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DET SAKNAS VISIONER FÖR PSYKIATRIN OCH DESS VÅRDBYGGNADER

Det här examensarbetet vid Arkitekturskolan KTH i Stockholm är ett försök att sammanfatta vad som diskuteras inom 
arkitekurområdet när det gäller läkande faktorer inom psykiatrisk vårdarkitektur. Eftersom arkitekturen aldrig är skild från 
verksamheten som pågår i den har det även kommit att handla om psykiatrin och dess framtid. 
   Metoden har varit att genom genomgångar av litteratur, en studieresa och intervjuer försöka få fram vad som anses vara 
läkande i miljön och vart psykiatrin borde vara på väg. De faktorer som har kommit fram har sedan använts för att utforma 
att förslag till hur den högspecialiserade psykiatriska öppen- och mellanvården skulle kunna se ut i framtiden. 
   Det har blivit uppenbart under arbetets gång att psykiatrin saknar visioner för hur den ska se ut i framtiden, så den stora 
utmaningen i examensarbetet har varit att försöka skapa en sådan vision. Frågorna känns oerhört aktuella och viktiga med 
tanke på i vilka undermåliga miljöer många människor med psykisk ohälsa tvingas försöka återhämta sig. Miljön ska vara 
en hjälp och ett stöd på vägen till återhämtning och inte stjälpa människor som redan är drabbade av ohälsa.

Först och främst vill jag tacka dem som har tagit sig tid och ställt upp på att bli intervjuade. Jag vill också tacka mina hand-
ledare prodekan Leif Brodersen och Teres Selberg arkitekt SAR/MSA på Arkitekturskolan vid Kungliga Tekniska högskolan 
och min bihandledare professor Peter Fröst vid Chalmers tekniska högskola för handledning och råd under arbetets gång.
I övrigt vill jag tacka framförallt Andreas och Elisabeth för intresserat lyssnande på mina många diskussioner om psykiatri 
och arkitektur. 

Stockholm i januari 2012

Marie-Louise Kallstenius
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Vad säger arkitekterna?
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EBBA HÖGSTRÖM

Ebba Högström, arkitekt SAR/MSA, doktorerar på psykiatrins 
arkitektur vid KTH.

MK Din avhandling handlar om rum och psykiatri. Du måste 
ha funderat på psykiatrins roll i samhället och dess förhål-
lande till det byggda och var den har befunnit sig rumsligt 
under olika tidsepoker. Hur har psykiatrin planerats histor-
iskt sett och hur den har förändrats under senare år?

EH Min forskning handlar om psykiatrins rum efter sektoriser-
ingen. Med andra ord: den decentraliserade psykiatrin från 
70-talet och framåt. Under den tiden sker en stor rumslig eller 
egentligen organisatorisk förändring. Psykiatrin blir decentral-
iserad och indelad i geografiska enheter men det blir också en 
rumslig förändring. 
   När psykiatrin blev en ordentlig vård under mitten av 1800-ta-
let var det stora anläggningar som låg för sig själva. Det fanns 
idéer om det läkande i att vara i en lugn lantlig miljö men 
också en organisation av byggnaderna som hörde ihop med 
ett allmänt arkitekturideal där begrepp som axialitet och sym-
metri var viktiga.

MK Det är de gamla mentalsjukhusen med fina parker som 
du beskriver.

EH Ja, och det idealet kan man säga har varit tongivande för 
den offentliga vården. Sedan har det naturligtvis funnits andra 
typer av vård som har bedrivits mer privat, till exempel i villor 
men även familjevård som har funnits parallellt. Men den stat-
liga eller offentliga vården var de här stora anläggningarna som 
planerades av chefsarkitekter anställda vid Medicinalstyrelsen 
som sedan blev Socialstyrelsen, så det var väldigt centralt 
planerat. Sedan kom andra tankar och de första psykiatriska 
klinikerna i Sverige som kom på 40-talet låg ihop med ”vanliga” 
sjukhus. Det var ett sorts modernt tänkande att man ville se en 
större medicinsk koppling till psykiatrin.

MK Det var väl för att det skulle vara samma sak att få psykisk 
ohälsa som att bli fysiskt sjuk och att det skulle ha samma 
status.

EH Ja, och det började få ett mycket starkare fäste på 60-talet 
men de första klinikerna startades på 40-talet. Från 50-talet 
och framåt, och framför allt på 60-talet, växte en enorm kritik 
mot psykiatrin och mot mentalvården samtidigt som de här 
anläggningarna i Sverige var i dåligt skick. Det var låg status att 
arbeta där men behoven av renovering på byggnadsnivå var 
stora så det fanns en ekonomi i det som också blev en ganska 
hård ideologisk förändring. 
   Ungefär då började man likställa psykiatrin med somatiken 
för att höja statusen för att bli psykiatriker. Men det var också 
för att avdramatisera och avstigmatisera psykisk ohälsa. Det 
blev viktigt att vården skulle bedrivas på de orter där man 
kom ifrån och det är hela grunden för sektoriseringen av 
psykiatrin. Då blev det mindre enheter som skulle vara ute i 
samhället och det betyder att de var placerade i kommunerna. 
På mentalsjukhusen delade man traditionellt in efter kön och 
affektionsgrad i lugna och oroliga avdelningar. Men i samband 
med sektoriseringen kom en geografisk indelning och då blev 
platsen väldigt viktig.

MK Kunde man inte flytta patienter långa sträckor till olika 
enheter innan sektoriseringen?

”Vårdprojekt har ingen hög status i arkitekt-
världen och det spelar naturligtvis också in.”
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EH Ja, man fördes bort från sin närmiljö. Det fanns 33 sådana 
här stora anläggningar i Sverige och bodde man i Stockholms 
stad kom man till Beckomberga och Långbro men bodde man 
i Nacka, som jag har som min fallstudie, då hamnade man på 
Ulleråker om man skulle tvångsvårdas. De långa avstånden, 
och då tänker jag särskilt på mentalsjukhusen utanför städerna, 
gjorde att det var svårt för anhöriga att hälsa på.

MK Det är naturligtvis väldigt viktigt att anhöriga ska kunna 
komma och hälsa på och vara delaktiga. Kan man säga att 
efter sektoriseringen har psykiatrin blivit utflyttad i kom-
munerna, kommit närmare brukarna, det är där vi är nu?

EH Ja, det kan man säga.1967 skedde en lagändring då man 
lade ner den här statliga anstaltsvården och flyttade över 
verksamheten till landstingen. Landstingen fanns redan och 
hade hand om den somatiska vården på sjukhusen. Det var en 
likställning i och med att de olika typerna av vård fick samma 
huvudman. Nästa viktiga förändring var 1995, då psykiatrirefor-
men skedde, som ytterligare decentraliserade vården genom 
att dela upp den så att landstingen tar hand om behandling 
och kommunerna tar hand om omsorgen.

MK Är det detta som inte riktigt fungerar?

EH Den reformen sjösattes samtidigt som det blev väldiga 
ekonomiska åtstramningar. Vissa delar byggdes inte ut orden-
tligt och naturligtvis var det samordningsproblem mellan två 
olika organisationer, nämligen kommunen och landstinget 
med olika kulturer. Men syftet var att man skulle minska tiden 
som man är patient. Man är patient under den tiden man är 
under behandling men sedan är man en vanlig medborgare i 
en kommun, som har behov av stöd och service enligt lagen. 
Det är en sorts empowerment i det. Stöd och service kan vara 
boendestöd eller en sysselsättning och sedan har brukaren sin 
kontakt med psykiatrin.

MK Hur tror du att det kommer att se ut i framtiden? Vart 
strävar psykiatrin idag?

EH Det är ett stort område. Det handlar väldigt olika sorters 
problematik och det som är kommunbaserat är en grupp med 
kronisk eller långvarig psykisk ohälsa som egentligen är gan-
ska liten. Dessa patienter bodde tidigare långa tider, kanske 
hela sitt liv, på mentalsjukhus. Sedan är det andra grupper 
som kommer i kontakt med psykiatrin och ibland har behov 
av psykiatrisk vård, som kanske ändå har jobb och boende, till 
exempel människor som är deprimerade eller har kriser. Men 
det som folk säger till mig är att det behövs mer omsorg för 
gruppen psykiskt funktionshindrade. Det behövs kanske fler 
gruppboenden av olika storlek. 
   Det finns en stark idé om att man ska vara självständig och 
egentligen bo själv, men många i den gruppen är väldigt en-
samma och har svårt med sociala kontakter. Så många påpekar  
att de stora institutionerna inte bara var dåliga. Det fanns ett 
socialt sammanhang och mycket att göra. Jag kan tänka mig 
att man kanske nu kan omvärdera den institutionen och se 
fördelarna med den. Att man skapar ett socialt sammanhang 
för en grupp och att man gör det tillsammans. Sedan den andra 
delen, landstingspsykiatrin, den skulle jag säga har centraliser-
ats igen från 70-talet och 80-talet.
   Öppenvårdsmottagningarna som förut fanns i nästan varje 
kommundel har slagits ihop   och blivit mycket större. 
De som är kritiska till det säger att det sker en stor centraliser-
ing och medikalisering igen. Med det där är en kamp som 
pågår hela tiden.

MK Jag har, som förslag på hur psykiatrin skulle kunna 
utvecklas, funderat på en stor utbyggd anläggning för öp-
penvård. Där skulle man ha både klinik och forskning med 
specialistkompetenser nära till hands för dem med psykisk 
ohälsa. Detta också för att höja kunskapsnivån generellt 
och för att det ska finnas ett kunskapscentrum i Sverige där 
förebyggande arbete och folkhälsoarbete ska kunna koncen-
treras. Sociala funktioner som konsertsal och träningslokaler 
ska också finnas, som också är öppna för allmänheten. 
Så det skulle i så fall bli en form av centralisering, men inte 
överallt, utan att man kanske har ett sådant kunskapcentrum 
i Sverige.
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EH Du tänker dig då en anläggning enbart för öppenvård?

MK Ja, att man fokuserar på öppenvården och bygger ut den 
för att fånga upp människor med psykisk ohälsa tidigare. 
Slutenvården är redan nu, och kommer förhoppningsvis bli 
ännu mer i framtiden, en nödlösning när ingenting annat 
återstår. Ursprunget till mitt projekt är allt som händer i sam-
hället nu med den ökande psykiska ohälsan vilket självmord 
på internet är ett exempel på. Satsningarna på psykiatrin 
under 2000-talet som egentligen verkar bara ha försvunnit 
i svarta hål i verksamheten samtidigt som nedskärningarna 
fortgår. Jag har också hört från flera håll att man prioriterar 
somatisk vård framför psykiatrisk vård, vilket är ett problem. 

EH Det har jag också förstått och det är väl i grunden en skill-
nad i status. Det är till exempel mycket lättare att säga att vi 
behöver en ny datortomografiapparat, för det är liksom någon-
ting man kan ta på än att vi behöver renovera avdelningen. Då 
kanske beslutfattarna undrar varför vi ska renovera, eftersom 
det är inte så många maskiner inom psykiatrin utan istället en 
sorts miljöer.

MK Sedan är psykiskt funktionshindrade en svag grupp i 
samhället som inte alltid kan prata för sig själva och hävda 
sina rättigheter, om man jämför med sjukdomar som bröst-
cancer eller prostatacancer där många inflytelserika själva är 
drabbade och träder fram.

EH Personalen inom psykiatrin kanske också är dåliga på att 
föra sin talan.

MK I min framtidsvision är det då ett kunskapscentrum med 
specialiserade mottagningar som skulle kunna vara en lösn-
ing. Man skulle också behöva en specialiserad vårdcentral, 
för det är också ett problem att människor med psykisk 
ohälsa inte får lika bra somatisk vård när de är fysiskt sjuka. 
Där skulle det arbeta läkare som är specialiserade på att be-
handla människor med en kombination av psykisk och fysisk 
ohälsa.

EH Har du tittat på Psykiatrins hus i Uppsala? För det låter lite-
grann som att det är liknande tankegångar.

MK Det är en av de referenser som jag har i projektet men där 
har de blandat slutenvård och öppenvård. Jag vet inte om 
det är så bra att blanda öppenvård och slutenvård, om det är 
något man gör mer för verksamheten än för patienterna. 
   Det är också ett folkhälsoarbete, även med de lättare 
formerna av psykisk ohälsa som depressioner och kriser vid 
exempelvis en skilsmässa som kanske behöver ske närmare 
dem som behöver vård så att tröskeln att söka vård minskar. 
Att man kanske kan fånga upp ungdomar som mår dåligt i 
tid.

EH Det låter intressant och det är lite bakgrund till tankegån-
garna kring sektoriseringen och om den är bra. Hela det där är 
en väldig centralisering som sker i Uppsala. Har du någon plats 
du har funderat på?

MK Det är ett akademiskt projekt på idénivå men jag hade 
tänkt att lägga det i Norra Djurgårdsstaden där Loudden 
ligger idag. Oljehanteringen kommer att flyttas därifrån 
ock då tänkte jag att det kunde vara en idealisk plats med 
Djurgården brevid som rekreationsområde och utsikt över 
vatten. Själva byggnaderna tänkte jag skulle vara som en 
småskalig by med terapiträdgårdar. Tanken är som sagt att 
ha ett stort kunskapscentrum med forskning. Det skulle 
kunna vara en typ av satsning som behövs idag.

EH Men vilka tänker du ska komma till den öppenvården?  Är 
anläggningen tänkt för innerstaden eller hela Stockholm?

MK Idén är att det skulle kunna ett ställe dit man blev remit-
terad för specialistvård, men också för att det nära samarbe-
tet med forskningen också skulle fungera som någonstans 
dit man kan åka som drabbad av psykisk ohälsa eller anhörig 
och söka mer kunskap. Att utveckla forskningen känns också 
oerhört viktigt med tanke på att en del psykiatriker anser att 
forskningen om psykiska sjukdomar ligger 200 år efter den 
om somatiska sjukdomar. Genom ett nytt komplex skulle 
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man kunna höja statusen och underlätta rekyteringen av 
kompetent personal och på så sätt kanske få fart på forsknin-
gen.

EH Jag tänker att den här tanken, som fanns redan på 50-ta-
let, att höja statusen för psykiatriker inte lett till någon större 
förändring.

MK För att återgå till rent arkitektoniska frågor så undrar jag 
vad du anser har varit negativt eller positivt om man ser his-
toriskt på psykiatrin? Det fanns institutioner med stora salar 
som exempel på något negativt men annat var positivt, som 
de fina parkerna.

EH Det som jag tycker är intressant är vad man vid olika tider 
har tyckt varit bra. Vad det gäller de klassiska mentalsjukhusen 
så tycker jag att det är intressant att när de byggdes, under 
nästan en hundra år lång period, så är det klart att man tyckte 
att det var den bästa vården. Där ansåg man att man hade en 
heltäckande vård med både sysselsättning i form av trädgård-
sarbete, jordbruksarbete och hushållsysslor med köksträdgård-
ar och även djur.
   Men sedan blev det enormt kritiserat, även byggnaderna 
med de stora anläggningarna. Idag är de flesta ombyggda till 
bostäder och företagsparker. Om man tar Långbro som exem-
pel så är det idéer från en tid som man idag värderar och tycker 
är väldigt fint med gedigna material och stora fönster. Sedan 
finns hela den där diskussionen om terapiträdgårdar som kom-
mer från ett annat håll. Det som man hade på mentalsjukhusen 
kommer nu från ett annat håll, som att alla blir friska och glada 
om man håller på i trädgården. Det är svårt att slå fast så här 
absoluta värden utan det ändras över tiden, men det är klart 
att det var en stor tillgång då med de här stora parkerna. Det 
här med djur kommer också in i vården från andra håll. Inom 
äldreomsorgen använder man hundar och katter.

MK Kan man definiera vad som har varit fel med de gamla 
anläggningarna?

EH Jag tror att storskaligheten med stora sovsalar och att alla 
skulle göra allting vid samma tidpunkt var negativt. Att det var 
hårt schemalagt som ett reglemente. Alla kanske duschade på 
måndagen, så det var inte några individuella eller speciella lös-
ningar för var och en. Det var patienter som skulle skötas om, 
mer som en förvaring, och de skulle vara hela och rena. 

MK Vilka behov tror du kan tillfredställas hos patienterna 
med hjälp av arkitektur?

EH Jag tror absolut att arkitektur kan tillfredställa behov hos 
alla sorters människor. Menar du inom öppenvården eller 
slutenvården?

MK Ja, det där är något som jag har funderat på, men jag 
tror inte att behoven skiljer sig så mycket inom öppen- och 
slutenvården. Skillnaden är att när man vårdas inom sluten-
vården är man där dygnet runt men när man går till öppen-
vården så är man där dagtid.

EH När det gäller patienter inom slutenvårdspsykiatrin är man 
där mycket kortare tider idag jämfört med förr. Kortare vård-
tider är viktigt inom vården idag. Jag tror att det handlar om 
grundfrågor inom arkitekturen, som orienterbarhet eller hur 
man vill att folk ska mötas. Det ska vara lättförståeligt. I allmän-
het tycker jag så är det svårt att förstå hur man ska gå och var 
och hur och vem man ska fråga på sjukhus. Som patient är man 
utsatt och lite i underläge även om man ska gå till vårdcen-
tralen och är förkyld. Jag tycker att vanliga sjukhus från 60- och 
70-talen förstärker den känslan. Det har någonting att göra 
med hur man orienterar sig och förstår byggnaden.

MK Det är naturligtvis ännu viktigare om man är psykiskt 
nedsatt.

EH Sedan är det andra saker, som hur man sitter i väntrummet. 
Det är viktigt att arkitekter kan förstå den situationen, hur det 
är att sitta och vänta. Man kanske vill sitta i fred eller så kanske 
man vill ha samvaro och att det ska finnas lite valmöjligheter 
som gör att man kan behålla sin integritet om man vill det. 
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Något som inte direkt har med arkitektur att göra är att man 
kan göra något när man sitter i väntrummet, som att det finns 
tidningar till exempel. 
   Miljön ska vara lite allmänt omhändertagande. Receptionen 
ska vara lätt att förstå, som att ”här ska jag gå fram” och att det 
finns någon människa där att fråga. En annan fråga är också 
hur inburad receptionen ska vara. Glasburar skapar ett större 
avstånd till patienten, men säkerhetsfrågor prioriteras ofta idag 
för att man vill kunna skydda sig mot aggressiva och hotfulla 
personer.
 
MK Det är kanske också ett skäl att skilja på öppenvård och 
slutenvård, att säkerhetsaspekterna är lite olika. 
Öppenvården kanske kan vara mer tillgänglig. Efter vad jag 
har hört uppskattar varken patienter från öppenvården eller 
slutenvården att blandas med varandra. 

EH Sedan är det också ofta samma individer inom öppenvård 
och slutenvård. Man kommer till öppenvården efter sin vistelse 
på slutenvården.

MK Vilka arkitektoniska designelement tror du har betydelse 
för återhämtningen?

EH De allra flesta vill väl ha dagsljus. Det där med naturen är en 
fråga som många har forskat om, till exempel vad man har  ut-
sikt mot, men jag känner mig alltid lite otillfredställd när sådana 
rön presenteras för att det är ändå kulturbundet. Att alla i hela 
världen skulle uppskatta att titta ut på träd, är det verkligen så? 
Det finns också undersökningar på vilka tavlor man föredrar 
på sjukhus inom somatisk vård och då är det också naturmotiv 
man helst vill ha. Man vet inte heller riktigt hur de undersöknin-
garna har gått till, om man har visat andra tavlor och hur de har 
sett ut. Stämmer det överens med patienternas egen kulturella 
bakgrund? Man kanske kan tänka sig att en fin utsikt kan vara 
något annat än grönska, till exempel andra hus. Det finns ett 
väldigt sug efter den typen av forskning men det är inte den 
som jag håller på med.

MK Hur kan en miljö stödja tillfrisknandet och trivseln hos 

brukare och personal? Att miljön är viktig känner nog de 
flesta.

EH Vad man tycker är viktigt förändras över tid. Det finns ju 
något i den rumsliga organisationen som stödjer vissa process-
er. Man kan ta mitt kontor som exempel där vi har en korridor 
och rum. Det är en ganska stel rumslig organisation. Det finns 
inga genomgångsrum och det blir inte så många oplanerade 
möten. En sådan organisation stödjer inte oplanerade och 
spontana kontakter eller att man stöter på varandra när man 
passerar. Man kan jämföra det med ett renässanspalats med 
många genomgångsrum där det sker ett flöde. Det hänger 
ihop med en annan social organisation och hur man ser på det 
sociala. Idag uppvärderar vi behovet av enskildhet och att man 
har en dörr att stänga om sig. Om man pratar om slutenvård är 
man där hela dygnet och då får matrum och uppehållsrum en 
annan funktion. Det är viktigt vad man ska göra där så att man 
inte ligger i sin säng så mycket och det är viktigt att man kan 
röra sig runt på en avdelning. I öppenvården kommer man dit 
och tar sina prover och får mediciner. Man kommer dit och blir 
förhoppningsvis sedd och mottagen, och kanske väntar man 
på någon behandling. Personalen bör också ha sina egna delar 
för att kunna dra sig undan.

MK Arkitekturen börjar på något sätt med relationen mellan 
kroppen och rummet. Vad har du för tankar kring det?

EH Jag tänker mycket på hur man rör sig och hur man kan röra 
sig. Dels var kan man gå in och var kan man gå ut, dels var det 
finns begränsningar runt kroppen. Men sedan kan det ju också 
vara hur kan man sitta och ligga, och det är en väldig skillnad.

MK Ja, det finns undersökningar som visar att om man sitter 
på ett hårt underlag så blir man en hårdare förhandlare.

EH Det rent kroppsliga, hur man sitter, påverkar hur man 
tänker och hur man skapar kontakt. Som jag har uppfattat det 
är många som arbetar inom psykiatrin omedvetna om det 
fysiskas betydelse. Som till exempel vad man har på väggarna 
och vilka möbler man väljer. Vad kan möblerna symbolisera för 
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patienten? Det kan vara skillnader i smak och smakideal som 
är klasskillnader. Man kanske har designmöbler som står för en 
viss typ av värderingar.

MK Vilka arkitektoniska begrepp och tekniska aspekter är 
viktiga när man ritar byggnader för psykiatrin?

EH Idag tror jag att säkerheten har seglat upp som en fråga 
som man kan lösa tekniskt. Det är en säkerhet som man gärna 
kallar trygghet. Det ska egentligen inte finna möjlighet att 
begå självmord. Det är en design- och byggnadsteknisk fråga, 
hur man kan lösa det med duschar som sitter inne i väggen och 
inga utskjutande delar. Sedan är det kontroll och överblickbar-
het. Jag har sett exempel på hur man använder hörnspeglar 
så att man kan se om någon kommer eller gömmer sig bakom 
hörnet. När man tänker på arkitektoniska begrepp är det ett be-
grepp som är ”icke-institutionslikt” och som är intressant därför 
det ju ändå är institutioner. Vad betyder det och vad är det? På 
Östra sjukhuset i Göteborg arbetade man med naturliga mate-
rial, som exempelvis trägolv. Det är annorlunda att gå på ett 
trägolv än på en plastmatta. De höll också på med begreppet 
hemlikt, trägolv är väl mer hemlikt. 
   Det har inte varit vanligt att använda trägolv i vården så det är 
en sorts poäng att det är annorlunda. Det var säkert en kamp 
att få igenom det men nu ligger det där. Om sedan alla sjukhus 
har trägolv, då kanske man börjar tänka att det är sjukhuslikt. 
Det finns mycket konventioner kring hur man bygger vårdbyg-
gnader som har just med städbarhet och sådant att göra. De 
konventionerna är med och skapar den där sjukhusestetiken. 
Vill man bort från den har man möjlighet att välja det som är 
ovanligt och annorlunda.

MK Det är viktigt att titta på andra byggnader när man ritar 
vårdbyggnader för inspiration.

EH Ja, till exempel att se på hotell och kontor. Men sedan kom-
mer säkert exempelvis hygien in i bilden. Jag tänker att hotell 
också ska vara välstädade. Det finns kanske någon forskning 
som visar att det fastnar mer bakterier på en viss typ av ytor.

MK Ja, det gör det säkert, men man kan fundera på hur 
relevant det är inom psykiatrin eftersom det handlar mindre 
om bakterier där. Jag tänker också på begreppen generalitet 
och flexibilitet som är viktiga inom somatisk vård. Tror du att 
de är lika viktiga inom psykiatrin?

EH De måste höra ihop med den stora sjukhusstrukturen och 
att det finns väldigt många verksamheter inom de här struktur-
erna som ständigt förändras. Det leder till ett behov av ombyg-
gnader hela tiden. Men det är inte alls samma användning av 
teknisk apparatur inom psykiatrin, utan man har personalen 
och rummen. Bältessängar, till exempel, kräver inte så mycket 
mer av rummet än att de ska få plats och att de kan övervakas. 
Jag tycker nog att man kan fundera på vad flexibilitet egent-
ligen är och ifall man kan tänka sig någon slags generalitet i 
rummen istället.

MK Man kan tänka sig att en viss form av specificitet är viktig 
inom psykiatrin. Att det inte ska bli för institutionslikt för att 
det saknas specificitet.

EH Man kan tänka sig det moderna klassiska sjukhuset med 
de breda korridorerna och sedan rum och dagrum med breda 
dörrar för att kunna köra sängar. Det är inte så aktuellt inom 
psykiatrin. Eftersom man har velat ha psykiatrin inom de van-
liga sjukhusen har man fått den strukturen på köpet.

MK Frågan är om det har någon funktion alls att psykiatrin 
har fått det sjukhuslika på köpet.

EH Nej, det tror jag inte och jag tror också att den är belastad 
i sin struktur och blir styrande, lite på samma sätt som kor-
ridorerna i det här kontoret. Den strukturen är också svår att 
överblicka. Men det är också alla de element man associerar till 
sjukhus, som medicinskåp och rostfria påkörningsskydd, som 
bidrar till institutionskänslan. Där tror jag att det kan bli väldig 
skillnad bara man byter den rumsliga organisationen. Delvis är 
det så på Östra sjukhuset i Göteborg, där rummen är organis-
erade och grupperade runt en kärna och har trägolv. Men när 
jag satt mig in i frågan har jag kommit fram till att man tänkte 
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väldigt lite på rumsligheter rent konkret, hur de skulle organ-
iseras och utformas, när man gjorde sektoriseringen, utan mer 
att psykiatrin skulle befinna sig lokalt i samhället. Där finns fort-
farande brister. Det kan vara så att man får en lokal som verkar 
tillräckligt bra och det räcker. Och det är saker som ser väldigt 
vanliga ut, som en korridor med rum och några grupprum. Den 
typen av miljöer styr mer än vad man i allmänhet tror.

MK Är det någon mer aspekt som är viktig vid byggandet av 
vårdbyggnader för psykiatrin?

EH Vårdprojekt har ingen hög status i arkitektvärlden och det 
spelar naturligtvis också in. Men det har ändrats lite i och med 
att det har varit tävlingar om Nya Karolinska sjukhuset i Stock-
holm  och Psykiatrins hus i Uppsala.
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MK Om man har studerat grundläggande medicin blir man 
lite förvånad när man försöker hitta forskning om arkitektur 
och psykiatrin eftersom det finns så lite. Det finns så lite att 
förhålla sig till som arkitekt när det gäller de här frågorna.

SL När man kommer från en disciplin där forskning är en natur-
lig del av ens utbildning blir det naturligtvis så. Men så är det 
inte när man arbetar som arkitekt. Det kanske blir bättring i det 
avseendet.

MK Det som är intressant med de här frågorna är att de ligger 
i gränslandet mellan medicin, arkitektur och konstnärligt 
skapande.

SL Ja, det är aktuella frågor med exempelvis begreppet 
evidence-based design och vad som krävs för att bygga god 
arkitektur. Kan man enbart förlita sig på forskningen?

MK Kan du säga något generellt om psykiatrins roll i 

samhället och hur den har förändrats under senare år?

SL När jag började med projektet som handlande om psykiatrin 
på Östra sjukhuset i Göteborg för tio år sedan blev det så att jag 
delvis delade de värderingar som de som drev projektet från 
verksamhetens sida hade. Uppenbart är att verksamheten vill 
bort från stigmatiseringen av människor med psykisk ohälsa. 
   Lokalerna hade inte varit särskilt bra tidigare eftersom en del 
av verksamheten har fått bedrivas i de äldre mentalsjukhusen 
och andra delar hade fått ärva sämre lokaler från somatiken.

MK Upplever du att psykiatrin prioriteras bort till förmån för 
somatisk vård?

SL Ja, man kan nog säga att psykiatrin har känt sig lite grann 
som en lillebror till somatiken. Eftersom psykiatrin inte har 
kunnat använda sig lika mycket av naturvetenskap som so-
matiken har man ansett att det har varit mycket tyckande 
inom psykiatrin. Jag läste nyligen boken ”Själens schamaner” 
där författaren redogör för olika perioder när det biologiska 
synsättet har varit tyngdpunkten i behandling. Det gjordes 
mycket stora medicinska framsteg under 40- och 50-talen som 
hjälpte mycket med psykospatienterna, som blev lugnare. Det 
blev lättare att komma i kontakt med de patienterna. Men 
efter det, på 70-talet, var det samtalsterapi som var den gängse 
behandlingsmetoden. Man medicinerade mindre och pratade 
mer. Sedan kom naturligtvis psykiatrireformen som alla pratar 
om, när man flyttade bort de äldre genom ädelreformen och 
behandlade dem på ett eget ställe, samtidigt som man skulle 
slussa ut så mycket folk som möjligt från slutenvården i samhäl-
let.

MK Vart tror du att psykiatrin strävar idag? Hur vill man att 
framtiden ska se ut?

SL Den trend som jag möjligen har sett det är att det vi byggde 
på Östra sjukhuset var en ren slutenvårdsavdelning dit mycket 
sjuka människor kommer och får akut behandling, medan det 
stora behandlingsarbetet sker lokalt i öppenvården. På många 
ställen har man lagt ihop öppenvård och slutenvård. 

