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Presenter
Presentation Notes
Jag heter Anna Montgomery och har arbetat med vårdens byggnader sedan 1996, i olika roller på Locum och nu som arkitekt och utvecklingsansvarig för Vård och hälsa, på White. Jag är ombedd att tal om hur vi arbetar med standarder i Sverige, och eftersom ni är inne i en period av centralisering och ska börja med Konceptprogram, så tänker jag att det kan vara intressant för er att höra hur vi har varit styrda centralt via SPRI, hur vi lämnat det, hur vi gör nu och hur vi började med konceptprogram, jag kommer att inleda med en tillbakablick, avsluta med några ord om digitata verktyg  och en sammanfattning.Med mig har jag erfarenhet från tex Projektledare för de första KP i Stockholm,. White har arbetat och arbetar med flera mycket stora vårduppdrag i Sverige i det som vi kallar den nya investeringsvågen, (de som jag främst refererar till är markerade med stjärna.) lånat delar av kollegors erfarenheter av standard, från olika landsting. Som arkitekt använt KP och standarder både i andra landsting och som ansvar A tom PH i Karolinska Huddinge. Jag håller på med en rapport åt SKL som bla innehåller en utblick mot Norge, går i tryck snart. Jag sitter i Forums styrelse, vilket motsvarar NHS. 



Bakgrund 
Välfärdsbygget Sverige



BAKGRUND

FUNKTIONALISMEN

Presenter
Presentation Notes
Det till vänster är Baronbackarna Örebro 50-tal, ett tidigt White-projekt med en ambition att tänka nytt. "Du får leka på våran gård” var mottot på tävlingen. Barnfamijen stod i centrum.Uppmätning av arbetsmoment i svenska kök började på 30-talet, inspirerat från Frankfurterköket. Inledning på standardisering.Med det vill jag säga att utveckling har skett både i projekten tänjer på gränserna och genom mätning och utvärdering.---------------------------------------------------------SIS finns kvar, tar fram våra regelverk tex är Bygghandlingar 90 och BIM anvisningar, men även för specialområden som t.ex. ”Renhet i operationsrum”



BAKGRUND

GARNISONEN
BYGGNADSSTYRELSEN 

Presenter
Presentation Notes
Byggande av välfärdssamhället i Sverige kopplar strukturalismen med sin byggsystematik till krav på generalitet och standard. Det mest extrema exemplet är GARNISIONEN.Byggnadsstyrelsen strukturalistiska idé-Flexibelkontorsbyggnad för 4 500 anställda.----------------------------------------------------------------------Arkitekt Tage HertzellOmbyggt till kontorskomplexForum har konferens där i maj.



SPRI – 1968
Centralstyrning

Presenter
Presentation Notes
Om byggnadsstyrelsen gav tonen för kontorsbyggnader så var det SPRI som dikterade ramarna nybyggnad av sjukhus



SPRI 1968 

Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliserings-
institut 1968 - 1999

Presenter
Presentation Notes
1957 till 1969 – 82 nya ämbetsverkSPRI var ett�Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut 1968 - 1999Tog sig an både vårdens utveckling och byggnadernaNya sjukhusprojekt skulle följa SPRI’s råd och tåla granskning för att få godkännande av en särskild statlig nämndTog fram rapporter som innehöll nyckeltal, exempelritningar, jag har med några…….Fick så småningom kritik för att det drev till ”lokalexpansion”.-------------------------------------------------------------(NSB �Nämnden för sjukvårds- och socialvårdsbyggnader�1968 - 1979SPRI �Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut 1968 - 1999NUU �Nämnden för undervisningssjukhus�1960 -1989)



SPRI 1968

 Överslag

Presenter
Presentation Notes
Hela Sverige fick så småningom nog av alltför storslagen, enahanda och stram arkitektur. Till höger Huddinge sjukhus i miljonprogramsområdet. Spri’s Byggavdelning lades ner 1989 och hela Spri lades ner 1999.90-talet omställning:Allmän decentralisering (Koppla till vården?) decentraliserat ansvar låg i tidenMBL -många kunde inte acceptera centralt styrda modeller.Lågkonjunktur, ”byggt färdigt”90-tals depressionByggbolag, blev förvaltningsbolag, Byggnadsfokus – blev servicefokusKunskap i landstingen - byggt upp kunskap regionalt.Överkrav, för hög lokalstandard-----------------------------------------------Ädelreformen 1992--------------------------------------------------------------------------------------------------1  Frescati  ”Blå husen” - arkitekt David Heldén3.  Huddinge sjukhus - 1968 till 1977 i nuvarande Flemingsberg och var på sin tid Skandinaviens största byggprojekt – HLLS arkitekter



PTS
Program för teknisk standard

Presenter
Presentation Notes
I frånvaron av SPRI har ett samarbete vuxit fram genom PTS Program för teknisk standard, kring typrum och riktlinjer.-----------------------------------------------------------------------------------Förutom Bygghandlingar 90 och SIS övriga standarder…har vi andra verktyg för vårdbyggande. …..vi har …..BOV - Byggenskap och Vårdhygien. Vårdhygieniska aspekter vid ny- och ombyggnation samt renovering av vårdlokaler. Svensk förening för vårdhygien..



