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I mitt examensarbete har jag haft som ingång att titta på det 
tvärvetenskapliga ämnet miljöpsykologi, det vill säga sam-
banden mellan arkitektur och psykologi. Jag har riktat in mig 
på området vårdmiljöer i allmänhet och psykiatribyggnader 
i synnerhet. Mitt arbete har bestått av att studera en befintlig 
byggnad: Nyköpings psykiatriska kliniker, som är en del av 
sjukhusområdet i Nyköping och ritades av ELLT Arkitekter 
i slutet av 1960-talet. Mina studier av den befintliga allmän-
psykiatriska avdelningen har genomförts med platsbesök och 
intervjuer av vårdpersonal.

Min frågeställning lyder: Vilka designaspekter bör man ta hän-
syn till vid utformandet av en allmänpsykiatrisk klinik? 

Den första delen av projektet bestod till största del av resear-
ch inom området, studier av de forskningsresultat som finns 
inom området evidensbaserad design i vårdmiljöer. Jag har 
även studerat tre olika referensbyggnader: Vidarkliniken i 
Järna, Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg samt Gävle 
Krematorium av ELLT Arkitekter. Den sistnämnda referensen 
valdes eftersom den har konceptuella likheter med Nyköpings 
psykiatriska kliniker, jag ville se hur arkitekterna tidigare 
arbetat med just ljus och rumssekvenser i en byggnad avsedd 
för människor i sorg. Jag har studerat referenserna dels genom 
inläsning, dels genom intervjuer av arkitekterna samt med 
egna upplevelser av byggnaderna genom studiebesök. 

Efter en sammanfattning av researchfasen landade jag i mitt 
förslag: en tillbyggnad i anslutning till den befintliga byggna-
den som binder samman två exciterande huskroppar för att 
omsluta en central innergård. På så sätt blir den tillgänglig för 
patienter att vistas där fritt, dygnet runt. Genom att stänga 

innergården från allmänheten öppnas den upp för patienterna 
som vistas på de olika avdelningarna som omger innergården.

Jag har arbetat med tre användarperspektiv: patienten, vård-
personalen och besökaren. De har alla olika behov, men om 
samtliga tillgodoses hjälper de varandra och positiva ked-
jereaktioner uppstår. Det uppnås genom utformandet av så 
kallade stressreducerande designfaktorer. 

De designaspekter som jag främst har tagit hänsyn till är fria 
siktlinjer, små enpatientrum (för att de ej ska kunna användas 
som dubbelrum), en tillgänglig innergård med fria siktlinjer, 
positiv avledning i form av natur utanför fönstren och stora 
insläpp av dagsljus. Jag har även lagt stor vikt vid rumssam-
banden – till exempel är flera mindre förråd med förbruk-
ningsartiklar placerade längs med den centrala korridoren på 
avdelningen – i syfte att effektivisera vårdpersonalens arbete 
och därmed ge mer tid med patienterna.

Ett designkoncept som jag har använt mig av, inspirerat av 
Gävle krematorium, är att behålla vissa väggar helt stängda 
och istället använda ett högt sittande glasparti som ljusin-
släpp. På så sätt släpper man in ljus och omkringliggande 
natur utan att den som vistas i rummet känner sig instängd el-
ler sedd utifrån. Väggarna står starka och omfamnar rummet, 
släppet mellan vägg och tak ger en känsla av rymd och ljus. 
Alla horisontella väggar består av betong. De vertikala väg-
garna består antingen av trä eller ett tunt glasparti, vilket mer 
uppfattas som ett släpp mellan väggar. Mitt syfte med detta är 
att släppa in ljus och möjliggöra utblickar, utan att personerna 
som vistas i rummen känner sig sedda utifrån. 

Ortofoto Nyköpings Psykiatriska kliniker 1:5000 (A4)
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Vidarkliniken i maj 2019. Ritat av Erik Asmussens Arkitektgrupp, uppförd åren 1983-1987.