”Det är klart att forskning och kunskap behövs, 
men det ger inte allt i arkitekturen.”
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Det har man inte gjort här i Göteborg, men man gör det i Upp-
sala och då får man en närmare kontakt mellan öppenvård och 
slutenvård, vilket man i många fall bedömer som bra. 
   Det som händer då är att man trots allt lägger ner ett antal 
öppenvårdsmottagningar och flyttar in dem till sjukhusen så 
att det blir större kliniker. Så det finns centraliseringssträvanden  
för att man ska ha bättre kompetens inom de olika subspe-
cialiteterna. Det blir också en större kunskapsmassa i de större 
anläggningarna. Sedan kan man fundera på vad psykiatrin har 
för ambitioner eller förhoppningar. Det finns fortfarande ett 
stigmatiseringsproblem och det kommer man säkert att arbeta 
med. I alla projekt som jag har varit med i är det en reell fråga. 
Det som hände på Östra sjukhuset var att det fanns en osäker-
het och en skepsis kring när psykiatrin skulle komma dit. Hur 
skulle det fungera och skulle man kunna bedriva någon annan 
vård eller skulle det bli stökigt och jobbigt. Men jag tror inte att 
det har varit några stora sådana problem. 
   Det som däremot har hänt är att när man skulle flytta in psyki-
atrin i lokalerna sa man att psykiatrin och somatiken skulle gå 
hand i hand och man skulle se det ur ett helhetsperspektiv. Det 
är möjligen också en trend att psykiatrin och somatiken i högre 
grad hör samman. Vad jag förstår har det blivit mycket bra och 
faktiskt bättre än vad man trodde innan man flyttade ihop. 
Man har haft ett utbyte av varandra.

MK Om man tänker på psykiatrin ur ett arkitektoniskt pers-
pektiv – är det någonting man kan lära av historien?

SL Det man vet är att psykiatrin har varit små samhällen för 
sig själva utanför samhället eller staden. Det man ser idag är 
att människan har en alldeles speciell relation till naturen och 
att de fina parkerna med vackra parklandskap där det också 
fanns jordbruk och trädgårdar hade en väldigt positiv effekt. 
Det finns väldigt intressant forskning kring grön rehabilitering 
där man får fantastiska resultat med människor som har varit 
långtidssjukskrivna. Antagligen är det motiverade patienter 
och motiverad personal men det är ändå mycket bra resultat.
   Det tycker jag är väldigt intressant och de som arbetar med 
den forskningen intresserar sig också en del för den neurolo-
giska sidan, nämligen hjärnforskning och dess koppling till 

arkitektur. I USA finns det en organisation som arbetar med 
förhållandet mellan hjärnan och arkitektur. De har skrivit en del 
om hjärnan och hur den uppfattar arkitektur. Den forskningen 
håller på att byggas upp och det finns även svenska forskare 
som börjar intressera sig för hur rehabiliteringsmiljöer ska se 
ut för att hjärnan ska kunna återhämta sig. Förr trodde man att 
man inte kunde bilda nya hjärnceller, men nu vet man att man 
kan det och funderar på hur en sådan rehabiliteringsmiljö ska 
se ut för att befrämja den typen av läkning.

MK Det finns inte mycket fakta att förhålla sig till när det 
gäller de här frågorna med läkande miljöer, men det finns en 
del teorier. Har du någon idé om vilka arkitektoniska design-
element som har betydelse för återhämtning?

SL De som flyttade till Östra sjukhuset kom från något som 
heter Lillhagen. Det var ett höghus där våningarna var staplade 
på varandra. Det innebar att de inte hade någon tillgång till en 
trädgård från vårdavdelningarna. Rättare sagt, de hade de en 
jättefin parkliknande trädgård på det gamla mentalsjukhuset, 
men de var tvungna att be om lov att gå ut. Om man var 
tvångsvårdad var man tvungen att ha någon med sig när man 
skulle gå ut och det krävde mycket personal. Det som jag tror 
är mest betydelsfullt på Östra sjukhuset, förutom att de har ett 
eget rum, är att de kan gå ut i en egen trädgård när de själva 
önskar. 
   Man behöver inte be någon om lov och jag tror att det har 
en stor betydelse att man kan gå ut och få lite frisk luft. Det är 
något annat än att bara gå inomhus. I vår bok ”Arkitektur som 
medicin” har vi försökt ta reda på vad som har betydelse. Det 
finns många saker som spelar in men att peka precis på vad är 
svårt. 
   Den forskning som miljöpsykologerna gör säger den att 
ett eget rum och att kunna vara avskild gör att man är bättre 
skickad att umgås och socialisera sig med andra. Vi människor 
är förhoppningsvis sociala varelser och det är ofta något som 
människor med psykisk ohälsa behöver träna eftersom många 
sluter sig inom sig själva. Har man ett eget rum kan man dra sig 
tillbaka och återhämta sig och sedan börja umgås med andra 
successivt. Det är ofta en ångestfylld process som då blir lättare. 
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Man ska gradvis kunna utveckla sin sociala sfär. Man brukar 
säga att man har ett revir där man inte vill släppa folk inpå sig 
och detta revir är utökat för människor med psykisk ohälsa och 
framför allt för människor med psykotisk problematik. Men kan 
också vara att man kan öppna sin egen dörr och gå ut och sätta 
sig i ett mindre dagrum som vi har ritat på Östra sjukhuset. 
Där kan man sitta lite skyddad och det är också betydelsefullt. 
   När det gäller olika designelement så vet man till exempel att 
dagsljus minskar depressioner, men man vet inte hur mycket 
dagsljus det ska vara. Sedan är tillgången till natur och utsikt 
över natur mycket viktigt. I Amerika har mycket av konstnärlig 
utsmyckning naturmotiv och det går väl tillbaka på forskningen 
som visar att naturen är viktig för oss. Sedan är höga ljudnivåer 
och om man blir störd ljudmässigt av betydelse, men det är 
sådant som vi normalt inte reflekterar så mycket över. Det beror 
nog på att vi har relativt bra normer när det gäller ljudnivåer i 
Sverige. 
   Det är också viktigt att man som patient kan göra så många 
egna val som möjligt och påverka sin omgivning. I mitt eget 
rum är det jag som bestämmer. Där ska jag kunna reglera ljuset 
och överhuvudtaget kunna göra så många fria val som möjligt. 
Det vet man från forskningens värld. Vi ska skriva en artikel, 
professor Roger Ulrich och jag, och försöka utvärdera vad det 
är som har gjort att det är bättre miljö på Östra sjukhuset med 
den nya byggnaden. Man har bland annat sett att det har varit 
färre tvångsåtgärder. Är det den fysiska miljöns förtjänst eller 
är det kopplat till personalens utbildningsnivå med nya rekry-
teringar? Det är alltid en diskussion dem emellan. Man kan inte 
säga att allt beror på den fysiska miljön, men med tanke på de 
kvaliteter som vi har byggt i psykiatrin på Östra sjukhuset är 
det också naturligt att tro att siffrorna också skulle gå ner. Det 
ska vi försöka föra i bevis. Det är en läkare som har tagit fram 
siffror på hur det såg ut innan den nya byggnaden byggdes och 
efter den kom i bruk och det är intressant att få siffror på dessa 
resultat. 
   Mycket av den forskning som bedrivs i USA, som alltså är 
evidence-based design, handlar om att begränsa smittspridn-
ing och undvika att folk ramlar och får fallskador. I USA ser man 
mer direkt att om färre ramlar och att infektionerna går ner då 
får de bättre ekonomi. Där börjar man få ett försäkringssys-

tem där man är försäkrad för sin skada. Om man ska operera 
sitt knä får sjukhuset betalt för en knäoperation, men om du 
sedan ramlar när du är på sjukhuset eller blir infekterad och får 
tillbringa tre gånger så lång tid på sjukhuset så får sjukhuset 
ingen betalning för det. Samma incitament finns inte i Sverige. 
Mycket av forskningen som finns i USA blir verkligare när man 
kan räkna kronor och ören. 
   Man kan prata med politiker och investerare om forskningen 
på ett annat sätt då. Det har vi varit ganska dåliga på i Sverige. 
Jag tycker inte att varje sjukhus i Sverige ska sköta sig självt, 
men det finns något positivt i att belöna de sjukhus som sköter 
sig bra. Det systemet är nog på väg in i Sverige nu när de land-
sting som sköter sig bra och jobbar undan vårdköerna får extra 
bidrag. De kommer nog att införa sådana ekonomiska incita-
ment i Sverige.

MK Skulle du säga att evidence-based design gör att man får 
hårda fakta på de mjuka värdena i arkitekturen så att man 
kan förhandla bättre för arkitektoniska kvaliteter?

SL Det kan nog delvis vara så, men evidence-based design är 
något jag vill undersöka nu när jag doktorerar på Chalmers 
tekniska högskola. Jag har också tidigare funderat på vad jag 
har för nytta av evidencebased design som arkitekt? Min inställ-
ning var väl att, som arkitekt, kanske inte så mycket egentligen. 
Det finns en klassisk undersökning på gallstenspatienter där 
man såg att de som hade utsikt mot natur blev snabbare friska 
än de som hade utsikt mot en mur. Men som arkitekt skulle 
man ju aldrig komma på att sätta en mur istället för ett träd 
utanför ett fönster. 
   Det finns en risk att de här värdena som vi som arkitek-
ter värnar om och det vi säger, att det är väldigt komplexa 
frågeställningar, kanske förenklas. Man kan inte ge punktvisa 
svar som natur och dagljus. Men jag tror att det finns något 
i evidencebased design som vi alla har nytta av och som vi 
måste förhålla oss till. När vi ska göra det måste vi utveckla de 
andra sidorna av arkitekturen och försöka förstå dem på ett 
bättre sätt och hävda de värdena mot de andra värdena som 
i vissa fall kan kännas lite ”basic”. Jag är lite skeptisk till en del 
miljöpsykologisk forskning som till exempel säger att fönster är 
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viktiga i arkitektur. Det blir inte kunskap som jag som arkitekt 
kan använda. Det är klart att forskning och kunskap behövs, 
men det ger inte allt i arkitekturen. 

MK Jag tänker att det är fakta precis som all annan fakta som 
arkitekter måste förhålla sig till. Alla arkitekter vet att man 
inte ska designa bullerstörda lägenheter. Det kanske är lite 
samma sak att man vet att det ska vara dagsljus i sjukhus och 
att utsikt mot naturen är bra för återhämtning.

SL Ja, och om man till exempel pratar om enpatientrum så är 
det en lösning på många problem i sjukvården, man får mindre 
infektioner och så vidare. Men att jag som arkitekt får reda på 
att det ska vara enkelrum eller dubbelrum förenklar inte min 
uppgift. Jag har samma problem att hantera, att jag ska göra 
rummen trevliga och så vidare. Det är bara en förutsättning.

MK Det har inte så mycket med den kreativa processen att 
göra.

SL Nej, men om man ska säga något till försvar för förespråkare 
av evidence-based design så ser de till processtänkandet. 
Att det ska vara en arkitekt som ska använda evidence-based 
design. I USA finns skolor där man kan få en examen för att 
man har läst in sig på vad evidence-based design är. Men då 
ska det finnas en arkitekt som är kunnig på området och det 
ska också finnas beställare som är kunniga inom sitt område. 
Kunskapen måste sjukhuset skaffa sig i en planeringssituation. 
   Sedan är det faktiskt en process under tiden, då man ska prö-
va de här argumenten. Är de här forskningsresultaten tillämp-
bara i mitt specifika fall? Så det finns ett processtänkande där 
arkitekturen tillmäts betydelse. Men risken är likafullt att man i 
sin iver inte tar hänsyn till faktorer som man inte är medveten 
om.

MK Att man inte använder den tysta kunskapen?

SL Vi använder ibland den tysta kunskapen som begrepp, men 
det skulle man också vilja gräva lite djupare i. 
   Uppenbart är att vi har mycket kunskaper som vi inte medve-

tet kan ge uttryck för.

MK Ja, men så tycker jag ofta att det är med arkitektur, att 
vem som helst, egentligen alla brukare, kan säga att ”det här 
är en bra miljö” eller ”det här är en sämre miljö”.

SL Det tycker jag också är intressant. Ofta vid arkitekttävlin-
gar eller om man har gjort två olika förslag på en byggnad är 
nästan alla överens om vilket som är bäst. Utan att direkt kunna 
sätta fingret på det säger man att det här känns rätt och det 
andra känns mindre bra. Det är inte alltid som man kan förklara 
precis vad det är som gör att man tycker att det ena eller andra 
är bättre. Men jag upplever att man ändå kan få stor konsensus 
kring vad det är som är bäst.

MK Det kan gå ganska snabbt. Man bara tittar på en bild och 
så har man helt plötsligt en åsikt om att det ena förslaget är 
bättre än det andra.

SL Ja, och sedan har man kanske ett bedömningsystem som 
man ska bedöma utifrån, men man vet ändå att det ena försla-
get är bäst och att man vill ha det.

MK Hur ser relationen ut mellan kroppen och rummet, tror 
du?

SL Det är svårt att svara på den frågan, men när jag som for-
skare frågar jag mig vad jag kan ha gjort som gör att det här 
upplevs som en positiv miljö är svårt att fånga det. Om man 
försöker kan man säga att det har med det rumsliga att göra, 
utblickar, färg, omslutenhet, högt, rymligt och så vidare. 
Men att samla ihop detta och säga att ”gör jag så här så blir up-
plevelsen på det sättet”, det är också svårt.

MK Det är väl också individuellt hur man uppfattar det?

SL Ja, men även där tror jag att de flesta gillar samma förslag 
om man har två att välja mellan. Jag tror att det är samma sak 
med upplevelser. Även om man har väldigt olika kulturella bak-
grunder eller har olika upplevelser med sig så tror jag att alla 
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kan uppleva olika saker på samma sätt men där kan jag ha fel.

MK Det är lite av en ”flummig” kunskap vi är inne på.

SL Ja, visst är det. När vi har planerat psykiatribyggnaden för 
Östra sjukhuset har vi pratat en hel del om normalitet, som 
också är svårt att definiera. Det är för att få bort de här negativa 
associationerna kring att ”jag är inlåst” och ”jag är vårdad” men 
samtidigt är man ju inlåst och vårdad. Hur förhåller man sig till 
det?

MK Att det ska vara en värdig miljö, det kan man väl vara 
överens om?

SL Ja, och det finns en pågående diskussion om förhållandet 
mellan den som blir behandlad och behandlaren, och hur 
det ska se ut. Ska det vara auktoritärt eller inte? Det finns en 
djupgående filosofisk diskussion kring det och nu är trenden 
att man är du och bror med den som man behandlar. En annan 
trend, också inom somatiken, är att patienterna och anhöriga 
ses som en tillgång i vården. Det har visat sig ge goda resultat. 
   Det som är intressant och som man stöter på när vanligt folk 
pratar om arkitektur ”ja, det är färg och form” säger de. 
Först ställer de upp en massa krav på hur det ska vara och 
sedan säger de att det ska vara färg och form. Är det något man 
adderar när huset är färdigt? Nej, säger vi som arkitekter, det 
är något som finns med i hela processen. Det har att göra med 
hur man organiserar planerna, ljuset och rumsligheter. Vi har 
med alla dessa aspekter hela tiden i designprocessen, men den 
normala uppfattningen bland vanligt folk om vad arkitektur är 
är att det är färg och form. Jag skulle också vilja ha ett svar på 
frågorna som man får i evidence-based design. Jag kan säga att 
en värdig miljö är bättre än en ovärdig miljö. Men vad är en vär-
dig miljö och vad är en ovärdig miljö? Vad i själva byggnaden 
gör att den är värdig? Vi har så mycket associationer till byg-
gnader. Om man till exempel tar de här trettiotalsbyggnaderna 
som gjordes för Hitler och nazisterna, är den arkitekturen i sig 
uttryck för det vi brukar säga auktoritet och fascism? Eller är det 
bara att vi tillmäter den de betydelserna?

MK Om en fascistisk organisation har byggt något är det 
väl ganska klart att man lägger i värden i det? Man kan inte 
låtsas att man inte vet att de är de gjorde byggnaden.

SL Nej, och där spelar var och ens tolkning in. Om man kommer 
till Olympiastadion i Berlin så är det är en fantastisk anläggning 
och ingen kunde ha gjort det bättre. Men det är klart att samti-
digt vet man vad som har försigått, så det är med i ens tolkning 
av det man ser. Det är naturligtvis på samma sätt med vilken 
miljö man än möter att man kan göra vissa tolkningar.  
   Då kommer vi in på något ännu svårare: vad är en upplevelse? 
Omvärlden tar vi till oss genom intryck utifrån som vi bearbetar 
i hjärnan och de kanske vi i vissa fall tolkar medvetet. I andra 
fall reagerar vi bara på dem. Finns det idéer eller upplevelser 
som inte är kopplade till vår fysiska kropp? Om du säger någon-
ting till mig så sker en kemisk reaktion i min kropp. Om jag får 
en medicin så kan jag öka halten serotonin i hjärnan. Det är en 
biologisk förändring som sker. Men jag kan få samma förändrn-
ing genom ett samtal med någon annan om jag går i terapi.

MK Det tycker jag är viktigt att komma ihåg, att man kan inte 
riktigt skilja på kropp och själ, utan att man är en helhet. 
   Problemet är väl att inte alla inom sjukvården har den 
inställningen. Man skiljer på psykiatri och somatik, men 
egentligen finns det ingen skarp gräns mellan dem.

SL Mycket av den forskning som professor Roger Ulrich och 
andra håller på med handlar om att reducera stress. Vad jag 
förstår så är stress ett begrepp som man kom på spåret på 30- 
och 40-talen, men som man beskrev ordentligt på 50-talet. Man 
fattade då att omgivningen i sig kunde påverka om en sjukdom 
utvecklades positivt eller negativt. 
   Tidigare betraktade man det som att patenten fick en sjuk-
dom, men nu kunde man börja inse att den här sjukdomen till 
och med kanske var skapad av hur man relaterade till omgiv-
ningen och om man var utsatt för stress.

MK Om vi återgår till mer grundläggande arkitektoniska 
begrepp så har jag funderat mycket på om generalitet och 
flexibilitet kan vara lika viktiga inom psykiatrin som inom 
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somatiken. Vad tror du om det?

SL Här finns det också trender, under vissa tider diskuterar 
man om man behöver flexibilitet, generalitet, vetenskaplighet, 
skilda patientströmmar och skilda strukturer i byggnaderna. 
Dessa begrepp har haft stora influenser under vissa tider men 
sedan har andra begrepp varit viktiga under andra tider. 
Jag tänker tillbaka tjugo år i tiden, när man ritade sjukhem som 
stora institutioner, till att man nu gör mer hemlika miljöer där 
man ser mer till mänskliga värden. 
   Om man gör ett rum som har en viss form eller storlek så kan 
det passa för allt eller ingenting om man hårddrar det. I andra 
fall tänker man att ett rum – ska det inte vara ett svar på dess 
funktion? Om man gör jämförelsen med ett musikinstrument, 
som en fiollåda eller en gitarr, så ska det ge klang åt den verk-
samhet som pågår där. Så tycker jag egentligen om att betrakta 
själva rummet och verksamheten.
   Då kan man undra om man kan göra ett vårdrum så att det 
nästa dag kan fungera som en annan typ av rum? Det som man 
kan fråga sig är om vårdavdelningarna både inom psykiatrin 
och somatiken kommer att försvinna. Det vi har sett genom 
åren är att cirka 50 procent av platserna har försvunnit på 20 år.  
   Det är en kontinuerlig förändring över tid. Sedan kan man 
säga att på många ställen bygger man verkligen om mycket. 
Ibland blir det svårigheter när man ska bygga om. På Nya Karo-
linska sjukhuset var tanken att man skulle kunna ha vårdrum 
och operation var som helst, för att verksamheten i olika sam-
manhang ska kunna verka på ett optimalt sätt. Vi kan bygga 
om utan att man stör verksamheten runt omkring, och det är ju 
bra löst och konsekvent drivet i Nya Karolinska sjukhuset. 
   Men samtidigt verkar det som om mycket av de stora system-
tänken håller på att försvinna för att man inte kan upprätthålla 
den här flexibiliteten ellerför att man inte tycker att den är 
ekonomiskt försvarbar. Jag tycker samtidigt att det är viktigt att 
man försöker fånga en viss atmosfär i rummen, vilket kanske är 
svårare när bygganden ska vara så flexibel som möjligt. I den 
frågan påverkas i princip alla arkitekter av tidens strömningar.

MK De metoder som används inom psykiatrin, som terapier 
och samtal, kräver inte så mycket anpassning av rummen. 

Formen av terapi kanske ändras från psykodynamisk terapi 
till kognitiv beteendeterapi men rummen kan vara ganska 
lika.

SL Det där med samtal är intressant. Vad är det för samtal som 
sker på en slutenvårdsavdelning? Det har jag funderat på i 
efterhand efter projektet på Östra sjukhuset. Väldigt mycket av 
samtalen är praktiska. Det handlar om den här personen ska få 
medicinering och komma på fötter. All egentligt behandling 
sker sedan på ett annat ställe. Det är klart att läkare, psykologer 
och kuratorer är där och gör sina bedömningar, men jag har 
ibland funderat över hur mycket annan behandling som sker 
på avdelningarna. Man säger att vårdens kärna är samtalet och 
det tycker jag känns naturligt. 
   Men bilden av den klassiska psykiatrin, där det sitter två per-
soner mitt emot varandra och har ett djupgående samtal för att 
förstå hur man agerar, det tror jag inte att det finns så mycket 
av inom psykiatrin på vårdavdelningarna. På Östra sjukhuset 
talade vi om att vi skulle ha ett antal neutrala rum för samtal 
mellan behandlare och patient. Man skulle vara på neutral plats 
och inte på läkarens expedition där läkaren har statusen befäst, 
utan det skulle vara på ett annat ställe. Rummen där samtalen 
skulle försigå var liksom upphöjda på piedistal. Det är där det 
händer. Men vi pratade också mycket om att man kunde ha de 
kortare spontana samtalen på andra ställen på vårdavdelnin-
gen där man ostört kan sitta ner.

MK Det måste naturligtvis finnas utrymme för de olika typer-
na av samtal. Jag tycker att designprocessen är viktig i de här 
sammanhangen för att man ska kunna samarbeta så bra som 
möjligt kring de här frågorna. Har du något att säga om den?

SL Jag tänker på professor Peter Frösts arbete, där han verkli-
gen har försökt att hitta en struktur och lägger upp ett schema 
för hur man gör. Han har alltid ett stort fokus på att få fram ett 
resultat och det tror jag är väldigt bra och kännetecknande för 
arkitektens arbete. 
   Som arkitekt måste man alltid prestera resultat och det spelar 
ingen roll hur mycket man vet eller hur lite man vet. Man måste 
alltid komma med ett förslag till en lösning. Vi brottas hela 
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tiden med att vi har en viss kunskap, men man måste göra 
ett förslag och ibland hamnar man helt fel och ibland hamnar 
man rätt. Hamnar man fel förstår man det på nästa möte med 
verksamheten och sedan utvecklas förslaget. Det som kanske är 
lite speciellt för arkitekter är att vi ritar, gör figurer och illustrerar 
på olika sätt som jag tror många gånger exemplifierar de prin-
cipiella svårigheterna som finns i programmen och underlagen 
från verksamheten. Då kanske verksamheten säger att ”så här 
kan vi inte ha det” och då säger vi att vi tänkte på det här sättet 
eller så kan vi göra tvärtom och då passar det mycket bättre. Så 
är processen igång. 
   När vi jobbar med dem som bedriver och planerar vården 
så är det både en lokalprocess och en utvecklingsprocess för 
verksamheten. När man startar den här processen och kommer 
med skisser och diskuterar hur det ska se ut är det också ett 
tillfälle för verksamheten att bli medveten om sina behov. 
När man i början av en process går in som arkitekt och ger 
förslag möter man verksamheten och man arbetar förhoppn-
ingsvis fram en gemensam bild av vad man vill uppnå. Då har 
både lokalerna och verksamheten troligtvis utvecklats. 
   Jag tror faktiskt att det är så det sker och att det är en av de 
bättre sätten för verksamhetsutveckling överhuvudtaget, när 
man ser den fysiska formen och tvingas att tänka till när det 
gäller verksamheten.

MK Kan man säga att både verksamheten och brukare ska 
vara med från början?

SL Ja, och när det gäller psykiatrin på Östra sjukhuset hade vi 
en långtgående sådan process och projektet blev också upp-
skjutet vid några tillfällen, så vi kunde backa och utreda lite mer 
än vanligt. De som var ansvariga från verksamheten sa också att 
arkitekturen var väldigt viktig som en del i deras behandling-
sarbete. De hade en liknelse om att våra lokaler har samma 
betydelse som den medicinskttekniska utrustningen inom 
somatiken. Det var väldigt intressant att de hade den inställnin-
gen redan från början. Om man redan då jämställde psykiatrins 
lokaler med den medicinskttekniska utrustningen skulle det 
vara ett sätt att argumentera för att de behövde nya lokaler. 
   Det är intressant att fråga sig om det är relevant och om 

det faktiskt förhåller sig så. Vi blir triggade som arkitekter när 
beställare säger att arkitektur är viktigt. Det är något som vi 
brukar hävda från vårt håll.

MK Ni hade en bra beställare av byggnaden på Östra 
sjukhuset, kan man säga.

SL Ja, det var en kunnig verksamhet och Västfastigheter som vi 
uppdrag genom lät oss hålla på. Det var bra förutsättningar för 
en dialog. Ibland finns det en dialog på olika plan också. 
I vissa projekt kan det ju vara så att man får tillgång till personal 
i olika arbetsgrupper där var och en sitter med sin egen kompe-
tens och sina egna krav på hur deras arbetsplats ska se ut. 
   Men man måste också ha tillgång till ledningen för verksam-
heten som kan säga vad som är överordnande principer som 
de vill arbeta efter, så att man inte hamnar i rena detaljfrågor. 
Man behöver någon från verksamheten som har en idé om hur 
det kan fungera sammantaget. Det är viktigt att ha tillgång till 
dem som beslutar om hur verksamheten ska bedrivas.

MK Avslutningsvis undrar jag om du har några tankar kring 
hur framtidens hållbara vårdbyggnader kommer att vara 
designade?

SL För det första måste man fråga sig vad hållbarhet är. Jag tror 
att energiaspeker kommer att få större betydelse framöver. 
Men hållbarhet är också att man ska hitta bra lösningar som 
kan fungera över lång tid. Vi pratar även om social hållbarhet. 
Långsiktigt måste man ta hänsyn till hur psykiatrisk vård ser ut 
i ett ännu större sammanhang. Vad kan man förvänta sig ska 
hända framöver? Kommer vi att ha större tolerans mot männi-
skor med psykisk ohälsa vilket gör att vi slipper slutenvård? 
   Här i Göteborg är det 50 procent ac dem som är tvångsvår-
dade, där man bedömer att de personerna måste ha vård för 
att inte skada sig själv eller någon annan. Skulle det till exempel 
komma en medicin som gör att de personerna inte finns i fram-
tiden så ändrar det förutsättningarna. De största problemen 
med många som har psykisk ohälsa är att när de känner sig bra 
så slutar de medicinera. I vissa fall saknar de även sjukdomsin-
sikt och det är då de kommer tillbaka till vården.
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MK Jag har förstått att man vill planera för mer öppenvård 
och att man egentligen borde satsa mer på att fånga upp folk 
tidigare innan de blir svårt sjuka.

SL Ja, det stämmer att när man diskuterar de här sakerna så 
pratar man om det. Det finns en undersökning som Sveriges 
Kommuner och Landsting har gjort där man säger att för att 
kunna minska slutenvården är det två saker man måste göra. 
Det ena är att förbättra öppenvården och det andra är att få 
ett bättre samband mellan den kommunala omsorgen med  
boendeformer och hur man ska ta hand om personer när de 
har kommit ut från sjukhuset. 
   Det är klart att när man kommer till slutenvården är man 
allvarligt sjuk och då är det självklart bättre om man kan få 
vård i ett tidigare skede, innan man hamnar där. Många av de 
problem som du tar upp har jag funderat på under de snart tio 
år som vi har arbetat med psykiatrin på Östra sjukhuset.
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CHRISTINE HAMMARLING

Christine Hammarling, arkitekt SAR/MSA, är projekterande 
arkitekt vid Tengbom i Stockholm.

MK En av frågeställningarna som jag funderar på är var psy-
kiatrin ska befinna sig i samhället. Var ska den vara och hur 
har den har förändrats under senare år? Hur tror du att den 
kommer att se ut i framtiden?

CH Min förhoppning är ändå att den blir en del av den övriga 
vården. Psykiatrin ska vara en självklar del av den övriga vården 
och psykisk sjukdom ska betraktas som vilken sjukdom som 
helst. Psykiatrin ska ingå i den högspecialiserade vården.

MK  Anser du att den bör ligga på ett sjukhusområde?

CH Ja, i närheten i alla fall. Men det beror på hur vi utvecklar 
vår närsjukvård i framtiden. Pratar vi om de stora universitetss-
jukhusen måste psykiatrin vara närvarande inom sjukhusets 
område så att den är väl integrerad och synlig och att man kan 
känna att det är en profession som vilken annan som helst. 
   Psykiatrin behöver utveckling, undervisning och forskning för 
att komma vidare och bedriva bättre vård i framtiden. Psykisk 
ohälsa är en eskalerande folksjukdom så det finns en stor ut-
maning i det här.

MK Upplever du att psykiatrin prioriteras bort till förmån för 
somatiken?

