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Är standardisering av godo, 



Är standardisering av godo, 

eller av ondo?



Är standardisering av godo, 

eller av ondo?

Är denna förenlig med att skapa en 

Helande / Läkande arkitektur?



Det är något i luften som irriterat surrar …

… det kliar lite på arkitekternas ryggar!





• Politisk ambition att öka 

sjukvårdsbyggandet

• Stor efterfrågan på 

arkitekttjänster

• Fortsatt låga arkitektarvoden

• Fastighetsförsörjarna hinner 

inte med att leda processer 

och projektering

• Det finns bristande kompetens 

hos fastighetsförsörjarna

• Mer fokus på byggkostnad –

mindre på verksamhetsnytta

• Ökad influens från 

entreprenörer via 

parteneringprocesser

• Få arkitekter på beställarsidan 

– svårare för arkitekter att få 

gehör för ”mjuka värden”



Psykiatri, Tävling m PLOT

St Olavs hospital, Trondheim

2004

Nytt sikkerhetsbygg, Östmarka

Totalentreprise m lösningsförslag

2018 -



40 % lavere byggekostnad og 25 % mer effektive 

planleggingsprosesser 

Ann Elisabeth Wedö, Administrerende direktør

Med kvalitet og produktivitet i blikket

Sykehusbygg 2016

”
”



Linköpings US

Projekteringsstart: 2010

Inflyttning: 2016

Byggnadsyta: 65.000 m2

Ursprunglig byggkostnad: 2300 milj kr.

Slutlig byggkostnad: 2100 milj.kr

Stigande byggkostnader och utdragna planeringsprocesser …

Nytt barnsjukhus, Göteborg

Projekteringsstart: 2010

Inflyttning: 2020

Byggnadsyta: 33.000 m2

Ursprunglig byggkostnad: 625 milj kr.

Slutlig byggkostnad: 1500 milj.kr



Ann Elisabeth Wedö

Med kvalitet og produktivitet i blikket

Sykehusbygg 2016 



Ann Elisabeth Wedö

Med kvalitet og produktivitet i blikket

Sykehusbygg 2016 



 En otroligt ökad informations-

mängd att hantera i dagens 

projekt

 Förbättrade möjligheter att 

uppdatera material

 Förbättrad visualisering (3D)

 Mängdhantering och kalkyl

 Kollisionskontroller

 Nyttjandet av olika databaser

 Norge ligger före Sverige…

… här finns absolut 

effektivitetsvinster att göra

 Otroligt ”framtunga processer” 

i tidiga skeden innan huset 

ens fått form. Barnsjukkdom?

 Revit tungarbetat i inledande 

skeden.

 Ojämnt fördelad 

datakunskap/datamognad

 För stor tilltro till BIM – en 

modern ”Gökunge”?!

… BIM skapar inga sjukhus

+ -plus minus



 Standardrum betraktas ibland 

som ”Gör så här” istället för 

”Ett underlag” för diskussion

 Skall standardisering avse 

krav eller lösningar? En 

kravblankett eller en komplett 

digital modell?

 Standardrummen måste 

justeras med avseende på 

byggnadernas geometri, mm

 Standardrummen måste 

anpassas till köp av 

utrustning

 Hur involveras nyttjarna -

kostnad eller investering?

…Standarder kan leda till  

adderandet av krav, och tvärt 

emot ambitionen, driva 

kostnader! 

 Ett gemensamt underlag för 

standardrum, byggt på 

beprövad erfarenhet, är ett 

viktigt basmaterial.

 Vi behöver standardrum i 

planläggningen av de stora 

sjukhusen.(viktigt för att 

kunna driva parallella 

processer - Clinical design, 

Core and Shell, )

 Vi behöver standarrum i 

dialogerna med nyttjarna.

+ -plus Minus / frågetecken



 Är det nu det skall ske? Tredje 

gången gillt? 1930, 1960, 

2010?

 Bättre kvalitet – enheter 

levereras från verkstäder där 

arbetet skett inomhus

 När blir ”kvanitet en kvalitet”

+ -plus minus

 Risk för torftig och enehanda

utformning

 Adderande av liknande 

enheter

 Institutionskänsla / 

sjukhusfabrik

 När blir ”kvanitet en kvalitet”? 

Tillräckligt bra duger.



 Tidigare upphandlingar på 

mer diffust underlag.

