienterna är rörelsehindrade behövs förråd för skrymmande rullstolar och rollatorer så att de inte stör arbetet på salen. I direkt anslutning till dialyssalen behöver det finnas patienttoaletter.
	-

	Enskilda behandlingsplatser
	Vissa behandlingsplatser placeras i enskilt så att patienter med förhöjt behov av avskildhet kan få det. Enskilda behandlingsplatser ska uppfylla krav på sekretess och kan ha digitala lösningar för informationsvisning och kommunikation. Även i enskilda rum behöver personalen ha god visuell kontakt med patienten. I de enskilda behandlingsplatserna finns plats för extra besökare.
	-
	-

	Behandlingsplatser för isolering
	I det fall som mottagningen bedöms behöva isoleringsplatser utformas dessa enligt hygienisk standard, vilket bland annat innebär att de har egen toalett. Det är viktigt att även isoleringsplatserna utformas med möjlighet till insyn för personalen. När behov av isolering inte finns kan dessa platser användas som vanliga behandlingsplatser.
	-

	Brygga med närförråd
	Bryggan är personalens arbetsstation. Det viktigt att utformning och placering av personalens arbetsplats främjar god och effektiv översikt. För att personalen ska slippa lämna patienterna utan uppsikt behöver utrymmet innefatta funktionsytor där de allra flesta moment under arbetsdagen kan utföras. Här kan även finnas förråd för vanliga läkemedel med tillhörande arbetsyta och arbetsplatser med möjlighet till digital kommunikation. Bryggan fungerar som mottagningens närförråd och innehåller arbets- och avla
	-

	Flexplatser för självdialys
	Även på de dagvårdsmottagningar som inte är dialysmottagningar görs en del av dagvårdsplatserna tillgängliga för patienter som kommer till dagvården för självdialys. Självdialyspatienter skall självständigt kunna utföra behandling och ha tillgång till material de behöver. Dagvårdsmottagningar med flexplatser för dialys har inget stort vatten-reningsverk, utan använder små mobila vattenrenings-maskiner. För dessa behövs kopplingsplatser för kranvatten och utloppsvatten finnas. 
	-
	-
	-

	Vattenrening för dialys
	För renodlade dialysmottagningar renas vattnet i ett lokalt vattenreningsverk, som bör ligga i nära anslutning till dialysmottagningen då värden och inställningar regelbundet kontrolleras av dialyspersonal. Det renade vattnet leds ut till dialysmaskinerna i en slinga. Betydande miljöaspekter för vattenreningsanläggningen är exempelvis vatten- och kemikalieförbrukning. 
	Anläggning för dialyskoncentrat
	På renodlade dialysmottagningar kan det dialyskoncentrat som behövs till behandlingen föras till dialysmaskinerna via en slinga från en koncentratanläggning. Koncentratslingan kan löpa i vägg eller tak, parallellt med vattenslingan. Koncentratanläggningen bör ligga i anslutning till dialysmottagningen, då även denna anläggning kan behöva nås av personal för hantering. Dialyskoncentratet anländer på lastpallar och anläggningen behöver hantera såväl flödet till och från godsmottagningen som manövrering i rumm
	-

	För flexplatser kan dialyskoncentratet tillföras dialysmaskinen direkt, från mindre dunkar eller påsar.
	-

	Maskinförråd
	I nära anslutning till vattenreningen finns ett utrymme för backup-maskiner och utrymme för service och reparationer av apparater och maskiner. Rummet ska vara anslutet till vattenledningarna och personal behöver snabbt kunna byta ut en trasig maskin. Medicinteknisk personal behöver kunna arbeta med maskinerna på plats eftersom de kräver vattenuppkoppling. 
	Ett nytt flöde i detta koncept är flödet av maskiner till flexplatserna. För dessa behövs ett materialflöde från maskinförrådet till dessa platser. 

	I framtidens dagvård stärks patienten och betraktas som en jämlik medspelare.
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	Patienterna bjuds in att ställa frågor och engagera sig och miljön avdramatiseras. 
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	Figure
	Målsättningen är att allt material för dagens förbrukning ska kunna förvaras i personalens arbetsyta.
	Målsättningen är att allt material för dagens förbrukning ska kunna förvaras i personalens arbetsyta.
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	Figure
	På mottagningen för bilddiagnostik utförs ultraljud, konventionell röntgen (slätröntgen), magnetkameraundersökningar (magnetisk resonanstomografi) och datortomografi. Undersökningarna är tidsbokade med undantag för slätröntgen där det även finns möjlighet till drop-in. Granskning av bilder sker dels på plats, dels på distans, och det förekommer att diagnostikläkarna assisterar dagkirurgin via fjärruppkoppling.  
	På mottagningen för bilddiagnostik utförs ultraljud, konventionell röntgen (slätröntgen), magnetkameraundersökningar (magnetisk resonanstomografi) och datortomografi. Undersökningarna är tidsbokade med undantag för slätröntgen där det även finns möjlighet till drop-in. Granskning av bilder sker dels på plats, dels på distans, och det förekommer att diagnostikläkarna assisterar dagkirurgin via fjärruppkoppling.  
	-
	-

	Att möta framtiden
	Värdebaserad radiologi
	Bilddiagnostik är en disciplin som efterfrågas i allt högre grad. Man talar numera ofta om värdebaserad radiologi, vilket innebär att fokus flyttas från radiologisk teknik och effektivitet till patientnytta – och därmed från produktion till värde. Utgångspunkten är att följa evidensbaserade vårdprogram, strukturerade vårdflöden och vård i multidisciplinära team.
	-

	Interventionell radiologi
	En gren som förväntas öka i framtiden är den interventionella radiologin, en specialiserad form av radiologi där man utför medicinska ingrepp med hjälp av samtidig röntgen- eller ultraljudsundersökning. Salarna ska ha tillgång till uppdukningsrum och sterilförråd samt möjlighet till pre- och postoperativ övervakning av patienten, och ur ett vårdhygieniskt perspektiv ställs samma krav på en interventionssal som på en operationssal.
	-
	-

	Ökad andel DT- och MR-undersökningar
	Utvecklingen går mot att konventionell röntgen allt oftare ersätts av datortomografi (även kallat DT eller skiktröntgen). Anledningen till detta är att DT-tekniken ger betydligt lägre strålningsdoser vilket gynnar både patient och personal, samtidigt som tekniken ger ett mer komplett bildunderlag. Konventionella röntgenlabb bör därför vara förberedda för enkel omställning till DT- eller MR-labb. Det kan innebära att man anpassar rummen storleksmässigt samt förbereder till exempel bjälklag, dörröppningar och
	-
	-
	-
	-
	 

	Effektiva och flexibla lokaler
	Oftast tar undersökningarna på mottagningen för bilddiagnostik mellan 15 och 30 minuter, med undantag för MR-undersökningar som tar mellan 30 och 60 minuter. I framtidens specialistsjukhus anländer patienter, med tidsbokning såväl som till drop-in, via huvudentrén där de checkar in och väntar i sjukhusets gemensamma ytor. Med lagom framförhållning kallas de sedan till ett omklädningsrum i patientnoden, där de strax möts av personal som leder dem vidare in på mottagningen.
	-
	-

	Samband
	Bilddiagnostik har ett relativt stort patientflöde och det kan därför finnas en patientnytta i ett nära samband med entrétorget. Störst andel patienter inom sjukhuset kommer från dagkirurgin och ett nära samband mellan dessa verksamheter är en fördel.
	-

	Samnyttjande
	Verksamheten inom bilddiagnostik är i mycket hög grad specialiserad och kan endast samnyttjas med andra verksamheter till en begränsad del. I dagsläget har disciplinen bilddiagnostik stor brist på utbildad och kvalificerad personal, både på läkar- och sjuksköterskenivå, varför lokalerna måste stödja effektiva arbetsmetoder. Exempel på detta är att manöverrummet kopplas till flera labb och att personalytor, läkemedelsberedning och desinfektionsrum placeras zongemensamt.
	-

	Specifika krav på lokalerna
	Bilddiagnostikens högteknologiska verksamhet ställer stora krav på lokalernas utformning och uppbyggnad. Det faktum att DT- och MR-kameror är tunga och skrymmande och installeras i byggnader via öppningar i fasad påverkar till exempel hur labben kan placeras. 
	-
	-

	En DT-kamera orsakar strålning som kan vara skadlig, vilket ställer krav på avskärmning i omgivande byggdelar. För att hantera det elektromagnetiska fält som en MR- 
	kamera alstrar måste dess labb förses med en så kallad Faraday-bur, vilket lättast kan beskrivas som en kopparpanel som omsluter hela labbet. MR-tekniken är mycket känslig och kan påverkas av materia i objekt utanför salen, till exempel av stora mängder metall i truckar, automatiska truckar (AGV:er), ställverk och av stora vattenmängder i handfat. Placeringen av ett MR-labb påverkar på detta sätt planeringen av omgivande lokaler. Från MR-labbet ska det finnas en gasevakuering ut i det fria.
	-

	Tekniken till både MR- och DT-labb är skrymmande och ska vara placerad i anslutning till labben. Tekniskt underhåll utförs av tekniker på plats cirka en gång per månad, samt av strålskyddsmyndigheten vart tredje år.
	Rumstyper
	Patientnoden
	I patientnoden finns möjlighet till omklädning och toalettbesök. För att skapa ett effektivt flöde och ett högt utnyttjande av utrustningen bör det finnas fler patientnoder än labb. Lämpligt antal avgörs av flera faktorer som exempelvis avstånd från entrétorg till avdelningen och längd på undersökningar.
	-
	-
	-

	Labb slätröntgen/konventionell röntgen/multi-labb
	Till slätröntgen kommer patienterna främst på drop-in. De kan i vissa fall behöva en serie av undersökningar. Vanligtvis behövs inte mer förberedelser än att patienten klär av den kroppsdel som ska undersökas.
	-

	Labb för datortomografi (skiktröntgen) 
	En undersökning med DT-kamera sker med tidsbokning. För att underlätta undersökningen dricker patienten ofta kontrastvätska före undersökningen. Detta sker i pre-/postrummet, medan övrig förberedelse av patienten sker inne på salen efter omklädning.
	Labb för magnetisk resonanstomografi
	En undersökning med MR-kamera är många gånger tidskrävande och kan upplevas som obehaglig för patienten då apparaten har ett begränsat invändigt utrymme och alstrar ett mycket högt buller. Patienten behandlas ofta intravenöst med lugnande medel inne på salen i samband med övrig förberedelse. En rogivande atmosfär med utblickar och dagsljus ska eftersträvas.
	Labb för ultraljud
	Undersökningar inom bilddiagnostik genomförs i regel av biomedicinska analytiker (BMA). Undantaget är ultraljud, där läkare utför undersökningen. Ultraljudslabbet har därför ett starkt samband med granskningsrummet, då läkaren rör sig mellan dessa två moment. Patienten klär om inne på salen.
	Manöverrum
	Till samtliga labb, med undantag av ultraljud, hör ett manöverrum varifrån personalen hanterar apparaturen samtidigt som de fortfarande har visuell och auditiv kontakt med patienten. Manöverrummet placeras centralt mellan två eller flera labb. Det är viktigt för patientintegriteten att undvika insyn, via manöverrummet, mellan olika labb.
	Pre- och post-bilddiagnostik
	Att dricka kontrastvätska kan ta upp till två timmar och görs i pre-/postrummet direkt före undersökningen. Där behövs därför sysselsättning i form av TV, tidningar med mera, samt tillgång till RWC. Efter en undersökning kan patienten behöva stanna kvar i pre-/postrummet för att försäkra sig om att kontrastvätskan inte orsakat en allergisk reaktion. Rummet används också av patienter som behöver stanna kvar efter undersökningen för att stå under direkt uppsyn av personal. Ett möjligt samnyttjande inom sjukhu
	-

	Vårdnära administration – granskning och fjärrkonsultation
	Granskning av bilder sköts individuellt och i grupp i avsedda utrymmen, via distansuppkopplingar från närliggande sjukhus och i vissa fall av privata aktörer utomlands. För assistans av operationspersonal via fjärruppkoppling krävs ett avskilt utrymme. Mycket av granskningen sker redan i dag utanför mottagningen och behöver inte ske i direkt anslutning till labben. Vissa expeditioner behöver däremot ligga nära kärnverksamheten.
	-

	Stödfunktioner
	Kontrastvätska och lugnande medel förvaras och förbereds i läkemedelsrum. Visst behov av förråd finns med ett nära samband till pre-/postrum, DT-labb och MR-labb. Verksamheten förbrukar en mindre mängd sterilgods och material, och producerar en mindre mängd tvätt och avfall. För hantering av smutsigt gods krävs desinfektionsrum med diskbänk, spoldesinfektor och eventuellt diskdesinfektor. 
	-
	-

	Personalutrymmen, läkemedelsrum, desinfektionsrum, förråd och miljörum kan med fördel placeras zon- eller sjukhusgemensamt.