Arkitekturen bakom Vidarkliniken i Järna baseras på Rudolf 
Steiners antroposofiska lära om människan och dennes behov. 
Byggnaden slingrar sig fram i det sörmländska landskapet 
som en orm och omfamnar en central medicinträdgård. Det 
finns knappt en rät vinkel i byggnaden, överallt finns sneda 
skärningar och arbetade detaljer att fästa blicken vid. Alla 
intressanta vinklar skapar skuggspel och liv, vilket fångar 
intresset hos patienter och besökare. Byggnaden har fyra 
vårdavdelningar med patientrum placerade på varsin sida av 
en slingrande korridor. En av tankarna bakom den svängda 
korridoren är att väcka en nyfikenhet att se vad som finns 
bakom hörnet. Man anar ett ljus i slutet av korridoren och 
följer man den når man till sist en glasad dörr som leder ut till 
naturen utanför. Många av patienterna som visats på kliniken 
lider av kraftig utbrändhet, depression eller smärta, för dem 
kan det vara ett stort steg att orka gå hela korridoren bort. 
Dock behöver de inte lämna sitt patientrum för att ta del av 

naturen utanför, fönstren i vårdrummen är placerade i siktlin-
je från sängen. Taket har vinklar och en detaljeringsgrad som 
fungerar positivt avledande och stimulerande för ögat, även 
om man inte har kraft att lämna sängen. 

Verksamheten på kliniken är stor och byggnaden rymmer 
både vårdcentral, apotek, en stor matsal med tillredningskök 
samt rum för olika former av arbetsterapi. Det finns möjlighet 
att utöva läke-eurytmi (en sorts rörelsekonst till musik) måle-
ri, skulptur i lera, metallverkstad och textilarbeten. Det finns 
även behandlingsrum för helande bad, massage och akupunk-
tur. På varje avdelning ryms även dagrum med ett mindre kök 
och en öppen spis. Där kan patienterna umgås i en hemlik 
miljö. En del av den terapeutiska behandlingen  kan också 
ske genom promenader ute i naturen, i landskapet som finns 
precis utanför. 

Referens: Vidarkliniken i Järna



Patientrum vid Rätts Psykiatriskt Centrum i Trelleborg av BSK Arkitekter. Invigd 2016. Foto: Max Plunger.

Rätts psykiatriskt centrum i Trelleborg ligger i utkanten av 
staden, i gränslandet mellan stad och naturlandskap. Arki-
tekterna på BSK arbetade med ledorden rymd, ljus och gröna 
utblickar. Mycket av arkitekturen baseras på tankar om att 
skapa trygghet genom överblickbarhet, både för personal och 
patienters skull. Det handlar om att synas, men inte känna sig 
övervakad. 
Grundtanken bakom byggnaden är enkel, själva huskroppen 
agerar mur runt en stor central innergård. De administrativa 
arbetsplatserna är belägna mot huvudentrén och staden, pa-
tienterna visas på någon av de tre avdelningarna som sträcker 
ut sig som tre spetsar mot åkerlandskapet den skånska myllan. 
Patienterna har förutom tillgång till den stora centrala inner-
gården tillgång till någon av de två mindre atriumgårdarna på 
sin avdelning, de är öppna mot himlen och har grönska samt 
en bänk där patienten kan sitta och läsa. Atriumgårdarna är 
glasade mot avdelningen och korridoren är lagd kring dem, 

vilket innebär att man ser om det vistas någon ute på gården 
eller ej. Detta är viktigt för möjligheten att kunna välja om 
man vill vistas där tillsammans med en annan patient eller 
inte. Konfrontationer och konflikter mellan patienter uppstår 
ofta i trängre utrymmen och genom de goda siktlinjerna på 
avdelningen, samt rymden i de gemensamma utrymmena 
kan patienterna själva justera avståndet till övriga personer 
på avdelningen. Det är viktigt att förstå att patienterna inte 
visats i byggnaden av fri vilja och de har inte heller kunnat 
välja vilka personer de har omkring sig. Därför är möjligheten 
att kunna påverka sin närmaste miljö och känna att man själv 
har kontroll över utrymmet viktig. Sedan invigningen av RPC 
2016 har antalet våldsamma situationer mellan patienter samt 
bältesläggningar minskat radikalt i jämförelse med situatio-
nen i de tidigare lokalerna. 