CH Det har varit så historiskt sett. Jag började snudda vid det 
här med psykiatri redan när vi planerade för Norrtälje sjukhus 
och då fanns inte psykiatrin med i den ursprungliga invester-
ingsplanen utan vi fick ett tilläggsuppdrag senare när vi hade 
projekterat färdigt de andra delarna av sjukhuset att titta på 
hur psykiatrin skulle kunna få sina lokaler intill sjukhuset. Vi 
skulle utveckla en egen byggnad men i direktkontakt med 
övriga sjukhuset. Den uppgiften var alltså inte med från början 
i budgeten i investeringsplanen. 
   På så sätt har man verkligen tagit ställning till att det inte är 
prioriterat och en självklar del av den övriga vården. Naturligt-
vis blev det projektet för psykiatrin senare åsidosatt. När det 
kom till ett skarpt läge sedan så ansåg man sig inte ha råd med 
en ny byggnad för psykiatrin. Tanken med Norrtälje sjukhus var 
då att samordna och samlokalisera psykiatrin för den är av hävd 
utspridd i olika lokaler inom en kommun eller ett landsting. 
Det kanske är både bra och dåligt men historiskt sett har det 
varit så att öppenvården har varit närvarande mer inne i de 
centrala delarna av staden för att människor lätt ska komma dit, 
medan slutenvården har varit förpassad ut i periferin. Den var 
lite mer för sig själv helt enkelt.

MK Vad kan man lära sig av historien arkitektoniskt sett? Vad 
har varit bra och vad har varit dåligt?

CH Jag börjar med det positiva. Anläggningarna har legat i 
parkmiljöer som har varit helt fantastiska. De hade avskildhet 
och det var lugnt och fint. Det var vackra områden och en kon-
templativ miljö. Det behöver man naturligtvis också. Det finns 
en helande kraft i mötet med naturen tror jag. Men distansen 
till den övriga vården gjorde att man isolerade sig och då kan 
man inte få samsyn kring utveckling av vård i allmänhet. Man 
hade då bestämt sig att vara utanför allt som pågår när det 
gäller utveckling i övrigt. 
   För patienterna är det inte heller bra att betraktas som någon-
ting apart. Man fick en viss stämpel förr genom att man hade 
psykisk ohälsa. Om man går så långt tillbaka som till när män-

”Man kommer långt om man har inlevelseförmå-
ga och skaffar sig en gemensam grund att stå på.”
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niskor var inspärrade utan några egentliga rättigheter som 
patient, och personalen skrev liggare och dagböcker över 
patienterna, kan man läsa hemska beskrivningar om att man 
inte behandlades som människa som skulle vårdas för att bli 
frisk, utan att det var ett helt annat synsätt. Man var ”dömd” till 
vård och det sitter kvar som ett slags epitet på den psykiska 
sjukdomen.

MK Det är verkligen att stigmatisera människor.

CH Ja, att ha en psykisk sjukdom anses fortfarande som något 
fel, men däremot att få ett en hjärtsjukdom anses helt normalt 
även om det i sin tur kan härröra från den psykiska kopplingen 
till människan. 
   Allting är komplext, och kropp och psyke hänger ihop, det har 
vi väl blivit mer medvetna om i dagsläget. Vi är så vänsterorien-
terade på det sättet, att vi bara bryr oss om vad som händer i 
den vänstra hjärnhalvan. Man är matematiskt orienterad i väs-
terlandet och vi har hela det synsättet, så att det är mycket att 
välta om vi ska närma oss andra sätt att både läka och behan-
dla sjukdomar, som vi exempelvis ser i Kina. Andra kulturer har 
en annan total helhetssyn på människan än vad vi har i väst.

MK Bristerna i den gamla vården var bland annat institution-
alisering, att man var många på samma sal och det hierark-
iska synsättet. Hur ser du sådant som på antiauktoritära 
system? 

CH Det kan även spegla den somatiska vården, inte bara den 
psykiatriska vården. Vi börjar hitta nya infallsvinkar och måste 
se patienten mer som en kravställande människa som vill bli 
involverad och delaktig i val av behandling och vårdgivare. 
   Psykiatrins hus i Uppsala som vi har ritat var en arkitekttävling 
som vi vann. Den bestod av ett antal nyckel- och ledord som 
vi skulle försöka uppfylla. Beställaren av byggnaden hade satt 
dem som mål för att byggnaden skulle få en egen identitet, 
men också för att den skulle kännas professionell och sam-
tidigt välkomnande, vardaglig och trygg. Det var många bra 
nyckelord för att få ihop en byggnad som verkligen speglar att 
du kommer dit för att du har några trasigheter i dig men du 

bemöts professionellt. Psykisk ohälsa ska kännas som vilken 
sjukdom som helst, det ska inte spela någon roll i vilken entré 
på sjukhusområdet som du går in i. Det är allas angelägenhet 
att psykiatrin blir en del av den övriga vården.

MK Man ska integrera den psykiatriska vården med övrig 
vård?

CH Ja, och det har varit möjligt dels genom att man har fått 
bättre ekonomi, dels genom att utvecklingen har gått mot syn-
sättet att integrera den psykiatriska vården med den allmänna 
vården. 
   Det har gjort att man har börjat identifiera var det faktiskt 
finns plats att göra byggnader för psykiatrin. Har vi någon tomt 
som är tillgänglig för att utveckla ett tillägg för psykiatrin inom 
området för universitetssjukhuset eller klinikerna?

MK Om vi går in mer på arkitekturen i sig: vilka behov tror du 
kan tillfredställas hos patienterna med hjälp av arkitektur?

CH Det är ofta mycket självklara saker som att man ska bidra 
med miljöer som är attraktiva och som skapar trygghet och 
tillit. Man vill att tillfrisknandet ska ske så fort som möjligt. 
Vi pratar också idag om att det är trevligt om det är lite hemlikt. 
Det är ett förhållningssätt som vi diskuterade ganska mycket 
när vi angrep tävlingsmålen för Psykiatrins hus i Uppsala. 
Hur hittar vi fram till de här idealen som psykiatrin har? 
Det får inte bli för inboat, utan det ska ligga i ett gränsland mel-
lan hotell och boende. Det ska kännas tryggt och välstuderat 
och rumsligheter ska fungera bra, men det får samtidigt inte bli 
för personligt. Även om man trivs på kliniken ska man vilja däri-
från till ett liv utanför vårdavdelningen. Det är en balansgång 
hur hemtrevligt det får bli. Därför kan själva layouten och plan-
lösningen understödja vägen till tillfrisknande. 
   Det ser man i många nya anläggningar för psykiatrin, att 
man försöker ha med det stegvisa mötet med vardagen igen. I 
sitt eget rum har man kontroll över allt själv och sedan brukar 
vi göra ett mindre sammanhang som nästa steg, att man har 
ett dagrum att komma till. Alla patienter på vårdavdelningen 
kanske inte är hänvisade till samma dagrum, utan det blir en 
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mindre grupp som känner igen varandra som man klarar av att 
hantera. Sedan, som vi har gjort i Psykiatrins hus, kan man gå ut 
till ett publikt atrium som är nästa steg. 
   När man har så mycket stabilitet att man klarar det så kan 
man gå ner i atriet och kanske träffa sina anhöriga och sitta 
och fika där tillsammans eller gå på den publika resaturangen. 
Sedan finns också mötet med utomhus och naturen i det här. 
På tomten i Uppsala skulle så mycket funktioner få plats att det 
resulterade i en kompakt byggnad. Därför tillförde vi inglasade 
balkonger för varenda patientrum, och det har givetvis varit en 
het fråga hur man ska hantera det ur säkerhetssynpunkt. Men 
där åstadkommer man faktiskt det extra rummet mellan det 
privata, den egna sfären, och uterummet. 
   Det tror jag är en tillgång som är svår att förstå direkt när 
man ser ritningarna där byggnaden är utformad, men som 
man kommer att förstå värdet av när man väl flyttar in. För där 
kan man föra ett ostört samtal med läkaren, men det är ändå 
inom patientens sfär. Man är inramad i rummet i och med att 
man har väggar, golv och tak runt sig så att det blir som ett litet 
extra rum, men även ett uterum. Man tvingas inte att ta sig ut 
till parken, men samtidigt man är ändå ute.

MK Nu har vi diskuterat hur man kan skapa goda terapeutis-
ka vårdmiljöer med arkitektur. Vad finns det mer för aspekter 
att ta hänsyn till?

CH Särskilt för psykiatrin finns det andra aspekter som man 
måste ta fasta på och förhålla sig till. Det är att patienterna är 
väldigt känsliga för att komma nära andra människor, så att det 
är svårt att mötas i trånga korridorer och att man kanske inte 
vill sitta precis mitt emot varandra när man äter mat. 
   Man måste alltså skapa en rumslighet som medger att det 
är lätt att förflytta sig och röra sig utan att det uppstår sådana 
situationer. Jag tror också att eftersom man samtidigt från 
personalens sida behöver känna överblick och säkerhet kan 
man saxa rum. Man kan delvis överlappa rummen över en kor-
ridor så att man  får diagonala siktlinjer, men också en trevlig 
rumslighet. 
   Man tvingas inte in i första öppna rum, utan man kan välja 
nästa man ser det som man överblickar så att man har alter-

nativa val. Vi pratar också mycket om att undvika dolda hörn 
i sådana här anläggningar. Det är viktigt att man tänker på 
det när man skissar på en miljö för psykiatrin. I Psykiatrins hus 
hittade vi under tävlingstiden ett innovativt grepp för öppen-
vården. Vi gjorde så att vi lade en fil med samtalsrum mellan 
arbetsrummen för personalen och ett väntrum längs fasaden. 
Väntrummet har dragits ut längs fasaden och blivit ett långs-
malt väntrum med ett batteri av samtalsrum innanför. 
   Då skapar vi dagsljus indirekt genom att få in det via den 
uppglasade fasaden genom väntrummet in i samtalsrummen. 
När man sitter i väntrummet sitter man längs fasaden och är 
kanske lite exponerad i viss mån, men utanför är egentligen 
ett gaturum. Vi tänker att man grupperar väntrummet med 
olika möbleringar så att man sitter i små rum i rummet och inte 
behöver sitta i ett traditionellt kvadratiskt väntrum. 
   På det sättet behöver man inte konfronteras med eller titta på 
någon annan. Sedan hämtar personalen personen och even-
tuella anhöriga om det är ett planerat besök, och så går man 
in i samtalsrummet. Tack vare den här planlösningen finns det 
också en enkel reträttväg för personalen om det skulle uppstå 
en obehaglig situation åt andra hållet. Ingen behöver känna sig 
trängd. Det tycker vi är en fiffig lösning och den har vi behål-
lit genom hela processen, från tävlingsförslaget fram till nu. 
Sådana grepp gör att miljöerna utformas och utrustas identiskt 
och det gör att man understryker professionaliteten i mötet 
med patienten.

MK Patienten kanske i viss mån då känner sig sedd med sina 
behov. Att man kanske inte vill sitta i ett vanligt väntrum och 
vara exponerad för andra utan man kan sitta ifred med sina 
anhöriga om de är med.

CH Vi vill betona att psykiatrins målsättning är att komma ifrån 
de ögonmärkta expeditionerna där man bjuder in patienten till 
sitt eget arbetsrum med fotografier på barn och annat. 
Det känns inte professionellt i modern tid. Jag tror att man ska 
ta steget ifrån expeditionerna men det är inte alla som håller 
med. En del vill ha kvar dem. Men jag tror på mer neutrala 
möteplatser mellan behandlare och patient.
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MK Hierarkierna blir lite utsuddade i en sådan miljö och 
mötet mer jämlikt. Hur kan miljön stödja tillfrisknandet och 
trivsel för brukare och personal?

CH Det är en interaktion och de lokaler man har påverkar 
naturligtvis både arbetssätt och vårdresultat. Om lokalerna 
stödjer ett nytt arbetssätt och byggnaden är så generell och 
flexibel i sin uppbyggnad att den kan möta förändrade och ut-
vecklade organisationer blir allting mycket lättare. Då finns det 
inga hinder i det dagliga arbetet. Sedan är säkerhetsaspekterna 
en egen fråga. Hittills har det varit väldigt begränsat. 
   Problemet med de gamla lokalerna har varit att de inte lever 
upp till säkerhetskraven. Säkerheten är egentligen någonting 
som man får per automatik när man flyttar in i en ny byggnad. 
Då får man säkra glas och stadiga väggar bara du som arkitekt 
har tänkt igenom det. Arkitekten ska säkerställa att konstruk-
tion och inredning håller för att en patient får ett utbrott. 
Det sker genom att man bygger en ny byggnad, men de andra 
delarna är att man gestaltar och gör layouter som är rumsliga 
och fungerar för den vård som ska bedrivas. Man måste tänka 
på hur man använder byggnaden och vilket arbetssätt man 
kommer att ha i framtiden.

MK Jag tänker på det här med generalitet och flexibilitet. 
Är det lika viktigt inom psykiatrin som inom somatiken?

CH Det beror på hur man ser på frågan. Det är väl snarare en 
fråga om ifall den här byggnaden ur ett fastighetsperspektiv 
ska kunna vara generell över tiden. När det gäller Psykiatrins 
hus bestämde man sig för att byggnaden inte skulle vara en 
tung behandlingsbyggnad. Att den inte skulle kunna inrymma 
operations- eller laborationsverksamhet så att man måste ha 
bjälklag dimensionerade så att det inte uppstår vibrationer och 
så vidare. Man sa att byggnaden skulle kunna konverteras till 
en enklare vårdavdelning. Så långt sträckte vi oss när det gäller 
generalitet och då styr det funktionsmåtten och bjälklagsdi-
mensioneringen. Sedan planerades det för moduler som är 
nästan identiska runt om, så att de kan fungera som ett drag-
spel mellan öppenvård och slutenvård. 
   Det var också svårt att veta, men vi tror att det är öppen-

vården som kommer att expandera i framtiden. Då ska öp-
penvården lätt kunna växa in i och ta delar av det som har varit 
slutenvårdsplatser utan att man ska behöva riva väggar. 
Så har vi också tänkt med installationer och det har också med 
generalitet att göra. Att man inte ska behöva bygga om eller 
tillföra nya fläktrum och större kanaler och schakt, utan att det 
är dimensionerat för att man ska kunna förändra så långt. 
Sedan inom psykiatrin vill man ha en flexibilitet att vårdrum 
kan omvandlas till samtalsrum, grupprum, behandlingsrum 
eller expeditioner.

MK Även om typen av terapi förändras så kanske det inte 
ställer andra krav på rummen? Jag menar att det inte kom-
mer att bli så stor skillnad på kraven på rummens egenska-
per i framtiden om man jämför med nu.

CH Nej, det tror inte jag. Behandlingsformerna stödjer sig på ut-
forming och miljö i mycket hög grad och framgångsrik behan-
dling kräver att det är bra miljöer. Sedan kan man diskutera vad 
som ligger i begreppet bra miljöer. Men det är samtalet som 
ska ge framgång i behandlingen. 
   Det är mötet mellan människor som är viktigt, men inte bara 
mellan den professionella terapeuten eller läkaren och patient-
en, utan också mötet med andra som behandlas på en avdeln-
ing.

MK Är det några andra arkitektoniska begrepp som du tycker 
känns viktiga när det gäller psykiatrin?

CH Att verkligen arbeta med dagsljus och att man tar fram det 
som ett viktigt inslag i arkitekturen. Det är viktigt för männis-
kan för hennes tillfrisknande och hur hon mår att vi har tillgång 
till dagsljus. Jag tycker att man ska skapa rum där det flödar 
in dagsljus och att det ska finnas närvarande så mycket som 
möjligt i de lokaler som man ska uppehålla sig i. 

MK Hur reglerar man då insyn?

CH Insyn kan man reglera med persienner där det behövs.
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MK Jag har hört mycket från brukare att de är känsliga för 
insyn och att man är känslig för att bli iakttagen när man är 
sjuk.

CH Det där varierar och det kan finnas problem från andra hål-
let också, genom att man måste sätta upp filmer på glaset för 
att man ska skyla patienter som vill exponera sig. Vi besökte till 
exempel en klinik i Danmark där de har en låg bröstningsnivå 
och ett högt fönster med en fransk balkong framför på rum-
men och då hade de fått sätta skärmar eller filmer på glaset för 
att skydda patienterna. 
   Sådana incidenter inträffar också, att exponering sker från det 
andra hållet, och man vill inte att människor som går förbi ska 
känna sig besvärade.

MK När det gäller designmetoder undrar jag om ni använder 
er av evidence-based design?

CH Ja, vi är bekväma med begreppet och evidence-based de-
sign handlar just om sådana saker som att patienten, om denne 
ligger i sin säng ska kunna ha utblick mot verkligheten utanför. 
När det gäller säkerhet innebär det exempelvis att om man inte 
är särskilt stabil i sin kropp så ska man ändå kunna röra sig utan 
att trilla. Fallolyckor är ett stort inslag i vården idag och sådant 
ska man kunna eliminera genom utforming av rummen och 
genom att man kan hitta en handledare snabbt för att kunna ta 
sig från säng till toalett och dusch och sådana aspekter. 
   Samtidigt ska man kunna känna tillit till att det finns personal 
som ser en, bryr sig om en och finns till hands när man mår 
dåligt och att man lätt kan förstå hur arbetet går till här utanför 
mitt enskilda rum. Det måste vara begripliga miljöer, som till 
exempel när jag blir bättre, vad händer då?

MK När man börjar titta på det här med evidence-based 
design märker man att vissa är väldiga förespråkare medan 
andra förhåller sig mer skeptiskt till det som metod. 
Ett exempel är att på Chalmers tekniska högskola är man 
positiv till det och på Kungliga Tekniska högskolan är en del 
lärare skeptiska. 

CH Det måste man självklart ha ett skeptiskt förhållningssätt 
till. Man måste tänka att evidence-based design – vad betyder 
det, hur ska det appliceras och varför? Vad finns det för forskn-
ing som visar att det är si eller så? Det måste man också fråga 
sig. Det är inga enkla svar som ger riktlinjer eller regler att följa 
som är statiska och ger en specifik måttsättning eller utformn-
ing. Det tror jag att man måste förhålla sig till från fall till fall. 
   Samtidigt är det klart att begreppet kommer att finnas när-
varande när man angriper en sådan här uppgift som att rita en 
byggnad för psykiatrin. Vad kan det bidra med och vad är det 
jag ska tänka på?

MK En sak som jag har funderat på är att det heter evidens-
baserad medicin. För beställarna är det kanske mycket lättare 
att förstå när man kommunicerar om båda sidor pratar om 
evidensbaserade metoder. 
   Om man kan visa att det finns bevis för att det är bra med 
kontakt med naturen är det lättare att få igenom det kravet 
med beställaren. Att man på det sättet får hårda fakta på de 
mjuka värdena i arkitekturen.

CH Jo, men det går lite inflation i begreppet evidence-based 
design, så det gäller snarare att vara tydlig än att bara sätta den 
rubriken på sin argumentation och förhållningssätt. Att visa i en 
läkande miljö vad vi använder för element för att uppnå det är 
viktigt. Vi arbetade fram ett gestaltningsprogram för Psykiatrins 
hus som baserades på vårt angreppssätt av uppgiften. 
   Det blev ett sätt att teoretisera kring hur vi hade arbetat, 
men ett gestaltningsprogram är väldigt bra att ha med sig hela 
vägen genom projektet, för att då kan man förklara varför det 
är utformat på ett visst sätt och hur det är tänkt med till exem-
pel med samtalsrummen med glaspartier över. Det är dels för 
att skydda sig och få en viss nivå av integritet, dels för att få in 
dagsljus i rummen. Det finns mycket sådant som man måste 
berätta om varför man gör och varför man väljer vissa arkitek-
toniska element.

MK Är det lätt att de arkitektoniska kvaliteterna blir bort-
förhandlade annars?
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CH Ja, och därför är det stor nytta med ett gestaltningsprogram 
som hålls levande hela vägen genom projektet. När man ska 
arbeta i det verkliga livet och ska samordna sig med andra kon-
sulter som kanske inte förstår allt måste man ständigt berätta 
varför. 
   När det handlar om psykiatrin handlar det oerhört mycket om 
säkerhet. Det är en ständigt närvarande frågeställning. 
Det beror naturligtvis på att man kommer från sämre lokaler 
och dåliga miljöer där säkerheten har brustit och då blir det 
fokus på något man numera får väldigt lätt.

MK Vad finns det för samband mellan goda rum och god 
hälsa?

CH Det har att göra med hur rummen är gestaltade. Sådant 
som att det finns luft och att det inte är så lågt till taket är 
viktigt, och att det finns utblickar och dagsljus som man kan 
skärma av om man vill, så att man själv kan välja graden av 
insyn. Det ska också vara behagligt och belysningen är mycket 
viktig för att skapa olika former av rumsligheter. Att man kän-
ner att man har ett eget hygienrum som tillhör en själv och att 
man själv kan påverka delar av rummet efter eget behov av hur 
det ska vara. Därför får det inte vara för iordningställt och man 
får inte skapa begränsningar i det egna utrymmet, så att man 
kan ordna och gestalta rummet som man själv vill ha det så att 
man känner sig trygg och bekväm. 
   Det är en enorm spridning på människotyper och typ av sjuk-
domsbild man har när man kommer dit. Man ska kunna möta 
detta spektrum av olika människor som ska leva en kortare eller 
längre tid i de här rummen, så de är oerhört viktigt att det är 
medvetet utformade.

MK Finns det någon skillnad mellan slutenvården och öppen-
vården när det gäller patienternas behov? Kan man säga att 
öppenvården är ungefär samma sak som slutenvården fast 
en lättare form? Man är inte frisk när man är i öppenvården 
heller, så jag antar att man behöver utblickar då också.

CH Den stunden man är på öppenvården är väldigt koncen-
trerad tid. Man är där och gör det man ska och sedan går man 

hem. 
   Men sedan behöver man ha en kontinuitet i möten med per-
sonalen under en viss period som är längre eller kortare. Man 
kommer dit till ett planerat möte, så man vet nästan vad som 
väntar en och förväntas av en. Man är säkert förberedd på en 
massa saker mentalt. Först kommer man ut i väntrummet och 
får lugna ner sig lite och sedan blir man inropad i mötesrum-
met, som visserligen är ganska avskalat, men där tror jag att 
man måste leva sig in i att det är ett möte som kräver mycket 
fokus. Det är mycket som ska till i det samtalet. Mycket ska 
komma fram och man ska kanske också får ta del av en förklar-
ing till någon diagnos, medicin eller beteenden. 
   Det är väldigt mycket information och det är klart att allt inte 
reds ut vid samma tillfälle, utan det är en rad tillfällen som är 
knutna till varandra. Därför tror jag att det är ett annat synsätt 
inom öppenvården. Det är två olika former av behandling. 
Slutenvården sker under en samlad tid. Det är behandling och 
det är samma människor runt omkring, samtidigt som du är 
riktigt dålig. När du är i öppenvården är sjukdomsbilden annor-
lunda jämfört med slutenvården.

MK Kan man ändå tänka sig att de läkande inslagen i miljön 
är snarlika?

CH Ja, det kanske de är och jag tror att man ska hålla ihop det 
ur ett arkitektoniskt perspektiv, så att det är ett enhetligt hus. 
Att man inte differentierar vården och förmedlar att ”nu min-
sann kommer du till slutenvården” och då ser det ut så här. 
   Det ska också vara en transparens inom psykiatrin och man 
ska kunna känna det. Det är dels för patienterna, men också 
mycket för den personal som arbetar där. Att de kan lära av 
varandra, dra nytta av olika arbetssätt och utveckla samarbets-
former helt enkelt.

MK Kanske att man som patient också kan känna igen sig när 
man går från slutenvården till öppenvården, så att förändrin-
gen inte blir så stor och att det inte är en så främmande miljö 
man kommer till. 

CH Det tror jag är viktigt. Att miljön hänger ihop, för det är hela 
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idén med att föra in öppenvård och slutenvård i samma byg-
gnad, och så har det inte har varit historiskt sett. 
Inom barnpsykiatri har det hängt ihop mer även tidigare.

MK När man planerar sådana här stora psykiatriprojekt som 
Psykiatrins hus, tar man då hänsyn till begrepp som KASAM? 
Diskuterar man sådant?

CH Nej, det gör man inte så specifikt. Men jag hade en dröm 
eller tanke för länge sedan om att jag ska starta och gå in i ett 
nytt psykiatriprojekt. Då såg jag framför mig att man skulle 
starta med ett antal olika seminarier där man diskuterade de 
här frågorna. Nu för tiden kallar man det workshops. Att man 
skulle ha lite som föreningsmöten kring frågeställningar, så 
att man kunde få en samsyn i en grupp som representerar 
arkitekter, brukare, beställare, personer från fastighetssidan 
och verksamhet för att tillsammans gå igenom vart man vill att 
projektet ska sträva. 
   Det skulle vara ett tillfälle att sätta upp mål och genomlysa 
frågeställningar. Det tror jag skulle vara en väldigt god grund 
för att fortsätta att nå målet. Då skulle alla få formulera sin 
ståndpunkt och samtidigt lägga till och dra ifrån. Nu har man 
gjort det i viss mån när man har startat möjligheterna att ha 
arkitekttävlingar kring ett projekt. Men då blir det oftast isolerat 
arkitekterna som har diskussionerna och sedan lägger man till 
de andra disciplinerna och kompetenserna, som då inte har 
samma bakgrund i projektet, och det är ganska olyckligt.

MK Upplever du att brukare får komma till tals i projekten?

CH Flera gånger har jag varit med om att deras åsikter tillva-
ratas i projekt. Det är olika i projekten beroende på vad de har 
för kultur och tradition inom psykiatrin. Om de kommer från 
mindre sammanhang där de har arbetat nära varandra och har 
samsyn och samarbete, då är det självklart att brukarna ska få 
säga sitt och vara med. De ska delges förslag, ha synpunkter, ge 
kommentarer och granska förslag som alla andra. Då är de en 
del i processen. 
   I andra sammanhang, där man inte har haft den traditionen 
och även där psykiatrins organisation varit väldigt spretig och 

delar har varit avskilda från varandra, kanske de inte har det 
lätta verktyget för att åstakomma ett bra samarbete med bru-
karna även om de vill. Det blir så att brukarna kommer in lite 
mer perifert i projektet. De är med, men ändå inte riktigt med.
   Det beror på vad man har för arbetsmetod för att ta hand om 
samarbetet med brukarna. I övrigt tror jag att man skulle ha en 
väldig nytta av att i ett tidigt skede av projektet, redan när man 
vet att man söker nya lokaler eller ska flytta samman, engagera 
en beteendevetare i sådana här projekt. Framförallt för att verk-
samheten ska få hjälp att driva sin förändringsprocess. 
   Det är inte alltid som det finns inom verksamheten, trots att 
man har definierat att man ska ta steget till en ny lokal eller 
gemensamt flytta ihop i någon byggnad. Det finns kanske 
visioner på olika sätt, men just det här att hantera att få med sig 
alla som ska dit till den nya byggnaden och ändrade organisa-
tionen. Det är en uppgift i sig.

MK Framtidens hållbara arkitektur för psykiatrin – vad byg-
ger den på, tror du?

CH Man kommer långt om man har inlevelseförmåga och skaf-
far sig en gemensam grund att stå på. Men också om man bär 
med sig ett helhetsperspektiv i projekten. Även om orden är 
slitna så har man glädje av att bygga generella byggnader, för 
att de kan möta kortsiktiga förändringar. Det är den där flexibi-
liteten som ska finnas i byggnaden. 
   Men också att man ska kunna känna sig trygg med att den 
här byggnaden och lokalerna består långsiktigt för att man ska 
kunna göra sin resa med sin ändrade organisation och möta 
framtida förändringar.

MK Det är också en otrygghet för verksamheten med satsn-
ingar som kanske inte blir av och att somatiken prioriteras. 
Problemet kvarstår väl också att psykiatrin som verksamhet 
har lägre status än övrig vård?

CH Det är ett samspel, att verksamheten ska berätta vad de är 
till för så att allmänheten och politiker förstår det. Det pågår 
också ett attitydprojekt i hela landet för att man ska slå hål på 
fördomarna mot psykiska sjukdomar. 
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MK Har du något annat som du vill tillägga som har be-
tydelse för arkitekturprojekt inom psykiatrin?

CH Ett annat problem är att det finns en del som inte har så stor 
tilltro till arkitektprofessionen, trots att det är vi som behärskar 
helheltsperspektivet i ett projekt. Man ska inte underskatta vad 
vi bidrar med, utan vi tillför ett enormt mervärde.
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CARINA TENNGART IVARSSON

Carina Tenngart Ivarsson, landskapsarkitekt LAR/MSA, forskar 
kring landskapsarkitekturens miljöpsykologi vid SLU i Alnarp.

MK Vad har varit bra och vad har varit sämre när man tänker 
på landskapsarkitekturen inom psykiatrin historiskt sett?

CTI Det som jag tror har varit bra är att anläggningarna hade så 
vackra omgivningar och att byggnaderna var vackra. Som jag 
tolkar det var man mån om de här byggnaderna och omgivn-
ingarna, och det ger en statussignal till samhället. Sedan tror 
jag också att något som var bra var att patienterna fick delta i 
skötseln av parkerna. 
   Till exempel på St Lars sjukhus här i Lund är en del av träden 
planterade av tidigare patienter, och att man hade självhushåll-
ning och odlade sina egna grönsaker var bra. Det har försvunnit 
med tiden, delvis för att man började se det som att man utnyt-
tjade patienter som arbetskraft. Den tanken är behjärtansvärd, 
men det har negativa konsekvenser om man inte får delta i en 
meningsfull aktivitet som det då var, nämligen att få bidra till 
sitt eget underhåll. 
   Mycket i arbetsterapi och terapi överhuvudtaget handlar 
om meningsfullhet och aktiviteter som är meningsfulla. Det är 
viktigt hur man arbetar med det, men jag tolkar det som att det 
i huvudsak har varit väldigt bra med de här aktiviteterna. 

De här aktiviteterna försvann under 1900-talet och då kom 
också psykofarmaka. Då vändes fokus mot de medicinska 
landvinningarna. Man hade större möjligheter med det, ansåg 
man, och då tappades andra saker bort. Så det är både av ar-
betsmiljöskäl och av medicinska skäl som det har tappats bort. 

MK Så det har funnits en hel del som har varit bra, men kan 
du sätta fingret på vad som har varit sämre?

CTI Parkerna var inte så institutionslika, så inom landskaps-
arkitekturen har inte det varit ett problem. Det finns dock en 
negativ aspekt av de parklika omgivningarna och det är att de 
är svårare att göra till sina. Det finns inte plats för det privata i 
en park på samma sätt som inne i en trädgård.