	Bilddiagnostik är en disciplin som efterfrågas i allt högre grad.
	Bilddiagnostik är en disciplin som efterfrågas i allt högre grad.
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	Figure
	En rogivande atmosfär med utblickar och dagsljus ska eftersträvas.
	En rogivande atmosfär med utblickar och dagsljus ska eftersträvas.
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	Figure
	Provtagningsmodulen betjänar övriga verksamheter med provtagning, mätningar och patientnära analyser (PNA). Patienter kommer antingen i förberedande syfte inför planerat läkarbesök eller i direkt anslutning till ett besök på en mottagning. Verksamheten har inga tidsbokningar utan patienterna kommer på drop-in. Prover som inte kan utföras med PNA förbereds, packas och transporters till externa laboratorier där ytterligare analyser utförs.
	Provtagningsmodulen betjänar övriga verksamheter med provtagning, mätningar och patientnära analyser (PNA). Patienter kommer antingen i förberedande syfte inför planerat läkarbesök eller i direkt anslutning till ett besök på en mottagning. Verksamheten har inga tidsbokningar utan patienterna kommer på drop-in. Prover som inte kan utföras med PNA förbereds, packas och transporters till externa laboratorier där ytterligare analyser utförs.
	Att möta framtiden
	Framtidens drop-in
	Patienten kommer till sjukhuset och väntar i de gemensamma väntytorna på entrétorget. Personalen på provtagningen kallar patienten via digitala hjälpmedel och patienten tar sig själv till provtagningsrummet. Det behöver finnas så pass många provtagningsrum att det alltid finns ett rum städat och ledigt för nästa patient att bli kallad till, samtidigt som provtagningspersonal avslutar arbetet med föregående patient.
	-

	Mobil provtagning
	I framtidens vård samarbetar verksamheterna kring, och med, patienten. Ett sätt att öka flexibiliteten för både patienter och personal är att erbjuda mobil provtagning, där provtagningsmaterial förvaras i till exempel en väska eller vagn som tas med dit den efterfrågas. 
	Effektiva och flexibla lokaler
	Samband
	Ett av de snabba flödena mellan provtagningen och övriga verksamheter inom sjukhuset är blödningsprover som utförs inför operation. Andra verksamheter nyttjar provtagningen för centrifugering av sina prover innan de skickas vidare till externa labb.
	-

	Separerade flöden
	Provtagningens olika funktioner kan med fördel separeras på samma sätt som mottagningsverksamheterna. Provtagningsrummet blir vårdytan där patient och personal möts, medan andra funktioner separeras i patient- respektive personalflöden. Detta möjliggör en öppnare miljö i personalflödet och underlättar samnyttjande av vissa lokaler som läkemedelsrum och desinfektionsrum.
	-
	 

	Rumstyper
	Hälsokiosk
	Den självständiga patienten är engagerad i sin egen vård. För att uppmuntra detta erbjuder specialistsjukhuset patienten möjlighet att utföra egenkontroll av till exempel vikt, längd, blodtryck, puls och temperatur i en hälsokiosk. Denna ligger centralt, i anslutning till entrén, för att kunna användas av flera verksamheter på sjukhuset. Hälsokiosken erbjuder digitalt stöd så att patienten lätt kan välja att registrera sig i kiosken och på så vis låta provresultaten gå in i sin journal.
	-

	Provtagnings-WC
	För urinprovtagning krävs ett RWC med säker förvaring alternativt genomräckningsskåp för tagna urinprover. Provtagningspersonalen behöver kunna bevittna provlämningen vid exempelvis drogkontroller. Detta ordnas ofta genom ett fönster in i RWC och speglar i tak, alternativt med kameror vilket ger större flexibilitet i planlösningen.
	-

	Provtagning
	Blodprovstagningen sker i ett rum av mottagningstyp. Här finns en provtagningsstol med möjlighet att lägga patienten plant vid blodtrycksfall och utrymme för anhöriga att sitta ner. För många patienter är provtagningen nervös och obehaglig. En rofylld miljö med utblickar och dagsljus ska därför eftersträvas. Då provtagningspersonal tillbringar en stor del av dagen här är även god arbetsmiljö av stor vikt.
	Undersökning
	Inom modulen för provtagning är det vara teoretiskt möjligt att utföra provtagningar och mätningar som till exempel arbets-EKG, EKG, spirometri och bentäthetsmätningar. Det skulle också vara lämpligt att verksamheten utför olika typer av screeningar, vilket i så fall kan ske i ett generellt mottagningsrum.
	-

	Vårdnära administration
	I närheten av provtagningsrummen ska det finnas möjlighet att dokumentera provsvar, kontrollera ordinationer (sker ofta via telefon) och skriva ut etiketter.
	-

	Stödfunktioner
	I personalflödet behövs centrifug, kylskåp, ytor för patientnära analyser och yta för paketering av prover. Urinprovtagningen behöver möjlighet att slå ur överflödig urin efter provtagningen. Verksamheten behöver också personalutrymmen, pausrum och omklädning samt utrymmen för utbildning, administrativa uppgifter och teammöten.
	-
	-
	-


	 Personalen på provtagningen kallar patienten via digitala hjälpmedel och patienten tar sig själv till provtagnings-rummet. 
	 Personalen på provtagningen kallar patienten via digitala hjälpmedel och patienten tar sig själv till provtagnings-rummet. 

	Figure
	Figure
	Hälsokiosken erbjuder digitalt stöd så att patienten lätt kan välja att registrera sig i kiosken och på så vis låta provresultaten gå in i sin journal.
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	 För många patienter är provtagningen nervös och obehaglig. En rofylld miljö med utblickar och dagsljus ska därför eftersträvas.
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	DAGKIRURGISKT CENTRUM
	DAGKIRURGISKT CENTRUM

	Dagkirurgi går ut på att patienten kommer till dagkirurgiskt centrum och opereras, vårdas och får gå hem samma dag. Jämfört med operationer i slutenvård innebär dagkirurgi en mycket skonsammare process för patienteten med ett snabbare återhämtningsförlopp.
	Dagkirurgi går ut på att patienten kommer till dagkirurgiskt centrum och opereras, vårdas och får gå hem samma dag. Jämfört med operationer i slutenvård innebär dagkirurgi en mycket skonsammare process för patienteten med ett snabbare återhämtningsförlopp.
	Dagkirurgiskt centrum kan beskrivas som ett minisjukhus i det stora sjukhuset och består av olika delar: en ankomstmodul, en pre- och postoperativ modul samt en operationsmodul. Till den dagkirurgiska verksamheten på specialistsjukhusen knyts även en modul med endoskopi och polikliniska operationer. I endoskopisalarna utförs endoskopier, det vill säga kameraundersökningar via kroppsöppningarna som i vissa fall kombineras med att man utför mindre ingrepp. Polikliniska operationer innebär i sin tur mindre omf
	-
	-

	Att möta framtiden
	För att möta framtidens krav behöver specialistsjukhusen tillräckligt stora och standardiserade operationssalar som tillåter en bredd av ingreppstyper samt ger möjlighet att byta funktion och anpassa sig till ny teknik i framtiden.
	Robotkirurgi
	Inom dagkirurgiskt centrum ska det vara möjligt att i framtiden utföra robotassisterade kirurgiska ingrepp. Användning av robotteknik förväntas öka för dagkirurgiska operationer och kommer i framtiden att öppna möjligheter att lyfta ut fler operationsingrepp från sluten- till öppenvården. Lokalmässigt kan robotteknik medföra krav på ännu större operationssalar. För att operationer med robotkirur gi ska kunna erbjudas behövs även tillräcklig dimensionering av desinfektionsutsymmen, apparatförråd och andra st
	-

	Hybridsal 
	Inom dagkirurgiskt centrum ska det vara möjligt att i framtiden utföra så kallade minimalinvasiva operationsingrepp (exempelvis titthålskirurgi) med stöd av radiologiska metoder. En hybridsal fungerar som kombinerad operations- och röntgensal, där man med avancerat röntgenstöd från robotutrustning kan genomföra komplicerade ingrepp med mycket stor precision. Med mer precision och mindre snitt minskar både infektionsrisken och vårdtiden. Liksom robotteknik öppnar bild- och funktionsteknik under pågående oper
	-
	-
	-

	Att operationssalar samtidigt ska fungera som röntgenundersökningssalar medför behov av betydligt större salar som uppfyller höga krav på strålskydd. Ytterligare lokaler och kringytor som en hybridsal kan behöva är patientförberedelserum, manöverplatser, ytor för läkemedelshantering, bildgranskning och bildbearbetning samt apparatförråd och utökade teknikutrymmen. Om och hur vi behöver förbe-reda lokalerna för kombinerad operations- och röntgenteknik utreds vidare i nästa projektskede.
	-
	-
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	Förlängt uppvak
	Förlängt uppvak innebär att patienter som behöver längre återhämtningstid har möjlighet att övernatta inom dagkirurgins lokaler och skrivas ut nästa dag. Att planera för förlängt uppvak är ett sätt att förbereda specialistsjukhusen för framtida behov och samtidigt möjliggöra att fler operationsingrepp kan föras över till dagkirurgi.
	-
	-

	Koloskopiscreening
	I framtiden kommer troligen befolkningen att kallas till generell koloskopiscreening, vilket måste tas med i beräkningen när vi dimensionerar endoskopisalarna.
	-

	Patologiska analyser
	En framtida möjlighet att utöka dagkirurgins repertoar är tumörkirurgi, som inom vissa diagnosgrupper lämpar sig väl för att utföras inom öppna vårdformer. För detta krävs tillgång till ett mindre patologlabb med möjlighet att analysera patologprover inom specialistsjukhuset – kanske till och med inne på dagkirurgin – för att snabbt få svar på tumör analyser under pågående operation. Framtidens digitala möjligheter kan underlätta detta.
	Framtida arbetssätt 
	Lokalerna utformas för personal anställd på specialistsjukhusen, men det ska också vara enkelt för extern personal att arbeta inom sjukhusen. För dagkirurgin underlättar det om salarna på de båda specialistsjukhusen är lika utformade. De administrativa ytorna, både inom och utanför den rena operationszonen, måste dimensioneras för att rymma både intern och extern personal. 
	-
	-

	Ytterligare en konsekvens av mer extern arbetskraft är en ökad användning av specialinstrument, vilket påverkar behovet av sterilförråd. Via specialistsjukhusens försörjningscentrum och ett samordnat beställningssystem kan vissa gemensamma specialinstrument beställas endast vid behov. 
	-

	Dagkirurgiska centrum av den storlek som vi planerar för kommer att ha omfattande patientflöden. Därmed behövs ökade resurser och ökad grad av digitalisering för att koordinera operationer. Den dagkirurgiska verksamheten på alla specialistsjukhusen behöver samordnas, planeras och styras gemensamt på en övergripande nivå. På så vis kan operationsbokningar planläggas och fördelas på ett optimalt sätt. 
	Effektiva och flexibla lokaler
	Den fysiska inomhusmiljön ska få patienten att känna sig lugn, trygg och omhändertagen. Det kan bland annat handla om väl valda material, fina rumsligheter och enkla och tydliga flöden. Trevliga och inbjudande miljöer med konstnärlig utsmyckning som distraherar tankarna från sjukdom bidrar till en värdeskapande och upplyftande atmosfär. Arkitekturen ska förmedla en positiv känsla av tillfrisknande.
	Samband inom sjukhuset
	Det ska finnas ett tydligt och enkelt flöde mellan huvudentrén och dagkirurgiskt centrum, så att det är lätt att ta sig dit för patienter, anhöriga och färdtjänst, men det finns inga krav på placering direkt invid entrétorget. En mer styrande sambandsfaktor är koppling till fläktrum och teknikytor. Fläktrummen som betjänar dagkirurgins lokaler behöver placeras så att de är åtkomliga för lyftkranar för att fläktaggregat ska kunna bytas vid behov. 
	-

	Dagkirurgiskt centrum har ett mycket nära samarbete med den mottagningsverksamhet som genererar operationer, så som kirurgi, ortopedi, öron-näsa-hals, urologi, ögon och gynekologi. För ett effektivt personalflöde är det en fördel om dessa specialistmottagningar ligger nära och med goda samband till dagkirurgin. För att personal ska kunna gå direkt mellan mottagningar och operation behövs ombytesmöjlighet som inte kräver att man tar omvägen via de sjukhusgemensamma personalytorna. 
	-

	De polikliniska salarna är operationssalar som är tillgängliga att samnyttjas för alla mottagningar på sjukhuset. De behöver placeras med goda samband för de opererande mottagningarnas personal, och viss utrustning kan sam nyttjas med de dagkirurgiska operationssalarna.
	-

	Det är en stor fördel för patienten om en preoperativ utredning görs samma dag som hen blivit uppsatt för en planerad operation av sin specialistläkare. Den preoperativa mottagningen där denna utredning utförs behöver ha goda samband med de opererande mottagningarna och diagnostiken. Utredningen kan inkludera provtagningar, EKG och bedömning av narkospersonal och fysioterapeuter och kräver god samverkan, kommunikation och effektiva flöden mellan de involverade enheterna.  
	-

	Vissa patienter behöver undersökas med speciell utrustning (exempelvis öronmikroskop) på operationsdagen, strax före operation. Detta kan ske på mottagningen, i undersökningsrum eller i polikliniska operationssalar vid dagkirurgiskt centrum. Om patientflödet planeras så att rätt mottagningar ligger på vägen mellan huvudentré och dagkirurgi underlättas dessa undersökningar. 
	-
	-
	-

	Vissa patienter behöver ta blodprover på operationsdagen, innan operation. Därför ska ett naturligt patientflöde finnas som går via provtagningen.
	En del av patienterna behöver fysioterapi på den paramedicinska mottagningen före och efter operation. Före operationen är patienterna ofta mer mottagliga för information om rörelsetekniker för mobilisering men fysioterapeuter kommer också till dagkirurgins lokaler för att lära patienterna att röra sina nyopererade kroppsdelar. Då behövs tillräckligt utrymme för till exempel gångträning. 
	-
	-
	-

	Vid vissa kirurgiska ingrepp används mobil röntgen-utrustning under ingreppet och bilder direktsänds till radiologienheten för bedömning. För detta krävs bra bildöverföring, digital kommunikation samt utrymme för bildgranskning på bilddiagnostikenheten. Sådan fjärrkonsultation behöver också kunna utföras från andra sjukhus.
	-

	Akut omhändertagande
	All utrustning och kompetens som behövs för att ta hand om akuta tillstånd finns på uppvakningsenheten. Specialistsjukhusen utformas så att de akutfall som kommer från resten av huset, och som inte omedelbart transporteras till akutsjukhus, kan tas in på uppvakningsenheten utan stora störningar i den pågående verksamheten.
	-