Referens: Rätts Psykiatriskt Centrum i Trelleborg



Gävle Krematorium i November 2019. Ritat av ELLT Arkitekter 1954.

Gävle krematorium har vid första anblick kanske ingenting 
med psykisk hälsa att göra. Men det är en andaktsfull plats 
för människor i sorg. Arkitekterna bakom byggnaden, ELLT 
(vilket är samma kontor som ritat Nyköpings psykiatriska 
kliniker) har i sin renaste form arbetat med ljus, mörker och 
kontrasterna däremellan. De har arbetat med rumssekvenser, 
medvetna om hur man skapar stämningar i olika rum med 
hjälp av rymd, ljus och enkla ”släpp” av glas från de tunga, 
stöttande betongväggarna. När man närmar sig byggna-
den utifrån ser det nästan ut som om den rests ur marken 
på platsen. De återkommande materialen är en rå betong, 
obehandlade furutiljor och glas. De matrisgjutna betong-
väggarna har tydlig ådring av det ohyvlade furuvirket som 
använts som gjutform och livet i matrisgjutningen spelar med 
de grova trädstammarna i skogen. Taket på byggnaden bärs 
upp av stålpelare och referensen till tallarna utanför är tydlig. 
Distansen mellan de bastanta betongväggarna och det stora, 

utskjutande taket som skapas av glaspartiet ger illusionen 
av att taket svävar likt tallkronorna i skogen intill. Byggna-
den upplevs lite som en labyrint, det är svårt att förstå sig på 
den och trots att jag gått ett varv runt den, samt upplevt alla 
rum inifrån har jag fortfarande svårt att begripa hur allt hör 
samman.

Inne i kapellen håller de ungefär två meter höga, tjocka 
betongväggarna om rummet och man behöver inte känna sig 
sedd utifrån. De tunga och mörka materialen till trots upplevs 
byggnaden som ljus. Släppet av glas mellan vägg och tak gör 
att dagsljuset silas in mellan tallskogen utanför och skogens 
ljus lyser upp. Över hela byggnaden vilar en stämning av an-
dakt och respekt för naturen. Byggnaden lever verkligen upp 
till sitt namn - skogsljus. 

Referens: Gävle Krematorium



Del av innergården mellan de två psykiatriska vårdavdelningarna, sedd från norr. 

Flygeln av hus 16 sedd från skogen. Ett arkitektoniskt grepp genomgående för de psykiatriska byggnaderna är de externa 
trapphusen med tunga, stängda väggar likt en mur. Mellan muren och fasaden är en tunn, genomsiktlig glasfasad. 

Trapphusen lyser upp som en lykta under dygnets mörka timmar. 

Nyköpings Psykiatriska Kliniker ritades åren 1962-1969 av 
ELLT Arkitekter. Klinikerna är placerade i utkanten av Nykö-
pings sjukhusområde, precis intill ett naturreservat och med-
närhet till Nyköpings stadskärna samt goda kommunikationer 
ut mot landsbygden som omger staden. Byggnadskropparna 
är suterränghus och ligger i en svagt lutande backe upp mot 
skogen. Byggnadsvolymerna är förhållandevis låga och håller 
om landskapet de befinner sig i.  Redan av att titta på byggna-
den ur ett fågelperspektiv ser man att tankarna bakom bygg-
naden är rationella och strukturella. Ursprungligen ritades de 
fyra sick-sack liknande byggnadsvolymerna närmast skogen 
som psykiatribyggnader. Under senare år har dock verksam-
heten komprimerats till de två vänstra huskropparna. De två 
högra byggnadskropparna har byggts om till ett äldreboende 
samt ett demensboende. 