MK Vad jag har förstått har man behov av att ha olika zoner i 
miljön med gradvis socialisering inom psykiatrin. Det kanske 
var det som fattades?

CTI Ja, jag skulle tro att det har saknats i de parklika omgivn-
ingarna. Samtidigt finns förutsättningarna att skapa en sådan 
miljö så länge man har ytan för det. Men ytan för att skapa den 
typen av zoner kanske istället inte finns idag i projekten.

MK När man letar tomter till psykiatriprojekt idag letar man 
ofta intill ett stort sjukhus och där finns oftast inte de här 
ytorna längre. Hur skulle du önska att psykiatrin såg ut i 
framtiden när det gäller landskapsarkitektoniska frågor?

CTI Jag tycker att det handlar mycket om lokaliseringen. Land-
skapsarkitekturen tycker jag att man oftast kan lösa, men lokali-
seringen avgör väldigt mycket. Jag skulle förespråka något som 
har en tillräckligt stor yta att arbeta med. Det är det viktigaste, 
men jag tycker också att olika miljöer, alltifrån det privata till 
det offentliga borde finnas. 
   Det är inte heller så att jag tycker att psykiatrin ska ut i perif-
erin utanför städerna och ha enorma arealer men att få plats 
med utemiljöerna är viktigt. Psykiatrin ska ligga ute i samhället, 
men samtidigt behövs närheten till sjukhus. Det beror på hur 
intensiv vård man behöver ha och vilken typ av avdelning 

”Det handlar om hela den sinnliga stimulansen 
men också hur vi reagerar på färger, material 

och former.”
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man är på.

MK Man kunde önska att alla skulle ha en terapiträdgård i 
anslutning till vårdenheten.

CTI Ja, men sedan vad den terapiträdgården är kan vara olika 
för bara det att ha tillgång till natur ger mycket. Om man också 
använder naturen som en del i terapin är det naturligtvis bara 
ett plus. Om alla kunde ha den tillgången vore det väldigt bra. 
   Sedan tror jag inte att man nödvändigtvis måste använda en 
trädgård som terapiträdgård. Många gånger är en trädgård en 
resurs bara den finns, och de gånger man använder den som 
terapiträdgård så har den ytterligare positiva effekter.

MK Man kan ha olika funktioner för en terapiträdgård, dels 
att det är ren terapi att odla, dels för funktionen att bara att 
gå ut i den. 

CTI När man gestaltar en trädgård eller utemiljö för någon bru-
kargrupp i syfte att skapa positiva effekter har en hälsoträdgård 
olika ben att stå på, där terapiträdgårdsbenet är ett ben, för det 
man sätter in i trädgården är en aktiv form av terapi. 
   Det kan vara trädgårdsterapi eller att du gör någon typ av 
fysisk aktivitet som du då tränar i trädgården. När det gäller 
äldreboenden kanske det handlar om att du gör små kullar el-
ler höjdskillnader med olika markmaterial så att du måste lyfta 
på fötterna olika mycket.

MK Många brukare pratar om att de inte får den fysiska 
träning de behöver som är så viktig vid stress. Den typen av 
trädgårdar som du pratar om kanske vore något för psyki-
atrin också.

CTI Ja, det tror jag. Men sedan finns det en annan del av 
hälsoträdgårdar som är mer passiv men där det ändå händer 
mycket inuti människan, samtidigt som personen är mer 
betraktande. Man befinner sig i trädgården och tar in den utan 
att egentligen vara fysiskt aktiv eller delta i någon terapiaktiv-
itet, men det är ändå terapi rent upplevelsemässigt. Man får en 
massa positiva effekter av det, som exempelvis den här 

avstressande effekten som natur för med sig.

MK Har du några tankar kring att en del säger att det ska vara 
så ursprungligt för människan som möjligt och att det finns 
delar i hjärnan som reagerar positivt på det? Till exempel att 
det ska vara natur som man tittar på och inte en stadsdel när 
man ser ut genom fönstret från sitt rum. Att det finns något 
djupt mänskligt när det gäller det här som vi bär med oss 
från vårt ursprung.

CTI Ja, det tror jag och forskningen visar att man får effekter 
bara man visar bilder av natur, jämfört med bilder på något 
urbant. Sedan har jag i min  forskning tittat på annat också. En 
trädgård är ofta en väldigt byggd och konstruerad miljö. 
   De resultat vi fick var att en trädgård uppfattas som en restor-
ativ miljö. Men jag tror att man skulle kunna göra en trädgård 
som inte är särskilt restorativ. Det finns exempel på det och de 
trädgårdarna är ganska hårdgjorda och kantiga som inte får de 
här positiva effekterna på samma sätt. Jag tror att det måste 
vara någon typ av naturkarraktär för att få de positiva effekter-
na, men jag tror att man som trädgårdsdesigner ändå kan vara 
väldigt mycket gestaltare. Trädgården måste inte vara naturlik i 
alla lägen.
    Vild natur är inte det som placerar sig högst på rankinglistor-
na eller i preferensstudier när det gäller mest läkande miljöer, 
utan det är någon typ av miljö som är lite parklik med stora träd 
som skyddar och där det är gräs emellan, och att man har lite 
utsikt som människor föredrar. 
   Samtidigt vill man gärna att det ska finnas olika aspekter av 
mystik. Man ska lockas av naturen, samtidigt som man vill ha 
kontroll. Det får samtidigt inte vara otryggt, vilket det kan bli 
om det är alltför vilt. Det är en balans som måste eftersträvas. 
Miljöer som det pastorala landskapet med Astrid Lindgren-
känsla rankas väldigt högt i sådana här studer.

MK Är det så att människor som är uppvuxna på landet och i 
städer har samma preferenser när det gäller det här?

CTI Ja, och det finns exempel på att man har gjort studier i USA 
som sedan har upprepats i Taiwan, och man har fått samma 
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resultat. De här studerna visar att påverkan på oss människor 
från naturen ligger under våra kulturella lager. Individuella vari-
ationer finns naturligtvis också.

MK Man kan tro att det är ett djupt mänskligt behov som 
alltid har funnits hos människan.

CTI Det är så man uttrycker det. Det är alltså en balansgång 
vilken karaktär eller vilket uttryck miljön ska ha, för det får inte 
vara för kantigt eller konstruerat. Samtidigt som det inte får 
vara för vilt, ostrukturerat eller ruffigt. 

MK Vilka behov tror du kan tillfredställas hos patienterna 
med hjälp av arkitektur och utemiljöer?

CTI Vi brukar prata om att det finns psykiska, fysiska och sociala 
effekter. Dem kan man laborera med, men man kan säga att en 
god utemiljö får positiva effekter inom alla de områdena. 
   Om man tar de fysiska effekterna, så innebär det att du kan 
stimuleras till att bli mer aktiv. Det kan man göra på olika sätt, 
till exempel genom att göra en slinga eller en höjdskillnad i 
terrängen. Det är en intressant fråga hur man gör en fysisk 
aktivitet som är stimulerande för vuxna. Det är lättare att göra 
för barn.

MK Hur gör man för att uppnå de sociala effekterna?

CTI När det gäller psykiatrin så har man sin personliga sfär. Man 
går inte för nära andra människor och man kliver inte på andra 
människor eftersom behovet av integritet är större än vanligt. 
Det kan vara problematiskt när folk rör sig i en korridor eller 
om någon sitter i korridoren och någon annan vill passera. Då 
behöver man ha möjlighet att kunna parera det. 
   Det finns ett intressant exempel i Sinnenas trädgård i Stock-
holm där arbetsterapeuten som arbetade på ett äldreboende 
såg att om äldre kom in i ett rum där det satt en annan boende 
som de inte ville träffa så blev det väldigt avslöjande om de 
behövde stänga dörren igen och gå därifrån utan att gå in. Det 
blir en tydlig signal om att man inte vill träffa den andre per-
sonen. Utomhus har man därför utformat en bersåliknande sitt-

plats som är rund, men man kan passera igenom på ett snyggt 
sätt. Som gör att om det sitter någon som man vill träffa så kan 
man slå sig ner, och vill man inte träffa personen så går man 
bara vidare och signalerar att man hela tiden tänkt gå igenom. 
   Det handlar också om att man ska skapa platser där man kan 
vara ensam, där man kan möta få personer och där det kan mö-
tas många. Det ska finnas platser där man kan dra sig undan, 
men också där man kan vara i fokus. Om man vill träffa någon 
är det lämpligt att man ställer sig i en nod där det är mycket 
trafik i trädgården, med stor sannolikhet att träffa på någon för 
att skapa en kontakt.

MK Hur ser man på de psykiska effekterna?

CTI Det är i och för sig kopplat till de fysiska effekterna, men 
bara vid åsynen av natur sjunker blodtryck och puls och kon-
centrationsförmågan förbättras om man tillbringar en tid 
utomhus. 

MK Är man medveten om de här positiva effekterna inom 
psykiatrin idag? Eller är det resultat som man inte tar hänsyn 
till när man planerar byggnader för psykiatrin?

CTI Jag tror att medvetenheten finns, men jag tror inte att alla 
vet hur man ska hantera det. Jag tror också att medvetenheten 
kring det och önskemålet att använda det ökar. Pendeln har 
vänt när man nu ser att det fanns positiva effekter av det sys-
tem som fanns förr och man försöker hitta ett sätt att hantera 
det. Men sedan är det naturligtvis en ekonomifråga. 
   Det jag vänder mig mot är att det, i de diskussioner som jag 
har tagit del av inom sjukvården och psykiatrin, handlar om 
praktiska aspekter som lokalisering och vilken bredd husen 
måste ha för att kunna rymma transporter som styr. Till exem-
pel hur nära husen måste ligga varandra för att det ska vara 
praktiskt genomförbart att flytta alla patienter och personal. 
De aspekterna blir för överordnade, så att människans pers-
pektiv försvinner. Problemet är att de logistiska faktorerna är 
så lättkalkylerade. De går att beräkna på ett helt annat sätt än 
upplevelser.
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MK Den typ av forskning som du håller på med kanske kan 
göra de mänskliga aspekterna mer lättkalkylerade.

CTI Det beror på, för vi diskuterar upplevelser och hur vi påver-
kas av upplevelser och omgivande miljö, men väldigt sällan ur 
ett ekonomiskt perspektiv.

MK Ni kanske kan bevisa att en viss typ av upplevelser gör att 
man blir friskare snabbare?

CTI Ja, det tycker jag är den stora utmaningen när det gäller 
de här satsningarna på psykiatrin under 2000-talet. Egentligen 
hade det varit intressant om det hade funnits en världsstjärna 
inom det här området, som var så skicklig på att gestalta de 
här miljöerna att den personen kunde säga ifrån och säga till 
beställarna att ”det där går jag inte med på, för där går gränsen 
för hur mycket logistiken får styra över mänskliga miljöer”. 
   Nu uppfattar jag det som att man börjar med att beräkna 
logistiken och så får man lösa mänskliga behov i miljön paral-
lellt på något sätt. Det är aldrig så att någon skulle våga göra 
tvärtom. Det ska mycket till för att man ska sätta ner foten och 
säga att människans behov av upplevelser behöver prioriteras 
mer och att man ska backa när det gäller de praktiska frågorna. 

MK Vi arkitekter pratar om att psykiatrin har fått ärva mycket 
strukturer av övrig vård som antagligen är onödiga och inte 
så funktionella för psykiatrin. Ett exempel är de breda dör-
rarna som man ska kunna köra sängar igenom, som ofta inte 
behövs inom psykiatrin eftersom man inte kör så mycket 
sängar där. Psykiatrin har fått mycket på köpet av andra delar 
av vården.

CTI Det är ett typiskt exempel där man skulle önska att någon 
faktiskt var så inlärd och erkänd på området att den personen 
kunde säga att ”det är en felprioritering och att den enda gång 
det eventuellt kommer en säng av den typen får ni göra er bes-
väret att lyfta över personen på en mindre bår”. 
   Det finns flera sådana situationer, som exempelvis transporter 
till mat och tvätt. Det är naturligtvis också en ekonomisk fråga, 
för om man gör det krångligare att tvätta blir det dyrare.  

Men då kanske det får vara dyrare om man kan vinna mycket ur 
ett mänskligt perspektiv.

MK Man kanske vinner mycket ur ett mänskligt perpektiv, 
men också att patienterna blir friska snabbare i en bra miljö.

CTI Man får inte heller glömma att personalen trivs bättre i en 
bra miljö, så även där finns stora vinster att göra. Bebyggelses-
trukturer och utformningsstrukturer kanske också blir mer likt 
samhället i övrigt om man prioriterar mänskliga behov. 
   Då kanske psykiatrin inte skulle sticka ut på samma sätt och 
därmed tolkas som ovanlig som idag.

MK Du menar att psykiatrin skulle bli mindre annorlunda och 
att det skulle bli mindre stigmatiserande att gå dit då? 
   Jag undrar vilka landskapsarkitektoniska designelement du 
tror har betydelse för återhämtning och hur som de i så fall 
spelar  in?

CTI Man kan säga att alla designelement som vi använder oss 
av spelar in. Men det beror mycket på vilken typ av patient-
grupp som vi har att göra med. Där är förhoppningen att den 
som ska få i uppdrag att rita någonting är väldigt noga och tar 
reda på så mycket som möjligt om specifika behov hos olika 
brukargrupper. 
   Om man tar ett LSS-boende som exempel så är det mycket 
man kan göra bara man vet att det är ett LSS-boende. 
Men inom gruppen som bor där finns der tydliga undergrup-
per och om man vet vilka grupper det är kan man anpassa de-
signen efter det. Man vet till exempel att schizofrena patienter 
kan reagera negativt på mönsterbildning. En sådan information 
är mycket viktig, för då ska man vara fundersam när det gäller 
vilken typ att plattsättning man använder i design eller vilket 
staket man väljer eller till och med hur lövskuggan faller. 
   Sedan kan det finnas andra patientgrupper som reagerar 
positivt på dessa faktorer.

MK Skulle du önska att utvecklingen gick mot en större 
specialisering inom psykiatrin, med olika trädgårdar för olika 
brukargrupper, när man tänker på de här aspekterna?
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CTI I alla fall att man försökte ta reda på sådana speciella behov 
eller önskemål. Men det finns också mycket som är generellt. 
Jag vet till exempel att en terapeut jag har pratat med har sagt 
att patienter inom just psykiatrin ofta har svårt att hålla reda på 
tid och förstå tidsaspekter. 
   Då är det enormt mycket som man kan göra i en trädgård, för 
dels finns det blommor som öppnar sig och sluter sig över en 
dag, dels finns alla årstidsförändringarna. Sedan behöver man 
inte begränsa sig och tänka bara på den närmaste trädgården, 
utan det är också viktigt hur man lokaliserar sig i förhållande till 
omgivningen som om det finns kyrktorn eller annat i omgivnin-
gen, som kan hjälpa en att lokalisera sig geografiskt och över 
tid. 
   Man ska tänka på de här tre aspekterna; det sociala, det 
fysiska och det psykiska, och diskutera med personalen om hur 
de vill ha det och vad de ser för möjligheter. Det handlar om 
hela den sinnliga stimulansen men också hur vi reagerar på 
färger, material och former.

MK Det är väl individuellt hur vi reagerar på färg och form?

CTI Ja, men det finns en del generella saker. Dels ger forsknin-
gen stöd för parklika landskap med vindlande vägar som lockar 
oss vidare, dels ska färgsättningen vara dämpad med lugnande 
färger.

MK Det finns kanske tillräckligt många generella aspekter för 
att man ska kunna göra en god miljö för i princip alla?

CTI Ja, men om man sedan kan skapa möjligheter för personen 
att skapa sin egen plats i det så är det bra. Det handlar om 
områden och att man kan ta ett litet område som man kan odla 
själv och ha ansvar för. Att man kan ta ansvar för något gör att 
det blir meningsfullt och det ger många positiva effekter. 
   Sedan är det här med att personalisera någonting, som också 
ger positiva effekter. Man pratar om att om man skapar någont-
ing i en vårdmiljö. Så man ska inte bara skapa en plats, vilket 
räcker i de flesta andra fall, om man till exempel ska göra ett 
torg, men i en vårdmiljö ska man underlätta en hel process. 
Det finns saker som man kan lita på att det passar de allra 

flesta, men det finns också saker som skulle kunna trigga folk 
att må sämre.

MK Det finns även utemiljöer som kan försämra hälsan?

CTI Ja, för människor reagerar på olika sätt i olika situationer. 
En del av utformningen som kan generera starka känslor är 
abstrakt konst. Då måste man vara väldigt duktig om man ska 
arbeta med det och veta var man ska placera den. Vi tolkar 
alltid miljöer utifrån hur vi själva mår och om man mår dåligt 
tolkar man också miljöer omkring sig mer negativt. Man kan 
reagera kraftigt negativt på abstrakt konst. 
  Det är samtidigt mycket intressant, för det gör att konst är så 
användbart i terapin. Men då har man alltid med sig en tera-
peut som kan guida och följa dig i den processen och det som 
händer. Om man träffar på konst när man är ensam och inte i 
ett terapisammanhang blir du ensam med upplevelsen. 
   Jag tycker att sådant som vi kan tolka negativt inte ska finnas 
i receptioner och korridorer där alla ska förväntas kunna vistas. 
Däremot kan de finns någonstans dit man kan välja om man 
vill gå. Då kan det ses som en skaparprocess och att det finns 
utrymmen för det där du kan ta ett steg vidare. Man kan dra en 
parallell mellan den typen av terapier och fysisk aktivitet. Det är 
inte svårare än att man har gångstigar och liknande i närområ-
det med olika svårighetsnivåer så att man kan utmana sig själv.

MK Hur kan miljön stödja tillfrisknande hos brukare samt 
trivsel hos brukare och personal? Är det samma faktorer som 
är viktiga för båda grupperna?

CTI I stort sätt är det samma faktorer, för att om brukarna mår 
bättre så mår förmodligen personalen också bättre. Jag tycker 
att man ska tänka på att personalen också är en brukargrupp. 
Om man tar en skola med en skolgård som exempel så finns 
det sällan en yta avsedd för personalen. Om den finns är det 
ofta någon slags bakgård eller liknande. Personalentrén är hel-
ler aldrig särskilt betonad eller vacker.
   Det borde finnas en fin uteplats för personalen när de be-
höver ta en paus. Inomhus inom psykiatrin är det viktigt att 
kunna veta när personalen är på rast och när den är i tjänst. 



39

Det borde antagligen vara samma sak utomhus.

MK Det är viktigt att personalen har sin egen återhämtnings-
zon.

CTI Jag är inte säker på att det betyder att man måste ha en 
egen uteplats för personal, men jag tycker att man ska tänka på 
personalen som en brukargrupp och fundera över vad de vill 
ha och vad de behöver, för det måste inte vara samma sak som 
patienterna. 
   Det kan säkert vara olika från grupp till grupp om man vill ha 
en egen reträttplats, men jag tycker att tanken är god. Jag tror 
att den uteplatsen ofta sorteras bort av ekonomiska skäl.

MK Hur kan miljön stödja de här goda processerna som du 
pratar om?

CTI Jag tycker att det handlar om att man försöker tänka med-
vetet kring de fysiska, psykiska och sociala effekterna. Sedan är 
det samtidigt ett gestaltningsarbete, men det måste hela tiden 
finnas en koppling till, om vi tar de sociala effekterna, att man 
checkar av att ”har vi nu platser där man kan dra sig undan på 
egen hand, har vi platser där man kan synas och har vi platser 
där kan umgås många eller ta emot besökande eller anhöriga 
utan att hela världen behöver höra vad man pratar om”?

MK Det är ganska självklara mänskliga behov som man be-
höver kunna tillgodose.

CTI Ja, och samtidigt tror jag att de många gånger försvinner 
därför att man tror att man tar hänsyn till dem när man gör 
utformningen av en miljö och så har man faktiskt inte med dem 
i slutändan, därför att de har försvunnit genom att man har valt 
ett annat koncept eller någon ny form. 
   Man kör på en idé helt enkelt och man tänker inte om när 
man märker att det inte håller när man väger in dessa aspekter. 
Det är en avvägning, för samtidigt måste det vara ett koncept 
och en gestaltningstanke för annars blir det bara en enda röra. 
Men det får inte vara på bekostnad av mänskliga behov som 
egentligen är så grundläggande att man inte borde behöva 

tänka på dem.

MK Hur ser sambandet ut mellan goda uterum och god 
hälsa?

CTI Om man skapar förutsättningarna för en god utemiljö som 
man kan använda oavsett vilket humör man är på så ökar man 
möjligheterna att folk ska må bättre snabbare.

MK Forskningen har väl visat att om det finns en god 
utemiljö så blir folk friska snabbare?

CTI Riktigt så har inte forskningen visat, men det finns en klas-
sisk studie där man tittade på patienter som genomgått en 
gallstensoperation där de som hade utsikt mot någon typ av 
naturområde tillfrisknade mycket snabbare än de som hade 
utsikt mot en tegelvägg. Men jag är inte säker på att det som 
de hade utsikt mot skulle klassas som en god utemiljö. 
   Det skulle vara intressant att göra en studie på om det skulle 
vara skillnad om utsikten var mot en god respektive en sämre 
utemiljö och även en annan studie där man jämförde om man 
bara hade utsikt mot en god utemiljö jämfört med om man 
även kunde gå ut i den. Forskningen är ganska grov idag och 
sådana studier skulle vara att föra upp den på en annan nivå.

MK Kan man säga att forskningen är i sin linda när det gäller 
de här frågorna?

CTI Ja, man kan tycka att det förhåller sig på det sättet. Det 
beror på att det är så många olika aspekter som spelar in vid 
arkitekturforskning. Det är komplexa frågor. Det är de tre olika 
fälten med psykiska, fysiska och sociala effekter och sedan har 
vi olika grupper av brukare och personal. Det är väldigt mycket 
att ta hänsyn till, så att forskningen har inte tittat på allt det där 
än.

MK Använder ni er av begreppet evidence-based design?

CTI Ja, vi försöker det.



40

MK En del inom arkitektkåren är skeptiska till det begreppet 
samtidigt som andra tycker att det är väldigt bra så att det 
finns olika uppfattningar om det.

CTI Jag tycker att begreppet är bra. Jag tycker att det borde 
vara en självklarhet att man sätter sig in i den kunskap som 
finns på området och försöker ta in det i sin referensram om 
man ska göra ett gestaltningsförslag till någonting. 
   De flesta arkitekter tittar på inspirationsobjekt när de ritar ett 
projekt. Man tittar på andra lösningar med liknande frågeställ-
ningar. Det är inte konstigare att titta på andra byggda sjukhus 
än att titta på forskningsresultat, vi är bara ovana vid det. 
   Om man hanterar det på samma sätt, att man läser forskn-
ingsresultat eller inspireras av det man ser hos inspirationsob-
jekt och tolkar det, så gör man sin egen sak av det. Jag tycker 
absolut att det borde vara en förutsättning att alltid använda 
evidence-based design i projekten.

MK Det har sin roll i designprocessen?

CTI Ja, det tycker jag. För mig är det inte någon större skillnad 
om jag söker inspiration i något byggt som är ritat av någon 
annan arkitekt eller hittar förutsättningar i forskningen. Sedan 
är det stor skillnad på vad man lägger in i ordet evidens. 
   För mig har ordet evidens inte samma innebörd som för en 
del medicinare och jag kan bli lite frustrerad av den medicinska 
tolkningen, som är en väldigt snäv tolkning. I den medicinska 
världen passar det, där man har stora möjligheter att kontrolle-
ra alla faktorer som spelar in, men det finns inte i inom arkitek-
turforskningen på samma sätt, så jag har en annan tolkning 
som jag tycker passar bättre för vår verksamhet. 
   Ibland upplever jag att en del medicinare inte har någon 
önskan att förstå att det finns en vinst i att kunna prata om 
evidensbaserat även om det inte är evidens i deras värld.

MK Ämnet arkitektur är så komplext att det inte finns någon 
möjlighet att göra så kontrollerade studier som de gör inom 
medicinfältet. 
   Det är så många faktorer som spelar in att en del arkitekter 
tycker att vi ska inte ägna oss åt evidence-based design alls.

CTI Jag är någonstans mittemellan, för jag tycker att man kan 
använda ordet evidens på det sättet som jag beskrev tidigare, 
som man gör när man tittar på tidigare fall och inspirations-
objekt och sedan gör sin egen tolkning. Så att man försöker ta 
hänsyn till de här forskningsresultaten på bästa möjliga sätt.

MK Finns det några samband som du känner till mellan tera-
petiska utemiljöer och terapeutiska innemiljöer? 
Att man till exempel ska kunna gå ut från samlingsrummet 
till en trädgård?

CTI Det enda jag vet är att kopplingen är mycket viktig. Egen-
tligen kanske många gånger viktigare än själva innehållet i 
utemiljön. Bara något så enkelt som att man smidigt kan ta 
sig ut. En mer pragmatisk sak som jag har lagt märke till är att 
rummet mittemellan, som till exempel en vinterträdgård, ofta 
tenderar att bli ett innerum. Alla pratar om det här som något 
väldigt viktigt som man verkligen önskar att man hade. Det är 
ett rum som många trivs väldigt bra i, det här glasade mellan-
rummet där man har en känsla av att man är ute, men samti-
digt är skyddad från vädret. 
   Men jag tycker att när vi sedan utformar sådana rum så blir 
det innemiljöer eftersom vi lägger ett för fint golv och möblerar 
för fint. De uterum som jag tolkar fungerar bäst är de där man 
till exempel har ett gammalt golv. Här nere i Alnarps anläg-
gning har vi gamla tegelstenar som golv med till och med lite 
påväxt. Där gör det ingenting om någon planterar om pelar-
goner och tappar blad eller spiller jord. Skräpet kan till och 
med ligga kvar ett tag. Men när vi ska göra sådana uterum blir 
de så perfekta att man vågar inte göra saker där. Den extrema 
varianten är vissa uterum som blir som förlängda vardagsrum. 
Jag tror inte att det är så man gör uterum som folk uppskattar 
mest. Det blir för likt inomhus. De som är duktiga på att ge-
stalta uterum har lyckats hitta den där kopplingen. Exempelvis 
konstmuseet i Louisiana i Danmark har ett golv av mörk mark-
sten inomhus som fortsätter utomhus och så är det en glas-
vägg emellan. Sammanhanget mellan inne och ute är väldigt 
tydligt.

MK Det blir en kontinuitet mellan inne och ute. Man kan 
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känna igen sig och det behöver inte bli en så stor sak att ta 
ett steg ut.

CTI Ja, och man kliver inte in i ett främmande sammanhang 
utan det är igenkännbart. 
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Vad säger vårdspecialisterna?
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HELLE WIJK

Helle Wijk är leg. sjuksköterska, universitetslektor, doktor i 
medicinsk vetenskap och docent i omvårdnad. 

MK Du har ett intresse för vårdbyggnader. Det började med 
att du forskade på miljöer för personer med demens?

HW Ja, så började det. Jag har arbetat med miljöer för äldre och 
när jag arbetade kliniskt som sjuksköterska såg jag massor av 
exempel på hur miljön kring den äldre ofta gjorde personen 
mer handikappad bara för att det var svårt att förstå miljön eller 
svårt att orientera sig och att det var rörigt. Det var en för svår 
miljö att vara i. Det är väldigt respektlöst, eftersom vi samti-
digt vet väldigt mycket om vad som brukar bli svårt när vi blir 
gamla. 
   Så började intresset och sedan skrev jag en avhandling 2001 
om färguppfattning hos äldre och äldre med demens. Det var 
en grundforskningsavhandling om hur man uppfattar färg ur 
olika perspektiv. Efter det har vi försökt införa resultaten från 
den avhandlingen rent praktiskt i miljön i äldrevården.

MK Nu håller du på med något liknande inom psykiatrin?

HW Ja, det har blivit så för att jag hela tiden har rört mig inom 
äldrevården, framför allt utanför sjukhuset i kommunen, men 
samtidigt har jag haft en anknytning till sjukhuset. Då har jag 
haft tillfälle att påtala att jag tycker att det är märkligt att man 

inte tänker mer framsynt och kopplar ihop vården och arkitek-
turen i väldigt tidiga stadier av planeringsprocessen. 
   Jag har också påpekat att jag tycker att det är märkligt att 
man inte har någon plan för utvärdering. Stödjer byggnaden 
den vård som bedrivs och vad skulle vara ett mått på det? 
På den vägen kom jag in i det rättpsykiatriprojekt som är ett 
regionalt projekt i Västra Götaland där det nu ska byggas en 
ny anläggning. Jag har fått möjlighet att följa det från baseline 
och sedan genom hela flyttprocessen. Det är ett stort projekt 
som håller på ända till 2015. Även onkologin på Sahlgrenska 
sjukhuset i Göteborg bygger nytt och där ska jag också följa 
hela processen. Jag ska försöka lära mig mer om hur vårdmiljön 
eventuellt stödjer det man vill ska hända där. Det är ett nytt fält 
för mig och det är mycket intressant.

MK Har du funderat på om patienter inom psykiatrin har 
speciella behov när det gäller lokalerna?

HW Jag har tagit starkt intryck av patienternas stora behov av 
möjlighet till såväl avskildhet och eget revir som möjlighet att 
umgås med andra. Inom rättspsykiatrisk verksamhet vårdas 
väldigt sjuka människor som behöver tränas i att socialisera sig 
till ett normalt liv. 
   Forskningen visar att man inte kan göra det om man hela 
tiden är med andra och om man aldrig kan avskärma sig och 
aldrig kan välja. Värdet av eget rum pratar vi om i hela vården 
men då är det oftast av hygieniska skäl. Infektioner sprids svåra-
re om det bara är en patient i rummet. Det är också svårare att 
göra läkemedelsfel om det bara är en person som du kan dela 
ut till. Det har jag inte hört som starka argument inom psyki-
atrin utan där handlar det mer om att värna om integriteten. 
   Jag som patient ska själv kunna välja när jag vill socialisera 
med andra och i vilken grad jag vill det. Att kunna välja om jag 
vill ha en nära relation eller om jag orkar gå ut i dagrummet där 
alla andra är. Det kan vara ett tecken på tillfrisknande när man 
orkar ta sig ut. Det är spännande, tycker jag, och det har jag 
inte hört så tydligt innan jag kom i kontakt psykiatrin.