	Samband inom dagkirurgiskt centrum
	Om dagkirurgins samtalsrum läggs tidigt i patientflödet, gärna innan patientomklädning, kan man snabbt upptäcka och boka om patienter där något tillstött som gör att operationen måste skjutas upp. Om det visar sig att patienten av någon anledning inte uppfyller kriterierna för att sövas eller opereras är det en fördel om patienten inte kommit för långt in i det preoperativa flödet. Det fysiska mötet mellan patient och opererande läkare är viktigt för att skapa delaktighet, förtroende och tillit. Ett inledan
	-

	Samtalsrum placeras också med fördel nära salar för endoskopi och polikliniska operationer. Då kan personalen ställa i ordning salarna samtidigt som de har förberedande samtal med patienten, vilket sparar tid för både personal och patient. 
	Vid operationer där patienten inte byter om men ändå är sövd behövs ett enkelt flöde direkt in på sal från patient-entrén (gäller oftast barn) utan att ta vägen om preoperativa ytor. Det är tillräckligt om detta snabbflöde finns för en operationssal.
	-

	Att placera uppdukningsrum i nära anslutning till operationssalen ger ett smidigt flöde eftersom instrument och apparatur kan iordningställas inför ingreppet utan att ockupera operationssalen. Då kan patienten tas in för sövning och andra förberedelser i salen medan uppdukningen pågår. Uppdukningsrummet kan kopplas till två operationssalar och även fungera som personalsluss. 
	-
	-

	Generalitet och multifunktion 
	För att uppnå effektiv och rimlig lokalyta ska projektet eftersträva att så många av dagkirurgins rum som möjligt utformas med multifunktionalitet i åtanke. En hög nyttjandegrad för rummen kräver att de kan användas för flera olika funktioner, och att användningen kan växla både över tid och under arbetsdagens gång. 
	-

	Med små åtgärder går det att använda endoskopisalar för både dagkirurgiska och polikliniska operationer. För att en sådan förändring ska vara möjlig behöver placering, dimensionering och teknisk försörjning av endoskopisalarna beaktas. Det innebär till exempel att salarna ska ha samma storlek och tillgång till dagsljus som operationssalarna, samt att ventilation ska förberedas för att ställas om. En följd av att endoskopisalar konverteras till operationssalar är att behovet av uppvakningsplatser ökar.
	-

	Flertalet utrymmen inom den pre- och postoperativa modulen utformas så att de flexibelt kan byta funktion och verksamhet med varandra. Dagkirurgin har ett stort behov av många samtalsplatser på morgonen, och då kan enkelrum avsedda för postoperativ vård användas eftersom flertalet fortfarande är tomma. Liknande behov av flexibilitet finns för uppvakningsplatser och övervakade preoperativa platser för lokalbedövningar.
	-
	-
	-

	Specifika krav på lokalerna
	Takhöjd och konstruktion
	Inom dagkirurgin används tung utrustning, exempelvis takpendlar, operationsbord och tyngre rullande utrustning. Bjälklag och byggnadskonstruktion behöver dimensioneras för att bära tunga laster, och specialiserad ventilation ställer krav på höga takhöjder. 
	Det höga kravet på speciell ventilation är en styrande faktor som behöver tillgodoses genom direkta kopplingar till fläktrum och teknikytor. Av denna anledning behöver dagkirurgiskt centrum placeras under en teknikvåning eller högst upp i byggnaden, så att fläktrum kan placeras direkt ovanpå. Detta underlättar för LAF-tak (se nedan) vilket kräver fläktutlopp direkt ovanför.
	Ventilation och luftkvalitet 
	God ventilation och bra luftkvalitet ger en säker vårdmiljö ur hygiensynpunkt och minskar risken för infektioner. Hygienkrav anger att operationssalar ska ha ren luftkvalitet med låg halt av bakteriebärande partiklar. Partikelhalten uttrycks som cfu/m (kolonibildande enhet – colony-forming unit – per kubikmeter luft). Specialistsjukhusens operationssalar ska uppnå ultraren luft med högst 5 cfu/m under pågående operation. Det ställs även krav på rätt luftfuktighet, temperatur och övertryck. 
	3
	-
	3
	-

	Det finns olika ventilationslösningar som i kombination med arbetssätt och speciella arbetskläder tillgodoser kraven ovan, exempelvis TAF (temperature controlled air flow) och LAF (laminar air flow). Att utrusta salarna med olika ventilationslösningar kan låsa dem till vissa typer av ingrepp, vilket minskar flexibiliteten i rumsanvändandet. För bästa möjliga flexibilitet och användbarhet eftersträvas LAF-tak i alla operationssalar, eftersom det krävs för implantat. Typ av ventilation behöver planeras tidigt
	-

	Enligt hygienbestämmelser har polikliniska operationssalar och endoskopisalar krav på högst 50 cfu/m, men för att uppnå flexibilitet och framtida möjlighet att utföra kirurgi även här ska dessa salar uppnå samma luftkvalitet som operationssalarna, det vill säga högst 5 cfu/m.
	3
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	I operationssalarna, endoskopisalarna och salar för polikliniska operationer ska utsug finnas för anestesigas, plastgipsning och diatermier. 
	-
	-

	Uppdukningsrummen har samma krav på luftkvalitet, temperatur och luftfuktighet som operationssalarna, det vill säga högst 5 cfu/m.
	3

	Korridoren utanför operationssalarna utgör en ”halvsteril” ren zon med krav på ren luft (100 cfu/m) och övertryck. Samma typ av rent slussutrymme behövs vid salarna för endoskopi och polikliniska operationer. 
	3

	Utrymmen där sterila instrument förvaras, så som sterilförråd och uppställning av avemballerat sterilt gods, har krav på renhet (100 cfu/m), luftfuktighet, övertryck och temperatur. 
	-
	3
	-

	Desinfektionsrum utformas med utrymme för inlastning av smutsig disk som förbinds med rent packutrymme via genomräckningsdiskmaskiner. Det smutsiga utrymmet ska ha undertryck och packrummet ska ha samma miljö som sterilförrådet, det vill säga krav på renhet (100 cfu/m), luftfuktighet, övertryck och temperatur.
	3

	Medicinska gaser
	Operationssalar, endoskopisalar, salar för polikliniska operationer, platser för preoperativa lokalbedövningar, uppvakningsplatser, infektionsrum, step-down, relax och medicintekniska rum utrustas med medicinska gaser i enlighet med gällande standarder och krav.
	Strålskydd
	De rum där portabel radiologiutrustning, exempelvis c-bågar, används ska ha erforderligt strålskydd. Detta gäller även serviceutrymmen (medicinteknisk verkstad).
	Dagsljus 
	Dagsljus och utblickar påskyndar patienters tillfrisknande och ökar deras välbefinnande. I lokalerna för pre- och postoperativ vård (främst step-down och relax – se avsnittet Rumstyper) är patienterna vakna och behöver en tids återhämtning innan de kan gå hem. Det är viktigt att dessa lokaler har god tillgång till dagsljus.
	-

	I stadigvarande arbetsplatser är dagsljus viktigt för att uppnå god arbetsmiljö. Sådana arbetsplatser är administrativa ytor för narkospersonal, lokaler för övervakad preoperativ förberedelse, uppvakningssalar samt endo skopi- och operationssalar. I operationssalarna utförs även ingrepp där patienten inte sövs, och utblickar kan då bidra till positiv distraktion under ingreppet. 
	-


	Dagkirurgiskt centrum kan beskrivas som ett minisjukhus i det stora sjukhuset. 
	Dagkirurgiskt centrum kan beskrivas som ett minisjukhus i det stora sjukhuset. 

	Figure
	Att planera för förlängt uppvak är ett sätt att förbereda specialist-sjukhusen för framtida behov.
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	Figure
	Arkitekturen ska förmedla en positiv känsla av tillfrisknande.
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	Det fysiska mötet mellan patient och opererande läkare är viktigt för att skapa delaktighet, förtroende och tillit.
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	Figure
	Flertalet utrymmen inom den pre- och postoperativa modulen utformas så att de flexibelt kan byta funktion och verksamhet med varandra.
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	Figure
	Inför en operation görs en preoperativ utredning av patienten. För att tillgodose en smidig utredningsprocess behövs en preoperativ mottagning dit patienter kommer efter att de fått sin operationsanmälan från remitterande mottagning. Vid den preoperativa mottagningen träffar patienten en anestesisjuksköterska och/eller -läkare som gör en preoperativ bedömning av till exempel EKG och provtagningsresultat. Man gör också en bedömning av patientens hälsotillstånd för att se om det krävs ytterligare medicinsk ut
	Inför en operation görs en preoperativ utredning av patienten. För att tillgodose en smidig utredningsprocess behövs en preoperativ mottagning dit patienter kommer efter att de fått sin operationsanmälan från remitterande mottagning. Vid den preoperativa mottagningen träffar patienten en anestesisjuksköterska och/eller -läkare som gör en preoperativ bedömning av till exempel EKG och provtagningsresultat. Man gör också en bedömning av patientens hälsotillstånd för att se om det krävs ytterligare medicinsk ut
	-
	-
	-
	-

	När genomgången är klar har patienten ett enskilt inskrivningssamtal med en sjuksköterska som tillsammans med patienten bestämmer en operationstid. Med ett över-gripande operationsplaneringssystem kan patienten erbjudas ett urval av lämpliga operationstider och själv välja den tid som passar bäst. Patienten får också information och instruktioner om förberedelser att göra hemma, med målet att allt ska vara klart inför kommande operation när patienten lämnar sjukhuset. 
	-
	-
	-

	Patientmottagningsrummen i den preoperativa modulen utrustas med undersökningsbrits, tvättställ och plats för medföljare. 
	För ett enkelt patientflöde behöver den preoperativa mottagningen ha nära samband med de opererande specialistmottagningarna och diagnostikenheten. För att underlätta flödet för anestesiläkarna behöver mottagningen också ligga nära det dagkirurgiska centrumet. 
	-
	-

	En möjlighet är att den preoperativa mottagningen inhyses i de samtalsrum och undersökningsrum som dagkirurgin har i ankomstmodulen. 
	Den preoperativa mottagningen skulle också kunna placeras utifrån ett optimalt patientflöde, där goda samband mellan de opererande mottagningarna och diagnostiken prioriteras före samlokalisering med dagkirurgin. 
	-


	Med ett över gripande operations-planeringssystem kan patienten erbjudas ett urval av lämpliga operationstider och själv välja den tid som passar bäst.
	Med ett över gripande operations-planeringssystem kan patienten erbjudas ett urval av lämpliga operationstider och själv välja den tid som passar bäst.
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	Patienterna anländer till dagkirurgin via en patientnod med några mindre samtalsrum och undersökningsrum med brits och tvättställ. I denna nod finns toaletter och sittplatser, plats för att parkera barnvagnar samt en mindre lekhörna. I övergångszonen till den pre- och postoperativa modulen behövs patientomklädningsrum med duschmöjlighet, och från entrétorget ska ett separat flöde finnas för patienter med skyddad identitet. 
	Patienterna anländer till dagkirurgin via en patientnod med några mindre samtalsrum och undersökningsrum med brits och tvättställ. I denna nod finns toaletter och sittplatser, plats för att parkera barnvagnar samt en mindre lekhörna. I övergångszonen till den pre- och postoperativa modulen behövs patientomklädningsrum med duschmöjlighet, och från entrétorget ska ett separat flöde finnas för patienter med skyddad identitet. 
	I regel kallas två patienter på morgonen till respektive operationssal – ett sätt att förhindra att en operationssal står outnyttjad om dagens första operation blir struken. Upplägget gör också att operatören hinner träffa patienten och till exempel operationsmarkera kroppsdel, så att förberedelserna till operation nummer två är gjorda när operation nummer ett är klar. 
	I samtalsrummet förs ett inledande samtal där personalen utför ID-kontroll och utreder om patienten har förberett sig hemma på rätt sätt, och därmed kan opereras. Förutom patient och personal kan det även behövas plats för anhöriga, ledsagare eller tolk. 
	-

	Undersökningsrummen behövs för att inför operation kontrollera sår, plitor och dylikt, och hos barn även öroninflammation eller förkylningar. Vid behov kan undersökningsrummen också fungera som större samtalsrum.
	-
	-

	När patienten har bedömts som operationsfärdig får hen byta om till patientkläder och släpps in till pre- och postopmodulen för preoperativa förberedelser. Här finns omklädningsrum med möjlighet att byta om könsseparerat. Mobila klädskåp gör det möjligt för patienter att byta om i flera olika typer av rum, exempelvis i undersökningsrum eller i enkelrum inom den pre- och postoperativa modulen. Uppställningsyta för de mobila klädskåpen behövs, och duschmöjlighet ska finnas ifall patienten har missat att opera
	-
	-
	-
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	I anslutning till dagkirurgin, endoskopisalarna och salarna för polikliniska operationer behövs flexibla platser för pre- och postoperativ vård. Beroende på typ av ingrepp och patientens tillstånd, kan de pre- och postoperativa platserna vara i form av sängar, fåtöljer eller britsar. Rummen utformas på olika sätt för olika typer av operationsförberedelser. 
	I anslutning till dagkirurgin, endoskopisalarna och salarna för polikliniska operationer behövs flexibla platser för pre- och postoperativ vård. Beroende på typ av ingrepp och patientens tillstånd, kan de pre- och postoperativa platserna vara i form av sängar, fåtöljer eller britsar. Rummen utformas på olika sätt för olika typer av operationsförberedelser. 
	-

	Eftersom enkelrum används i stor utsträckning i den pre- och postoperativa modulen, ställs höga krav på personalnärvaro. En förhoppning är att framtidens övervakningsteknik ska underlätta verksamheten i denna typ av rum. 
	 