Till skillnad från ELLTs tidigare projekt Gävle Krematorium 
kan man se att arkitekterna varit hårt hållna. En arkitektonisk 

kvalité som känns bekant från Gävle Krematorium är ett släpp 
av glas vid alla trapphus. En kraftigt utskjutande massiv vägg 
placerad några meter från fasaden markerar den vertikala 
rörelsen genom huskropparna. Står man utanför trapphusen 
kan man se frakt igenom dem och efter mörkrets inbrott lyser 
de upp som små lyktor mot skogen och gångvägen utanför. 

ELLT Arkitekter grundades 1954 av fyra kurskollegor från 
KTH: Alf Engström, Gunnar Landberg, Bengt Larsson och 
Alvar Törneman. De startade kontoret direkt efter examen, 
då de vunnit en tävling om Gävle Krematorium 1954. Efter 
att Krematoriet färdigställts utsågs det till delad vinnare av 
Kasper Salinpriset 1965 tillsammans med Lärarhögskolan i 
Malmö. ELLT blev kända för sitt rationella och strukturella 
angreppssätt, arkitekturen andas både modernism och bru-
talism. Kontoret var verksamt fram till 1978 då det gick ihop 
med A4 arkitekter och bildade Coordinator arkitekter, Vilket 
senare gick ihop med White arkitekter 1991.

Nyköpings Psykiatriska Kliniker



Ett patientrum på den allmänpsykiatriska vårdavdelningen. Rummen ritades ursprungligen som enpatientrum, men då 
verksamheten komprimerats används de flesta rum som dubbelrum idag. Både vårdpersonal och patienter upplever brist på 

avskärmningsmöjligheter. Ibland ställer patienter upp garderobsdörren mellan sängarna för att skärma av. 

Utsikt mot innergården från en av patientsängarna. 

Den psykiatriska vården i Nyköping bedrivs idag på tre slutna 
vårdavdelningar, fördelat på två huskroppar. Vårdavdel-
ningarna är uppdelade i en allmänpsykiatrisk avdelning, en 
intensivvårdsavdelning och en psykosavdelning. De är sam-
manlänkade och man kan röra sig emellan dem via de externa 
trapphusen. Patienterna har inte tillgång till några stängda 
utemiljöer utan får möjlighet att gå ut en gång per dag i grupp 
tillsammans med vårdpersonal. Eventuellt kan de gå ut själva 
med en vårdare i mån av tid. 

De flesta patientrummen används idag som dubbelrum, utan 
möjlighet till avskärmning. Det här upplever både patienter 
och personal som störande, då det inskränker möjligheterna 
till informella vårdande samtal som kan uppstå i patientrum-
men. Man undviker helt enkelt att prata om vissa saker när 
det finns en patient till i rummet som kan höra det känsliga 
samtalet. Belysningen i patientrummen är stark, bländande 
och statisk. 

Personalen upplever även en brist i små, enskilda och neutrala 
samtalsrum. I dagsläget får de gå och leta efter någon vrå där 
de kan prata ostört utan att bli hörda av andra patienter eller 
anställda. Läkarna däremot har ibland överdimensionerade 
arbetsrum, där de tar emot patienter. Det är dock ingenting 
någon av parterna uppskattar, då läkarna kan ha privata till-
hörigheter vid sina arbetsplatser och man skulle hellre hålla 
möten i neutrala samtalsrum.

Personalen upplever brist på lokaler för gruppaktiviteter, de 
skulle gärna utöva exempelvis yoga, meditation och mindful-
ness men saknar ett större rum för det. I dagsläget finns inte 
ens ett större mötesrum där all personal får plats. De skulle 
också önska att det fanns möjlighet till fysisk aktivitet i ett litet 
gym, i dagsläget finns det endast en spinning cykel som står i 
ett rum som också används som förråd. 