MK Ja, det är kanske speciellt för psykiatrin. Man pratar om 
att man får behov av en utökad personlig sfär när man har 

”Det ger en värdighet till den vård de bedriver.”
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psykisk ohälsa och att man inte vill att folk ska tränga sig in i 
den hur som helst.

HW Jag hade en doktorand som doktorerade inom äldreområ-
det där hon djupintervjuade äldre som hade flyttat till äldre-
boenden. Hon frågade vad som var betydelsefullt för dem 
för att de skulle göra sig hemmastadda. Då sa de samma sak: 
att jag har mitt eget och kan stänga om mig. Det är jag som 
bestämmer, det var en väldigt viktig faktor för att kunna göra 
sig hemmastadd och skapa ett hem på ett äldreboende.

MK Skillnaden är kanske inte så stor för det är ändå männi-
skor det handlar om. Vad handlar diskursen om inom psyki-
atrin idag?

HW Jag har lärt mig mycket av dem som jag samarbetar med 
nu inom rättpsykiatrin och de beskriver ett paradigmskifte 
inom psykiatrin. Det handlar om att värna om det vardagliga 
och normalisera vardagen även om man vårdas under tvång. 
   Därför är det viktigt med rutiner i vardagen som stödjs på ett 
naturligt sätt av den omgivning man befinner sig i både fysiskt 
och psykosocialt. Man ska till exempel gå upp, klä sig, tvätta sig 
och gå till jobbet.

MK Det låter ganska självklart på sitt sätt.

HW Ja, men om man tittar på de gamla psykiatrianläggningar-
na så var det inte så det såg ut. Vi pratar mycket om personcen-
trerad vård nu som begrepp och det tycker jag är väldigt tydligt 
inom psykiatrin.

MK Det handlar om vad personen har för behov och utifrån 
det så skapar man en individuell lösning.

HW Ja, och att personens berättelse ska styra utformningen av 
vården. Det ska också vara tydligt att man inte är sin sjukdom 
utan en person som har en sjukdom. Jag som har sysslat my-
cket med demens tycker att “de dementa” är en ganska förfärlig 
beteckning. 
   Det är ingen homogen grupp utan det är massor av olika 

människor där sjukdomen yttrar sig på olika sätt. Den respek-
ten för individen som det synsättet medför har jag känt tydligt 
inom rättspsykiatrin. 

MK Hur tror du att psykiatrin kommer att utvecklas? Man 
skulle önska att öppenvården kunde utvecklas så mycket att 
den nästan helt kunde ersätta slutenvården.

HW Det har redan blivit så till stor del. Men det finns mycket 
kvar att göra där. Det känns lite som att man bara har öppnat 
upp för stora delar av psykiatrin utan att det har funnits någon 
direkt handlingsplan på mottagarsidan. Tyvärr har man sett och 
hört om många tragiska fall till följd av detta. Folk som är fruk-
tansvärt ensamma och väldigt handikappade av sin sjukdom 
och inte lever ett bra liv. 
   Jag kan dra paralleller till de äldre igen. På 90-talet var det 
ädelreformen som innebar att landstingen fråntogs eller 
släppte sitt ansvar för äldrevården och det övergick det till 
kommunen. Man skulle inte vårdas på långvården, utan man 
skulle bo i äldreboenden i kommunen. Förändringen skedde 
nästan över en natt, precis som inom psykiatrin kan jag tycka. 
Det var inte förberett vad som skulle hända. Det är snart 20 år 
sedan och vi lider av sviterna än.

MK Det är väl så inom psykiatrin också nu.

HW Ja, jag tror det. Tanken är god men organisationen finns 
inte och inte heller kompetensen ute i primärvården.

MK Vad krävs lokalmässigt när det gäller att psykiatrin också 
är en arbetsplats för personalen? Det är ett väldigt en-
gagerande arbete de har.

HW Vad man vet är att man har en väl utbyggd handledar-
struktur inom psykiatrin. Enligt tradition är psykiatrin den bästa 
verksamheten när det gäller kontinuerligt stöd till personalen. 
Men då måste man ha utrymme för det. 
   Man måste kunna vara någonstans och gå undan. Samtals-
rum och avskildhet måste vara viktigt också för personalen för 
att orka och hämta kraft.
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MK Är det något annat du tänker på som är viktigt för per-
sonalen?

HW Jag har varit på psykiatrin på Östra sjukhuset i Göteborg 
några gånger och man slås av hur vackert det är och hur my-
cket man har berikade miljöer med tavlor och konst. Det är inte 
den bild man förställer sig när man tänker psykiatri utan man 
tänker sig att det ska vara miljöer där det inte finns saker som 
man kan skada sig på eller skada andra med. Därför brukar det 
vara väldigt sparsamt med den typen av utsmyckning. Det tror 
jag påverkar både vårdare och vårdtagare att det vanligtvis är 
så avskalat och sterilt.
   Det är något som personalen ofta framhäver när man kom-
mer till Östra sjukhusets psykiatri: “Titta vad fint det är här!”. 
Så att det är klart att det har betydelse även för vårdarna att 
det är estetiskt tilltalande. Det ger en värdighet till den vård 
de bedriver.

MK Om vårdarna trivs så kanske patienterna också trivs.

HW Det är jag övertygad om. Det finns studier som visar att när 
man har frågat patienter inom rättpsykiatrin vad som har störst 
betydelse för deras trivsel så säger de att det är klimatet mellan 
vårdarna och hur vårdarna är mot varandra. Om det är en hård 
miljö med hårda ord och tuff jargong så far man väldigt illa av 
det som patient.

MK Så det är samma faktorer som ska vara bra för vårdarna i 
miljön som också ska vara bra för patienterna? 
Personalen behöver naturligtvis också sin egen plats där de 
kan få avkoppling och återhämtning.

HW Ja, det är viktigt.

MK Har du funderat på det här med att ha skilda mottagnin-
gar för olika diagnosgrupper?

HW Utan att kunna psykiatrin så vet jag i alla fall från demen-
sområdet, som också är en psykiatrisk sjukdom, att där förordar 
man bestämt att inte blanda olika diagnoser. 

Till exempel har en person med frontala skador ett väldigt 
utåtagerande beteende och kan ha svårt med omdöme och 
planering till skillnad från en person som har andra hjärnskador 
och de tillsammans kan påverka varandra väldigt negativt. 
   Detta kräver även olika bemötande av personalen och det är 
också väldigt svårt som personal att arbeta i en verksamhet där 
det finns många olika  hänsyn att ta. Jag kan föreställa mig att 
det kan vara på ett liknande sätt inom psykiatrin. 

MK Jag har hört att man till och med kan bli sämre om man 
kommer in på en avdelning där diagnosgrupper blandas. Så 
att skilda mottagningar kanske är en del av framtiden?

HW Jag tror det och inom mitt fält säger man till och med att 
man behöver skilda enheter för personer som är äldre respek-
tive yngre. De har olika behov och det är för stor skillnad för att 
det ska gå att göra någonting bra tillsammans.

MK Det blir mer specialiserad vård, helt enkelt. Att arbeta 
tvärvetenskapligt är viktigt för att få till bra lösningar, eller 
hur? Det känns som att det inte alltid är fallet, att man 
arbetar så inom det här området, utan att de olika disciplin-
erna håller sig till sitt område.

HW Vi jobbar mycket mer i team idag än för bara 5–10 år sedan. 
Man tränar att arbeta i team under utbildningen. 
   Det kan ibland bli konflikt när det gäller att det alltid är läka-
ren som har det medicinska ansvaret och alltid läkarens ord 
som står högst rent regelmässigt. Hur vi än arbetar i team – är 
man oense om en behandling är det till slut ändå läkaren som 
bestämmer. Det behöver inte bli konflikter, men ibland händer 
det.

MK Sambandet mellan goda rum och god hälsa som du har 
lagt märke till i ditt arbete. Hur ser det ut?

HW Det är många aspekter som har betydelse som till exempel 
att stora ytor kan skapa otrygghet. Det jag ser inom min och 
andras forskning är vikten av att i så fall inrätta ”rum i rummet” 
så att man känner sig skyddad och kan avskärma sig. 
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Stora ytor tror jag är obehagligt för många. För många patien-
ter, även inom psykiatrin tror jag, så är de här vårdmiljöerna 
med långa korridorer som stimulerar vandring också oroande. 
   Att man inte hittar och har svårt att orientera sig är negativt. 
Så jag tror att miljöer kan vara väldigt stödjande och att det kan 
vara väldigt obemärkt och smart utformat.

MK Tvärtom kan en dålig miljö också göra att patienterna blir 
sämre?

HW Ja, absolut är det så.

MK Hur skulle du säga att goda terapeutiska vårdmiljöer ska-
pas? Vi har pratat om att det bland annat innefattar tvärvet-
enskapliga team.

HW Genom att arkitekter och vårdpersonal samarbetar tidigt i 
processen och att patientperspektivet självklart tas med. 
Det finns intressanta studier där man har intervjuat vårdper-
sonal och patienter om vad de anser vara viktiga aspekter för 
en god vårdmiljö och det är väldigt likartat vad man lyfter fram.
   Det som framkommer är aspekter som en miljö där man kän-
ner sig välkommen, där man känner sig sedd och bekräftad, 
där det finns tid för det lilla extra och där det finns plats för att 
sitta ner och umgås. Egentligen är det väldigt självklara saker, 
men det som är så häftigt är att vårdarna säger att ”där skulle 
jag vilja arbeta” och patienterna säger att ”där skulle jag vilja bli 
vårdad”. Man pekar på samma värden.

MK Vilka värderingar och grundstenar bygger framtidens 
hållbara vårdbyggnader på?

HW Mötet – det måste finnas plats för mötet. Vi pratar så my-
cket om det idag, men i många vårdmiljöer finns varken plats 
för de väldigt viktiga mötena mellan människor när det gäller 
hur man mår och behandlingens effekter eller de vardagliga 
mötena med småprat om annat än sjukdom och behandling.
Det kan gälla svåra beslut och svåra besked som idag tas och 
ges i korridorer eller på sängkanten i en flerbäddsal. Det finns 
ingenstans för samtal. Det tror jag är mycket viktigt. 

   Något annat som diskuteras allt mer är flexibla vårdmiljöer 
och att man suddar ut gränserna mellan öppenvård, slutenvård 
och dagvård. Ofta finns alla tre aspekterna av vården men idag 
är de ofta placerade på olika ställen. 
   När jag som läkare skriver ut en patient från slutenvården 
ser jag aldrig den personen mer. Jag tror att det skulle vara 
mycket mer tillfredställande om de olika formerna av vård var 
tätt samlade. Det kanske inte heller skulle bli så dramatiskt för 
patienterna om det var mjukare gränser. Man kommer tillbaka 
och man känner igen sig. Man känner att man är på väg att bli 
friskare, men att man släpper ändå inte taget om patienten. 
   Det tror jag har ett symboliskt värde mellan olika vårdnivåer 
och vårdformer. Idag är det så, om man tar ett exempel, att 
medicin, geriatrik och neurologi är tre olika specialiteter som 
har mycket gemensamt, och många gånger är det samma 
patienter . Man skulle vinna mycket om man hade dem nära 
varandra rent fysiskt. Har jag fått en stroke  behöver jag vara på 
neurologen men efter en vecka kanske jag kan komma över till 
medicinavdelningen och då ska det inte behöva vara så drama-
tiskt. Jag hoppas att det kommer att bli en sådan utveckling. 

MK Hur utvecklas psykiatrin nu?

HW Vad som är väldigt hoppfullt är att det har blivit ett stort 
intresse kring psykiatrin. Jag ser det inom rättpsykiatrin och där 
är det kanske ännu mer betydelsefullt. Uttalat eller outtalat har 
jag hört att man tidigare har känt sig mycket i strykklass. 
Man har tyckt ungefär ”vem vill arbeta där?”. 

MK Man har haft svårt att rekrytera?

HW Ja, man har haft dåligt anseende. Folk tänker ”hur orkar 
man arbeta där?” och det är inte så kul att försvara jämt. Så jag 
tror att forskning kring vårdmiljöer har blivit mer uppmärksam-
mat nu med ger en annan status.

MK Du tycker att det redan har hänt? För jag tycker att man 
hela tiden hör hur låg status psykiatrin har och att det priorit-
eras bort till förmån för somatisk vård.  
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HW Det är fortfarande så, men det har ändå hänt någonting.

MK Det är på väg åt rätt håll?

HW Jag ser det på våra studenter som ska bli specialistsjuk-
sköterskor i psykiatri. Det är ganska stora grupper nu och 
många går vidare på ganska hög nivå. Det har blivit ett annat 
intresse för hela fältet. 

MK Vad är det för projekt du arbetar med nu inom rättspyki-
atrin?

HW Det är ett stort projekt. Nu finns rättspsykiatrin ute på 
Lillhagen i Göteborg, som är ett gammalt mentalsjukhus med 
paviljonger. Det är på många sätt en negativ miljö, tycker jag. 
Patienterna har ingen möjlighet att gå ut, och ut får de rastas 
på taket. Vem blir frisk där, kan man undra?
   Vårdtiderna är fem år i medeltid, men det har man generellt 
inom rättspsykiatrin, det är ingenting specifikt för Lillhagen. 
Men nu bygger man nytt, efter många om och men, när man 
har hittat en plats för en ny anläggning där människor inte 
protesterar. Det har tagit många år att komma så långt, men 
nu har man hittat en fantastisk plats utanför Göteborg. Den 
ligger naturskönt, på en höjd med utsikt över en dal. Det är ett 
mycket stort område. Även om det är högsta tänkbara skydd 
inbyggt i anläggningen har man lyckats skapa ett litet samhälle 
där man kan röra sig ganska fritt in och ut. 
   Man försöker att normalisera vardagen. Man går till arbetet 
och kommer tillbaka och går på fritidsaktiviteter. Allt eftersom 
man tillfrisknar finns det mer och mer möjligheter, men ändå 
inom ett skyddsområde. Man har satsat väldigt mycket på 
material, egenrum och plats för möten. Det har varit ett väldigt 
stort engagemang från vården från första stund. Man har ut-
talat väldigt tidigt vad man vill skapa för miljö och vad man vill 
ge patienterna och sedan försökt översätta det i en byggnad. 
   Det roliga för min del är att få följa och se om det blev som 
man tänkt. Bland annat frågar vi nu personalen som fortfar-
ande är kvar i den gamla anläggningen om hur de ser på sina 
möjligheter att bedriva en personcentrerad vård, och man ber 
patienterna att skatta atmosfären och hur det känns att vara 

där de är nu. 
   Även när det gäller vårdkvaliten följer vi hur den utvecklas 
över i den nya byggnaden. Vi gör också obervationsstudier 
genom att forskare finns i miljön på plats, som en fluga på 
väggen som ser miljön inifrån. De ska bara iaktta och doku-
mentera; var rör man sig, var äter man och var sker samtal. 
På det sättet ska man se om de mönstren ändras i den nya
byggnaden. 

MK Det verkar som att de här tendenserna visar att man ändå 
understryker de mjuka värdena i vården inom rättspykiatrin.

HW Det som jag slogs av när jag kom in i det här projektet var 
att när personalen berättade för mig om sin verksamhet och 
patienterna så var det med en sådan omtanke och värme. 
Jag tyckte att det var helt fantastiskt.

MK Det är viktigt att alltid komma ihåg att det är människor 
det handlar om. En brukare berättade en historia för mig om 
att en skötare hade kommit på att det är människor han hade 
hanterat först efter att ha arbetat i 20 år. Det är för sent.

HW Ja, det är människor som är sjuka och som därför behöver 
vår vård. Genom en utredning har man kommit fram till att den 
här personen har handlat under inflytande av sjukdom och då 
måste vi självklart stödja och försöka hjälpa dem tillbaka till 
hälsa. Det är en viktig verksamhet. 
   Sedan sker det ett paradigmskifte från den gamla skötarmen-
taliteten med den utbildning som de personerna fick, till att 
idag vara en specialistutbildning där det är mycket mer teori 
och forskning. Det är inte längre förvaring, utan behandling 
och terapi. Där vet jag att det fortfarande kan vara konflikter 
mellan det gamla synsättet, med de stora nyckelknipporna, 
och det nya, med det öppna stödjande i miljön. 
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SUSANNE ROLFNER SUVANTO

Susanne Rolfner Suvanto är leg. sjuksköterska, specialist i psykiatri 
och fil. mag. i vårdpedagogik. Hon är även utbildningskoordina-
tor på Sveriges Kommuner och Landsting i projektet Bättre Vård 
– mindre tvång. 

MK Vad finns det för speciella behov hos patienter inom 
öppenvårdspsykiatrin om man ser till lokaler, arkitektur och 
omgivande miljö?

SRS Det finns inte mycket forskning kring detta, men öp-
penvårdspsykiatrin är idag motsvarande en vårdcentral och 
har därför motsvarande behov. Tillgänglighet är viktigt, både 
vad avser fysisk och psykisk funktionsnedsättning, och för det 
senare kan det vara tydliga och inte för röriga budskap. 
   Det är viktigt att skapa en miljö som är positiv och stödjer 
känslan av att vara en medborgare som andra med tillgång till 
vård, stöd och tjänster. En öppenvårdsenhet inom psykiatrin 
ska inte gömmas undan, utan ha samma värden och villkor 
som annan öppenvård.

MK Diskursen inom psykiatrin – vad handlar den i huvudsak 
om och kan den påverka behovet av lokaler inom psykiatrin i 
framtiden?

SRS Det är begrepp som normalisering, tillgänglighet och 
inflytande som diskuteras och kommer att påverka framtida 
lokalbehov.

MK Hur ser en framtida optimal utveckling av den psykiatris-
ka öppenvården ut? Hur önskar du att den ser ut om 15 år?

SRS Det skulle vara att det är hög grad av tillgänglighet och att 
den kanske är samlokaliserad med primärvården som är den 
första linjens sjukvård även när det gäller psykiatrin.

MK Vad krävs av en psykiatrisk öppenvårdsmottagning lokal-
mässigt för att det ska vara en god arbetsplats?

SRS Det är egentligen samma som annan vård, till exempel att 
kunna ha enskilda samtal i en bra miljö och att kunna ta emot 
samtal utan att bli störd. 
   Sedan ska det naturligtvis finnas en mottagningsfunktion, 
larm, läkemedelsskåp och allt vad det innebär ifall det också 
ska kunna vara en dispensär för till exempel medicinering.

MK Vad krävs av en öppenvårdsmottagning lokalmässigt för 
att den ska vara bra för patienten?

SRS Hög grad av tillgänglighet är återigen viktigt. Det ska vara 
färger och mönster som inte upplevs som otydliga eller bilder 
som kan vara tvetydiga och upplevas som hotfulla. 
   Det finns stora skillnader mellan patienter, så en välkom-
nande och neutral miljö kan vara bra.

MK Hur ser du på att öppenvården och slutenvården är olika 
mycket integrerade i samhället idag?

SRS Jag antar att du menar att heldygnsvården ska integreras 
mer i samhället. Öppenvården är och ska vara ute i samhället. 
Det är viktigt att vården är tillgänglig där människor finns och 
att man lätt kan ta sig till vården. 
   Fördelar med samlokalisering är att personalen kan samarbe-
ta bättre och att man kan följa sin patient oavsett var han eller 
hon befinner sig.

”En bra och fungerande miljö ger framför allt 
signaler om ditt värde som patient.”
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MK Hur ser du på att ha skilda mottagningar för olika diag-
nosgrupper istället för att blanda dem som man ofta gör 
idag? Är skilda mottagningar en del av framtiden?

SRS Skilda mottagningar är kanske inte lika viktigt i öppen-
vården som i heldygnsvården eftersom man inte vistas i 
öppenvården i grupp, som till exempel dagverksamhet eller 
motsvarande, utan man besöker sin kontaktperson, läkare eller 
motsvarande enskilt. 
   Särskilda mottagningar kan vara en utveckling som mer han-
dlar om att personalen specialiserar sig och att man samordnar 
kompetens kring vissa grupper.

MK Hur viktigt är det att arbeta tvärvetenskapligt för att 
skapa en framtida välfungerande psykiatri?

SRS Det är naturligtvis A och O att göra det. 

MK Vad finns det för samband mellan goda rum och god 
hälsa som du har lagt märke till i ditt arbete?

SRS En bra och fungerande miljö ger framför allt signaler om 
ditt värde som patient. Slitna lokaler ger intryck av ett mindre 
värde och betydelse. 
   En bra utformad miljö som ger möjlighet att slappna av och 
där ljus- och ljudmiljön är lugn skapar också lugn hos de som 
befinner sig där.

MK Hur skapas goda terapeutiska vårdmiljöer och vad krävs 
för det?

SRS Nyckelorden är kunskap, inflytande, inkännande, respekt, 
teamarbete och samverkan. En smula humor är nog aldrig fel 
heller.
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Vad säger brukarna?
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ANNELI JÄDERHOLM

Anneli Jäderholm är brukarprofessionell och har arbetat på or-
ganisationen Inre Rum, ett kunskapscentrum som arbetar med at-
titydfrågor beträffande psykisk ohälsa. Hon är även attitydambas-
sadör och utbildare i kampanjen Hjärnkoll, ett regeringsuppdrag, 
och styrgruppsrepresentant som Hjärnkollsambassadör i Sveriges 
Kommuner och Landstings regeringsuppdrag Genombrottet.

MK Det är inte självklart att man har tänkt kring arkitektur-
frågor som brukare, utan att man bara har känt vad som är 
en dålig och vad som är en bra miljö. Hur skulle du vilja att 
psykiatrin ser ut i framtiden utifrån dina erfarenheter?

AJ När det gäller arkitekturen är det bra att människor kan gå 
ut, så utegårdar är naturligtvis bra. I Vänersborg håller man 
på och bygger en rund byggnad som ger ett slags integritet 
i byggnaden runt innergården. Det kan vara fyrkantigt eller 
runt, men det ska absolut inte vara insyn på rastgården från 
allmänna utrymmen. Det ska inte vara någon insyn när man är 
i det tillståndet som man är i där inne. Det är som att släppa in 
någon främmande på intensiven. 
   Jag menar, om jag är kataton så vill jag inte att någon ska 
kunna se det. Jag har varit med om att en tjej som har gått i 
min klass har knackat på rutan på rastgården när jag har varit 
svårt sjuk och sagt:”Hallå Anneli, vad gör du där inne?”. 

Det var tonade rutor, så jag hade svårt att se henne men hon 
kunde se mig bra.

MK Det låter inte bra. Är det något annat du tänker på som 
kan förbättra miljön?

AJ Jag skulle, om jag fick önska något, vilja se en förändring när 
det gäller ETC-behandlingar. När man använder ECT-behan-
dlingar idag är det så att när man får det så körs väldigt många 
från den psykiatriska avdelningen till en speciell ETC-avdelning, 
som av någon anledning ligger en bit därifrån. Den förklaring 
jag har fått är att man inte har kunnat dra syrgasledningarna i 
väggarna när man byggde lokalerna, för att det är för kostsamt.
   Så vid nybyggnation av psykiatriska anläggningar skulle jag 
vilja att man lade in syrgasledningar om man ska använda ECT-
behandlingar. Gör man det kan man behandla människan inne 
på avdelningen och det är mycket bättre. En gång satt jag och 
drack kaffe och såg hur man körde en annan medpatient till 
ECT-behandling i sin säng med bara en skjorta på sig. På Östra 
sjukhusets psykiatri i Göteborg så har de det här antroposofiska 
tänkandet med väldigt fina utegårdar och det är mycket bra.

MK Har du några andra tankar kring Östra sjukhusets nybyg-
gda psykiatri?

AJ Jag har legat inlagd där två gånger och på ett antal andra 
enheter, så jag har många enheter att jämföra med. Jag är 
ute och pratar mycket om de här frågorna och jag vill göra 
miljörevisioner ute på avdelningarna utifrån ett existentiellt 
perspektiv. Det finns många brukarorganisationer och de har 
gjort revisioner, men det jag pratar om grundar sig i att jag har 
erfarenhet av psykoser. 
   Psykos för mig är en kris, och i kris handlar det om två saker, 
där det ena är liv och det andra är död. Så jag skulle vilja rikta 
uppmärksamheten mot ett existetiellt perspektiv på enheterna. 
Ett exempel är att ofta när jag har hamnat inom slutenvården 
får jag en skjorta på mig där det står ”Tvätteriet i Alingsås” och 
den är väldigt tunn. Man går ju inte ut på stan i sitt tunnaste 
nattlinne och man känner sig fruktansvärt genomskinlig.

”Det känns som att de enklare åtgärderna för att 
förbättra miljön glöms bort.”
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MK Man känner sig väldigt utsatt?

AJ Ja, och jag har haft förmånen att arbeta med en utställning 
här på organisationen Inre Rum i Göteborg som handlar om 
psykets historia och då har vi gjort en resa på 4 000 år och vi 
har lånat in en del från Medicinhistoriska museet i Vänersborg. 
Man kan se att de gamla sjukhusskjortorna hade en mycket 
bättre kvalité, och de är omhuldande och trygga. 
   Man pratar alltid om att psykospatienter kan bli tryggare om 
de kan få ett kedjetäcke eller bolltäcke, men samtidigt har man 
de här kläderna med dålig kvalité som man får.

MK Kan man säga att detaljerna är viktiga?

AJ De är mycket viktiga. Jag träffade en klinikchef på en enhet 
som sa: ”att om det så är det sista jag gör så ska jag ta bort den 
där tunna skjortorna”. 
   Det finns många inom somatisk vård som kommer fram 
till mig när jag har varit ute och föreläst och säger : “Den där 
kvinnan som låg med brutet ben som hade tappat filtarna, jag 
tänkte inte på det, men nu förstår jag att jag kanske skulle ha 
lagt på henne täcket först.” 
   Jag fattar inte varför man hela tiden strävar efter att det ska 
bli en så normal miljö som möjligt inom slutenvården när alla 
de här små detaljerna är långt ifrån verkligheten. Kommer jag 
in på slutenvården och tror att jag är Jesus så är det min verk-
lighet. Jag blir Jesus och andra psykospatienter blir annat, för 
man är grandios på olika sätt. 
   För mig är psykosen ett slags skydd. Men när jag kommer in 
där så säger jag att jag vill ha en skjorta, och de frågar vilken 
storlek jag vill ha. Då står det medium på skjortan och inte 
bara bokstaven M och sedan står det dessutom Martinsson. Då 
tänker jag att nu är det Gud som vill hjälpa mig för alla mina 
röster jag hör i huvudet är bortmedicinerade så jag kan inte 
längre höra Guds röst som ska tala om för mig hur det är.
   Tidigare under min sjukdom trodde jag att jag var ett medium 
och nu står det i skjortan också. Tids- och rumsuppfattningen 
har försvunnit och man vet inte vilken tid man är i, och plötsligt 
förstår jag att jag är Martins son och det vill han att jag ska veta 
nu. Jag har fått indikationer på att det är långt fler än jag som 

reagerar på det här sättet.

MK Kan man säga att det är detaljer i miljön som blir viktiga i 
vanföreställningarna?

AJ Om man är i psykos och livet blir för jobbigt och man ligger 
inlagd. Det som händer är att man faller igenom sig själv och 
kommer till ett litet barns magiska nivå. I den verkligheten finns 
magi och symbolik. Det är en realitet när man är liten att det 
finns en magisk verklighet. Jag kan inte säga så mycket om just 
detaljerna men däremot kan jag berätta om hur symbolerna 
och magin har förlängt min resa inne på slutenvården. Om jag 
hamnar där i tre månader och om det skulle kunna förkortas 
med en vecka så är det mycket värt. 
   Många av oss som får psykoser kan inte fatta att symtomen 
kommer inifrån oss för vi upplever att symtomen kommer 
utifrån. En del tror att man har ett inopererat chip i huvudet. 
Då tycker jag att en del konst som exempelvis hänger i entrén 
till psykiatriska kliniker är en ren katastrof. Är konsten olämplig 
och man är i ett svårt krisartat tillstånd så kan man reagera 
mycket negativt på det. Jag har kommit flera gånger till sluten-
vården med poliseskort och varit helt förvirrad och då tror jag 
att jag är en fara för riket med alla deras uniformer och kepsar. 
   Sedan blir jag lagd i spännbälte för jag behöver en gräns och 
då heter madrassen ”Sweden care” och jag kan omöjligen förstå 
att det är en företagslogga, utan jag blir en fara för riket som 
den nya tidens Messias. Det är ”Sweden care” och polisen har 
tagit hit mig och nu ligger jag här och ska få min sista injektion 
och sedan kommer jag att dö. 
   Jag berättar det här för att man måste förstå vad en psykos är. 
Man kan läsa att perceptionsförmågan upplöser sig, att ditt jag 
upplöses och att du inte har någon verklighetsuppfattning. Du 
kan inte relatera till saker och inte förstå att det inte är utanför 
utan inuti dig själv som felet ligger. Alla gränser är borta och 
du blir bokstavstroende och symboler får en stor innebörd. 
Men efter det, när jag har klarat sprutan och har vaknat upp i 
den här ”Sweden care”- madrassen, då känner jag lite grann att 
jag är i verkligheten. Jag börjar känna lukten av min kropp och 
tänker att ”vad jag luktar ångest”. Då går jag ut på avdelningen 
och hoppas att personalen har nya kläder till mig. 
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Jag vill gå till personalen och säga att jag behöver hjälp. 
Men när jag kommer utanför dörren kanske jag inte möts av 
personal utan börjar rycka i någon som är lika sjuk som jag är 
och då kan det bli katastrof. 
   Om jag nu lyckligtvis får tag i personal och kan be om scham-
po för att jag behöver tvätta mig så kommer hon tillbaka med 
schampoflaskan Liv och då börjar alltihop igen. Okej, jag över-
levde ”Sweden care”- madrassen och jag är fortfarande Jesus 
och nu försöker de lura mig igen. 
   När jag har varit ute och föreläst har vi pratat mycket om det 
här och personalen som arbetar inom psykiatrin vill så mycket 
och de är så taggade. De analyserar och vänder och vrider på 
alltihopa och så säger de till mig: ”Vad vill du att vi ska göra?”. 
Då säger jag riv bort etiketterna. Det är det som ska göras när 
magin måste bort. 