PTS - PROGRAM FÖR TEKNISK STANDARD

 PTS är ett stöd i lokalförsörjningsprocessen i syfte att 
på ett effektivt sätt kvalitetssäkra och ständigt 
förbättra leveransen av ändamålsenliga och 
långsiktigt hållbara lokaler.

Riktlinjer
Typrum

Inredning & utrustning

Tekniska krav Ytskikt

Funktionskrav

Presenter
Presentation Notes
- som nätverk för kunskapsutbyte och som IT-stöd i lokalförsörjningsprocessen- startade i Jönköping, främst till för ombyggnader i starten- successivt fler landsting från 2004, nu 16 av 21 landsting- varje landsting kan skräddarsy och välja vilka typrum man vill använda--------------------------------------------------------------------(Att beskriva lägsta godtagbara standard på lokaler för att hälso- och sjukvårdshuvudmännen effektivt och hållbart ska kunna möta samhällets behov av vård för dagens och framtida vårdtagare.)



PTS - PROGRAM FÖR TEKNISK STANDARD

 Typrum:
• Behandlingsrum
• Undersökningsrum
• Operationssalar
• Expeditioner
• Hygienrum osv.

 Krav:
• Storlek
• Akustik
• Hygien
• Luftflöde
• Inredning och utrustning
• Ytskikt

Presenter
Presentation Notes
Den här delen innehåller krav på de vanligast förekommande rummenFrivillighet; det finns 210 typrum, och man väljer vilka man vill använda för respektive landsting, tex 15 sorters undersökningsrum.Man skiljer på typrum och funktionsyta, funktionsyta är en del av ett rum, tex plats för tvättställ, pentry, vårdplats, expeditionsplats för 1 person, dessa beskrivs med krav på inredning och utrustningslistaTre nivåer;GemensamLandsting/regionProjektPTS fokuserar på kraven, inte lösningarna, bara några få rum eller funktionsytor är illustrerade. Ett objektsbibliotek för inredning och utrustning är under uppbyggnad – INTE RUM., de finns några som  PDF



Konceptprogram
Samordning - start 2009 i Stockholm

Presenter
Presentation Notes
www.locum.se



KAROLINSKA HUDDINGE
LOCUM
WHITE ARKITEKTER

SÖDERSJUKHUSET 
LOCUM
LINK ARKITEKTUR

DANDERYDS SJUKHUS
LOCUM
WHITE ARKITEKTER

Presenter
Presentation Notes
Jag arbetade på Locum, NKS programarbete hade börjat samtidigt flera stora operationsprojekt. StuprörUppdrag från chefläkare, SAMORDNAProjekten gjorde halt.Alla byggs nuWhiteLink



KONCEPTPROGRAM

Konceptprogrammens syfte:

 Samordning av programarbete, nybyggnad

 Standardisering av lokaler, vård- och stödprocesser

 Enhetligare analyser

 Effektivare vård

 Säkrare vård

 Långsiktigt hållbara byggnader

Presenter
Presentation Notes
Säkrare ÄN om alla gör det var för sig.



KONCEPTPROGRAM

 Tvärgrupper kring vårdens gemensamma processområden

 Svaret - ”konceptprogram”, riktlinjer för bärande idéer med 
konceptlösningar

Exempel samband slutenvårdskirurgi

Presenter
Presentation Notes
Tre sjukhus plus NKSUppgift att dra nytta av varandra trots att det är olika bolag.Svaret från oss blev KPKoncept betyder övergripande bärande idéProgram betyder riktlinjeVerksamheter o slkalbyggnadEx Illustrerade flöden och samband



SPRI GÄVLE 

KONCEPT-
PROGRAM

Operationssal 60 m² Operationssal 60 m²

Uppdukningsrum

Steril-
tvätt

Presenter
Presentation Notes
I Sverige har vi många operationsavdelningar som är formade av råden från SPRI, till vänster.Exempel på innovation, vid ett avde 7-8 mötena  med arbetsgrupperna kom operationsgruppen på att vi skulle ha uppdukningsrummet mellan salarna. Detta tillämpades nästan direkt vid ett av Whites projekt i Gävle nya operationshus. Nu finns det operationsprojekt runt om i landet som följer KP. 