Verksamheten på den allmänpsykiatriska vårdavdelningen
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Huvudentrén för patienter och besökare nås från väster, vilket 
är det håll man kommer från med bil från Brunnsgatan. Fasa-
den är transparent, av glas, och man ser in i receptionen och 
väntrummet redan innan man har gått in i byggnaden. När 
man tar de första stegen in ser man rakt igenom entrérummet 
och hur rum öppnar upp sig mot skogen. Om siktlinjen inte 
bryts av någon gardin kan man se längs med hela fasaden och 
in i matsalen/caféet, som är hjärtat av huset, lite längre bort.

Efter mötet med en receptionist över en öppen disk kan 
besökaren välja att sätta sig i det yttre väntrummet som är 
mer exponerat, men också har mer kontakt med utemiljön 
utanför byggnaden, eller söka sig längre in och vänta i det inre 
väntrummet som ligger intill innergården. Alternativen är 
anpassade efter syftet med besöket – en chaufför som väntar 
på en patient har möjlighet att välja det yttre väntrummet 
medan en besökare som ska träffa en psykolog för samtalste-
rapi möjligen väljer det inre väntrummet. Ett kapprum delar 
de två väntrummen. Därifrån har besökaren fri sikt över de 
båda väntrummen samt genom korridoren som går genom 
hela våningsplanet och leder bort till husets andra ingång, 
personalentrén.

Det finns tre mötesrum i anslutning till det inre väntrummet: 
ett större för möten om 8 till 12 personer som är väl lämpat 
för gruppterapi, möten med personer från kommunen eller 
mindre personalmöten. Det andra mötesrummet är anpassat 
för 4 till 6 personer och det tredje är ett mindre för enskilda 
samtal. I anslutning till mötesrummen ligger administrativa 
arbetsplatser i form av två kontorsrum för sekretessbelagt 
arbete och ett öppet arbetsrum mellan de två, för mer flexibla 
”drop-down” arbetsplatser. De sistnämnda ligger i siktlinjen 
från byggnadens café och matsal, för att skapa kontakt mellan 
patienter och personal och öka interaktionen. Där kan patien-
ter ta kontakt med personal och vice versa. Samtliga adminis-
trativa arbetsplatser ligger belägna mot söder och den centrala 
innergården som är tillgänglig för patienter dygnet runt. Det-
ta för att kunna ha uppsikt över gården och öka tryggheten, 
men samtidigt utan att patienterna känner sig övervakade.

Personalentrén ligger belägen på byggnadens östra sida, från 
personalparkeringen. Från personalingången når man snabbt 
omklädningsrummet med förvaringsskåp och ombytesbås, 
samt en personaltoalett och ett duschrum. Det är ett gemen-
samt rum för män och kvinnor, men med enskilda bås för 
ombyte, dels för att undvika konflikter för transpersoner och 
dels för att öka sammanhållningen och gemenskapen mel-
lan män och kvinnor. Omklädningsrummet är en plats för 
spontana samtal som ökar kunskap och stärker gemenskapen 
mellan kollegor.

I nära anslutning till omklädningsrummet finns personal-
rummet med pentry, matbord och soffor att vila sig på. Det 
finns även ett vilorum som skulle kunna fungera som ett bok-
ningsbart övernattningsrum om personal som har lång resväg 
skulle behöva sova över mellan långa arbetspass eller om man 
har slutat sent en dag, för att sedan börja ett tidigt arbetspass 
nästa morgon.

Förutom pentryt i personalrummet är personalen välkommen 
att äta tillsammans med patienterna i matsalen som har ett 
eget, större tillredningskök. Köket, som är väl tilltaget med 
förvaring av matvaror, tar även emot leveranser av råvaror 
samt rent sänglinne från tvätteriet och övrigt förbruknings-
material. Från köket finns en mathiss upp till ett litet pentry. 
För de patienter som inte vill ta sig ner till den stora matsalen 
finns möjlighet att få sin mat serverad i dagrummet på plan 
två, eller på sitt eget rum om de inte vill vistas tillsammans 
med andra patienter. 