MK Det verkar som det är de små detaljerna i miljön som gör 
skillnad.

AJ Jag försöker förklara lite hur en psykotisk person tänker. Jag 
har pratat mycket om det här med bland annat en norsk kvinna 
som började som kronisk schizofren, som bland annat åt ma-
drasser och tapeter, men som sedan blev psykolog och chef för 
en enhet i Norge. Hon har gjort en enorm resa. 
   Jag träffade henne när vi föreläste ihop för ett år sedan, och 
hon och jag var rörande överens om att vi som är där inne på 
avdelningen delar den här psykotiska verkligheten. Sedan 
kommer olika lag med personal som arbetar på avdelningen 
som ska hålla de yttre ramarna. Men vår psykotiska verklighet 
är alltid densamma. Ett annat exempel är att man köpte ett tält 
av en uteliggare med psykisk ohälsa och man fick alla hennes 
saker och man skrev ner allt hon hade. Förvirrningen är ibland 
total i den här världen. Till exempel hade hon en häxa och det 
är en symbol för magi och det är de som är laddade och viktiga. 
   Jag har börjat göra lite miljörevisioner på Östra sjukhusets 
psykiatri där jag har varit och tagit bilder. Från början blev jag 
förvirrad för att det står Kvinnoklinik, Förlossning och Byggnad 
PK och sedan står det Byggnad IK och Infektionsmottagning. 
Man vill veta vad byggnad PK är för något. När jag gick vidare 
för att komma dit står det fortfarande Byggnad PK. När jag ska 

komma och söka akutvård måste jag veta var jag ska in, för an-
nars är det bara upplagt för att jag ska hamna med poliseskort 
in på akuten. 
   Det här hjälper inte heller mot stigmatiseringen. Men nu har 
man satt kompletterande information på framsidan av byg-
gnaden. Det står i alla fall psykiatri på byggnaden och dess-
utom finns det en väldigt tydlig karta.

MK Man måste hitta dit om man behöver psykiatrin.

AJ Annars är jag kritisk till att det finns insyn över en psykiatrisk 
innergård på Östra sjukhuset. Det finns allmänna lokaler som 
gränsar till innegården där vi som är väldigt sjuka går omkring, 
och det är inte bra. Det är okej att man är tydlig med att det här 
är en psykiatrisk klinik, men det här är som ett akvarium.

MK Gården i sig är det inget fel på utan det är insynen som 
du inte tycker är bra?

AJ Ja, och sekretess är sekretess. Vi har inte riktigt kommit dit 
att det är okej att åka in på en psykiatrisk avdelning och sedan 
gå tillbaka till sin arbetsplats ännu. Som när jag satt där inne 
på den psykiatriska avdelningen, så kommer min klasskompis 
i den offentliga lokalen i en korridor och knackar på. Så får det 
bara inte vara. 
   När jag åkte in på slutenvården var det ingen som ringde till 
min sambo och berättade för henne att jag hade åkt in, för det 
fick man inte eftersom det var sekretess. Men på rastgårdarna 
kan mannen på gatan som går utanför se att jag är där inne. 
Man måste enas om vad som är sekretess och inte. 
   Det ska inte vara några fönster som vetter från allmänna 
utrymmen där människor som inte förstår sig på problematiken 
kan se in. En annan sak är de här glasburarna som man har 
på avdelningarna. Jag vet att i Borås, där man arbetar med de 
här frågorna, har man sagt att man nu äntligen ska bli av med 
burarna. För de innebär makt och det blir en uppdelning i vi 
och dom, så nu vill man ha avdelningsdiskar istället, ungefär 
som vilken receptionsdisk som helst. 
   Jag har startat en grupp på Facebook om de här frågorna som 
heter Miljö Slutenvård. Sedan när det gäller korridorer är de 
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ofta fyllda med skyltar. Det kanske står kurator Anna och läkare 
Maria. När jag kom in i en sådan en gång blev jag sittande och 
vägrade att gå en meter till för att det stod ledigt på en skylt, 
och det betyder vakant. En människa som arbetar där är antin-
gen ledig eller upptagen, men om det är ledigt så är det vakant. 
I psykosen tolkar man mycket rent bokstavligt. Jag tror inte att 
jag är ensam om att man blir bokstavstroende. 
   De fick bära mig hela vägen in på avdelningen och in i spänn-
bältet. Jag kom dit med poliseskort och förstod ingenting. 
Jag kom från en öppenvårdsmottagning och jag hade min kon-
taktperson med mig. Hon sa till mig att vi måste åka till sluten-
vården, för det var inte bra som det var. Så jag åkte med och 
det var två poliser, min kontaktperson och jag. Poliserna körde 
fort och plötsligt stack jag fram ansiktet till dem och sa ”Du, 
det är bara 90 här, bara så att du vet det”. Man får ha lite humor 
ibland, och vi brukar skratta efteråt åt sådant. Men i alla fall var 
jag fullständigt klar och kom in på psykiatrin och frågade mig: 
”Vart ska jag någonstans?”. 
   Det är verkligen på tiden att de här frågorna lyfts upp på 
dagordningen, för man förstår faktiskt inte. Det måste vara 
mycket tydligt. En annan sak är att det alltid är sådant tjafs 
om cigarettändare men på en avdelning har de köpt en 
cigarettändare som sitter i bilar och satt upp på en stolpe på 
utegården, så folk kan gå ut dit och tända sin cigarett. Det blir 
ingen brandrisk av den anordningen. Det är en bra detalj.

MK Har du några fler synpunkter på miljön inom psykiatrin?

AJ Något som är bra med Östra sjukhusets psykiatri är att de 
har konst som är gjord av folk från organisationen Inre Rum. 
Det är människor med egen erfarenhet som har gjort den 
och det är mycket bra. Det står en lama på rättspsykiatrins 
innergård. Jag har sprungit runt på den där innergården så 
många gånger så jag funderar på om det är bra att rundeln är 
rund, men det är en fin miljö på Östra sjukhuset. Det finns möj-
lighet att sitta om man vill sitta några stycken eller sitta själv. 

MK Det är viktigt att det finns olika rum i rummet och att det 
finns möjligheter att sitta ensam eller i olika stora grupper.

AJ Konst är viktigt också och något jag pratar mycket om. 
En del människor på Facebookgruppen, som jag har skapat 
som spänner över olika delar av Sverige, kommer med bra 
förslag. Det var någon som föreslog: ”varför kan vi inte bara ha 
konst som vi har gjort själva när vi ligger inne?”. 
   Man kanske inte behöver beställa konst och bestämma hur 
det ska se ut, utan det kanske är något som man kan producera 
ihop.

MK Konst kan väl också trigga olika symtom hos patienter?

AJ Ja, visst kan det göra det. Man ska inte ha bilder med sym-
boler som kan feltolkas. Sedan är man olika och en del behöver 
lågstimulimiljöer och andra behöver högstimulimiljöer, och jag 
tror att man skulle vinna ekonomiskt på att skilja de här grup-
perna åt.

MK Är det inte så att om man för ihop människor med olika 
diagnoser och olika behov så blir det bara rörigt?

AJ Jag har en annan erfarenhet och det var att jag hamnade på 
en depressionsavdelning när jag hade en psykos. Det är klart 
att jag inte vet hur det var för de andra men jag blev friskare 
fortare. Jag är utagerande i psykosen medan andra behöver 
lockas ut. 
   Men jag förstår inte riktigt vad problemet är, för om man 
skalar bort alla onödiga intryck och sedan har triggers, som till 
exempel fotoböcker som man kan bläddra i, som stimulerar, så 
skulle det lösa sig. Varför måste allt sättas upp på väggarna och 
innehålla symbolik? 
   En psykos är en mardröm och om man då ligger där inne 
och sedan vaknar man efter några veckor och känner att man 
nästan är i kontakt med sig själv och man kanske känner ”fan, 
nu är jag här igen och hur gick detta till?”. Så går man ut på 
toaletten och har man tur så är det vanliga speglar och inte 
metallspeglar så att man ser någorlunda normal ut, och så ser 
man ”Tillhör tvätteriet i Alingsås”. Tänk om det hade stått ”jag 
tror på mig själv” istället. 
   Jag känner att jag måste ägna tid av mitt liv för att försöka 
förklara de här sakerna. En annan sak som de har på Östra 
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sjukhuset som är bra är att de har en avskild plats att möta 
anhöriga på. Ibland tycker jag att man vill ha sitt eget rum ifred. 
Man kanske inte ens vill ha anhöriga där eftersom det kanske är 
rörigt och man håller på att arbeta med sig själv. 

MK Jag har som förslag att man ska uttöka friskvårdsenheter-
na med varmvattenbassäng, massage, yoga och mindfulness 
till exempel. Är det någonting som man vill ha som patient?

AJ En del personer med psykos klarar inte sådant som yoga, 
men annars vill man ha det. Man kanske frisätter så mycket som 
man kanske inte kan hantera eftersom musklerna minns och 
så vidare. Jag kan bara prata om psykoser så det är antagligen 
annorlunda för andra typer av patienter. 
   Psykoser innefattar perceptionsstörningar och vad innebär då 
perception? Det är att man ska kunna sortera sinnesintrycken 
efter vad som är viktig information och inte. Den förmågan 
försvinner när du har en psykos. När du har en psykos suger 
du i dig alltihopa och man ser det man vill. När jag är gränsp-
sykotisk så arbetar jag med att försöka hålla ihop mitt inre med 
mitt yttre. Till exempel har jag varit med om att böcker som 
”Där faran väntar” och ”Mumiens förbannelse” ligger framme 
på en avdelning. Jag kan inte läsa texten, men däremot titlarna, 
och hur uppfattar jag dem när jag är psykotisk? 
   I en psykos upphör jagets gränser och det finns inga jag och 
du. Meddelanden som man ser i omgivningen går bara rakt in. 
Läser jag ”en ny chans i morgon” i en tidning så blir det en stor 
sak för mig. Det kan bli mycket konstiga saker. Mitt jag är borta 
så jag kan gå omkring på avdelningen och säga att jag heter 
Catherine Zeta Jones. Det är ett onödigt drama som förlänger 
min magiska verklighet. 
   På en annan enhet har de en videohylla i ett personalrum där 
man kan få välja en film. Klarar man att välja film, sätta på den 
och titta på den i två timmar så är man snart utskriven. Annars 
kan man börja titta på vilka titlar de har, och det är ”Bad Boys”, 
”Kill Bill”, ”President Evil” och ”The End of Days”.

MK Det låter inte riktigt klokt att det är den stimulansen 
de erbjuder. Vad tycker du ska finnas i stället för det här på 
avdelningarna?

AJ Jag skulle nog kunna tänka mig ett rum med kuddar istäl-
let. Sedan kan man ha tavlor med naturmotiv, för det vet alla 
hur de ser ut. De flesta kan också avgöra hur känns att titta på 
bilden. Vad är det för känsla den här bilden förmedlar? 
   En gång har jag vägrat gå in på en psykiatrisk mottagning för 
att konsten påverkade mig så negativt. Jag kände att “ni ser väl 
vad de gör med en sådan som mig här inne och jag går inte en 
meter till”. 
   Jag försöker förklara hur det magiska tänkandet fungerar. 
Jag vet inte om det här att kunna se ut är så bra, för jag kan inte 
komma ut eller ens öppna fönstret och få in syre, utan det är 
helt stopp där. Sedan har man inte råd med vanliga märken på 
hygienartiklar, utan det blir schampot Liv och tvålen Dax. 
Då kan man tänka att ”nu är det dax” och att det betyder att nu 
är det kört. Om man kan ha riktiga speglar så är det att föredra. 
I duschen är det ofta en knapp på väggen och vatten som kom-
mer från taket för att ingen ska kunna skada sig på den. 
   Jag vill visa hur miljön kan ställa till det för mig. Sedan undrar 
jag varför man slängde ut alla badkar från psykiatrin. När man 
badar släpper spänningar och man får ett lugn.

MK Man kanske borde ha tillgång till en spaliknande an-
läggning när man ligger inlagd.

AJ Ja, men det finns nog attityder som att ”ska de psykiskt sjuka 
få sådant när vi inte får det” och så vidare.

MK Men om man ligger inlagd behöver man värdighet och 
att bli ompysslad. Ett spa skulle vara att sätt att ge det till 
patienterna.

AJ Jag håller med dig helt och hållet, men det är mycket diskus-
sioner. En annan sak som inte heller fungerar för mig är när det 
är spel på avdelningarna. Jag behöver lugna ner mig och inte 
spela spel och liknande. Men jag behöver en lågstimulimiljö 
och jag behöver lugn och ro.

MK Det är väl när man är som sämst som det är så och efter 
ett tag kan man kanske spela spel?
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AJ Jag tror egentligen jag aldrig har sett någon som spelar på 
det sätt som det är tänkt att man ska spela spelen. Man spelar 
på sitt eget märkliga sätt med varandra. Det tror jag är bra om 
man slipper. En annan sak som också är bra på Östra sjukhuset 
är att det är ett fyrkantigt hål som är ett ljusinsläpp hela vägen 
och längst ner är en grön oas. 
   Då kan personalen gå in och sätta sig ibland och så kommer 
patienter, så kan man sitta där och prata lite. Dem saknar jag 
ofta, de här lugna samtalen. Den personal som har haft tid att 
prata med mig är ofta nattpersonal. De har kommit och satt sig 
och pratat och det uppskattar jag verkligen. 
   Sedan är personalvård viktigt och det får man inte glömma 
bort. Det har man tänkt på på Östra Sjukhuset. Där har man 
ställt ut trädgårdsmöbler på en uteplats så att personalen kan 
gå ut från patienterna. Det är viktigt, för att det är en tuff miljö 
att arbeta i. Om personalen kan må bra och ha små andning-
shål så tror jag att vi patienter också skulle må mycket bättre. 
   Sedan är det småsaker, som att man ska plocka bort vissna 
blommor från avdelningen. Ett annat scenario som jag vill 
belysa är: säg att vi är 25 patienter på avdelningen som är i kris, 
och rädsla är den känsla som går rakt igenom alla. Vi känner av 
varandra och vi känner varandra ganska väl eftersom vi lever 
med varandra 24 timmar om dygnet där inne. 
   Plötsligt sätter någon på en TV och ut kablas Khadaffi och 
kriget, och två timmar senare bältas jag för att jag är gruppens 
svagaste länk. Vi i gruppen förstår varför någon bältas, men inte 
personalen. Så det här projektet inom Sveriges Kommuner och 
Landsting som jag har varit med i, som går ut på att förbättra 
patientens upplevelse av tvångsvård och kartläggning om vad 
som händer innan någon läggs i bälte är mycket viktigt. 
   Varför blir en människa bältad och måste man använda 
den metoden? Varför bältar man till exempel bara människor 
klockan två på vissa enheter?

MK Det verkar mycket konstigt att göra så.

AJ Det är en bit ifrån arkitekturen, men det är viktigt att förstå 
symboliken och vilka konsekvenser olika saker kan få. Jag har 
försökt läsa mig till förklaringar till varför saker har varit som de 
har varit. 

   Jag tänkte det 1999, när jag åkte in för första gången. att 
”om detta måste jag berätta”. Det tog tio år men sedan har jag 
verkligen fått möjlighet att berätta. Jag håller även på att skriva 
en bok med hjälp av en spökskrivare, inte bara om miljön utan 
helheten inom psykiatrin, och den här resan jag har gjort under 
tio års tid. 
   Tänk dig en avdelning med en TV, en soffhörna och ett litet 
bord. Så brukar det ungerfär se ut. I motsatta hörnan är det en 
radio som spelar Rix FM. Man kan tjafsa om hur stolarna ska stå 
och vilken låt som ska vinna. I en annan hörna är det en video. 
Det finns lite spel och kanske ett pingisbord. Jag har alltid 
undrat varför det ser ut som det gör. Det är långa korridorer 
och stora aktivitetsrum. Det är ingen större skillnad på avdeln-
ingarna. 
   Jag läste att när man kommer in på avdelningen rör man 
sig i ett speciellt mönster, så att själva byggnaden skulle vara 
fokuserad på att följa individen var den nu är i processen.

MK Det kanske ska vara som små stationer där man blir 
friskare och utvecklas?

AJ Ja, precis. Jag tror att det var det som var meningen från 
början om jag har fattat det riktigt. Jag undrar varför man har 
en TV på den platsen. Det är väl okej att folk vill se på nyheter-
na, men det är väldig mycket tragik som kommer ut ur TV:n. 
   Då kanske man ska ha ett litet TV-rum, för annars tvingas alla 
andra runt den som ser på nyheterna också ta in eländet. 
De andra kanske sitter där för att de inte vill vara ensamma. 
I värsta fall kanske det är personalen som vill se på nyheterna.

MK Vad du är ute efter är att det ska vara en konstruktiv verk-
samhet där inne?

AJ Det är en psykiatrisk mottagning, folk är inlagda och det är 
akut sjukvård vi pratar om. Själen skenar och man kablar ut ny-
hetssändningen. Vem som helst vet vad nyheterna innehåller. 
Vilka akut svårt sjuka vill läsa tidningarna och se nyheterna 
egentligen? Jag tror inte att man kan ta till sig en nyhet på ett 
riktigt sätt när man är så sjuk. 
   Jag tror inte ens att man kan läsa en tidning på ett vettigt sätt 
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när man hamnar på en sluten avdelning.

MK Vad ska man göra åt det här problemet, tycker du?

AJ Jag tycker att man ska ta bort alla tidningar med alla otrevli-
ga rubriker. Personalen får läsa den i sitt personalrum. Sedan är 
det så att tid och rum upplöser sig, och jag tycker att man ska 
försöka tydliggöra tid och rum genom till exempel gratiskalen-
drar. 
   För när jag vaknar till undrar jag vilket år det är och jag måste 
förankra mig i verkligheten igen, och media är inte att verk-
lighetsförankra någon. Media är media, där saker blåses upp 
och så vidare. Man skulle ha rutiner kring att läsa upp vilket 
datum det är och vem som har namnsdag.

MK Ska man göra saker som bygger upp rutiner?

AJ Nej, personalen är så besatta av det. Först av allt måste man 
landa. Sedan kan man börja tvätta och göra andra vanliga 
sysslor. Jag vill veta när mina anhöriga ska komma, hur många 
dagar det är tills dess och när jag kan prata med läkaren efter-
som jag har sådana fruktansvärda biverkningar. 
   Då måste jag veta vilken dag det är, att exempelvis min 
sambo kommer om två dagar och att jag får prata med läkaren 
imorgon. Miljön måste stötta själva tillfrisknandet. Man kanske 
skulle få gå och bada i trettio minuter. Sedan ska det inte vara 
någon krånglig symbolik utan att schampo kanske får heta 
schampo.

MK Man kanske skulle kunna visa vissa speciella utvalda 
filmer eller till och med producera terapeutiska filmer att visa 
när det är akutvård.

AJ Det är en bra idé och varför inte en spaavdelning? Man 
måste väl ha ett TV-rum, men man kanske skulle ha låsta kana-
ler.

MK Man får visa det som är okej att visa för en svårt sjuk 
människa, helt enkelt.

AJ För mig är det så att jag blir hudlös och naken som ett litet 
barn, och då är våldsfilmer inget att titta på.

MK Vad skulle du säga att en patient inom psykiatrin har för 
särskilda behov? Jag har läst att för trånga utrymmen kan 
provocera aggressioner.

AJ På en av de tyngsta avdelningarna som jag nyligen besökte 
hävdade de att det var så lugnt där för att avdelningen var så 
stor med många skrymslen. Men jag tänker att en psykosavdel-
ning, eller stormavdelning som de kallas, där man blir lagd i 
bälte och ibland inlagd på toaletter, där finns inte riktigt det 
tänket. 
   Annars är det bra att man har egna rum. Jag har legat på 
avdelningar som varit överbelagda, man har legat sex stycken 
i samma rum och det var fruktansvärt för sömnen och annat. 
Men man vill inte hellar vara helt och hållet ensam. Det måste 
finnas tillgång till att umgås med andra.

MK Att man kan röra sig mellan den privata och gemensam-
ma sfären?

AJ Ja, fast mitt problem är att jag känner in andra på avdelnin-
gen. Det är sjuka människor man socialiseras tillbaka till. 
Om det kommer in någon som mår mycket dåligt, så visst kän-
ner vi av den människan.

MK Det är ingen normal miljö som man kommer ut i.

AJ Man kanske skulle ha en TV på sitt eget rum med vissa kana-
ler. Hur bra är det att bli socialiserad inne på avdelningen och 
sedan komma hem till en lägenhet där det inte finns någont-
ing? Kaoset är precis som när jag lämnade det och blev polis-
eskorterad in till akutpsykiatrin. 
   Jag tycker att psykiatrin måste tänka om helt och hållet. Ett 
exempel är att man inte fick ha telefoner inne på en enhet. 
Det var inte bra för att med dem kunde man filma och foto-
grafera med. Men det innebär att jag inte kan sms:a med mina 
anhöriga heller. Medan på en annan enhet köpte de in billiga 
enkla mobiler som de delade ut. 
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   Sedan tycker jag att man borde ha en neutral person med 
egen erfarenhet av psykisk ohälsa som är ett bollplank inne på 
avdelningen. Ett exempel är en kvinna som hade långa vårdpe-
rioder inom slutenvården varje år, som hade börjat prata med 
en person tio minuter varje fredag, och sedan dess behövde 
hon inte åka in igen, utan hon klarade sig ute i samhället. 
   Man måste ställa kostnader mot varandra och tänka nytt. 
Det finns en modell där människor med egen erfarenhet har 
börjat arbeta inne på avdelningarna och det är mycket spän-
nande. Det är någon som förstår språket och kan tolka mellan 
patienten och andra.

MK Skulle du uppskatta att gå till ett Hälsans hus med inte-
grerade samhällsfunktioner och friskvård? Som inte behövde 
vara placerat så nära ett sjukhus, utan nära ett rekreations-
område och vatten.

AJ Ja, det skulle jag göra.

MK Anser du att arkiteturen och miljön kan spela roll vid 
återhämtning och hur gör den det i så fall?

AJ Det är klart att den gör det. Du pratar om dagsljus och natt 
och skillnaden däremellan men som jag upplever det när jag är 
sjuk är jag innesluten i min egen triller.

MK Det kanske är bra att veta om det är mörkt eller ljust ute 
och få in dagsrytmen.

AJ Det har du rätt i. Det är viktigt att veta om det är morgon.

MK Det kanske är ett mjukt sätt att orientera sig i tillvaron 
igen.

AJ Det känns som att de enklare åtgärderna för att förbättra 
miljön glöms bort. Som färger till exempel, jag skulle gärna ha 
jordfärger. Men färger betyder olika för olika människor. Brutna 
vita färger är också okomplicerat. Sedan kan olika material 
förmedla olika känslor. Det här arbetade vi med på Inre Rum i 
en utställning som heter ”En annan tid”.

MK Naturmaterial är viktigt för många tror jag. Vad har ni 
kommit fram till mer i ert arbete med utställningen?

AJ Vi vill också ha öar av rekreation med musik och poesi, bland 
annat. Att man kan lyssna på ljudböcker när man inte orkar 
läsa själv. Andra viktiga begrepp i utställningen är delaktighet, 
meningsfull sysselsättning, brukargemenskap och tankar om 
normalitet. Massage och sjukgymnastik har jag också goda 
erfarenheter av. 
   En psykolog lärde mig en gång de tre v:na: värme, vatten och 
vila. Dem behöver du om du är uppstressad. Vi tycker också 
ibland att de psykiatriska diagnoserna sätts i förhållande till 
funktionen man har och hur den är i rådande samhällssystem. 
Därför kallar vi alla andra NTV – normal tills vidare. Det som är 
normalt i en tid är onormalt i en annan. Jag har också gjort en 
film om hur det är att ha en psykos och hur alla intryck ställer 
till det.
   ”Vad ska man göra för att lugna ner staden från intryck?” var 
en fråga vi diskuterade på en sammankomst och det kan man 
göra genom att skapa gröna oaser där man kan vila sig från 
intryck. I Stockholm har man till exempel märkta reklamplatser 
med ramar och det är lättare att lära sig undvika, medan här i 
Göteborg hänger det reklamskyltar både högt och lågt.
Det finns inga angivna platser, vilket blir rörigt. 
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arbetsutskott och RSMH:s förbundsstyrelse.

JF Man kan inte förutsäga katastrofer i livet och man kan inte 
heller förutsäga när man blir psykiskt sjuk. Ingen är vaccinerad 
mot det. Jag blev sjuk 1975 och då vårdades jag inom den 
gamla psykiatrin i Umeå. Sedan har jag vårdats på mental-
sjukhuset Umedalen och inom den nya psykiatrin på lasarettet, 
så jag har erfarenhet från olika vårdmiljöer. Sist jag låg inne var 
årsskiftet 1995/96, så jag har 20 års erfarenhet. 
   Jag tycker framför allt att det är de vårdmiljöer där tvångs-
vården sker som det behöver satsas på, för det är den hårdaste 
miljön. När Socialstyrelsen skulle göra nya riktlinjer fick vi från 
RSMH med att en avdelning skulle ha 4–6 vårdplatser. Men nu 
är det 12–15 patienter på varje avdelning med överbeläggning-
ar, så det är en kaotisk miljö. Om det ska vara hemlikhet i någon 
form, så går det inte att ha för många på varje avdelning.
   Man lade ner mentalsjukhusen, och det som var bra med 
dem var att det inte var en stor bilparkering utanför, så att man 
kunde gå ut på ett annat sätt. De låg naturnära och det var 
nästan alltid en sjö i närheten. 
   Där fanns naturen som jag ser som viktig i återhämtningen 

och den använder man i behandlingen nu. Jag pratar ofta om 
att det skulle vara mer av en villakaraktär på enheterna och 4–6 
vårdplatser samt att de skulle ligga naturnära. Om det är ett 
lägre antal personal på en enhet blir det också mer jämbördigt 
mellan personal och patienter. 
   Man lade ner mentalsjukhusen och flyttade avdelningarna till 
sjukhuset för att man skulle få nära till den somatiska vården. 
Men man får ingen närhet till somatiken bara för att man är 
vägg-i-vägg med den om man inte blir trodd när man berättar 
om sina somatiska besvär. Genom att lägga psykiatrin separat 
någonstans har jag lika nära till den somatiska vården som vem 
som helst som bor i stan.

MK Så att lägga psykiatrin sjukhusnära tycker du inte har 
någon funktion?

JF Jag skulle vilja säga så här: att ha det sjukhusnära är per-
sonalens vilja, för det underlättar deras arbete. Jag tycker inte 
att det spelar så stor roll om det är sjukhusnära bara det är rätt 
miljö runt omkring. Som det är idag på sjukhuset i Umeå är det 
bara stora parkeringar runt byggnaderna. 
   Numera får man inte heller röka inne på tvångsvården, så då 
måste man ha en rökruta utomhus och det gillar jag inte, för att 
röka var det enda som stoppar biverkningarna. Jag var icke-
rökare först när jag blev inlagd, men rökrummet var det enda 
ställe där det fanns något liv på avdelningen. 

MK Jag tänker att det kan vara stigmatiserande att det är 
sjukhusnära och att man får en sjukstämpel då.

JF När man flyttade från mentalsjukhusen var det meningen 
att man till exempel som anhörig inte skulle bli lika utpekad. 
Stigmatiseringen är ett problem som finns och det pågår en at-
titydkampanj som heter Hjärnkoll och arbetar med de frågorna. 
Men jag brukar säga att vårt största problem är våra fördomar 
om oss själva. Vi är som alla andra och det blir en extra pålaga 
att skämmas för sin sjukdom. Det måste brytas på något sätt.
   Problemet med placeringen av psykiatrin är ofta att det blir 
ett väldigt liv bland grannarna. De tror att fastigheterna ska gå 
ner i pris, vilket sedan visar sig vara fel. 

”När dörrarna stängs bakom en så är det en lång 
resa tillbaka och därför ska man inte ska in i de 

där miljöerna.”
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Om man ska ha små enheter  förutsätter det nästan att man 
ska separera dem från sjukhuset. Sjukhusen är byggda för att 
lokalerna ska kunna utrymmas och byggas om till exempelvis 
operationssalar. De är byggda på ett sätt som är svårt att dela 
upp i mindre enheter.

MK Man kan också få bort institutionskänslan om det är på 
ett annat ställe.

JF Sedan har jag tänkt på att det som fanns förut: ett rökrum 
och ett TV-rum på avdelningen, där 15 patienter skulle samsas 
om ett program och det ofta blev bråk om vilket program man 
skulle se. Men sist jag låg inne hade jag TV på rummet, vilket 
var bra. 
   Då fanns det också arbetsterapi, som knappt finns längre. Det 
jag skulle vilja ha är något som jag kallar för sinnesrum. 
Ett rum där man kan avreagera sig när man är arg. För man blir 
arg i den här miljön blir det mera mediciner och bältesläggning 
som följd. Men man kan bli arg där inne eftersom det händer så 
mycket, och om jag känner att jag blir det skulle jag vilja ha en 
sandsäck eller liknande att avreagera mig på. 
   Om man gråter finns det folk omkring som tröstar, men om 
man blir arg så finns ingenting. Sedan skulle det behövas ett 
andligt rum där man kan få lugn. Där man kan lyssna på klas-
sisk musik eller något annat som passar. Man skulle få landa 
i en miljö som är avpassad för vad som behövs. Många har 
musikspelare, men då är de flera på samma rum och det skapar 
problem beroende på musiksmak och sinnesstämningar. 
   Det gäller också att skapa trygghet i miljön och det har man 
ibland gjort genom att låta patienter ta med sig saker hemifrån 
eftersom miljön är så opersonlig. De här sinnesrummen skulle 
hjälpa människor att bli av med en oönskad sinnesstämning 
och nå en annan. Det som är nu som är långa korridorer med 
överbeläggning är ingen läkande miljö. Det är ingen bra miljö, 
varken för oss eller personalen. 
   Sedan är mathållningen strikt och man låser allt vid en viss 
tidpunkt. Jag har varit på rättspsykiatrin och där var det bättre 
miljö med ett litet kök och till och med ett biljardbord. 
Man kunde också lyfta skrot där, så det fanns ändå någon typ 
av aktivitet. Det har man tagit bort helt i de nuvarande miljöer-

na inom psykiatrin. 
   Man borde också ta reda på mer om vad som kan förstärka 
psykoser i miljön. Om man till exempel tror att man är Jesus 
och hamnar på J-salen befäst den vanföreställningen. 
Om brandsläckaren är synlig kan man tro att här ska de gasa 
ihjäl en. Det är massa saker som finns på avdelningarna som 
inte hör hemma i ett hem och som man i en psykos tolkar fel. 