	-

	Preoperativ vård
	För lättare preoperativa förberedelser är platser utan övervakning tillräckligt, och platserna kan placeras i enskilda rum eller i flerpatientrum. Utvecklingen går mot att sängar används i allt mindre utsträckning och patienterna istället sitter i hjulförsedda vårdfåtöljer. Vårdfåtöljerna och sängarna behöver kunna vara i både enskilda rum och i större salar, och behöver kunna växla plats.
	-
	 

	Övervakade platser för preoperativa förberedelser
	Tyngre pre-medicinering och större lokalbedövningar kräver möjlighet att kunna ge livsuppehållande behandling, det vill säga tillgång till medicinska gaser och övervakningsteknik. För att främja ett gott patientflöde behövs lika många övervakade preoperativa platser som operationssalar. Patienter som får stora lokalbedövningar är sängliggande, och personalen behöver vara närvarande och arbeta vid en personalbrygga som placeras med överblick och god visuell kontakt med samtliga patienter. Det ska dessutom gå
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Efter de preoperativa förberedelserna kan patienten gå själv, alternativt köras i vårdfåtölj, säng eller brits till operationssalen.
	-

	Anhöriga och ledsagare kan vara med fram till att patienten tas in på operationsmodulen. I de fall patienterna är barn eller institutionspatienter följer anhöriga eller assistenter med in på operationssalen och är med tills patienten sövs. Därefter hänvisas de till dagkirurgins ankomstmodul eller till sjukhusgemensam yta i närheten av dagkirurgin. Det är viktigt att de kan få kontakt med personal och fråga om patientens tillstånd. Efter uppvakningen kallas anhöriga tillbaka och har möjlighet att delta i pat
	-
	 

	Postoperativ vård 
	Uppvakning
	Till uppvakningsavdelningen (UVA) kommer patienter som blivit sövda och/eller är medtagna efter sin operation. Uppvakningsplatserna fördelas på olika rumstyper för att möta olika patientbehov, och behöver utrustas med övervakningsteknik och försörjning av medicinska gaser. Personalen behöver överblick och visuell kontakt med samtliga patienter för att bedöma deras tillstånd. Detta kan utföras på flera sätt. En yteffektiv variant innebär att de flesta uppvakningsplatserna placeras i flerpatientrum med många 
	-

	En annan variant är att uppvakningsplatserna utformas med rumsenheter om två patientrum med vardera två platser. Till de båda rummen ansluts en personalarbetsplats med god överblick över totalt fyra patienter. Det behövs också hygienrum eller toaletter, gärna med sköljfunktion, i direkt anslutning till varje patientrum. Upplägget kräver mer yta och högre personaltäthet men gynnar patientsäkerhet, smittskydd, sekretess och integritet. Det möjliggör även förändringsberedskap och flexibilitet eftersom rummen s
	-

	Vid båda varianterna behöver personalen ha nära tillgång till akutvagn och läkemedel samt ha möjlighet att analysera enklare prover vid sina övervakningsplatser. Inom uppvakningsavdelningen ska det finnas några rum som är avsedda för att vårda patienter med motståndskraftig smitta enligt gällande hygienbestämmelser. Kravet på antalet sådana infektionsrum är ett per åtta vårdplatser. Patienter som bär på multiresistenta bakterier tas direkt in till ett sådant rum för alla sina förberedelser och eftervårdsbeh
	-
	-

	På lämpliga platser finns mobila och fasta patientliftar, och vid uppvakning behöver personalen ha tillgång till läkemedel och desinfektionsrum. Ytterligare stödfunktioner som behövs är förråd för förbandsmaterial och patient- och bäddtextilier samt uppställningsyta för britsar och rullande utrustning. 
	-

	Uppvakningsplatser ska ligga nära operationssalarna av patientsäkerhetsskäl. En nyopererad patient som ännu inte är helt vaken ska alltid transporteras så kort väg som möjligt. Att narkosläkarkompetens finns nära till hands för både operation och uppvakning är också en fråga om god patientsäkerhet. 
	Patienterna tillbringar olika lång tid på uppvaket beroende på deras tillstånd efter operationen. Det finns en stor variation mellan 40 minuter och upp till tre timmar. 
	För att kunna upprätthålla en trygg vård även vid akuta skeden behövs en sänghiss med direktflöde ner till ambulansangöring, och goda samband från uppvakningsavdelningen till ambulansangöring dygnet runt. Akuta patientflöden ska inte gå via väntytor eller huvudentré. 
	-
	-
	-

	När patienter är färdigbehandlade på uppvakningsavdelningen flyttas de vidare till andra postoperativa platser så som step-down, relax eller förlängt uppvak.
	-

	Step-down och relax 
	Postoperativ vård efter att patienten lämnat UVA eller operationssal kan ses som två parallella spår: step-down och relax. I både step-down och relaxskedet ska patienterna som ett led i återhämtningen kontrolleras för fungerande kroppsfunktioner genom att erbjudas fika och toalettbesök. Vissa patienter behöver också fysioterapi. Därför krävs tillgång till pentry, ett flertal patienttoaletter samt lämpliga ytor för gångträning och mobilisering. 
	-
	-

	På step-down vårdas patienter som varit sövda men inte längre behöver kontinuerlig monitorering efter narkos, eller som behöver tillsyn efter större lokalbedövningar som ännu inte har släppt. Vårdtiden är mellan tre och sex timmar, och ibland över natten. Patienter som väntar på hemresa kan flytta över till relaxenheten.
	Vid step-down är enkelrum att föredra framför flerpatientrum. Här används huvudsakligen sängar eller britsar, men också vårdfåtöljer. Step-downenheten inrymmer också några rum som är lite större för att ge plats åt exempelvis två patienter, anhöriga och/eller större hjälpmedel. Möjlighet för medicinsk intervention finns om patientens tillstånd försämras.
	-
	-

	Till relaxenheten kommer de patienter som gjort mindre ingrepp i lokalbedövning, med eller utan lugnande medicin. Vissa patienter kan behöva kvickna till på uppvaknings-avdelningen först om de fått mycket lugnande. 
	Patienterna är i grunden färdigbehandlade och väntar på att kunna åka hem. 
	På relaxenheten bör finnas en blandning av olika platser: vissa som garanterar sekretessen, vissa som har en mer lugn, avskild miljö och vissa med en mer social utformning, exempelvis en lounge eller mingelyta. Här kan patienten sitta i stol eller fåtölj i väntan på hemgång. Att använda vårdfåtöljer i stället för britsar tillåter en mer upprätt kroppsposition som underlättar andningen och samtidigt minskar patientens känsla av sjukdom. Rummen måste dock ändå utformas så att britsar får plats. 
	Mingelytor och flerpatientrum har inte toalett i direkt anslutning men gemensamma toaletter ska finnas i närheten. Flerpatientrum kräver också tillgång till ostörda samtalsrum för utskrivning. I relaxenhetens loungeytor kan trådlös övervakning och kallelsesystem vara till hjälp.
	-

	I utformningen av relaxenheten är det viktigt att beakta barnperspektivet. Eftersom föräldrar och barn vistas här i väntan på hemgång krävs lekmöjligheter och tillgång till skötrum.
	När patienterna är färdiga för hemfärd får de byta om till egna kläder varpå de har ett utskrivnings-/hemgångssamtal. För dem som varit sövda för större ingrepp kan samtalen efter operation vara minst lika djupgående som de som förts innan operation. Vid hemgångssamtalet ska anhörig, tolk eller ledsagare kunna vara med. Efter samtalet hämtas patienten av anhöriga eller taxipersonal och åker hem. 
	En framtida möjlighet är att kunna ge digital rådgivning i hemmet efter ingrepp och för detta krävs lämpliga administrationsytor. Step-down och relax bemannas av specialistsjuksköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor. Vid både step-down och relax finns kallelsesystem så att patienten kan få hjälp vid behov. Det finns också tillgång till läkemedel, tvättförvaring, desinfektionsrum och avfallshantering. Eftersom patienterna ska äta enklare mat behövs ett pentry för beredning av detta. Vid ortopediska op
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Hemgång sker långt in på kvällen vilket gör att en utgång behövs i nära anslutning till step-down och relaxenheten, inte minst för anhöriga och taxipersonal som kommer för att hämta patienten efter att övriga sjukhuset är stängt. Personalen som bemannar den pre- och postoperativa modulen kvälls- och nattetid har samma behov. De ska komma till och från sin arbetsplats på ett säkert sätt när större delen av sjukhuset är stängt. 
	Förlängt uppvak
	Förlängt uppvak innebär att patienter ges möjlighet att övernatta inom dagkirurgin, och är med fördel en avdelningsbar del av lokalerna för postoperativ vård. Även om det kallas förlängt uppvak så är grundtanken att ingen ska vårdas på uppvakningsenheten under natten. Patienterna övernattar istället främst på enkelrum inom step-down.
	-

	Det finns olika skäl till att patienter övernattar – allt från sent operationsslut till att de bor för långt bort för hemgång sent på kvällen, eller känner smärta eller illa-mående och fortfarande har omvårdnadsbehov. Förlängt uppvak gör det möjligt att tryggt ta hand om patienter som behöver återhämta sig ytterligare inom dagkirurgin, och patienterna behöver inte transporteras till ett sjukhus med en högre vårdnivå. Av patientsäkerhetsskäl måste det ändå finnas goda förutsättningar att skicka patienter med
	-

	För att främja god nattsömn för patienterna finns enkelrum inom det förlängda uppvaket, helst med egen toalett. Rummen utrustas med övervakningsteknik och medicinska gaser samt sjukhussäng, och vissa rum ska ha plats för övernattande anhöriga (i första hand föräldrar). 
	-

	Inom det förlängda uppvaket behövs en arbetsplats för digital övervakning av patienter, och tillgång till gemensamma utrymmen så som pentry, toaletter, läkemedelsrum, tvättförråd, förrådsutrymme, desinfektionsrum och personal-/fikautrymme på enheten. 
	-
	-


	Figure
	Personalen behöver överblick och visuell kontakt med samtliga patienter för att bedöma deras tillstånd.
	Personalen behöver överblick och visuell kontakt med samtliga patienter för att bedöma deras tillstånd.
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	En framtida möjlighet är att kunna ge digital rådgivning i hemmet efter ingrepp.
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	Figure
	Operationssalarna är tekniktunga och beroende av smidiga samband. För att stödja ett brett spektrum av operationsingrepp utformas operationssalarna enhetligt och standardiserat, lika på båda sjukhusen.
	Operationssalarna är tekniktunga och beroende av smidiga samband. För att stödja ett brett spektrum av operationsingrepp utformas operationssalarna enhetligt och standardiserat, lika på båda sjukhusen.
	-
	-

	Operationssalarna placeras inom en ren zon där partikeltätheten är låg, 100 cfu/m. Inom zonen placeras funktioner som stöder operationsverksamheten, exempelvis uppdukningsrum, steriltvätt, uppställningsplats för britsar och vårdfåtöljer, uppställningsplats för ingreppspecifika instrumentvagnar och medicinsk utrustning, förbandsförråd, apparatförråd, anestesiförråd, läkemedelsförråd, sterilförråd, och vårdnära administrationsytor.
	-
	3
	-
	-
	-

	I stor utsträckning planeras likartade operationer efter varandra. För exempelvis likartade ortopediska operationer är det fördelaktigt att planera in patienter med behov av ingrepp på ena sidan av kroppen (höger eller vänster) efter varandra, för att inte behöva möblera om för mycket i operationssalen mellan ingreppen. Ett sätt att öka operationssalarnas nyttjandegrad i framtiden är att låta servicepersonal ställa om salarna under natten, kanske med hjälp av robotar. 
	-
	-

	Operationsbord och tillbehör som inte används för tillfället behöver förvaras. Det ska också finnas ett utrymme för manuell rengöring av operationsbord. Korridorsbredden behöver vara minst tre meter för att rymma två mötande sängar, och uppställningsytor får inte inkräkta på korridorsytan. 
	-

	De vårdnära administrativa ytorna ligger utspridda på avdelningen och kan placeras där det blir ytor över. Administrativa ytor får inte bestämma flödet på dagkirurgin. En samlingsplats finns för genomgång av operationsdagens program, och ett liknande utrymme finns för narkosläkare. Delar av dokumentationen sker inne på sal under pågående operation, men administrativa platser för diktering behövs i den rena zonen, utanför operationssalarna. 
	-

	I anslutning till operationssalarna finns speciella desinfektionsrum, eftersom anestesiutrustning (masker etcetera) som diskas vänder tillbaka in till den rena zonen igen utan att ta vägen via försörjningscentralen. Operationsinstrument transporteras däremot till försörjningscentralen för sterilisering efter användning. 
	-
	-

	Operationsmodulen är stor till ytan. För att inte sträckan mellan operationssal och desinfektionsrum ska bli för lång behövs flera desinfektionsrum inom modulen – hur många avgörs av avståndet. Smutsig disk ska inte heller behöva transporteras långa sträckor på sjukhuset.

	Ett sätt att öka operationssalarnas nyttjandegrad i framtiden är att låta servicepersonal ställa om salarna under natten.
	Ett sätt att öka operationssalarnas nyttjandegrad i framtiden är att låta servicepersonal ställa om salarna under natten.
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	Endoskopi
	Endoskopi
	Endoskopisalarna placeras så att flödena kan samordnas med flöden för operation respektive poliklinisk operation. Koloskopi kräver ofta samma typ av patientvård före, under och efter som för operationspatienter. Patienterna byter om till patientkläder, många är sederade och vissa sövda. Vid omkring hälften av ingreppen krävs någon form av postoperativ övervakning. 
	Patientflödet för gastroskopier liknar det för polikliniska operationer. Patienten byter inte om och går själv in på salen, och cirka 40 % av patienterna behöver som mest lite tid i step-down eller relax efteråt. Patientflödet är högt under dagen med cirka tre undersökningar i timmen. Eventuellt behövs en egen patientnod för gastroskopi, som i så fall kan samordnas med polikliniska operationer.
	I endoskopisalarna finns möjlighet för anhöriga och ledsagare att följa med in på salen. Salarna utrustas med medicinska gaser och övervakningsteknik, och patienttoaletter i nära anslutning. Efter undersökning behöver patienten kunna duscha. Efter undersökning eller ingrepp behövs också samtalsrum för att kunna ge patienter svåra besked. Jämfört med de polikliniska operationerna har endoskopisalarna större behov av bildteknik. Desinfektionsutrymmen och torkskåp upptar stor yta inom verksamheten. 
	-
	-
	-

	Av patientsäkerhetsskäl behöver endoskopisalarna ligga i nära anslutning till dagkirurgiskt centrum, så att narkosläkare enkelt kan ta sig dit om behov uppstår. Om det blir tvunget att prioritera så är det viktigare att endoskopisalar ligger nära dagkirurgiskt centrum än salar för poliklinisk operation. Även det faktum att endoskopisalarna har liknande krav på ventilation och takhöjd som operationssalarna gör det lämpligt att samla dem till samma lokaler.
	-
	-

	Förrådsytor, apparatförråd och vårdnära administration kan samnyttjas med det övriga dagkirurgiska centrumet. 
	 