KONCEPTPROGRAM

Några krav och strategier för nybyggnad:

 Tydlig byggnadsstruktur

 Sammanhängande ytor

 Tydlig kommunikationsstruktur

 Måttsystematik

Presenter
Presentation Notes
SkalbyggnadVisar 4/15 krav, att ställa vid nybyggnadAmbitionsnivån var hög för generalitet o flexibilitetI KP för skalbyggnad finns det krav med rubriker, inga siffror eller mått, mer än på lastkapacitet 6 kN/kvm, (för övrigt det enda som ändrats mellan 2009 och 2014.)När vi tog fram KP var jag rädd att det skulle bli en hyllvärmare, men det har det inte blivit, tvärtom har de spridits snabbt och även upplägget med konceptprogram. Och nu vet jag att Sykehusbygg ska börja.-------------------------------------------------------------------------------------------Ev senareSamtidigt kan jag konstatera att det inte skett någon öppen utvärdering av om det är bra. Jag undrar om det inte är allra bäst för operationer med kort knivtid och snabba byten  och om det genererar för långa avstånd. 



KONCEPTPROGRAM

KONCEPTLÖSNINGAR

Presenter
Presentation Notes
Varje krav illustreras med exempel på lösningar Tydlig byggnadsstrukturSammanhängande ytorTydlig kommunikationsstrukturMåttsystematik 



Danderyds sjukhus - Projektets ide och struktur
LOCUM
White arkitekter

NKS – programskede
Stockholms läns landsting
White arkitekter

Funktionsenhet =
typrum + stödfunktion

Avdelning = 
flera funktionsenheter
+ gemensam stödfunktion

Presenter
Presentation Notes
KP ett stöd, ska omsättas i praktiken, ger olika lösningar som beror på omgivande byggnader, flöden, dagsljus, utblickar osvExempel Danderyds akut och operationsbyggnad, beskriver strukturen anpassad i sin inplacering och kommunikationsstruktur med alternativa lägen för korridorer.Exempel NKS som systematiserade avdelningen i funktionsenheter och stödfunktioner.



PTS / CVA tar fram konceptprogram:
 Den goda vårdavdelningen
 Högteknologiska vårdmiljöer
 Administrativa arbetsplatser inom vården
 Verifiering av byggherrens krav med hänsyn till BIM
 Lokaler för öppenvård

Arbete pågår:
 Planerings-och utvecklingsmodell för vårdbyggnader 
 Lokaler för psykiatri
 Uppdatering av ”Den goda vårdavdelningen”

KONCEPTPROGRAM

Presenter
Presentation Notes
PTS tar också fram Konceptprogram, de finansieras av PTS och det görs av Chalmers, på (Centrum för vårdens arkitektur) CVAs regi, dvs utvecklingsprojekt initierat av de 16 landstingen bakom PTS. De är tänkta att användas initialt i projekt som diskussionsunderlag. Jag kan vittna om att det fungerar.Dessutom har landstingen egna konceptprogram, tex typvårdcentral som håller på att tas fram i Skåne. Exemplen här är från Chalmers CVA----------------------------------------------------------------Locum:Rum på vårdavdelningEntréerLokaler för god vård - Psykiatrisk heldygnsvård Receptions/kassadisk för allaRegion SkåneTypvårdcentral(PTSDen goda vårdavdelningen		år 2010-2011•Högteknologiska vårdmiljöer	år 2012-2013•Administrativa arbetsplatser inom vården	år 2014-2015•Verifiering av byggherrens krav mht BIM	år 2014-2015•Lokaler för öppenvård		år 2015-2016Pågår PTS…•Planerings-och utvecklingsmodell för vårdbyggnader •Lokaler för psykiatri•Uppdatering av ”Den goda vårdavdelningen”)



Digitala arbetssätt inkl BIM



DIGITALA ARBETSSÄTT & BIM SOM STÖD

 Möjliggör realisering av ökad komplexitet

 Testa fler varianter

 Förenklar standardiserat arbete

 Tar bort tråkjobb och minskar risk 

 Demokratiserar processerna och skapar engagemang

Presenter
Presentation Notes
Utifrån våra erfarenheter i Sverige kan vi konstatera att:- Våra vårdbyggnader innehåller allt fler funktioner och kravställningar, informations som ska finnas tillgänglig under projektering, produktion och framför allt under drift och förvaltning.  Dagens digitala lösningar förtydligar problem och konsekvenser i denna komplexa värld så att bra beslut kan fattas i olika delar av processen. - Digitala arbetssätt är enkla att anpassa när det finns tydliga processbeskrivningar med konkretiserade leveranser och på så kan BIM och andra digitala arbetssätt förenkla och kanske till och med göra standardiserat arbete roligt...Tekniken möjliggör på riktigt en minimering av ”tråkjobb”,  repetitiva arbetsuppgifter automatiseras enkelt och samtidigt minskar risken för mänskliga fel… Fler kan vara med och bidra i processen utifrån sina förutsättningar med dagens digitala lösningar, man behöver inte längre kunna läsa 2D ritningar för att kunna delta och bidra, processerna demokratiseras och skapar engagemang!