MK Då är det viktigt att alla detaljer är genomtänkta.

JF Ja, det är det. Sedan är det viktigt att kunna gå ut från avdel-
ningen med någon och sitta ner och prata vid någon sjö eller 
mata några fåglar. Så att man underlättar tvångsvården och att 
den inte blir så skrämmande i sig.

MK Skulle du säga att det är stor skillnad på slutenvården 
och öppenvården miljömässigt?

JF Det är ganska lika. Det är bara det att i öppenvården kan du 
gå ut och in litegrann. Där är du fri att gå till ett fik eller ett bibli-
otek. Men miljön är inte bättre där än på slutenvården utan den 
är lika torftig.

MK Man vill helst att människor med psykisk ohälsa ska fån-
gas upp i öppenvården innan de hamnar inom slutenvården. 
Man borde bygga ut och satsa mer på öppenvården.

JF Framför allt är det så att primärvården, som ofta möter den 
här gruppen patienter först inte är tillräckligt utbildade. Så där 
fångas man inte upp, utan nästa steg är naturligtvis en psykia-
trisk öppenvård som ska finns mer i närheten. Tanken var att 
det skulle bli så i och med sektoriseringen inom psykiatrin. 
Men det finns knappt något sådant utan den är kopplad till 
slutenvården och är på sjukhusen också.

MK Vad har du för tankar om det här att man ofta blandar 
människor som har olika diagnoser?

JF Idag i slutenvården blandar man människor utan urskilln-
ing eftersom man i regel har skurit ner på antalet vårdplatser. 
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Man kan ha en djupt deprimerad människa och en maniker 
på samma rum, och det är förkastligt. Det blir konflikter inom 
patientgruppen av olika skäl och det blir också ett slags allvård.

MK Efter vad jag har förstått blir många sämre också för att 
det är så stökigt.

JF Ja, det är klart. Det beror också på att det inte finns någon-
stans att ta vägen och att det är överbeläggningar. Ibland ligger 
man i korridoren till exempel. Sedan är det också så att när man 
är ute i samhället så släpper man inte på all kontroll även om 
man är ganska tokig, men när man kommer innanför dörrarna 
på avdelningen så ballar man ur helt. 
   Man blir också sämre av miljön man möter där inne. Man be-
höver inte skärpa sig längre på samma sätt. Miljön triggar också 
minnen från tidigare gånger man har varit inlagd. När dörrarna 
stängs bakom en så är det en lång resa tillbaka och det är där-
för man inte ska in i de där miljöerna.

MK Därför är öppenvården ett mycket bättre alternativ.

JF Ja, och inlåsningen på slutenvården ska vara ett undantag.

MK Tror du att ett Hälsans hus med friskvård och integrerade 
samhällsfunktioner samt närhet till vatten och rekreation 
skulle vara en bra lösning? Att man samlar kompetensen när 
det gäller öppenvården så att den kan utvecklas?

JF Ja, för att det jag skulle vilja när någon blir sjuk är att få möta 
en professionell person på en gång som är mycket kunnig. Nu 
tar det ofta en eller två månader innan man får göra det. När 
man reparerar bilen får man prata med verkmästaren direkt, 
men inte när det gäller en själv. Det är ett stort problem. 
   Man ska börja med att den mest kompetenta personen får 
träffa patienten och sedan får de andra ta vid, och det har visat 
sig vara mycket mer tidseffektivt också. Sjukhuset är inte byggt 
för patienterna, utan för personalen, upplever jag det som. 
Man träffar den som har minst att säga till om. Om du blir dålig 
är det klart att du vill träffa en expert. Någon som är kunnig och 
lyssnande och att man bemöts som en människa och inte ett 

symtom eller en diagnos. Att någon lyssnar på mig i en miljö 
som fungerar. Man får landa och bli förstådd.

MK Jag tänker att det skulle behövas ett referenscentrum när 
det gäller de här frågorna för hela Sverige. 

JF En professionell tidig instans som inte är skrämmande be-
hövs. Det handlar också om att man ska våga gå dit i tid. Man 
ska också gärna efter en sjukdomsperiod gå dit igen i tid. Jag 
tycker att man borde anställa dem som har egen erfarenhet. 
Till exempel en brukare som har varit dålig som kan vara en 
föreblid. 
   Jag har sett ett barn födas men inte inbillar jag mig att jag vet 
hur det känns för det. Man kan läsa mycket om  psykiatri, men 
man vet faktiskt inte hur det är ändå. Jag har varit på bägge 
sidor, så jag vet det. Det handlar inte om att bryta ben eller 
operera hjärtan utan det handlar om dig själv.

MK En del säger att psykiatrin ligger cirka 200 år efter den so-
matiska vården när det gäller utveckling. Hur ser du på det?

JF Jag vill inte säga så, för att psykiatrin är mycket svårare. Det 
har mer att göra med hela mitt liv. Funktionshinder kan vara fel 
på öron eller ögon, men i mitt fall är det ”chefen för systemet” 
som är dålig. Det är inte något som man kan ta på, som man 
kan röntga. Det är också svårt att diagnostisera. 
   Jag har sagt att det behövs en Einstein inom psykiatrin. Det är 
väldigt komplicerat eftersom vi vill förenkla men inne i hjärnan 
har vi alla centra och där är hela centralen och chefen. 
Jag pratade med Bodil Jönsson en gång, som är professor 
emerita, och vi kom fram till att man har börjat kunna se bilden, 
men att tyda den kan vi inte ännu. Man har kommit rätt långt 
med skiktröntgen, men det är väldigt grovt i förhållande till de 
fina strukturer som det handlar om. 
   Vi arbetar mycket med återhämtning och ur ett längre pers-
pektiv är folk inte kroniker livet ut, utan sjukdomen går tillbaka, 
även om det kan ta lång tid. Men återhämtning förutsätter 
nyhämtning, för det går inte att gå tillbaka till det man var, 
utan saker måste förändras. Du måste kanske hitta en medicin 
som inte ger så mycket biverkningar. Inga mediciner som det 
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handlar om i det här fallet är botande och ofta negligerar man 
de kraftiga biverkningarna som inte är av denna världen. Det är 
därför jag blev rökare, för att klara av biverkningarna. Om jag 
ska beskriva det var det som att sitta fastbunden i en piss-
myrstack. 
   Om vi ska återgå till öppenvårdsfrågorna så slipper man 
slutenvårdstraumat där. Ett annat stort problem är att man skär 
ner på olika terapier och det finns olika terapiformer som lever 
svältdöden nu.

MK De är viktiga, eller hur?

JF Javisst, men nu är det KBT hela vägen och inte psykody-
namisk terapi, men en del behöver det. Det är alltför mycket 
kvickfix över vården idag. Man tror att det är någon fobi som 
man ska åtgärda men så enkelt är det inte. Andra aktiviteter, 
som att göra något med händerna, är också bra.

MK Som att laga mat kanske?

JF Ja, och då undviker man också färdig micromat. Det är ett 
sätt att återta delar av livet och man måste också återta tron på 
livet.

MK Det är viktigt att det är en värdig och fin miljö runt 
vårdenheterna. Ibland ligger behandlingshem i industri-
områden eller liknande och det är inte så lyckat.

JF Vårdavdelningarna på de stora sjukhusen är också som stora 
industriområden, kan jag tycka. Det är personal- och besök-
sparkeringar och asfalterat omkring. Åker du in för att opereras 
så behövs tekniken på det stora sjukhuset, man ligger ett fåtal 
dagar i en säng och sedan åker man hem igen. Då har det kan-
ske inte så stor betydelse med omgivningen. 
   Men när det handlar om tvångsvård, som jag pratar mest om, 
så får det inte vara en avskrädesplats och en helt kaosartad 
miljö. Sedan behövs en positiv första linje som tar hand om de 
som behöver hjälp, eftersom primärvården inte riktigt tar det 
här.

MK Man måste väl försöka förhindra att det går så långt som 
tvångsvård i första hand.

JF Ja, allt man kan satsa innan är viktigt. Tyvärr satsar inte 
kommunen pengar, men vi hade fått loss pengar från Social-
styrelsen och byggde upp ett sviktboende, som vi kallade det, 
i Mölndal. Tanken var att det skulle vara frivilligt och man kom 
dit och fick prata, laga mat, sova några nätter och sedan åka 
hem. Sex av de åtta som arbetade där hade egen erfarenhet av 
psykiatrisk vård. Det var ett professionellt kamratstöd. 
Det var rätt projektledare, men i fel kommun, för att alla tyckte 
att det var ett jättebra projekt, men ingen var beredd att betala.
   De som hade varit på det boendet stred för att det skulle vara 
kvar. På det här boendet var bemötandet annorlunda. Det var 
frivilligt och det var i en lägenhet i ett vanligt hus. Även de som 
hade vårdats inom slutenvården, där det var ett för stort steg 
att åka hem, kunde komma dit och mellanlanda. Eftersom bru-
kare ofta har svårt att få ett arbete var det här också ett adekvat 
arbete för dem som hade erfarenhet av att vara sjuk och att 
erferenheterna var meriten. Men det är nerlagt nu. 
   Genom den verksamheten hade man förhindrat att flera hade 
blivit vräkta och det blev en oas för dem som behövde hjälpen. 
De hade funnit en bra form på vården och det var på väg att 
växa, men då lades det ner. Det var ett sätt att möta människor 
med psykisk ohälsa i tid. Folk tyckte att det var bra och ville 
komma tillbaka. Där fick man vara människa.

MK Har du upplevt att arkitekturen och miljön spelar stor roll 
vid återhämtning?

JF Den inre miljön på en avdelning är för kaotisk, men miljön 
har varit bra utomhus, när man har fått plocka svamp och man 
kunde gå runt i skogen. De gamla mentalsjukhusen lades i 
naturområden och det var bra, men sedan har städerna vuxit 
runt om. Sedan har de lagts ner och byggnaderna används till 
annat. 
   I Nynäshamn har de gjort avdelningar i ett bostadshus som 
är spännande, utan de här långa korridorerna. Men det var så 
mysigt där att man ville inte flytta därifrån. Man hade satsat på 
köket och annat, och det såg hemlikt ut helt enkelt.
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MK Upplever du att psykiatrin har blivit sämre under 
2000-talet?

JF Problemet är att staten har skjutit till pengar till satsningar 
men det gör inte kommuner och landsting. De statliga satsnin-
garna rör sig om bara några procent av den totala bilden så det 
är väldigt små saker som man kan åstadkomma med det. 
   En del passade på att dra ner lite också, så den totala kakan 
blev mindre. Sedan handlar det också om att satsa på utbildn-
ingar så att folk blir duktigare. Man satsade inte på något som 
skulle vara kvar, som en ny avdelning, för då band man upp sig 
på det. För hur skulle man göra då när stimulanspengarna tog 
slut? Så man anställer inte heller någon ny personal.

MK Men den psykiska ohälsan bara ökar. Varför tänker man 
inte mer långsiktigt?

JF Nu är det väldigt mycket fokus på att yngre människor mår 
dåligt. Det tycker jag är ett samhällsfenomen. Varför är det så 
många som skadar sig själva nu till exempel? Det fanns väl 
knappast förut. På något sätt måste man duga eller tillhöra. 
Samhället är inte detsamma nu som förr. Varför mår ungdomar 
sämre nu och varför tar man inte mer rätt på det? 
   Det verkar som att vi får ett samhälle som är mer och mer 
omänskligt. Är det bra att man ringer och sms:ar hela tiden? 
Varför kan man inte sitta i lugn och ro på tunnelbanan? Man 
kan också få veta hur man ska ta livet av sig på internet och det 
fanns inte förr. Jag tror också att ungdomar är mer rotlösa idag. 
Man ska ha curlingföräldrar och skjutsas hit och dit och man 
ska lyckas. 
   Om man frågar vad de ska bli så svarar de att de ska bli 
kändisar. Vad är det för yrke att vara kändis? 
   Titta på ”Big Brother” och andra dokusåpor. Det är många som 
tittar på sånt skräp och det är något i människans natur som 
det tilltalar på något sätt. Men i sådana miljöer kan människan 
gå sönder. I Big Brother är det tre som har blivit mer eller min-
dre psykotiska. Det är därför det är viktigt att tänka att psykisk 
ohälsa är någonting vi kommer att ha i framtiden. 
Det är ingenting vi kan bygga bort utan frågan är hur vi ska 
möta det. 

Största problemet är stigmatiseringen och fördomarna. 
Om man får en hjärtinfarkt kan man berätta det, men psykisk 
ohälsa pratar man inte om. Alla har en själ som mår mer eller 
mindre bra. Alla går och bär på saker som de skulle må bra av 
att få berätta och alla bär på sitt lass på olika sätt.

MK Man måste arbeta på att ändra de attityderna. Är det 
något annat du tänker på när det gäller arkitekturen?

JF Det viktiga med arkitekturen är att det ska vara lite hemlikt 
och inte alltför kalt och sterilt.

MK Det är viktigt att det är rätt slags konst och inredning. 
Är det fel slags hemlikhet blir man sjuk av det.

JF Ja, och om man tittar på enheten i Nynäshamn så löser sig 
också problemet med den överblickbarhet som krävs genom 
att det är mindre i skala. I Kalmar har man arbetat med en 
metod för att få ner våldshandlingarna. Man lyckades nästan 
halvera dem genom att personalen och patienterna åt och 
fikade tillsammans. Det blev inget ”vi och dom” som uppstod 
mellan personalen och patienterna. Det är viktigt att man är 
tillsammans och att personalen är tillgänglig och inte har annat 
för sig.

MK Samtidigt som personalen måste få sin återhämtning.

JF Ja, det har jag sagt att personal som engagerar sig borde 
ha en mätare på sig som säger ”nu har jag fått tillräckligt”. 
Problemet är att det kostar på att engagera sig. Det är därför 
personal inte engagerar sig, för att överleva. För när person-
alångesten är hög, vad gör de då? 
   Blir det för pressat engagerar man sig inte. Men samvaron 
borde vara enklare. Det var det som hände i rökrummet, 
där var det bara rökare och inte uppdelat i personal och pa-
tienter.

MK Man var på samma nivå lite grann.

JF Det har visat sig i ett återhämtningsprojekt att den personal 
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som hjälpt är de som har brutit mot en del regler som finns på 
avdelningen. Rökrummen gjorde att man kunde umgås. 
   Annat man kan tänka på är att en stor anläggning inte be-
höver upplevas som så stor om den är nedbruten i mindre 
enheter. Det är också viktigt att man inte behöver invänta att 
personal ska följa med en ut hela tiden. Sedan har man väl 
olika trygghet varifrån man kommer. Någon som är uppväxt i 
en storstad kanske känner att det är tryggheten, medan någon 
annan vill ha en röd stuga. Det är också något djupt mänskligt 
att naturen är läkande. Man säger åt sjukskrivna att gå ut och 
gå. Vi har fjärmat oss lite från sådana saker och måste uppleva 
det för att ta till oss det.

MK Jag tycker inte att det känns som att man tänker särskilt 
lösningsinriktat när man planerar för psykiatrin. Man försök-
er inte hitta en lösning som är optimal för att patienterna ska 
bli friskare snabbare utan att istället försvinner pengarna till 
nödlösningar.

JF Om du skulle landa i landet Sverige och starta en psykiatri 
idag, hur skulle du då göra? Vi måste ställa oss de frågorna. 
   Man är så låst i det som finns i form av personal och byg-
gnader att det blir små anpassningar av det man har, istället 
för att brainstorma fram nya lösningar. Man har kommit en bit 
på väg men man har inte satt sig ner och fritt funderat kring de 
här frågorna.

MK Det är för mycket begränsningar och låsningar när man 
planerar.

JF Det är nedläggningar hela tiden och det låter som satsningar 
som görs, men det är egentligen inte det. Det finns massor av 
saker som får dig att vilja komma tillbaka, som dansterapi och 
musikterapi, men det skärs ner. Något annat som är bra är djur 
och växter. 
   I Västerås ville man ha ett djur på avdelningen, men det 
gick inte på grund av allergier. Till slut kom man fram till att 
vietnamesisk gris gick bra. Det fanns en gris ganska länge 
som var väldigt omhuldad. Djur går också att ordna på annat 
sätt, genom att ha dem avskilt dit man kan gå, i närheten av 

vårdenheten. Det kan också vara bra att sköta växter. Djur är 
beroende av människor och då får man en annan roll än att 
vara en psykpatient. Man kan även ha en musikcirkel och prata 
om musik. 
   Om man tänker att om jag mår lite sämre bara och inte blir 
sjuk, utan måste bara hantera det. Vad är då bra att göra? Det 
behöver inte vara konstigare än så. Att laga mat ihop eller att 
lägga sig och vila ger effekter direkt. 
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PIA RÖJDEBY

Pia Röjdeby är brukarrepresentant och attitydambassadör. Hon är 
även vice ordförande i Föreningen Balans i Uppsala.

MK Jag började med det här projektet med frågan om man 
som arkitekt skulle kunna komma med en vision och ett 
förslag till hur psykiatrin skulle kunna fungera i framtiden. 
Hur skulle du vilja att en framtida psykiatri såg ut?

PR Det är en stor fråga och mycket behöver förändras. Grunden 
är att man får en kontakt med psykiatrin överhuvudtaget. 

MK Det är svårt att få det idag?

PR Det gäller bland annat att man i den somatiska vården till 
exempel på husläkarmottagningar ska ha kunskap och remit-
tera till psykiatrin och att människor ska få träffa någon redan i 
en akut krissituation. 
   Om vi kan minska negativa attityder och öka kunskapen om 
psykisk ohälsa så kommer det att bidra till att fler söker hjälp.

MK Dels är det en tröskel att söka hjälp, dels är det svårt att 
få tag på någon, efter vad jag förstår. När det gäller lokaler, 
aktiviteter och behandlingar som borde finnas, 

hur skulle det se ut i framtiden?

PR Det är länge sedan jag var inlagd sist men som det ser ut 
nu är det ganska dystert och sterilt. Jag ser framför mig ett 
Friskhus där man fångar upp folk tidigt och där det finns my-
cket som är viktigt för återhämtning. Att det finns olika former 
av motion som dans, styrketräning och simning. 
   Det skulle vara ett mysigt ställe med en lugn miljö som gärna 
är placerat nära en sjö eller å. Där det också finns möjlighet 
till massage, meditation, samtalsgrupper om friskvård och 
självhjälpsgrupper. Där man kunde få kunskap och strategier 
för att hantera sin diagnos och helheten för att kunna leva ett 
så optimalt liv som möjligt.

MK Det är något som saknas inom psykiatrin idag, uppenbar-
ligen.

PR Ja, hos psykiatrin handlar det mycket om mediciner, vilket 
jag tycker är viktigt i sig. Det finns även samtalskontakter med 
sköterska och läkare i öppenvården, kurator, arbetsterapeut 
och vissa grupper. Men det är lika viktigt att se till helheten. 
Att se över alla bitar i livet som hälsa, kost och motion, stress-
hantering, självkänsla och konflikthantering.

MK Någonstans där man skulle få bli sedd som den hela män-
niska man är, med både kropp och själ, som inte är åtskilda, 
och där man erbjuder stimulans till hela människan. 
Finns det något sådant idag?

PR Det finns dagvårdsenheter som jag gick på tidigare som har 
varit bra. Där fick man frukost och lunch. Det var motion,  avs-
lappning, lektioner i olika diagnoser och strategier för ett bättre 
mående, som hur man kan bryta negativa tankar när man är 
på väg in i en depression. Kursen är på tre månader, men min 
uppfattning är att många skulle behöva få en fortsatt stöttning 
i att hålla i goda vanor.

MK Har man dragit ner på den typen av verksamheter?

PR Den verksamheten finns kvar i Uppsala. I övriga landet vet 

”I ett ´friskhus´ skulle olika brukarföreningars 
resurser kunna tas till vara.”
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jag inte hur det ser ut. Många skulle behöva få möjlighet att ut-
byta tankar och erfarenheter med andra, även efter en inläggn-
ing eller mellan öppenvårdskontakterna. I ett ”friskhus” skulle 
olika brukarföreningars resurser kunna tas till vara.

MK En del säger att det är svårt att umgås med sina barn när 
man behandlas inom psykiatrin och att det inte finns lokaler 
för det.

PR Det är oerhört viktigt. Det måste få vara självklart att barn 
och familjemedlemmar och även andra närstående ska få kun-
na träffa den som är inlagd i lugn och ro i en extra ombonad 
miljö. Det kan vara en mindre lägenhet där barnen kan leka och 
där det inte stör någon annan om de skulle vara högljudda.
   Där skulle man kunna sätta på kaffe själv eller äta något 
tillsammans och se på TV. Det bör också finnas sängar om den 
som mår dåligt är trött, och familjen ska ges möjlighet att sova 
över där. Det ska vara en lugn och avskild miljö i enskildhet. 

MK Hur ser du på att de blandar människor med olika diag-
noser på avdelningarna?

PR Jag tror inte att det har med diagnoserna att göra egentli-
gen utan snarare hur personen mår och beter sig. Det är inte 
bra om någon som har oro, ångest och förföljelsemani blir 
utsatt av någon som är utåtagerande. 
   Det vore bra om det fanns tillräckligt med personal och rum 
så att det går att styra, så att det blir lugnt för alla. Kanske 
genom att ha möjlighet att dela av avdelningen i mindre en-
heter med hela väggar som dras för. Psykiatrins hus byggs här 
i Uppsala nu och man får hoppas att det är tillräckligt genom-
tänkt och att det kommer att fungera bra.

MK I en framtid kan man hoppas att det blir mer specialis-
erade mottagningar för olika sjukdomar där man samlar 
kompetensen. För det är ändå så att till exempel människor 
med bipolär sjukdom behöver bli mottagna av specialister 
på det.

PR Jag tror att det är bra, samtidigt som att det är många 

som har flera diagnoser samtidigt. Det är positivt att det finns 
specialistkompetens där de är inarbetade på att ta hand om 
människor med en viss diagnos. 
   Sedan tycker jag att det skulle vara bra om personalen som 
arbetar på ett sjukhus ibland byter enhet, så att de får en bredd 
i sitt kunnande. Om det är personal som arbetar på en avdeln-
ing där det är människor som mår riktigt dåligt och är svåra att 
nå finns det risk att personalen tappar hoppet om att de ska 
återhämta sig. 
   Även om de flesta jag har mött inom psykiatrin har varit 
inkännande och lyhörda så finns tyvärr en del som jag har 
upplevt är missnöjda med både sitt arbete och sig själva vilket 
avspeglas i hur de bemöter sina patienter. De kanske har ar-
betat för länge på samma ställe och behöver flytta runt mer.  

MK När det gäller kontakten med psykiatrin är det väl viktigt 
att fånga upp människor som har psykisk ohälsa tidigare?

PR Ja, det behövs mer kunskap hos allmänheten, i skolan och 
på arbetsplatser till exempel. Det ska inte behöva ta så lång tid 
innan någon som mår dåligt får hjälp. 
   Det kan börja med en kris i livet som inte bearbetas, som när 
det tar slut i ett förhållande eller att någon närstående dör. 
Det är ofta en kris som är den utlösande faktorn till att någon 
insjuknar eller får ett skov. En ”samtalsakut” med både profes-
sionella från vården och brukarföreningar skulle kunna vara en 
lösning. 

MK Tröskeln för att söka hjälp verkar vara hög för till exempel 
ungdomar som mår dåligt idag. Psykiatrin borde vara mer 
tillgänglig.

PR Det är så tabu att ha psykisk ohälsa fortfarande, även om det 
har blivit mer öppet idag. Vi har projektet Hjärnkoll som arbetar 
med att förbättra attityder till psykisk ohälsa. Det behövs mer 
kunskap för personal i skolor som möter unga och kan fånga 
upp den som inte mår bra. 
   Det behövs även mer personal, som skolsköterskor och kura-
torer, som ungdomar kan vända sig till för att prata, och att de 
ska ha kunskap och kan slussa vidare.
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MK Upplever du det som att psykiatrin blir bortprioriterad till 
förmån för somatiken?

  PR Ja, det är svårt att få läkare till psykiatrin. Det är fint att vara 
kirurg men att vara läkare inom psykiatrin har lägre status. 
I USA är det skillnad, för där är det lite fint att ha sin egen 
”shrink”. Att man har någon som hjälper en med sin personliga 
utveckling. 
   Något annat som är viktigt att inte glömma är att mediciner 
bara är 50 procent av behandlingen. Man kan inte ta sina medi-
ciner och gå hem och sätta sig någonstans och tänka att så fort 
jag tar mina mediciner kommer jag att må jättebra. Så fungerar 
det inte. Det är mycket viktigt att verkligen ta hand om sig med 
till exempel mat för att det påverkar hjärnan. Hur blodsockret 
svänger påverkar hur man mår och motion laddar ur stress. 

MK Alla människor kan få psykisk ohälsa.

PR Ja, där spelar både arv och miljö in, men att arbeta med att 
förbättra sin självkänsla och sitt självförtroende för att nå större 
grundtrygghet och tillit har känts viktigt för mig.

MK Det får man inte så mycket via psykiatrin idag?

PR Nej, det får man arbeta med själv. Det finns till en viss del, 
men inte tillräckligt.

MK Det skulle vara mer samtalsterapier och coachning?

PR Ja, det behövs mer samtalsterapier. Människor som inte 
mår bra har ofta ett stort behov av att få ventilera tankar och 
känslor. Coachning där en person blir coachad av någon som 
har liknande erfarenheter tror jag på. Det är ett bra komple-
ment till den vanliga vården.
 
MK Är det några lokaler som saknas inom psykiatrin?

PR Brukarföreningarna ska få ett rum på Psykiatrins hus, men 
det är ett litet rum. Jag hade hellre sett att vi hade fått en bety-
dligt större lokal där alla föreningar fick rum. 

Där det fanns plats för de olika föreningarna att ha ett skrivbord 
och hyllor för pärmar. Det skulle också finnas ett gemensamt 
fikarum, ett vilorum, ett rum för samvaro med TV och ett kon-
ferensrum. Då kunde man arbeta över gränserna mycket mer, 
både i föreningarna och i samarbete med psykiatrin.
 
MK Ska det vara i anslutning till psykiatrin eller kan det vara 
någon annanstans ute i samhället?

PR Jag tycker nog att det skulle ligga i Psykiatrins hus men det 
finns förmodligen synpunkter på att ett annat ställe skulle vara 
bättre. Om det låg i Psykiatrins hus skulle till exempel coacher 
kunna vara anställda och fungera som en resurs i vården. 
   Där skulle också föreningarnas utbud av aktiviteter och grup-
per kunna presenteras mer direkt. Idag tror jag att det missas 
mycket när personal berättar om föreningarna. Det stöd som 
någon kan känna från andra som har liknande erfarenheter kan 
betyda oerhört mycket för den som har fått en diagnos.

MK Har du upplevt att arkitektur och miljö spelar roll vid 
återhämtningen? Hur gör den det i så fall?

PR Ja, det har jag upplevt att den har gjort. Det är viktigt att 
känna ett lugn och en trygghet. Det ska vara lugnt i blickfånget 
och inte röriga tapeter eller starka färger. Lugnande färger är 
bra som blått och grönt. Det måste finnas möjlighet till avskild-
het och att det känns ombonat. 
   Ljudisolering är också viktigt så att personen inte störs av ljud 
utifrån sitt rum vid sjukhusvistelse. Jag vet att när rapporter-
ing har skett mellan personal så har det gått att höra exakt vad 
som har sagts av patienter som har stått utanför personalens 
stängda dörr och det är naturligtvis helt oacceptabelt.

MK Det verkar vara väldigt individuellt vad man vill ha, så 
det är svårt att skapa en miljö inom psykiatrin som passar 
många. Då kanske ett alternativ är att man kan göra sitt rum 
personligt och att man kan påverka sin miljö och sätta upp 
saker på väggarna om man vill det.

PR Den som ligger inne ska få möjlighet att ta med sig egna 
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tillhörigheter och boa in sig så att det skapar trygghet. 
   Tidigare har det sagts att patienter inte ska få göra det för att 
det skulle göra att de stannade längre. Sedan behöver män-
niskor med en del diagnoser så få intryck som möjligt. Om det 
är väldigt mycket intryck och rörigt stör det. Det ska inte vara 
plottrigt, utan rena ytor.

MK En del säger att det är viktigt att lätt hitta vart man ska 
inom psykiatrin och att det ska vara tydligt. 

PR Det är viktigt med tydlighet, speciellt när någon inte mår 
bra och har svårt att hålla ihop intrycken.

MK Tycker du att det är bra att man centraliserar psykiatrin 
till sjukhusen eller är det bättre om den är ute i samhället?

PR Jag vet att det är många som har tyckt att om man har det 
på ett ställe som Psykiatrins hus så går man dit och då är man 
stämplad psykiskt sjuk. Att man då hellre skulle ha det ute på 
stan. 
   Jag tycker att det är bra att det är centraliserat. Då kan man 
arbeta över gränserna i öppen- och slutenvården och förhopp-
ningsvis i team där personalen och patienterna känner var-
andra från de olika vårdformerna. Synd är att man har flyttat 
från den lummiga och lantliga miljön på Ulleråker. Där kunde 
patienter ta promenader och vara i den lugnande naturen.