	Poliklinisk operation
	I salarna för polikliniska operationer utförs mindre operationer med lokalbedövning. Patienten sövs eller sederas inte och behöver därför inte uppvaksvård. Däremot kan en plats på relaxenheten behövas en stund inför hemgång. 
	-

	Salarna för polikliniska operationer utrustas med exempelvis gynekologstolar, och det behövs möjlighet för anhöriga och ledsagare att följa med in på salen. För att upprätthålla framtidsberedskap utrustas även dessa salar med medicinska gaser. 
	-
	-

	Den polikliniska enheten har behov av samtalsrum före och efter ingreppet. Vid en del av ingreppen behöver patienterna vara delvis avklädda, vilket kräver utrymmen för klädförvaring och skyddade omklädningsplatser utanför operationssalarna. För att uppnå ett gott flöde och bibehålla patienternas värdighet kan dessa omklädningsplatser fungera som patientslussar in till salen. Det finns också patienttoaletter i nära anslutning. 
	-

	De polikliniska operationerna har ett annat patientflöde med snabbare rotation än operationssalarna och kan behöva en egen patientingång, separat från övriga dagkirurgin. Liksom endoskopisalarna placeras salarna inom rimligt avstånd från narkosläkarna. Att samla salarna till samma del av byggnaden är lämpligt också av byggnadstekniska skäl, eftersom salarna för polikliniska operationer liknar operationsavdelningen vad gäller ventilationskrav och takhöjd.
	-
	-

	Övriga utrymmen som förrådsytor, apparatförråd och desinfektionsutrymmen kan samnyttjas med övriga moduler inom dagkirurgiskt centrum.
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	Det dagkirurgiska centrumet har en rad zongemensamma stödfunktioner som betjänar flera av eller alla dagkirurgins moduler. 
	Det dagkirurgiska centrumet har en rad zongemensamma stödfunktioner som betjänar flera av eller alla dagkirurgins moduler. 
	 

	Personalytor
	Merparten av dagkirurgins personal byter om i sjukhusgemensamma personalytor, men under dagens gång behövs möjlighet för direktombyte. Direktomklädningsrum är ett mindre omklädningsrum inom dagkirurgin för personal som snabbt byter mellan mottagning och operation, samt för drift- och medicinteknisk personal som ska in och arbeta i operationsmodulen. Direktomklädningsrum med möjlighet till dusch behövs också för akut omklädning vid kontaminering och efter långa och komplicerade operationer. 
	-
	-

	För dagkirurgins personal finns ett lunchrum som snabbt kan nås utan ombyte från operationsarbetskläder. I lunchrummet är det viktigt att det går att höra akutlarm från operationsmodulen och pre- och postoperationslokalerna.
	-

	Lunchrummet kombineras med fördel med mötesfunktion.
	En av dagkirurgins zongemensamma pausytor placeras inom de delar som betjänar förlängt uppvak. Pausytan har ett mindre personalpentry så att kvälls- och nattarbetande personal kan äta varm mat utan att lämna avdelningen. 
	 

	Gods, förråd med mera
	Dagkirurgin har stora flöden av exempelvis tvätt, medicinskt material, gods, sterila instrument, läkemedel, blod och avfall. 
	-

	Försörjningscentralen (FC) planeras innehålla en sterilcentral, vilket gör det möjligt att få leveranser av sterila instrument och implantat via godshanteringen istället för att ha lokaler för sterilverksamhet på varje specialistsjukhus. FC förser även dagkirurgin med i stort sett allt material, med undantag för blod och vissa prover.
	-
	-

	Med frekvent påfyllning av närförråd kan ytorna minskas, men det går inte alltid att planera för vilka ingrepp som ska göras. Därför behövs förrådsytor inne på operationsmodulen för reservinstrument. Det händer också att instrument tappas på golvet och måste ersättas, helst från förvaring inom operationssalen eller i genomräckningsskåp. 
	-

	Sterilt gods avemballeras i första hand på FC. Godset plastkapslas och levereras till sjukhusets godsmottagning för vidare leverans till dagkirurgins godshantering och till sist in i sterilförråd. För att garantera sterilitet efter att transportemballaget avlägsnats bör godset inte befinna sig mer än ett par timmar i utrymmen som inte har kontrollerad luftfuktighet och CFU-halt. Ett sådant miljökontrollerat rum bör placeras vid dagkirurgins godshantering, vid sjukhusets godsmottagning, eller både och. 
	-

	Tillräckliga ytor för förråd och uppställning planeras så att vagnar och levererade varor inte blockerar korridorerna. Avfallshantering sköts med fördel via nedkast för sopor och tvätt, med automatisk sortering. Riskavfall kan dock inte kastas i nedkast, utan måste lämnas i miljörum. Utrymme finns också för avlämning av orent gods i väntan på transport till försörjningscentralen. 
	Verkstad för medicinsk teknik
	Dagkirurgin är en tekniktung verksamhet som kräver en verkstad där medicinskteknisk utrustning lagas och justeras av personal från medicinskteknisk avdelning (MTA). Verkstaden placeras nära godsintag, utanför den rena zonen men med nära samband till direktomklädning, så att MTA-personal vid behov snabbt kan byta om till sterila kläder och gå in och jobba i operationssalar. Verkstaden utrustas med arbetsbänk, tryckluft, medicinska gaser, datauttag och kanske även lyftplatta för att komma åt under större utru
	-
	-
	-
	 

	Preparatrum 
	 
	Inom dagkirurgiskt centrum finns ett rum där bortopere
	-
	rad vävnad prepareras med kemikalier och bereds för att 
	kunna analyseras av patologer. Där förvaras kemikalier och 
	vid beredningen behövs dragbänk av arbetsmiljöskäl.
	 
	 

	Städutrymmen
	Hygienföreskrifter kräver att det finns ett städrum med plats för städmaskin som endast används på dagkirurgin. Städmaskinen används inte bara för korridorer utan även för salarna vid slutstädning varje dag. I framtiden kan städning utföras av städrobotar, och man utreder även hur lokaler kan förberedas för desinficering med hjälp av exempelvis UV-ljus. 

	Figure
	I framtiden kan städning utföras av städrobotar.
	I framtiden kan städning utföras av städrobotar.
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	ADMINISTRATIVA ARBETSPLATSER

	Administrativa arbetsplatser används både av personal som är en aktiv del av det vårdnära arbetet och av de som enbart arbetar administrativt. Personal kan arbeta på sjukhusen, vara ambulerande eller ingå i mobila vårdteam.
	Administrativa arbetsplatser används både av personal som är en aktiv del av det vårdnära arbetet och av de som enbart arbetar administrativt. Personal kan arbeta på sjukhusen, vara ambulerande eller ingå i mobila vårdteam.
	Även servicepersonal, exempelvis inom städ, fastighetsskötsel och säkerhet, använder administrativa arbetsplatser. Mötes- och konferensrum är en del av de administrativa arbetsplatserna och används även av externa samarbetspartner, patient- och anhöriggrupper, samt av andra aktörer med koppling till friskvård.
	-
	-

	Att möta framtiden
	Ett personcentrerat arbetssätt
	I framtidens vård är teamarbetet centralt. Alla medlemmar i teamet har lika värde och betydelse, inklusive patienten. Dokumentationen sker i möjligaste mån tillsammans med patienten på vårdrummet. När dokumentation sker i vårdmötet behöver den kunna projiceras på ett sådant sätt att det är lätt för patienten att se vad som dokumenteras, till exempel på en bildskärm.
	Även övriga administrativa ytor, vårdnära såväl som icke vårdnära, speglar ett personcentrerat arbetssätt och fördelas därför efter arbetsuppgift och inte efter yrkestitel. För arbete som inte kräver total avskildhet finns då möjlighet att vid behov samverka med olika personer i teamet.
	Öppen arbetsmiljö
	Med de administrativa arbetsplatserna i huvudsak avskilda från patientflödet kan personalmiljön ha en mer öppen utformning än vid traditionella, integrerade flöden. 
	Önskemålet att stänga till om sig av sekretesskäl minskar, och lokalernas funktionskrav baseras snarare på behov kopplade till ljud, ljus och rumsstorlek. Dagsljus och ljudmiljö är särskilt viktigt för de personalgrupper som tillbringar mycket av sin tid i de administrativa lokalerna. Personalens behov av dagsljus prioriteras därför före övriga husanvändares, och tillgång till dagsljus gör att arbetsstationer och arbetsrum kan användas som stadigvarande arbetsplatser. 
	-
	-

	Digital mottagning
	I framtiden kommer en ökad andel vård att ges digitalt på distans. I dag sker dessa mottagningsformer ofta i teamytor med många störningsmoment. Specialistsjukhusen behöver istället rymma rikligt med avskärmade arbetsplatser där digital mottagning kan äga rum. Ibland har den digitala mottagningen starka samband med den fysiska mottagningsverksamheten, ibland inte. Därför finns behov av yta för digital mottagning både i vårdnära och icke vårdnära administrativa ytor.
	-

	Effektiva och flexibla lokaler
	Administrativt arbete sker med olika stark koppling till patienten, och arbetsplatserna delas därför in i vårdnära och icke vårdnära administration. Vår kategorisering av vårdnära och icke vårdnära administrativa ytor kan jämföras med Västra Götalandsregionens begrepp: rena administrativa miljöer, administrativa miljöer för direkt vårdarbete och administrativa miljöer för indirekt vårdarbete. Begreppen skiljer sig åt på några punkter:
	-
	-
	-

	 
	Vårdnära administration kan både ske på vårdrummet och i den rena personalmiljön. Likaså kan indirekt vårdarbete utföras i både vårdnära och icke vårdnära administrativa miljöer. Var arbetet bedrivs varierar utifrån verksamhetens och arbetsuppgiftens karaktär.
	Vårdnära administration
	Den vårdnära administrationen kräver exempelvis ytor för diktering och teamarbete, samt ytor där personalen kan förbereda sig för vårdmötet. I framtiden kommer behovet av avskärmade arbetsplatser troligen att öka. Dels innebär specialistsjukhusens fokus på tvärprofessionellt arbete och specialistkunskap att vårdpersonalen har krav på sig att fördjupa sig inom sin specialitet, vilket förutsätter avskärmade platser för inläsning och konsultation. Dels medför ökade krav på teamarbete att personalen behöver kun
	-

	En del verksamheter har mycket specifikt utformad vårdnära administration. Exempel är dialysmottagning och dagkirurgi, som båda är verksamheter med behov av att övervaka patienterna samtidigt som personalen utför administrativt arbete. Denna typ av specifik vårdnära administration beskrivs närmare i kapitlen för respektive verksamhet.   
	-

	Icke vårdnära administration
	Den icke vårdnära administrationen innehåller bland annat ledningsfunktioner och service. För att stödja samnyttjande och flexibilitet utformas dessa sjukhusgemensamma administrativa arbetsplatser på samma sätt som de vårdnära administrativa arbetsplatserna. Även administrativa arbetsplatser för mobila team placeras strategiskt och icke vårdnära.
	-
	-

	Både vårdnära och icke vårdnära administration används för samtliga av sjukhusens verksamheter och servas av gemensamma stödfunktioner på zonnivå, exempelvis kopiering och förråd. Hur arbetsplatserna ska placeras avgörs av proportioner och önskade samband. Det digitala stödet på arbetsplatserna kan vara dator med dokumentations- och visningsmöjligheter. Det viktiga är att systemet är robust med standardiserade lösningar som fungerar väl över tid, samt möjliggör samordnade arbetssätt och redundans för teknis
	-
	-

	Samnyttjande
	Alla verksamheter har liknande funktionskrav på de administrativa arbetsplatserna. Utifrån dessa krav definieras olika typer av generella administrativa ytor och rum. Utgångspunkten är att dessa platser hanteras på samma sätt, även om anpassningar kan krävas för att tillgodose behov gällande samband, försörjning eller olika typer av arbetsuppgifter. Ytorna fördelas i huset på ett sådant sätt att samnyttjande och elasticitet mellan organisatoriska uppdelningar och olika personalgrupper främjas. 
	-

	Med ett aktivitetsbaserat upplägg kan arbetsplatser utformas för att ge bästa möjliga förutsättningar för verksamheternas arbetsuppgifter och behov. På specialistsjukhusen ska administrativa miljöer finnas tillgängliga för vitt skilda behov – allt från den enskilda arbetsplatsen i samverkan med patient, till konferenser eller andra större samlingar. Sjukhuspersonalen väljer själv den plats som bäst svarar mot aktuellt behov.
	-
	-

	Samband 
	Vissa verksamheter kan ha särskilda behov av nära samband med mötes- eller konferensytor på grund av exempelvis ombyteskrav eller arbetssätt. Några av ytorna behöver dessutom kunna nås både från personalflödet och patientflödet. Övriga sjukhusgemensamma funktioner som avses rymmas i eller samverka med de administrativa ytorna är bibliotek, lokaler för forskning och utbildning samt studieutrymmen och föreläsningslokaler. 
	För exempelvis ledningsfunktioner kan önskemål om närhet till vissa verksamheter eller övriga sjukhusgemensamma funktioner vara det som styr det geografiska läget i huset. Det aktivitetsbaserade upplägget gör att lämpliga arbetsplatser kan finnas antingen i en samlad yta eller delas upp och spridas ut. Serviceytor med nära koppling till det administrativa arbetet, så som pausytor och skrivarutrymmen, placeras i gemensamma utrymmen där spontana informella möten kan bli en tillgång i arbetet. 
	-
	-