Längst bort i huset, precis intill personalentrén, ligger husets 
största sal. Den är avsedd, för såväl anställda som patienter, 
till aktiviteter i grupp som exempelvis yogaklasser, enklare 
gruppträningsaktiviteter, filmvisningar, eller föreläsningar.

Tankar bakom utformningen av öppenpsykiatrin, plan 1.

Andra våningsplanet når man via någon av de två trapphusen 
längs med husets långsidor, eller med hissen i anslutning till 
huvudentrén. En lång korridor sträcker ut sig som en kärna i 
mitten, längs med hela avdelningen. Siktlinjen är obruten för 
att skapa överblick. Längs med hela korridoren finns fönster 
från norr som släpper in överljus. Korridoren övergår sedan 
till mer öppna dagrum, där väggarna till höger är av glas för 
att skapa siktlinjer och öka överblickbarheten. 

Alla dörrar till patientrum och mötesrum är inåtgående, för 
att inte överraska personer som rör sig i korridoren utanför 
när en dörr öppnas. Patienter ska även ha möjlighet att ställa 
upp sin dörr till patientrummet om de välkomnar kontakt 
med vårdpersonal. Precis intill det första trapphuset ligger ett 
litet gym placerat till vänster vid glasfasaden, med löpband 
och motionscyklar som har utsikt mot naturen utanför. Till 
höger om ingången ligger två små mötesrum i olika storlek. 
Väggarna är av glas för att vara ljudisolerade samt klädda med 
stående fururibbor som är rumsbildande och som skapar in-
synsskydd men ändå inte bryter siktlinjen helt. Rummen går 
att skärma av inifrån med skira gardiner som går från golv till 
tak om man inte vill bli sedd utifrån.
 
En korridor sträcker ut sig och ger en obruten siktlinje genom 
hela avdelningen. I slutet av korridoren möts man av ljuset 
från ett glasparti i fasaden, med möjlighet att kunna skymta 
verksamheten som sker i stora salen på plan 1. Till höger om 
entrén från det andra trapphuset finns ett par avskilda läsplat-
ser med bokhyllor bakom en spaljé.
 
Det finns nio stycken enpatientrum på avdelningen. Samtliga 
är placerade i norrläge, till vänster om korridoren, inredda 
med ett eget litet badrum med handfat, wc och dusch. De 
är planerade så att personal ska kunna få en överblick av 
hela rummet genom ett fönster i dörren, i syfte att kunna se 
patienten var den än befinner sig. Detta för patientens egen 
trygghet – personalen behöver hålla dem under uppsikt – 
men utan att behöva öppna till patientens rum var gång de 
tittar till dem. 

Ett av rummen är tillgänglighetsanpassat, det ligger närmast 
hissen. Patientrummen är små, minimalistiskt inredda med 

en inbyggd garderob där patienten kan förvara sina kläder 
och tillhörigheter bakom stängda garderobsdörrar. Det finns 
även en liten inbyggd byrå för förvaring av privata tillhö-
righeter under en platsbyggd bänkskiva intill ytterväggen. 
Skrivbordsskivan går helt i liv med underkanten på fönstren 
och fönsternischerna har en skärning på 20 grader för att 
optimera insläppet av norrljus. I taket finns en integrerad gar-
dinskena som håller en tunn, skir gardin som kan sila ljuset 
eller dras för om man vill minimera möjligheten att bli sedd 
utifrån. Det finns även en mörkläggande rullgardin integrerad 
bakom det nersänka undertaket.