 Ökat inflytande för 

entreprenörer (problem för 

arkitekter…)

 Partneringsprocesser:  

Ojämna styrkeförhållanden 

och bristande insyn i ekonomi 

+ -plus minus

 Partneringprocessen, 

gemensamt åtagande / 

gemensamma mål

 Ett sätt att finna mer precisa 

kostnader i tidiga skeden



Det finns anledning till att söka minska kostnader för 

planering och byggande!

Byggkostnader och tidsplaner behöver beräknas och 

hållas för att bibehålla trovärdighet!

Också arkitekter kan bidra i det arbetet!



Bakom ambitionen om en utökad standardisering finns

ofta tanken på att det skall ge ökat utbyte för 

viktigare och mer kreativt (arkitekt-)arbete.

Blir det så?



Lokalkostnader 5-7%

 Men kan frågan om kostnaderna för vårdens 

byggnader reduceras till att handla om tid 

och kostnader för planering och byggnation?

 Kostnaderna för vårdens lokaler utgör 5-7% 

av landstingets kostnader

 Finns det andra delar av arkitektarbetet som 

kan påverka de andra 93-95% av vårdens 

kostnader?

 Helande, eller läkande, 

arkitektur

 Verksamhetsutveckling

Lokalkostnader 5-7%

Övriga kostnader 93-95%
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Evidence-based medicine is the 

conscientious, explicit and judicious use of 

current best evidence in making decisions 

about the care of individual patients. 

(Sackett D, 1996)

Evidence-Based Design is a 

process for the conscientious, explicit, and 

judicious use off current best evidence 

from research and practice in making 

critical decisions, together with an informed 

client, about the design of each individual 

and unique project.”

(Hamilton and Watkins, 2009, p.9) 



Doften av evidens …



Den som tillhör hälso- och 

sjukvårdspersonalen skall utföra sitt 

arbete i överensstämmelse med 

vetenskap och beprövad 

erfarenhet

Lag (1994:953) om åligganden för personal inom hälso-

och sjukvården. Allmänna ålägganden. 2§.



1956

The Stress of Life

Hans Selye
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1984

View Through a Window May Influence

Recovery from Surgery

Roger Ulrich



http://www.healthdesign.org/

1993

The Center for Health Design - CHD



Forskningsöversikter





In a June 2012 workshop Kirk Hamilton reported 

that a highly respected physician claimed only 

15% of current medicine is based on 

evidence, so Hamilton speculated that only 5%
of potentially useful evidence might be available 

for architecture.

Andel baserad på
evidens resp erfarenhet

evidens

erfarenhet

Försäljning

evidens

erfarenhet
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2007 
Byggnaden ger ett utmärkt stöd för 

uppfattningen att arkitekturen I väsentlig 

grad kan befrämja patienters läkande

(Forum Vårdbyggnad, 2007, s. 2)



2009 / 2010
Arkitektur som medicin –

arkitekturens betydelse för behandlingsresultatet 

inom psykiatrin



2012
Towards a design theory for Reducing Aggression 
in Psychiatric Facilities



2012
Towards a design theory for Reducing Aggression 
in Psychiatric Facilities

9(10)





Attraktivitet
- Placebo - förväntanseffekter

Ulrich, R (2012) Evidensbas för vårdens arkitektur 1.0



 Vi bedömer vårdens kvalitet utifrån det man visuellt 

kan erfara

 …den fysiska miljön har ibland större effekt än 

förväntat!

 Om en attraktiv miljö ökar våra förväntningar på att bli 

frisk …

 … blir då inte attraktiva lokaler en investering?



Sandal, L. F. et al. (2015) Exploring the effect of space 

and place on response to exercise therapy for knee and 

hip pain—a protocol for a double-blind randomized 

controlled clinical trial: the CONEX trial.



Neurosciene

ANFA

Accademy of Neurosceince for Architecture
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Bild ur bildspel: Boubou Halberg, Karolinska Institutet, jan 15, 2016

Neonatal intensivvård, KI, 

Huddinge



Peter Fröst, Centrum för vårdens arkitektur

Design – Dialog - Process



Lokalutveckling + verksamhetsutveckling = sant!

Peter Fröst, Centrum för vårdens arkitektur



Peter Fröst, Centrum för vårdens arkitektur. SWECO

… en ny fysisk miljö …



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

- 15 % i tid

- 14 % i tid

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



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



Lokalkostnader 5-7%

 Men kan frågan om kostnaderna för vårdens 

byggnader reduceras till att handla om tid 

och kostnader för planering och byggnation?