	Med de administrativa arbetsplatserna i huvudsak avskilda från patientflödet kan personalmiljön ha en mer öppen utformning än vid traditionella, integrerade flöden. 
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	Systemet är robust med standardiserade lösningar.
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	Arbetsytor
	Arbetsytor
	 
	Öppen arbetsstation 

	De öppna arbetsstationerna möjliggör samarbete och kunskapsöverföring. Arbetsstationerna används för skriv- och planeringsarbete och utrustas med olika typer av skrivplatser, flexibla sittmöjligheter och digitalt stöd. De öppna arbetsstationerna utformas med en mindre avskärmning mot omgivningen.
	-

	Avskärmad arbetsstation
	De avskärmade arbetsstationerna passar för ostört samtal i tydligt avskild miljö där också visuella distraktioner undviks. Arbetsstationerna används för skriv- och planeringsarbete vid enskilda arbetsbord och utrustas med skrivplatser, flexibla sittmöjligheter och digitalt stöd. De avskärmade arbetsstationerna kan även användas för digitalt mottagningsarbete.
	-

	Informell mötesplats
	En informell mötesplats är en öppen yta som används för spontana möten, teamavstämningar och konsultationer. Ytan är utrustad med digitalt stöd.
	Administration i vårdrummet
	För att patientnära administration ska kunna utföras i vårdrummen utrustas dessa, likt övriga administrativa arbetsplatser, med digitalt stöd. Den administrativa arbetsplatsen i vårdrummet utformas på ett sätt som låter vårdgivaren dokumentera sittandes i samma nivå som patienten. Utrustningen behöver kunna rengöras mellan besök. 
	-
	-

	På specialistsjukhuset är vårdrummet en patientnod. Noden är en viktig knutpunkt i sjukhusets logistik och därför ska den inte användas som administrativ arbetsyta när patienten inte är närvarande. Då används annan administrativ yta.
	-

	Mötesyta 
	Mötesytor avser dels mötesrum av olika storlek, dels konferensrum. Mötesrum används för såväl mindre återkommande möten som för möten med kortare varsel, exempelvis teammöten, och kan rymma exempelvis 2–6, 6–10 och 10–20 personer. Oavsett storlek är mötesrummen utsustade med samma digitala stöd och flexibla mötesinredning.
	-
	-

	Konferensrum används för större samlingar. De nyttjas av både personal, patienter och övriga besökare och placeras lätt identifierbara och nåbara från huvudentrén. Konferensrummen är bokningsbara för återkommande möten såväl som för möten med kortare varsel. De är utrustade med flexibel mötesinredning och har samma digitala stöd som mötesrummen, eventuellt förstärkt för att stödja fler funktioner. Möjlighet till förvaring i intilliggande förråd ska finnas. 
	-

	Det är viktigt att övriga sjukhuset inte störs av stora sällskap som finns utanför konferensrummet vid aktiviteters början, pauser och slut. För att konferensytor ska vara attraktiva och flexibla för personal, externa samarbetspartners, patient- och anhöriggrupper samt andra aktörer ska mat kunna levereras till och förvaras i lokalerna. Vid behov kan personalens lunchrum användas som konferensrum, särskilt om enbart personalen närvarar, såsom vid APT. 
	-
	-
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	Figure
	Den administrativa arbetsplatsen i vårdrummet utformas på ett sätt som låter vårdgivaren dokumentera sittandes i samma nivå som patienten. 
	Den administrativa arbetsplatsen i vårdrummet utformas på ett sätt som låter vårdgivaren dokumentera sittandes i samma nivå som patienten. 
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	Personalentré, omklädningsrum, paus- och lunchytor bildar en plattform som personalen utgår från när de möter patienter och anhöriga. 
	Personalentré, omklädningsrum, paus- och lunchytor bildar en plattform som personalen utgår från när de möter patienter och anhöriga. 
	Att möta framtiden
	För att främja samarbete och arbetsro utformas hela personalflödet som ett separat nätverk vid sidan av patientflödet. Alla personalytor – såväl större lunchyta som mindre pausytor och omklädningsrum – är sjukhusgemensamma. Det skapar möjligheter till möten utanför det egna teamet och därmed chans till kunskapsutbyte, ökat nätverk och stärkt sammanhållning. Omklädningsrummen är dessutom gemensamma för alla personalkategorier, oavsett huvudman.
	-
	-

	Personalens pausytor fördelas på två nivåer: En stor, gemensam lunchyta och mindre pausytor för kortare raster och samlingar, där det mindre teamet kan mötas.  
	Effektiva och flexibla lokaler
	Placeringarna av pausytor uppmuntrar till en flexibel användning av lokalerna. Både lunchyta och pausyta har digital IT-lösning med AV-utrustning anpassad till rummet, och möbleringen bör vara tillräckligt flexibel för att kunna växla mellan paussittning och möten i samma lokal. Den större lunchytan utformas med fördel så att en del kan skärmas av och användas vid större möten och föredrag.
	 

	Rumstyper
	Personalentré
	Personalentrén utformas för säker passage dygnet runt med god översikt och belysning. Inte minst är det viktigt att personal som arbetar på nätter och helger har en trygg väg dygnet runt mellan arbetsplats, omklädningsrum och personalentré. I anslutning till entrén finns möjlighet att parkera cykel i säkert och väl belyst utrymme under tak. Vad gäller bilparkering och närhet till denna ska besökares behov ha företräde. Parkering för mobila team bör dock finnas i anslutning till personalentrén.
	Omklädningsrum
	Omklädningsrum för medarbetare placeras huvudsakligen i anslutning till personalentrén. Eftersom omklädningsrummen har stora flöden av ren och smutsig tvätt behöver de ha god koppling till godshantering. Omklädningsrummen gör det möjligt för personal att byta om under dagen, förflytta sig mellan olika arbetsplatser utanför huset, duscha vid ankomst till arbetsplatsen och vid behov även under arbetsdagen. All personal ska också ha tillgång till avskild omklädning och dusch. 
	-

	Kläder förvaras i låsbara skåp som kompletteras med värdefack närmare arbetsplatsen. Genom att omklädningsrummen erbjuder möjlighet att torka blöta regnkläder och hantera svettiga träningskläder underlättas cykelpendling och träning i anslutning till arbetsdagen – ett sätt att främja både friskvård och hållbarhet. Ren och smutsig personaltextil hanteras separerat och om möjligt automatiserat. För dagkirurgiverksamheten krävs, utöver de gemensamma omklädningsrummen, också direktomklädning. Denna beskrivs i k
	-
	-

	Pausytor
	De mindre pausytorna ligger på zonnivå och delas av ett antal moduler. Här har man kortare raster med tillgång till kaffe och te. Här finns också en möjlighet att samla de mindre teamen för fika och genomgångar. Pausytan ligger nära respektive arbetsområde, men ljudmässigt tillräckligt avskilt för att inte störa administrativa arbetsplatser eller patientytor. I pausytorna finns kylskåp, men ingen uppvärmningsmöjlighet. Ett undantag är dagkirurgiskt centrum där nattpersonal behöver finnas nära patienterna äv
	Lunchytan
	Lunchytan är gemensam för all personal och separerad från patientflödet. Den ska vara en attraktiv och avkopplande plats med noga utformad akustik, belysning och rums-skapande element som ger en variation i rummet. Den ligger på en plats i huset som är lättåtkomlig för samtliga verksamheter. Det ska vara smidigt att köpa mat från entréhallens café eller restaurang och äta den i personalens lunchyta. 
	Lunchytor och pausytor har små godsflöden in, men genererar sorterat avfall och återvinning. I lunchytans personalkök ska det finnas möjlighet att värma medhavd mat med dimensionering för ett effektivt flöde. Köket behöver kunna nås och användas utan att störa personer vid sittplat serna.
	Utomhusytor
	Specialistsjukhusen har varierande förutsättningar, men personalen ska i möjligaste mån ges tillgång till utemiljö med sittplatser på innergård, balkong eller takterrass. Dessa miljöer kan vid behov delas med patienterna.

	För att främja samarbete och arbetsro utformas hela personalflödet som ett separat nätverk vid sidan av patientflödet.
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	Figure
	Lunchytan ska vara en attraktiv och avkopplande plats med noga utformad akustik, belysning och rumsskapande element som ger en variation i rummet.
	Lunchytan ska vara en attraktiv och avkopplande plats med noga utformad akustik, belysning och rumsskapande element som ger en variation i rummet.
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	En effektiv vårdproduktion med hög kvalitet och säkerhet är beroende av väl fungerande system för materialförsörjning. Försörjningen ska utformas så att servicepersonal kan ta över arbetsuppgifter som annars tar tid från vårdpersonal och kärnverksamhet. Det är också viktigt att lösningarna bidrar till patientsäkerhet och god hygien. Material ska vara spårbara och förvaras och hanteras i miljöer som är väl anpassade för ändamålet. Automatisering och digitalisering används för att styra, planera och optimera 
	En effektiv vårdproduktion med hög kvalitet och säkerhet är beroende av väl fungerande system för materialförsörjning. Försörjningen ska utformas så att servicepersonal kan ta över arbetsuppgifter som annars tar tid från vårdpersonal och kärnverksamhet. Det är också viktigt att lösningarna bidrar till patientsäkerhet och god hygien. Material ska vara spårbara och förvaras och hanteras i miljöer som är väl anpassade för ändamålet. Automatisering och digitalisering används för att styra, planera och optimera 
	-
	-
	-
	 

	Externt försörjningscentrum och sterilcentral
	 

	Specialistsjukhusen försörjs via ett externt försörjningscentrum (FC) med en sterilcentral. Detta ger både en effektiv användning av ytorna på specialistsjukhusen och goda förutsättningar för en flexibel logistiklösning i väl anpassade lokaler. Andra vinster med en försörjnings- och sterilcentral för flera sjukhus är kostnadseffektivitet och möjligheter till samordning. Utformningen och dimensioneringen av försörjningscentrumet och specialistsjukhusen är tätt sammankopplade och beroende av varandra. En redu
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Från försörjningscentrumet förses specialistsjukhusen med dagliga leveranser av förbrukningsmaterial, rena textilier och sterila instrument. Direktleveranser, från till exempel andra sjukhus, sker endast i undantagsfall. 
	 

	Intern logistik på specialistsjukhusen
	Inne på specialistsjukhusen ska logistiken så långt det är möjligt automatiseras och separata flöden eftersträvas för att uppnå hög kapacitet och flexibilitet. Separerade flöden kan uppnås på olika sätt, exempelvis genom helt separerade korridorer och schakt, genom att dela in gemensamma korridorer i zoner eller genom att utnyttja ytor olika tider på dygnen för de olika flödena.
	I projektet strävar vi efter att undvika lagerhållning genom att försörjningen sker så nära förbrukningstillfället som möjligt, så kallat Just-In-Time. Ett standardiserat sortiment av varor bidrar till minskade behov av lager på specialistsjukhusen. Genom att unika varor och sällananvändningsvaror förvaras så att flera potentiella användare har tillgång till dem kan lagernivåerna reduceras ytterligare. 
	-
	-

	Med minimala lager minskar risken för inkurans och kostnader i form av kapitalbindning i lager. Samtidigt behöver personalen lägga mindre tid på att leta efter varor. Material som trots allt behöver lagerhållas ska så långt det är möjligt endast finnas på en plats. Det material som levereras ska vara sampackat och anpassat till direkt förbrukning, exempelvis vad gäller antal och placering. 
	 

	Robusta och flexibla logistik-lösningar över tid
	Då sjukvården förändras snabbt är det av yttersta vikt att lösningarna som utformas är robusta och flexibla. I planerna för specialistsjukhusen behöver vi därför inkludera hantering av utökade patient- och materialvolymer, samt beakta sådant som placering av framtida hisschakt vid en fastighetsexpansion. Även försörjningslokaler behöver utformas flexibelt för att möjliggöra anpassningar till förändrade behov. Detta gäller till exempel disponering av ytan på en godsmottagning samt uppställningsytor för mater
	-

	En grundförutsättning för en effektiv försörjning internt på specialistsjukhusen samt mellan försörjningscentrumet och sjukhusen är enhetliga vagnar/lastbärare som kan hanteras i automatiserade system. 
	Utvecklingen av fordon, så som självkörande bilar, lastfordon och eldrivna fordon, samt transportlösningar som drönare, öppnar nya möjligheter för utformningen av vårdens infrastruktur. Detta är viktigt i planeringen av specialistsjukhusen eftersom det kan påverka exempelvis lastnings- och lossningszoner, parkeringslösningar samt behov av laddningsstationer och landningsplatser för luftburna transporter med vidare förflyttning av material från tak via hiss.
	-
	 

	Materialflöden och användargrupper 
	 
	Ur ett material- och försörjningsperspektiv kan 
	specialistsjukhusens verksamheter delas upp i fem 
	huvudsakliga användargrupper. Grupperna har olika 
	flödesbehov som alla behöver beaktas i planeringen av 
	sjukhusen. 
	 