EN PAPPERSKORGS RESA I  NKS

Presenter
Presentation Notes
Exempelvis kan man i NKS följa en papperskorg från tidiga skeden hela vägen in i driften, från kravställning till BIM objekt i designmodell till drift och underhålls instruktioner kopplade till QR kod på den fysiska papperskorgen i det aktuella patientrummet. 



NYA PERSPEKTIV => BÄTTRE FÖRSTÅELSE

Presenter
Presentation Notes
I ett tunnelbane projekt förstod konstruktören att en pelare behövde flyttas efter 2 minuter i VR modellen - 



STANDARDS DIGITALA ARBETSSÄTT

 Top Down vs Bottom up, UK vs Swe

 Co-class

 AMA

 Locum

Presenter
Presentation Notes
I UK har man nationella riktlinjer med rejält mycket dokumentation. Dessa riktlinjer togs fram och ålades projekt av en viss storlek innan branschen egentligen hade tagit till sig tekniken än mindre förstått nyttan.I Sverige har saknas den typen av heltäckande nationella riktlinjer, istället har BIM används för att hantera extra tuffa utmaningar så som stora komplexa NKS eller Top hemliga ny- och ombyggnationen av Regeringskansliet. Riktlinjer tas fram i varje projekt utifrån projektets förutsättningar och med tydligt definierade värden som önskas uppnås.Det är inte frågan om att något är bra eller dåligt det är bara olika. I UK fanns de nationella riktlinjerna innan erfarenheten vilket skapade förvirring, man förstod inte varför medans Sverige uppfinner hjulet i varje projekt men kan BIM på riktigt.Co-class är Sveriges nya (BIM anpassade) klassifikationssystem för byggdelar genom hela processen från planering till rivningAMA (Allmännna material- och arbetsbeskrivningar) – omarbetas för BIM mm innebär att AMA Funktion jackar in i livscykelprocessen (livscykelsteg nr 2 i CoClass och LOD matrisen). Funktionskrav uttrycks som kravegenskaper till objekt (klasser). Det kan vara krav på byggnadsverksnivå, rumsnivå, systemnivå eller komponentnivå.Vi tar fram metoder för att verifiera kravegenskaperna och de funktionella kravegenskaperna lever kvar parallellt med de utförda egenskaperna ända till förvaltningen. Locum – omfattande och relativt kompletta riktlinjer för BIM, nu senast för kalkyl, även fokus på mjuka värden så som dialog – förståelse för varandras behov



DIGITALA ARBETSSÄTT & BIM UTMANINGAR

 Projekt styrs ofta utifrån traditionella metoder där den nya 
teknologins möjligheter inte nyttjas och dess förutsättningar inte 
beaktas

 BIM/digitala arbetssätt är ytterligare en silo, en expertis bland 
övriga

 Upphandlingar utan specifikation av digitala informations-
leveranser eller precisering av digitala möjligheter och 
förutsättningar

 Avsaknad av mottagningskontroll och process för förvaltning av 
informationsmodell

 Otydliga skedes definitioner



Sammanfattning



SAMMANFATTNING

 SPRI lever kvar i existerande byggnader

 PTS för riktlinjer, typrum, utvecklingsprojekt - frivilligt

 I Sverige har vi inte standarder för processer och begrepp

 Konceptprogram, vedertaget arbetssätt, men inte samlat

 Standard är bra om det används rätt

 Ingen vill ha SPRI, men vi saknar en plan för sjukhusutbyggnad, 
central rådgivning och strukturerad kunskapsinhämtning

 Innovation måste få ta plats i projekten, låt det ske!

Presenter
Presentation Notes
Jag tror att inte många i Sverige vill ha SPRI tillbaka, däremot saknar vi den nationella kartan över var vi ska satsa, vi saknar central rådgivning och vi saknar strukturerad kunskapsdelningLennart Ring ”Alla argument som används mot en central detaljstyrning 1989 kan idag höras, som goda skäl för att återinföra någon form av centrala riktlinjer”



Hej! Anna Motgomery / 
Utvecklingsansvarig Vård & Hälsa
Standard / 15 mars 2018

#whitearkitekter
@whitearkitekter

Presenter
Presentation Notes
SPRIs historia finns beskriven i en rapport som Chalmers gav ut 2017, författare Lennart Ring.www.locum.sewww.chalmers.se/sv/centrum/cva
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