Taket är av obehandlad furupanel, monterad med en distans 
som skapar ett randigt mönster och skuggverkan. Fönstren är 
placerade lågt, dels för att liva med det platsbyggda skriv-
bordet men också för att patienten ska kunna se ut genom 
fönstret från sängen. Patientrummens fönster vetter mot 
”Hållet Skogens naturreservat”. Förutom gångvägen, som 
mestadels används av vårdpersonal och patienter nedanför 
byggnaden, är rummen fria från insyn. Badrumsdörren är 
precis som sidoväggarna i rummet tillverkad av furupanel 
som är monterad horisontellt istället för vertikalt för att 
markera dörröppningen. Golvet i patientrummet består av 
trätiljor. All förvaring i rummet är dold, för att minimera ett 
rörigt intryck och verka lugnande. Det finns tre belysnings-
punkter i rummet. Förutom ett allmänljus i taket i form av 
en fast plafond finns en nedåtriktad skrivbordslampa samt en 
väggfast sänglampa som riktar ljuset uppåt i taket samt nedåt 
mot sängen. Den bländar dock varken patienten som ligger i 
sängen, eller vårdpersonal om de sitter på sängkanten för ett 
vårdande samtal.
 
I mitten av våningsplanet på avdelningen finns en central kär-
na: en arbetsstation för vårdpersonalen. Väggarna är av glas, 
markerade med ribbor av furu för fungera ljudisolerande och 
samtidigt markera rummet utan att helt stänga av det. Precis 
som i mötesrummet går det att skärma av arbetsstationen 
inifrån med hjälp av gardiner från golv till tak.

Forts...

Tankar bakom utformningen av den allmänpsykiatriska avdelningen, plan två. 



Sprängskiss axonometri över hela tillbyggnaden 

...På vardera sida av arbetsstationen finns två dagrum. Det 
ena dagrummet är möblerat med en soffgrupp samt tv och 
läsfåtöljer med mindre bord. Möblerna är flyttbara men tunga 
och svåra att lyfta och kasta. Miljön eftersträvar att vara hem-
trevlig och patienterna ska själva kunna justera möbleringen 
för att kunna anpassa avstånd till andra patienter. Det andra 
dagrummet ligger placerat intill det mindre pentryt. Där ser-
veras måltider till de som vill äta utanför sitt eget rum, men 
som kanske inte orkar ta sig ner till matsalen och möta andra 
människor än den närmaste vårdpersonalen och medpatien-
terna på avdelningen. När det inte är lunch eller middagstid 
används dagrummet som ett kreativt skapande rum. Det finns 
material som akvarellfärger och lera att tillgå i platsbyggda 
skåp som går från golv till tak i dagrummet. Längst bort på 
avdelningen finns ett behandlingsrum, för exempelvis mas-
sage eller akupunktur samt en tvättstuga för patienterna att 
boka.
 

Personalen har ett litet pausrum med balkong placerat intill 
pentryt. Om de behöver ta en paus och en nypa frisk luft 
kan de enkelt ta sig ut på balkongen där. Längre raster tas 
företrädelsevis i det stora gemensamma personalrummet på 
första våningen. I anslutning till pentryt finns ett litet med-
icinrum, där patienternas medicin doseras och portioneras 
ut. Det är viktigt att medicinrummet är centralt placerat och 
att belysningen är god, för att undvika felmedicinering. Det 
finns ett rum med en bältessäng, placerat avskilt från all övrig 
verksamhet på avdelningen men med utsikt mot skogen och 
fritt från insyn. Bältning i bältessäng sker enbart i sällsynta 
fall, om en patient är direkt farlig för sig själv eller personer i 
sin omgivning. På avdelningen finns även ett städrum och ett 
sopnedkast samt ett tvättnedkast för smutslinne. Förvaring av 
rent sänglinne, kontorsmaterial och förbrukningsartiklar är 
placerade längs med korridoren i integrerade garderober.

Axonometri över tillbyggnaden



Sektion AA 1:200 (A3)



Sektion BB 1:100 (A3)



Elevation A4 1:200 (A3)

Elevation A2, 1:100 

Elevation A3, 1:100 

Elevation A3 1:200 (A3)

Elevation A2 1:200 (A3)

Elevation A1 1:200 (A3)



Fotografi av modell 1:10 av patientrum. Vy från dörren. Fotografi av modell 1:10 av patientrum. Vy från fönstret.



Perspektiv från huvudentrén Perspektiv från innergården



Perspektiv från matsalen, ut mot innergården.
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