	 
	1.Vårdverksamheter

	Vårdverksamheterna består i specialistsjukhusen av mottagningar, behandlande mottagningar och operationsmottagningar. För mottagningar och behandlande mottagningar är stora patientflöden den viktigaste aspekten att ta hänsyn till vid utformning och placering av verksamheterna. Operationsverksamheter har dessutom stora materialförsörjningsbehov och tar emot frekventa transporter av värdefull specialutrustning. Yta för ändamålsenlig förvaring och hantering av sterilt material, kylt och fryst gods, kemikalier 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	2.Vårdservice
	Vårdservice innefattar funktioner som diagnostisering, provtagning och medicinsk teknik (MTA). För diagnostiserande verksamheter är sambandet med entrén och vårdverksamheterna i fokus och detsamma gäller provtagningen. Då delar av proverna analyseras externt är det viktigt med god förbindelse med godsmottagningen. Om provtagning ska ske på mottagningarna bör automatisk smågodstransportör installeras i fastigheterna. MTA har främst behov av utrymme i nära samband med högteknologisk operations- och diagnostik
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	3.Vårdnära service 
	Vårdnära service inkluderar tjänster som lokalvård och intern materialhantering. Detta kräver tillgång till viss kontorsyta samt förråd för förbrukningsartiklar, maskiner och vagnar. Lämplig placering av dessa ytor är i anslutning till godsmottagning och återvinningscentral. Förutom ovan nämnda tjänster ingår även patientservice, så som ledsagning och information, i vårdnära service. Det medför behov av ytor i anslutning till entrén för personal samt plats för uppställning och förvaring av hjälpmedel i form
	-
	 

	4. Kommersiell service
	Kommersiell service i specialistsjukhusen, så som restaurang, café och butiker, genererar kontinuerliga flöden av både människor och varor. Här är det viktigt att säkerställa god kommunikation till godsmottagning och återvinningscentral, möjlighet till förvaring av kylda och frysta varor samt väl genomtänkta kundflöden.
	-
	-
	 

	5. Fastighetsservice
	Vårdverksamheternas behov ändras ständigt vilket medför insatser för fastighetsunderhåll, ombyggnationer, nybyggnationer och reparationer. För att inte störa ordinarie verksamheter behöver dessa flöden av personer och mate-rial planeras in redan från början. Det inkluderar bland annat transport av byggmaterial samt möjligheter att öppna upp delar av fasader för byte av större vårdapparater, till exempel inom diagnostik och operation. För fastighetsservice krävs också viss yta för kontor och förvaring av ver
	-
	-

	För att möjliggöra optimal verksamhet i specialistsjukhusen är det viktigt att flöden kopplade till de olika aktörerna planeras samordnat, exempelvis så att alla materialflöden går via försörjningscentrum och transporteras samordnat därifrån. Alternativet är att flödena separeras, fysiskt och/eller tidsmässigt, i så stor utsträckning som möjligt för att uppnå effektivitet utan samordnad planering. Hissar som används av många aktörer kan till exempel avlastas via sop- och tvättsug respektive väl placerade tr
	 

	Infrastruktur och placering av verksamheter
	Infrastruktur i form av godsmottagning och återvinningscentral, hissar, korridorer och kulvertar är delar som sällan förändras över en fastighets livslängd. Därför ska dessa delar vara väl tilltagna och ändamålsenligt planerade från början.
	-

	Transportvägar mellan godsmottagning och återvinningscentral och storförbrukare av material i fastigheterna ska vara korta och väl dimensionerade. I anslutning till respektive verksamhet behöver välplacerade och ändamålsenliga uppställningsytor, nischer eller skåp planeras in för vagnar och hyllor med rent och smutsigt material. Det är också viktigt att rena och smutsiga flöden utformas väl samt hålls separerade. 
	-
	-

	Andra funktioner vars placering är viktig för att säkerställa en god försörjning är omklädningsrum, förråd, laboratorier, städcentral och serviceverkstäder.
	-

	För vårdbyggnader med många våningsplan krävs en väl tilltagen infrastruktur i form av hissar och trappor för vertikala förflyttningar – viktigt att planera för även i eventuella utvecklingsplaner. I horisontellt utbredda byggnader är det i sin tur de interna avstånden i byggnaderna som avgör hur hissar, trapphus och korridorer bör placeras för att flödena ska bli så effektiva som möjligt.
	-
	 

	Godsmottagning och återvinningscentral
	 

	Principerna för godsmottagningarna respektive återvinningscentralerna på specialistsjukhusen är att gods ska flöda genom dessa knutpunkter utan fördröjning. För att det ska vara möjligt krävs att leveranser och lastningar av material och återvinning är regelbundna och väl kundanpassade. 
	-
	-

	Godsmottagningarna behöver utformas så att lastning och lossning av olika typer av fordon kan ske väderskyddat. Ytor behövs för förvaring av vagnar, rent och smutsigt gods samt kylt och fryst gods så väl som material som kräver låst förvaring. Ytor krävs även för viss ompackning, hantering och förvaring av material.
	 

	Korridorer och kulvertar
	Korridorer och kulvertar behöver planeras så att det är lätt att förflytta och orientera sig i specialistsjukhusen. Tydlig märkning, och skyltning är avgörande för en god flödesstruktur i fastigheter. Det är också viktigt att tydligt markera uppställningsytor och nischer för utrustning, förrådsvagnar och städvagnar etcetera. Med ett tydligt ”ägandeskap” av alla ytor blir det också lättare att upprätthålla ordning och risken minskar att olika användargruppers utrustning hindrar andra flöden. Delade avlastnin
	-
	-
	-

	Tekniska system för god försörjning i specialistsjukhusen
	 

	För att säkerställa automatiserade och ändamålsenliga flöden i specialistsjukhusen bör tekniska system installeras. De tekniska systemen har stor betydelse för att uppnå en god arbetsmiljö och hygien för service- och vårdpersonal och en god spårbarhet i flödena. Utöver gods- respektive personhissar är följande tekniska system aktuella för specialistsjukhusen:
	Smågodstransportör 
	Smågodstransportör (rörpost) möjliggör effektiva flöden av prover mellan vårdverksamheter och provcentral samt sändning av läkemedel från apotek eller godsmottagning direkt till vårdverksamheterna. Ytterligare material som kan sändas med rörpost är blod, mindre vätskeförpackningar, cytostatika och enstaka instrument. Smågodstransportsystem säkerställer att sändningar är spårbara, avlastar hissar, korridorer och trappor samt underlättar för personalen som slipper springa med små, frekventa transporter. Om pr
	-

	Om ingen provtagning sker utspritt på mottagningarna är dock behovet av en smågodstransportör litet. Då kan läkemedelsförsörjningen på specialistsjukhusen planeras, är inte tidskritisk, och kan integreras med övriga försörjningsflöden. 
	-

	Automatisk sop- och tvätthantering
	Sopor/återvinning och smutsiga textilier utgör några av de tyngsta och mest voluminösa materialflödena i specialistsjukhusen. För att uppnå god arbetsmiljö och hygien bör dessa flöden hanteras automatiserat. Detta kan ske via två olika lösningar:
	-
	 

	1. 
	1. 
	1. 
	1. 

	Sop- och tvättsug för förflyttning av avfall och smutsiga textilier vertikalt och horisontellt i sjukhusfastigheter. 

	2. 
	2. 
	2. 

	Sop- och tvättstört samt transporter av tomma/fulla kärl med automatiska truckar (AGV:er). 


	Systemen möjliggör automatisk hantering och sugning av flera fraktioner. Sop- och tvättsugars kapacitet bestäms av storleken på nedkast och rör samt kapacitet och tömningsfrekvens på uppsamlingskärl. Sop- och tvättstört innebär nedkast av sop- och tvättsäckar i rör från högre våningsplan till serviceutrymmen. Det är viktigt att luckorna placeras nära användningspunkten samt utformas för ergonomisk nedkastning. Rören för smutstvätt respektive sopor ska också helst mynna ut i uppsamlingsutrymmen för tvätt res
	-
	-
	-
	-

	I uppsamlingsutrymmena kan automatisk kärlbytare eller växlare för uppsamlingskärl användas för att växla mellan flera uppsamlingskärl i takt med att de blir fulla. Det medför att hantering och transporter av kärl kan ske mer sällan, men kräver också större uppsamlingsrum.
	Vilka system som väljs påverkar både tekniska installationer i byggnaderna, placering av verksamheter och återvinningscentralens utformning.
	-

	Automatiska truckar 
	Automatiska truckar, AGV:er (automated guided vehicle) används för att transportera gods. AGV:er möjliggör automatiska transporter av vagnar till skillnad mot manuell hantering eller traditionella truckar som kräver en förare. AGV:er kan dygnet runt transportera gods både horisontellt och vertikalt om AGV-anpassade hissar installeras. 
	-

	I anslutning till hissarna bör upphämtnings- och avlämningsplatser för vagnar placeras. Dessa bör dimensioneras med viss överkapacitet för att säkerställa att transporterna inte stoppas upp av att någon upphämtnings- eller avlämningsplats är full. AGV:er kan nämligen inte kan köra om andra AGV:er eller ändra ordning på vagnar som står i kö. 
	-
	-

	AGV:er transporterar en vagn i taget och vagnarna behöver vara utformade för systemet. Systemet påverkar fastigheter till exempel i form av utformning av korridorer och kulvertar, hissar, uppställningsplatser, styrsystem, laddningsstationer och övervakningsutrymme. Flödet bör vara avskilt från offentliga utrymmen.
	-
	 

	Läkemedelsautomater 
	Läkemedelsautomater kan ersätta vanliga läkemedelsförråd. Automaterna möjliggör säkrare hantering av läkemedel då varje uttag registreras, vilket ökar spårbarheten och kontrollen samtidigt som svinn och kassation minskar. 
	 

	Plaggautomater/klädskåp 
	Plaggautomater/klädskåp är enheter som personalen hämtar ut personaltextilier från. Alla uttag och returer av plagg registreras, vilket medför ökad spårbarhet och kontroll av kläder. Erfarenheter visar på förbättrad hygien och minskad förbrukning av textilier vid användning av plagg automater. För att automaterna ska fungera bra krävs chippning och registrering vid uttag och retur av textilier. Det är också viktigt att systemet medför att kläder förbrukas i den ordning de tvättats samt att rena och smutsiga
	-
	-
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	Figure
	På försörjnings-centrumet avemballeras och packas leveranser så att dessa blir så anpassade och färdiga för vårdproduktion som möjligt.
	På försörjnings-centrumet avemballeras och packas leveranser så att dessa blir så anpassade och färdiga för vårdproduktion som möjligt.

	Figure
	Inne på specialistsjukhusen ska logistiken så långt det är möjligt automatiseras.
	Inne på specialistsjukhusen ska logistiken så långt det är möjligt automatiseras.

	Figure
	Smågods transport-system säkerställer att sändningar är spårbara, avlastar hissar, korridorer och trappor samt underlättar för personalen.
	Smågods transport-system säkerställer att sändningar är spårbara, avlastar hissar, korridorer och trappor samt underlättar för personalen.

	Figure
	Erfarenheter visar på förbättrad hygien och minskad förbrukning av textilier vid användning av plagg automater.
	Erfarenheter visar på förbättrad hygien och minskad förbrukning av textilier vid användning av plagg automater.
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	Personflöden beräknas utifrån uppskattat antal vårdkontakter och antalet anställda i respektive sjukhus och omfattar:
	Personflöden beräknas utifrån uppskattat antal vårdkontakter och antalet anställda i respektive sjukhus och omfattar:
	-

	• 
	• 
	• 
	• 

	Personer som färdas med bil (dessa delas upp i personer   som färdas i egen bil, med taxi, med färdtjänst eller   sjuktransport och personer som måste lämna specialist  sjukhusen i ambulans)

	• 
	• 
	• 

	Personer som färdas med kollektivtrafik

	• 
	• 
	• 

	Personer som färdas med cykel

	• 
	• 
	• 

	Personer som färdas till fots.


	Patienter och allmänhet angör sjukhuset via dess huvud-entré. Separat personalentré placeras i ett läge som upplevs tryggt kvällstid. 
	Färdtjänst
	Angöringsbehov för färdtjänst baseras på nyckeltal framtagna för Angereds närsjukhus. Nyckeltalen är uppdelade i tre patientkategorier, då undersökningar visar att behoven varierar kraftigt beroende på typ av vårdkontakt.
	-

	• 
	• 
	• 
	• 

	Patienter som ska opereras: 100 % av vårdbesöken till    dagkirurgiskt centrum använder färdtjänst, alternativt   blir avlämnade eller upphämtade av anhörig.

	• 
	• 
	• 

	Dialyspatienter: 95% av vårdbesöken till dialysmottag  ningen använder färdtjänst.

	• 
	• 
	• 

	Övriga patienter: 5% av övriga vårdbesök använder    färdtjänst.