 Kostnaderna för vårdens lokaler utgör 5-7% 

av landstingets kostnader

 Finns det andra delar av arkitektarbetet som 

kan påverka de andra 93-95% av vårdens 

kostnader?

 Helande, eller läkande, 

arkitektur

 Verksamhetsutveckling

Lokalkostnader 5-7%

Övriga kostnader 93-95%



1. Den goda vårdavdelningen, PTS

2. Högteknologiska vårdmiljöer OP+IVA, PTS

3. Administrativa arbetsplatser i vården och dess förvaltningar, PTS

4. Lokaler för framtidens öppenvård, PTS

5. SiS vårdmiljö, SiS

6. Psykiatri , PTS/Helsebygg 2017-

Konceptprogram, dynamisk planeringsfilosofi, 

designdialog …
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2 
- sätt att se på världen
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FÖRNUFT & KÄNSLA

Sense =    The scientist

Sensibility =    The artist
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tudelningen:

kropp  - själ

realism  - idealism    bbbbbbbb

objektivt  - subjektivt

hårda värden  - mjuka värden

mätbart  - omätbart

förnuft  - känsla    

vetenskap - konst

renässans   - gotik p

barock  - nyklassicism

romantik  - realism

funktionalism  - nationalromantik

teknisk högskola  - konstakademi

Denna diskussion om känsla och förnuft, om 

subjektiv smak och objektiva fakta, om känsla 

respektive vetenskap, om konstnärlighet och 

kunnande, är inget nytt för vår tid. Den väger 

olika tungt under olika perioder
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Från subjektiv smak till objektiva fakta

- Acceptera, 1930

- Framtidstro

- Industrialisering

- Vetenskap



Kontorshuset

Garnisonen 1970



Miljonprogrammet

Hammarkullen, Göteborg 

1970



Huddinge sjukhus

Stockholm, 1970
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Nya Karolinska Solna
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Den som tillhör hälso- och 

sjukvårdspersonalen skall utföra sitt 

arbete i överensstämmelse med 

vetenskap och beprövad 

erfarenhet

Lag (1994:953) om åligganden för personal inom hälso-

och sjukvården. Allmänna ålägganden. 2§.





Tyst kunskap /

/tacit knowledge



”Den är inte bara ‘intuition’, inte bara 

någon slags oförklarlig ‘förmåga’ eller 

‘begåvning’. Den är det direkta resultatet av 

en kontakt med den grundläggande 

verkligheten.”

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

265.
. 



Den högsta av alla uppgifter…är att nå fram till 

universella, elementära lagar utifrån vilka man 

kan bygga upp hela världsalltet genom ren 

deduktion. Det finns ingen logisk väg fram till 

dessa lagar; de kan bara nås genom 

intuitionen, byggd på en vänskaplig 

förståelse för erfarenheten.

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

1978)
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Det är ovetenskapligt att lämna 

känslorna utanför!

Vi måste ha respekt för det vi inte vet!

. 



Hur bygger vi kunskap
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Hur bygger vi kunskap? 
Hur bygger vi kunskap
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Vi måste bli bättre på

att utvärdera det vi gör!

Hur bygger vi kunskap?

• Det finns bara ” en väg” …

• Kvalitetssystem, kontinuerligt förbättringsarbete

• Forskning och utveckling = ”framtidens vardagsmat”

• Ökat utbyte med akademin

• Initiera studier vid projektstart, involvera verksamhet m fl

• Gör POE – Post Occupancy Evaluation





Slutkläm …
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Är standardisering av godo, 

eller av ondo?



Är standardisering av godo, 

eller av ondo?

Är denna förenlig med att skapa en 

Helande / Läkande arkitektur?



Är standardisering av godo, 

eller av ondo?

Är denna förenlig med att skapa en 

Helande / Läkande arkitektur?

Det beror på …



Driver standard mot en enformig gestaltning? Är det 

okej om vi har ont om pengar? Svår fråga, men det 

finns en risk i att besparingar ger utrymme för hårt 

drivna standarder och likriktning. Någon måste våga 

betona och värna om helheten. Vare sig funktion 

eller ”arkitektur” är något man kan lägga till / addera 

när väl alla standarder är uppfyllda.  

”

”
T A C K !

Stefan Lundin

stefan.lundin@white.se

Arkitekt och partner, White arkitekter

Teknisk licentiat, Centrum för vårdens arkitektur, Chalmers

Norsk sykehus- och helsetjenstetforening - Oslo 15 mars 2018

mailto:stefan.lundin@white.se