	Användandet av färdtjänst förväntas öka i framtiden. Ett av syftena med den pågående vårdomställningen är att de svårast sjuka patienterna ska besöka sjukhusen, medan övriga patienter i allt högre utsträckning kommer att vårdas i hemmen.
	Ambulanstransporter
	Antalet ambulanstransporter från respektive specialistsjukhus till andra vårdinstanser är beräknat till 2–3 stycken per vecka, baserat på nyckeltal från Angereds närsjukhus. Angöring för ambulanser placeras i läge åtskilt från specialistsjukhusens huvudentréer.
	-
	-

	Parkering
	Parkeringsbehoven beräknas utifrån Göteborgs Stads P-norm för respektive tomt, och behovet av handikap-parkering enligt Västra Götalandsregionens riktlinjer för tillgänglighet, applicerade på respektive tomts parkeringsbehov.
	-

	Patienter som kommer med egen bil kan ha svårt att gå långa sträckor och behöver därför kunna parkera nära specialistsjukhusen. För att undvika störningar i sjukhusverksamheten är det av stor vikt att patienter kan parkera utan att bli fördröjda till sina besök.
	-

	Väderskyddad och trygg cykelparkering anordnas inomhus för sjukhusets anställda.
	Verksamhetens egna parkeringsplatser 
	Specialistsjukhusen har behov av cirka 20 stycken egna parkeringsplatser för mobila team, medicintekniker, drifttekniker, operatörer och Regionservice. Verksamheten måste alltid ha tillgång till dessa platser för att sjukhusets drift ska fungera. 
	-
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	Tillsammans skapar vi hållbara miljöer!
	Tillsammans skapar vi hållbara miljöer!
	I arbetet med specialistsjukhusen ska vi med vår samlade kompetens visa hur vi tillsammans kan möta framtiden. Vi ska skapa hållbara miljöer som underlättar för alla att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. Hållbara fysiska miljöer bidrar till bättre hälsa för individen och befolkningen i dag såväl som för kommande generationer. En hållbar sjukhusmiljö skapar också förutsättningar att bedriva vårdverksamhet på ett resurseffektivt och miljövänligt sätt, med målet att miljön ska uppfat
	Hållbarhet
	Ett hållbarhetsprogram ska tas fram för specialistsjukhusen som tar avstamp i regionala, nationella och internationella målsättningar för en mer hållbar framtid. Det finns fem fokusområden som är centrala för hållbarhetsarbetet, och nedan presenteras de som har direkt påverkan på projekteringen av specialistsjukhusen. 
	Hälsa och välbefinnande
	Lokalerna i sjukhusbyggnaderna ska stödja sjukvårdens verksamhet på bästa sätt. För patienten handlar det om att skapa trygga och läkande miljöer och för personalen handlar det om att skapa en god arbetsplats. För alla intressenter är det viktigt att lokaler och miljöer är hälsofrämjande, tillgängliga och icke diskriminerande samt att de utformas så att de är giftfria, gynnar läkandeprocessen och upplevs välkomnande för alla grupper i samhället. 
	-

	Exempel på målområden inom fokusområdet Hälsa och välbefinnande:
	• 
	• 
	• 
	• 

	Giftfrihet – år 2020 ska Västra Götalandsregionen leva   upp till det nationella målet om en giftfri miljö

	• 
	• 
	• 

	Ökad andel byggvaror som är godkända och bedömda   som ”rekommenderas” eller ”accepteras” enligt Byggva  rubedömningens (BVB) kriterier 

	• 
	• 
	• 

	Grönytor för läkande och hälsofrämjande miljöer

	• 
	• 
	• 

	Tillgängliga lokaler och miljöer

	• 
	• 
	• 

	Konstnärlig utsmyckning

	• 
	• 
	• 

	Certifiering enligt Miljöbyggnad nivå guld


	Låg klimatpåverkan
	Specialistsjukhusens verksamhet medför en klimatpåverkan som en följd av energianvändning, materialval, transporter och resurshantering. Denna klimatpåverkan kan minskas genom effektivisering, egenproducerad förnybar energi och livscykelanalys av energival i både byggfas, drift och underhåll. Andra åtgärder är att analysera materialens klimatavtryck och möjliggöra klimatsmarta val för brukare genom att förlägga verksamheter till platser med god tillgång till kollektivtrafik.
	-
	-

	Klimatpåverkan delas upp i direkta och indirekta utsläpp. De direkta utsläppen som verksamheten ger upphov till kan exemplifieras med våra fastigheters användning av energi och våra egna transporter. Indirekta utsläpp kan enklast exemplifieras med de utsläpp som tillverkningen av byggmaterialen som används i vår verksamhet genererar. 
	Det finns i dagsläget två mål inom området klimatpåverkan:
	-

	• 
	• 
	• 
	• 

	Vårdverksamhetens utsläpp av lustgas ska ha minskat   med 75 procent år 2020 jämfört med 2009

	• 
	• 
	• 

	Västra Götalandsregionens transporter ska vara obero  ende av fossil energi till år 2020 och ska ha minskat sina   koldioxidutsläpp med 80 % från basåret 2006


	Effektiv resursanvändning
	Sjukhusverksamheten förbrukar stora mängder energi och material. För att resursförbrukningen ska bli så effektiv som möjligt använder vi minimalt med jungfruliga råvaror, samtidigt som vi minimerar avfall och maximerar återanvändning och återvinning. 
	-

	Principer för cirkulär ekonomi, livscykelanalyser, kravställande i projekt och checklistor för hållbar fastighetsinvestering är exempel på verktyg och metoder som skapar förutsättningar för hållbara, resurseffektiva och yteffektiva fastigheter.
	-
	-
	-

	Mål inom resursanvändning är bland annat:
	• 
	• 
	• 
	• 

	Att Västra Götalandsregionen ska halvera sin energian  vändning i egna lokaler till 2030 jämfört med 1995

	• 
	• 
	• 

	Att andelen egenproducerad solel i fastigheterna ska öka

	• 
	• 
	• 

	Att mängden byggavfall vid ny- och ombyggnationer   ska minska


	Energi
	Som konstaterats ovan har Västra Götalandsregionen som mål att halvera sin energianvändning i egna lokaler till 2030 jämfört med 1995. Ju lägre energibehovet är i nya byggnader som produceras fram till 2030, desto mindre blir behovet att minska energianvändningen i det befintliga beståndet. För att klara detta krav är energimålet för nya byggnader på 60 kWh/m² och år, inklusive verksamhetsenergi. Energiprognoser ska upprättas och uppdateras löpande i samtliga nybyggnadsprojekt. Projektet måste säkerställa a
	-
	-

	Energiarbetet i nybyggnadsprojekt bedrivs i tre steg:
	1. 
	1. 
	1. 
	1. 

	Byggnadens grundläggande energiprestanda säkerställs genom tillämpning av krav enligt Riktlinjer avseende energikrav för nybyggnad. Baserat på dessa krav beräknas och redovisas en första energiprognos. 

	2. 
	2. 
	2. 

	Byggnadens energiprestanda optimeras genom att en objektsunik energioptimering och energisamordning genomförs i de olika projekteringsskedena. På så vis identifieras och genomförs de åtgärder och ytterligare förbättringar som krävs utöver steg 1 ovan för att uppnå fastställt energimål.

	3. 
	3. 
	3. 

	Om aktuell prognos fortfarande överstiger fastställt energimål analyseras vilka ytterligare extraordinära åtgärder som kan tillgripas om extra finansiering sker. Identifierade och föreslagna åtgärder beräknas med avseende på energivinst, påverkan på energiprognos och investeringskostnad.


	Miljö
	Miljöarbetet i byggprojektet innehåller till stora delar ägarkrav och beslut samt lagkrav. Ägarkraven kommer från Västra Götalandsregionens miljöplan 2017–2020, ett politiskt beslut som är styrande för alla regionens verksamheter.
	Övergripande krav i byggprojektet är: 
	• 
	• 
	• 
	• 

	Hög energiprestanda, vilket följs upp i varje skede 

	• 
	• 
	• 

	Giftfria och dokumenterade byggmaterial som registre  ras och följs upp i Byggvarubedömingen

	• 
	• 
	• 

	Klimatsmart projektering genom aktivt arbete med LCC   (Life cycle cost) och klimatpåverkan

	• 
	• 
	• 

	Certifiering enligt Miljöbyggnad nivå Guld 

	• 
	• 
	• 

	Minimerat och cirkulerat byggavfall som följs upp under   byggskedet

	• 
	• 
	• 

	Fast och lös inredning med höga miljökrav, som väljs   utifrån Gröna listan. 


	Byggfysik
	För att säkerställa god fuktsäkerhet i alla led av bygg-processen ska inblandade aktörer arbeta metodiskt och systematiskt med fuktsäkerhetsfrågor. För en fuktsäker byggprocess ska metoden Bygga F användas och alla fuktrelaterade frågor ska behandlas systematiskt i rätt skede av byggprocessen. Fuktsäkerhetsprojektering ska alltid utföras och detta gäller för såväl byggnadsdelar som konstruktioner och utrymmen.
	-
	-
	 

	Tekniska system
	Övergripande mål är att tillgodose verksamheten med hållbara, ändamålsenliga lokaler med robusta system utifrån ställda inneklimatkrav, samt att projektera så energieffektiva anläggningar som möjligt. Anläggningarna ska vara enkla och flexibla. Även systemen ska utformas för att stödja ett flexibelt lokalutnyttjande, dels under husets normala användning, dels för att underlätta omställning av lokaler till andra ändamål. Nyttan av att införa ny teknik ska alltid vägas mot möjligheten att enkelt och säkert ku
	Ringmatningssystem med sektioneringsventiler för VVS ska installeras för att begränsa störning för verksamheterna vid ett eventuellt avbrott i försörjning, och rörsystem dimensioneras och utformas för att underlätta framtida förändringar. 
	Redundans inom respektive byggnad ska beaktas beroende på betjänade verksamheter. Verksamhetens behov av eventuella redundanta system, utöver Västfastigheters krav på mediaförsörjning, ska utredas och dokumenteras.
	Byggnadens styr- och övervakningssystem ska bidra till en robust och enhetlig styr- och övervakningsanläggning samt skapa goda förutsättningar för energieffektiv drift och god innemiljö. DDC:er (direct digital control – digitalt stöd för fastighetsautomation) ska vara väl integrerade i det överordnade systemet med full funktionalitet. Låsningar till enskilda leverantörer ska undvikas, både avseende första leverans och under systemets hela livslängd.
	-

	Antal schakt verifieras utifrån redundans och för framtida underhållsarbeten. Behov av försörjning av media från minst två håll ska studeras. Schakten ska generellt vara jämt fördelade över våningsplan för att undvika långa dragningar på plan och underlätta framtida ombyggnader. Rörschakt ska vara beträdbara och förses med dörr i varje plan. Våningsvis avstängning vid schakt tillämpas och mediaförsörjning från under- och överliggande våningsplan undviks. Installationsstråk förläggs i första hand till korrid
	-
	-

	Reservkraft ska finnas och ska dimensioneras utifrån verksamhetens behov. 
	IT-system ska ha en hög och enhetlig standard avseende kabelsystem, kopplingsutrymmen och andra fysiska förutsättningar och utformas tillsammans med VGR IT. 
	-

	 
	Säkerhet
	Säkerheten i sjukhusbyggnaderna utformas i samverkan med dels verksamheten, dels konsulter och tekniska förvaltare inom teknikdisciplinerna. Byggnaderna ska stödja det arbetssätt som beskrivs i detta dokument (se kapitel 3) och främja att vårdverksamheter kan bedrivas på ett säkert sätt med patientsäkerhet och trygghet för personalen främst. 
	-

	De säkerhetstekniska systemen som integreras i byggnaden ska fungera som en del i det vardagliga arbetet och byggnaden utformas så att hot- och våldssituationer reduceras och konsekvenserna begränsas om en hotfull situation trots allt uppstår. 
	-

	Utformning och åtgärder gällande säkerhet måste bedömas utifrån respektive fastighets förutsättningar, omvärld och den aktuella verksamhetens behov. Risk- och sårbarhetsanalyser ska genomföras i tidigt skede, i erforderlig omfattning utifrån projektets behov. Säkerhetsarbetet följer metoden Säkerhet i projekt. Samtliga krav och säkerhetslösningar som framkommer ur riskanalyser, i Västfastigheters Tekniska krav och riktlinjer eller andra styrande dokument, sammanställs i ett säkerhetsprogram som hålls uppdat
	-
	-
	-

	Brand
	Byggnadens brandskydd ska förhindra och minimera personskador till följd av brand, skydda skyddsvärd och kritisk verksamhet samt bidra till robusta och flexibla lokaler. Det är viktigt att brandskyddet är anpassat för den verksamhet som bedrivs och att det tekniska brandskyddet är en konsekvens av det organisatoriska brandskyddet. 
	Infrastrukturen i byggnaden ska ha ett robust brandskydd så att en stor del av byggnadens verksamheter snabbt kan vara i drift efter en eventuell brand. För att man ska kunna skapa flexibla lokaler för många olika typer av verksamheter utan för stora systemändringar, måste mediaförsörjning och placering av trapphus särskilt beaktas. Brandskyddet ska anpassas så att det enkelt går att skapa ett fungerande brandskydd under entreprenader, såväl för lokalen som byggs om som för intilliggande lokaler.
	-

	Tillgänglighet
	Västra Götalandsregionens Tillgängliga och användbara miljöer – Riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet, ver. 3 – 2015 gäller för utformningen av specialistsjukhusen, tillsammans med Boverkets Byggregler (BBR) och andra myndighetsregler. Målet är att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor, och den byggda miljön ska fungera både för personer som har full rörlighet och personer som använder till exempel rullstol, rollator eller käpp. Även personer som har nedsatt syn, ned
	-
	 

	Skyltning
	En bra och enhetlig skyltning vägleder tryggt besökarna fram till målet. Skyltningen är till för förstagångsbesökaren och ska utformas för att fungera väl även för människor med olika funktionshinder. Större fastigheter skyltas med en väl synlig profilskylt och i entréer ska information om alla verksamheter i huset finnas.
	Korridorer och kulvertar planeras så att det är lätt att förflytta och orientera sig. För en god flödesstruktur i fastigheterna behövs tydlig märkning, skyltning och visualisering. Det är också viktigt att tydligt markera nischer för utrustning och förrådsvagnar eller städvagnar.
	-
	 

	Gestaltning
	Vid gestaltningen av specialistsjukhusen behöver de båda sjukhusen ges ett arkitektoniskt uttryck för funktionen specialistsjukhus som speglar projektet Göteborgssjukvårdens vision om en trygg och patientnära vård, med innovation och effektiva flöden som utgångspunkt. De båda sjukhusen ska spegla en gemensam värdegrund och flödes-logik.
	-
	-

	De två tomterna har vitt skilda identiteter. Tomten i Frihamnen har ett centralt och urbant läge vid en kollektivtrafikknutpunkt med närhet till hamnen och möjligheter till vidsträckt utsikt. Högsbotomten är lummigt placerad i en grönskande park i anslutning till befintligt sjukhus med tegelarkitektur. Förutsättningarna ger olika kvaliteter att förhålla sig till och hantera vid utformningen av de nya byggnaderna. Gemensamt för sjukhusen är att de kommer att vara viktiga komponenter i respektive stadsbild oc
	-
	 

	Konst
	Konsten i specialistsjukhusen är viktig för både beställare, personal, patienter och besökare. Den representerar för många en nödvändig del av den omsorg människor kan tänkas behöva i olika situationer. Konstuppdragen i specialistsjukhusen ska sätta patienten i centrum. Målet är att konsten ska finnas tillgänglig för en mångfacetterad målgrupp och påverka betraktaren på olika sätt, såväl känslomässigt och sinnligt som rumsligt, fysiskt och intellektuellt. Konsten består av två delar: fast konstnärlig gestal
	-
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