MK Den rätta utemiljön finns inte på sjukhusområdet. Den är 
också viktig för sysselsättningen med terapiträdgårdar och 
annat.

PR Ja, att få något att göra eller att bara få vara i en trädgård 
där det är vackert betyder så mycket mer än att vara på en kall 
stenig bakgård. Man borde få möjlighet att kunna vara ute och 
röra på sig. Andra aktiviteter, som gruppsporter, tror jag skulle 
vara bra.
 
MK Det är viktigt att man utvecklar och satsar på öppen-
vården mer.

PR Ja, det finns mycket som kan göras. Det borde till exempel 
finnas ett ställe att åka till några dagar när någon inte orkar 
med det vardagliga livet. Att få lugn några dagar för att hämta 
upp sig kanske skulle kunna förhindra inläggning på sjukhus. 

MK Jag tänker på de gamla vilohemmen. De kanske var gan-
ska bra egentligen.

PR Ja, lite åt det hållet. En annan sak som jag kom att tänka på 
var när vi var på studiebesök på två enheter. Ofta har de glas 
som skydd vid receptionen. Det som var så bra på en av en-
heterna var att det var en lång disk och att det var öppet ut. 
De såg dem som satt där och väntade, så om det skulle bli så 
att någon började bli stökig var det bara för personalen att gå 
ut. Det är viktigt att de som kommer till en psykakut känner 
trygghet.

MK Är det något annat som du har tänkt på när det gäller 
arkitekturen och miljön?

PR Öppna glasväggar på rulltrappor och gångar högt upp i 
luften är obehagliga för dem som har höjdrädsla. Det är också 
rogivande med vatten och växter i miljön, som exempelvis ett 
litet vattenfall. Vackra föremål och tavlor bidrar till en bra miljö 
och man ska kunna lyssna på musik och slappna av i ergono-
miska möbler. 
   Det ska finnas mycket ljus och rymd och det ska vara om-
bonat. Att kunna stänga en dörr om sig, som personalen kan 
öppna vid självmordsrisk, är också viktigt. Tydlighet återkom-
mer jag till, som att det är märkt utanpå skåp var saker är. 
   För dem som bor hemma eller på ett boende är det viktigt 
att få ha det som de själva vill. De ska kunna trivas och skapa 
sitt eget med material, färger, ljus och ljud. För många är det 
läkande att vara nära naturen, sjö och hav och att ha tillgång 
till en mysig uteplats. 
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ANDREAS NILSSON

Andreas Nilsson är brukarrepresentant och ordförande i Uppsala 
Ångestsyndromsällskap som är en brukar- och anhörigförening. 
Han sitter även i arbetsutskottet i det regionala NSPH i Uppsala 
län. NSPH är ett nätverk för patient-, brukar-, och anhörigförenin-
gar. 

AN Som representant för brukarsidan är det tillfredställande att 
göra sin röst hörd i de här frågorna. Tidigare har det inte varit så 
att brukarna har fått vara med när det gäller utformningen av 
vårdarkitektur.

MK Det är viktigt att ha med brukarnas åsikter i planerings-
processen. Satsningarna som har gjorts på psykiatrin under 
2000-talet verkar inte ha lett till särskilt stora förbättringar, 
utan det är så att nedskärningarna fortsätter. Därför tycker 
jag att det är viktigt att tänka visionärt kring de här frågorna. 
Hur skulle du önska att psykiatrin fungerade i framtiden?

AN Det första jag tänker är att relationen mellan patient och 
läkare ska bli mer jämlik. Patienten ska få vara expert på sig 
själv och sina upplevelser. Brukaren har brukarerfarenhet och 
läkaren har professionell erfarenhet som han eller hon har 
inhämtat via sin utbildning och kliniska erfarenhet. 
   Man ska kunna arbeta tillsammans och på lika villkor med de 

utgångspunkterna. Det är viktigt att brukaren får vara med och 
planera sin egen vård.

MK Miljön spelar stor roll för att det ska kännas jämlikt.  Det 
är till exempel bättre att träffas i ett neutralt samtalsrum 
istället för på läkarexpeditionen.

AN Ja, det kan se lite olika ut beroende på hur man är placerad 
och hur rummet är möblerat. Om läkaren plötsligt sätter sig 
bakom sitt skrivbord medan patienten sitter kvar på en stol blir 
det så att läkaren får ett slags övertag bakom sitt skrivbord. 
   Det känns inte jämbördigt, utan då blir läkaren mer en auk-
toritetsfigur. Om man däremot sätter sig i varsin likadan fotölj 
och stolarna inte är riktade rakt mot varandra så uttrycker det 
en mer jämbördig relation.

MK Hur skulle du vilja att rummen såg ut?

AN Det ska gärna vara luftiga utrymmen med rymd och inte 
små rum, så att man inte känner sig inklämd eller trängd. Det 
ska också helst vara dagsljus, men då finns det samtidigt integ-
ritetshänsyn att ta, så att det inte är ett fönster i midjehöjd med 
insyn. 
   Det finns ett exempel på ett rum i Psykiatrins hus här i Upp-
sala i öppenvården, där har man fönster som är en bit upp på 
väggen. Man kan tänka sig att fönstren går från taket och en bit 
ner, så att det blir ett ljust rum, men utan insyn. När det gäller 
färger ska det vara mjuka färger, som pastellfärger. Sådant vet 
man ger ett visst lugn. Man vet en del om hur färger i allmänhet 
brukar påverka människor som olika varma och kalla färger, 
och det ska inte vara för mättade färger.

MK Det är individuellt hur man upplever färger, så det kan 
vara svårt att hitta rätt färger. Men en miljö som inte triggar 
symtom är viktigt att ha.

AN Det får inte vara en för häftig färgsättning med starka 
färger, utan man ska använda mer mjuka dämpade färger.

MK Hur verksamheten fungerar är viktigt för hur arkitekturen 

”Om man har en helhetssyn behövs det en större 
mångfald av behandlingar, så att man kan 
tillgodose alla sidor av att vara människa.”
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utformas. Har du något mer du vill säga om psykiatrin?

AN Man vill gärna att behandlaren som man möter har special-
istkompetens och att det är psykiatriker i de fall då problema-
tiken är lite svårare. Det finns även ST-läkare som brukar tjänst-
göra på mottagningarna och de är också kompetenta, men de 
kanske inte ska behandla de svåra fallen. Man vill träffa någon 
som är duktig på just de diagnoser det handlar om.

MK Upplever du det som ett problem att man blandar männi-
skor med olika diagnoser på samma mottagningar?

AN Ja, jag tycker att en specialisering är bättre och då kan olika 
mottagningar vara en lösning. Men egentligen är inte det så 
intressant kanske, utan det som skulle kunna räcka är den här 
indelningen som man har på Psykiatrins hus mellan öppenvård 
och slutenvård. 
   Jag tycker att det är viktigt att man får träffa sin specialist, 
men sedan kan vem som helst träffas i de andra rummen, oav-
sett vilken diagnos man har. Nu vet jag mest om de diagnoser 
som det handlar om i vår förening, som till exempel ångest-
problematik. Det kan finnas en högre toleransnivå för olika 
lösningar om man inte är så sjuk. När det gäller psykoser och 
neuropsykiatri kanske man har större krav på miljöerna. 
Om det handlar om psykoser och schizofreni kanske man 
måste vara mer försiktig.

MK En del anser att det här med att bygga psykiatrins byg-
gnader på sjukhusområdet, som Psykiatrins hus här i Upp-
sala, är en centralisering av psykiatrin till sjukhusen igen och 
att psykiatrin då inte finns närvarande i samhället på samma 
sätt. Vad anser du om det?

AN Jag tycker också att det hade varit trevligt att ha en mot-
tagning som ligger nära mig, men samtidigt vill jag ha bästa 
möjliga vård och det tror jag att jag kan få i en större enhet där 
det finns olika specialister. 
   Om man satsar på små mottagningar som ska ligga nära pa-
tienterna så blir det ett team där med en kurator, en psykolog, 
en sjuksköterska och en läkare. Risken är då, om de inte träffar 

kollegor regelbundet, att de inte tar till sig nya forskningsresul-
tat om behandlingsmetoder. Den typen av kompetensutbyte 
mellan kollegor tror jag är bättre på en stor enhet. Sedan tror 
jag att den här integreringen med forskningen är viktig för att 
höja kompetensen. 
   Som det ser ut nu tar det väldigt lång tid för nya effektiva 
behandlingsmetoder att nå ut och börja användas och im-
plementeras. Inom psykoterapi händer det mycket och det 
handlar om evidensbaserad psykiatri men att det då ska dröja 
10–15 år innan någon patient får glädje av det nya som kom-
mer är inte bra. Det ska gå mycket snabbare och om man gör 
vägarna kortare och har forskning och vård intill varandra så är 
möjligheterna större att använda nya behandlingsformer som 
kommer fram.

MK Det verkar behövas ett kunskapscentrum där man också 
har forskning. Upplever du att man blir sedd som människa 
inom psykiatrin?

AN Det är en annan sak som du kommer in på som är prob-
lematisk och det är att man inte riktigt har en helhetssyn på 
människan. Det är det biomedicinska perspektivet som har 
varit förhärskande. Man ska helst medicinera bort den psykiska 
ohälsan och man ser inte så mycket patienten, utan man ser 
diagnosen. 
   Patienten vill naturligtvis ha en kompetent psykiatriker som 
tar hand om den medicinska biten, men sedan finns det mycket 
annat som måste fungera för att man ska må bra. Det är inte 
bara det att man ska få rätt medicin eller att man får en effektiv 
psykoterapeutisk behandling, utan man måste utgå från en 
helhetssyn på människan. 
   Jag skulle gärna se att man använde sig mer av det som man 
kallar alternativa terapiformer, men där det ändå finns gott 
vetenskapligt stöd. Det skulle kunna vara yoga, qi gong, tai chi, 
mindfulness och basal kroppskännedom. Det här skulle i större 
utsträckning än nu göras tillgängligt för psykiatrins patienter.

MK Skärs det ner på den typen av verksamheter inom psyki-
atrin nu?
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AN Det har inte funnits så mycket. Men man behöver se hela 
människan med de själsliga och andliga aspekterna. Rörelse-
baserade terapiformer som tai chi och qi gong efterfrågas av 
många. 
   Som slutenvården ser ut idag ges det inte heller särskilt my-
cket tillfällen till motion och träning. Trots att man vet så väl hur 
oerhört viktigt det är att röra på sig för att man ska må bra. 
Inte ens en så enkel sak som att ta promenader med patienter-
na har man gjort några större ansträngningar med här i Uppsa-
la. Man har gjort försök, men sedan har man dragit ner på det.

MK Det är viktigt att ta hand om kroppen också som är en del 
av den helhet du pratar om. Andra behandlingar man kanske 
skulle ha kanske är massage och bad.

AN Ja, och människan är också kulturell och det finns andra 
typer av terapi, som bildterapi och musikterapi eller åtminstone 
borde man ha verkstäder för bildskapande, keramik och textil. 
Om man har en helhetssyn behövs det en större mångfald av 
behandlingar, så att man kan tillgodose alla sidor av att vara 
människa.

MK Nu reduceras man till en biologisk varelse?

AN Ja, man blir ungefär som en bilmotor och läkaren ses som 
en mekaniker som kan använda sina instrument för att laga det 
som är fel i maskinen.

MK Det låter som ett enkelspårigt sätt att tänka. Men när det 
gäller lokaliseringen så tycker du inte att placera psykiatrin 
på ett sjukhusområde leder till att det blir en sjukstämpel?

AN Jag tycker att det är bra att man inte skiljer ut psykiatrin. 
Det tycker jag går i linje med den här helhetssynen. Varför ska 
man skilja på somatiken och psykiatrin när det ändå handlar 
om saker som går in i varandra. Det kan handla om psykosoma-
tiska sjukdomar. Det finns människor som ligger inne på soma-
tiska avdelningar som också behöver hjälp av psykiatrin. Om 
man till exempel har haft en hjärinfarkt så kan man drabbas av 
en depression och då är det lättare om man har psykiatrin på 

sjukhusområdet. Sedan finns det människor inom psykiatrin 
som lider av somatisk ohälsa som behöver behandlas. Det kan 
också vara så ibland att psykiska symtom kan ha att göra med 
kroppsliga problem som vitaminbrist och problem med sköld-
körteln. Man talar om differentialdiagnostik och att man ska 
kunna veta säkert att man inte har B-vitaminbrist till exempel. 
Då behöver man ta blodprover och kontrollera sådant , men 
det görs inte i särskilt stor utsträckning nuförtiden och det kan 
bero på att psykiatrin ligger utspridd lite överallt så att det inte 
finns något nära samarbete med den somatiska vården.
   Jag tycker att man ska ha psykiatrin på sjukhusområdet därför 
att det inte ska vara någon skillnad på hur man förhåller sig 
till olika typer av sjukdomar. En psykisk sjukdom ska inte vara 
mer stigmatiserande än att drabbas av ett benbrott på grund 
av en skidolycka i Åre. För att få bort sådana negativa stämplar 
och stigmatiseringen så tror jag att psykiatrin ska ligga på det 
vanliga sjukhusområdet. Men sedan tycker jag i och för sig att 
sjukhusområdet här i Uppsala inte är så bra eftersom det är så 
ihopträngt och det är ett gytter av byggnader och så ser det ut 
på de flesta håll i landet. 

MK Det finns inte så mycket utrymme till terapiträdgårdar 
och liknande.

AN Nej, det är det jag menar.De gamla mentalsjukhusen ligger 
på natursköna platser och då tänkte man förmodligen att na-
turen kunde ha en lugnande inverkan. Det var luftigt och fanns 
öppenhet, rymd och avstånd mellan de olika byggnaderna. 
Det saknar jag vid psykiatrins byggnader idag. Om man ligger 
inlagd idag kanske man råkar hamna där fönstret vetter mot en 
annan tråkig sjuttiotalsbyggnad. 
   I Psykiatrins hus som byggs nu här i Uppsala kommer rum-
men att ligga så att de vetter mot mer natur, och det är positivt. 
Annars tycker jag, när det gäller Psykiatrins hus, att man har 
varit så bunden vid själva platsen och hur den ser ut. Man har 
fått klämma in bygganden som har blivit väldigt assymetrisk. 
Jag tycker inte att det är så lyckat, för att jag tycker att byg-
gnaden blir lite aggressiv med en spetsig vinkel som möter 
patienten. 
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MK Det har säkert att göra med att man har utnyttjat tomten 
maximalt.

AN Ja, men jag tycker att det är synd att det har blivit så. Om 
man lämnar Akademiska sjukhusets område så finns det andra 
möjligheter till större tomt. Jag tror att man mår väldigt bra av 
att ha grönområden runt omkring sig och att det finns möj-
lighet att se ut mot naturen inifrån byggnaden.

MK Det var någon som sa att miljön har lika stor inverkan 
på patienter inom psykiatrin som vissa somatiska behand-
lingar har på patienter inom somatiken. Det skulle innebära 
att miljön är ett relativt oanvänt verktyg för psykiatrin att 
behandla sina patienter. 

AN Ja, miljön spelar säkert en stor roll när det gäller återhämt-
ning. Jag vet en studie som gjordes inom somatiken som visar 
att patienter som hade utsikt mot ett grönområde tillfrisknade 
mycket snabbare än dem som hade en utsikt mot någonting 
annat. 

MK Jag funderar på hur det skulle vara om man lade en stor 
enhet specialiserad för öppenvården nära vatten och ett 
rekreationsområde. Den skulle innehålla intergrerade sam-
hällsfunktioner och friskvård. Vad tror du om det?

AN Friskvård och det som vi har pratat om i form av alternativa 
behandlingsformer tror jag är bra. När det gäller samhällsfunk-
tioner som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan tycker 
jag att det är bättre att man i så stor utsträckning som möjligt 
får vara en ”vanlig medborgare”. 
   Man ska kunna delta i samhället så gott det går, på lika villkor 
som alla andra. I det ligger att kunna gå till olika myndigheter 
själv. Men patienter som är väldigt svårt sjuka som är ett litet 
antal kan behöva hjälp med kontakten med olika myndigheter.

MK Det är viktigt att ha ett så normalt liv som möjligt. Att 
kunna klara av alla det här sakerna måste också stärka 
självkänslan och blir en slags empowerment, så samhälls-
funktionerna kanske inte ska vara integrerade. 

Vad har du för andra tankar om miljön?

AN Naturen är viktig och jag tycker att det ska vara lövskog. 
När jag har besökt olika enheter har det varit mycket barrträd. 
Jag har sett en studie som visar att lövskog har en mycket mer 
avstressande effekt. Om man är ute efter avkoppling ska man 
helst vistas i en lövskog. 
   Naturen är ändå människans naturliga hemvist, om man ser 
hur utvecklingen har skett och som varelse har människan bott 
nära vatten i årtusenden. Det skulle vara bra om man kunde 
efterlikna den miljön så mycket det går. Man kunde också 
tänka sig terapiträdgårdar som den i Alnarp. Behandlingar där 
har givit väldigt bra resultat för människor med utmattnings-
depression.

MK Hur tror du att arkitekturen och miljön spelar roll vid 
återhämtning? Har du upplevt att den har gjort skillnad 
själv? En del säger att vissa fattiga miljöer gör att de mår 
sämre.

AN Om jag tittar på Ulleråker som är det område som psykiatrin 
nu lämnar i Uppsala för att flytta in till Psykiatrins hus på Aka-
demiska sjukhusets område, så är det en del trista byggnader 
man lämnar bakom sig, men på en del av de här gamla mental-
sjukhusen finns en del vackra byggnader. 
   Jag tar intryck av arkitekturen och är estetsiskt lagd så att 
jag tycker att skönhetsvärden är viktiga och jag har en viss 
uppfattning om hur arkitektur ska se ut. Jag tycker inte om de 
ideal som fanns inom arkitekturen på 60 - och 70-talen. Det 
finns ett sådant hus på Ulleråker som man fick stänga på grund 
av att det var för mycket mögel. Det är som ett höghus taget 
från miljonprogrammet och det står som en stor pelare mitt på 
området, nästan som ett slags öststatsarkitektur. En sådan typ 
av arkitektur kan jag inte tänka mig har annat än en negativ 
inverkan. Att bara närma sig ett sådant hus kan ge magknip. 
   Mina egna värderingar när det gäller arkitektur ligger ganska 
nära klassicimens ideal, med harmonier, balans och enkelhet. 
Om man går till nutiden är det ett slags minimalistisk och mod-
ernistisk arkitektur. Det behöver inte vara gammal funktional-
ism från trettiotalet, men gärna arkitektur som är tydlig, 
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harmonisk och balanserad och att det kanske finns vissa pro-
portioner, som det gyllene snittet. Man vill ha en arkitektur som 
är vilsam och inger lugn och ro.

MK Hur tänker du när det gäller rumsorganisation som till 
exempel att ha rum längs långa korridorer?

AN De långa sjukhuskorridorerna som man kan se ibland på 
sjukhusen tycker jag inte är någon god miljö, utan jag tänker 
mig mer att man samlar rum kring öppnare ytor, som torg. 
I Psykiatrins hus har man ett atrium som är ett väldigt stort rum, 
inneslutet av själva byggnaden. 
   Det är också viktigt att försöka undvika att det blir kompakt 
och att man staplar rum på varandra, som låda på låda. 
Det tycker jag är en gammaldags institutionsarkitektur som 
man också ser i fängelser och liknande. Man måste få in mer 
rymd och bryta av de långa korridorerna så att de öppnas upp 
och blir andra rum, som väntrum. 
   Man vill ha en vilsam och behaglig arkitektur som inte upprör 
sinnet. Om man har pelare ska de var ordentliga och inte små 
pinnar, så att man får intrycket av att byggnaden kan rasa ihop.

MK Det ska kännas stadigt och gediget?

AN Ja, det ska vara en stabilitet i byggnaden.

MK Tydlighet är ett begrepp som många brukare pratar om. 
Att det ska vara lätt att orientera sig och att det inte ska vara 
förvirrande.

AN Ja, det är viktigt. Det ska inte heller vara för mycket lek med 
arkitekturen. En del postmodern arkitektur kan vara ganska 
halsbrytande eftersom man har lekt mycket när man ritade 
den. Men man ska naturligtvis undvika att det ser ut som ett 
fängelse eller en bunker och istället öppna upp. 
Men när det handlar om slutenvård och rättpsykiatrisk vård 
kommer det in mycket mer säkerhetsaspekter än inom öppen-
vården och det påverkar naturligtvis utformningen. 
Arkitekterna blir inte lika fria i det arkitektoniska uttrycket.
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Vad säger en anhörig?
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ULLA ELFVING EKSTRÖM

Ulla Elfving Ekström är anhörigrepresentant, medlem i Schizof-
reniförbundets styrelse och ordförande i Intresseföreningen för 
personer med schizofreni och liknande psykoser, centrala Stock-
holm. Hon är även representant för Schizofreniförbundet i NSPH.

MK Har du upplevt att det finns aspekter på miljö och 
arkitektur som är viktiga för anhöriga? Brukare som jag har 
pratat med säger att det är viktigt att det finns ett särskilt 
rum där man träffar anhöriga.

UEE Ja, det är viktigt att det finns rum för mötet mellan an-
höriga och brukare. Sedan tror jag att det är viktigt att det 
inte är en nedgången miljö utan att den är fin och respektfull. 
För anhöriga är det så att när man kanske kommer för första 
gången och ska träffa den som ligger inlagd så är det väldigt 
förnedrande om det är nerslitet och dåligt underhållet. 
   Man tänker att ”mitt vuxna barn tvingas leva i den här miljön”. 
Det borde vara en miljö som är vacker, lugnande och välhållen, 
så att man får lite respekt som anhörig. En annan sak är att om 
det är slitet och nerkört, så letar man lättare fel på vården efter-
som det blir ett nerköp för patienten och de anhöriga. 
   Som anhörig träder man in när man ofta redan har en trauma-
tisk upplevelse av en inläggning i bagaget och då borde den 
miljö som man kommer till motverka den känsla av utförsbacke 

som man får.

MK Det borde vara mer som att komma till ett hotell eller ett 
spa.

UEE Ja, och jag tänker på vårdinrättningarna i Järna, där det är 
lugnt och tyst med milda färger och det är välskött. 
   Ett annat exempel är Stockholms sjukhem där man ligger 
av andra anledningar än psykisk ohälsa, men det är otroligt 
vackert. Det är luftigt, stort och lugnt. Man känner att det är en 
miljö som känns trygg.

MK Du upplever att psykiatrisk vård inte prioriteras på 
samma sätt som övrig vård?

UEE Nej, det gör den inte alls. När man planerar psykiatrisk vård 
ser man till ekonomin och hur man ska göra för att det ska bli 
billigare. Man tittar inte på miljön alls. Rätt miljö är väldigt vik-
tigt och kan ha en läkande effekt. På Norrtulls sjukhus i Stock-
holm fanns förut en del mellanvårdsavdelningar. 
   Det var en vårdform som fanns förr och var ett steg mellan 
slutenvården och öppenvården. Norrtulls sjukhus är en liten 
tegelbyggnad med en park i mitten. Det är väldigt höga fönster 
och stora slipade golv och brett och luftigt. Det ingav ett lugn 
för att folk inte var ihopträngda. Många brukare är rastlösa och 
där kunde de gå fram och tillbaka för att det fanns yta att röra 
sig på. 
   Det fanns också öppningar för sällskapsdelar mellan de andra 
rummen. Det tycker jag var en väldigt bra miljö, men det flyt-
tade de bara bort. Det fanns flera av de här små enheterna som 
var väldigt fina. Nu har man flyttat in vården i stora anläggnin-
gar för att effektivisera vården.

MK En del pratar om att man ska integrera vården i samhäl-
let, men du tycker att det är bra om den är på ett definierat 
sjukhusområde?

UEE Ja, jag tycker det eftersom det är sjukvård som bedrivs. 
För anhöriga tror jag att det är en trygghet därför att man vet 
vad det är eftersom man själv säkert har erfarenhet av sjukhus i 

”Man kan bygga moderna hus väldigt vackert, 
där huset och naturen bildar ett sammanhang.” 
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andra ärenden.

MK Många gånger handlar det också om akutsjukvård. Sak-
nar du familjeenheter och att brukare till exempel kan träffa 
sina barn någonstans?

UEE Det behövs att man gör speciella samvarorum för det. 
Sådana besöksrum behöver inte ligga på avdelningen och dem 
kan också flera avdelningar dela på.

MK Var tycker du att psykiatrin ska befinna sig i samhället? 
Ska den vara kopplad till ett somatiskt sjukhus?

UEE Norrtulls sjukhus var inte kopplat till somatiken och det 
var en av anledningarna till att verksamheten flyttades. Jag tror 
att det ska vara nära somatiken för att det ändå höjer statusen. 
Men då blir det inte de små enheterna utan det blir större. 
Det bygger då på att man har en mellanvård eller utslussnings-
vård som ligger lite trevligare med mindre enheter.

MK Får ni delta i byggprocesser? Är det någon som frågar er 
om synpunkter?

UEE Det gör de oftast inte. Det gjordes en stor omorganisa-
tion i norra Stockholm för två år sedan och då var brukarråden 
involverade i organisationsförändringen. Då försökte vi lägga 
synpunkter på miljöfrågorna, men vi hade inga underlag för 
det.

MK Hur ser du på aktiviteter och behandlingsmetoder inom 
psykiatrin? Vad finns idag och vad saknas? Skärs det ned på 
sådant?

UEE Ja, det skärs ned idag och det sker på nästan allting av 
ekonomiska skäl. Jag kan inte förstå att patienter bara ska sitta 
i rökrummet och vänta på maten. När man är på ett sjukhus ska 
man träffa behandlare och andra människor. Personalen borde 
vara aktiv med patienterna.

MK Det är massor av aktiviteter kring patienter som är soma-

tiskt sjuka, exempelvis någon som har fått en hjärtinfarkt. 
Det är konstigt att det inte är likadant inom psykiatrin.

UEE Ja, det är det. Inom psykiatrin finns ofta arbetsterapi eller 
någonting annat. På de gamla mentalsjukhusen fanns socio-
terapi och arbetsterapi och patienterna fick gå iväg till det. 
Avdelningarna remitterade patienten till rehabavdelningen. 
Det var mycket hantverk som aktivitet och brukarna var igång 
på dagarna. 
   De satt inte som nu och bara pratar med varandra. Min son 
som har en diagnos och har svårt att ta sig för saker sa att ”jag 
skulle behöva tvingas till aktiviteter”. På de gamla enheterna 
som Beckomberga sjukhus i Stockholm, remitterades man till 
rehab och var tvungen att gå dit.

MK Det finns inte längre?

UEE Det finns tyvärr inte sådant kvar. Det tror jag skulle vara 
mycket viktigt, för aktiviteter är någonting man kan ha med sig 
när man kommer ut. Om man har börjat att vara aktiv är det lät-
tare när man kommer hem att fortsätta vara det där också. 
   Jag ser att de gruppboenden som finns i Stockholmstrakten 
där jag är som mest aktiv, som har som inriktning att få ut folk i 
aktiviteter oftast ändå inte aktiverar de boende.

MK Hur är det med friskvård?

UEE Det borde vara en given verksamhet. Man borde få under-
visning om sin sjukdom och få veta mer. Det finns studiemate-
rial kring psykiska funktionsnedsättningar. Man borde motivera 
och upplysa patienter redan inne på avdelningen och sedan 
fortsätta med det i öppenvården så att man kan förstå vad det 
är att höra röster och hur de kan uppstå till exempel. Det finns 
mycket sådant man behöver veta. Det är både en behandlings-
metod och en aktivitet. 
   Man skulle ta vara på tillfället när man har patienterna inne-
liggande. Jag tycker inte att det ska finnas personalrum på 
avdelningarna utan jag tycker att personalen ska vara ute bland 
patienterna. Då skulle man göra som på dagis, som jag vet 
eftersom jag har varit förskollärare, att man som personal går 
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iväg till ett personalutrymmen som inte ligger på avdelningen 
när man är ledig. 

MK Det låter bra att komma bort från miljön, också för per-
sonalen, för att det är mentalt påfrestande för dem att hela 
tiden vistas på avdelningen.

UEE Det är en tung miljö för personalen. Om man arbetar med 
administrativa saker finns det en expedition, men om personal-
rummet finns på avdelningen så kan personalen sitta och titta 
på sin TV och patienterna på sin, och det tycker jag är helt fel. 
   Det är en viktig del i det här med aktivitetet och tillgäng-
lighet, att personalen är med patienterna. Det är en fråga om 
hur man ritar avdelningar, att man lägger personalutrymmen 
för sig. 

MK Många klagar på att det inte finns tid för samtal inom 
vården idag och att samtalsrummen är för få, så att man kan-
ske får ha viktiga samtal i en skrubb.

UEE Det är också sådant som borde finnas. Folk delar ofta rum 
idag och om man som anhörig kommer på besök är det rätt 
svårt att hitta någonstans att sitta ifred och prata. 
   När man kommer kanske den andra brukaren på rummet får 
gå ut och då känner man sig som att man tränger bort den. 
På St Görans sjukhus har de ställt stolar och bord lite här och 
där i korridoren, men det är inte heller en bra lösning.

MK Utrymmen för att träffa anhöriga är något som saknas.

UEE Ja, det gör det verkligen och man har ganska frikostiga 
besökstider som regel. På helgerna kan vänner och anhöriga 
kan komma hela dagarna.

MK Upplever du det som negativt att man har patienter med 
olika diagnoser på samma avdelning?

UEE Ja, jag är för specialiserade avdelningar. Jag tror också att 
det ger mer för patienten. Det kan vara svårt att dela rum med 
en psykotisk person om man själv är manisk.

MK Man triggar varandra att bli sämre.

UEE Ja, man gör det och kanske utnyttjar man varandra också. 
Jag tror på en differentiering.

MK Man samlar då också kompetenser kring en sjukdom.

UEE Ja, men det finns många olika synpunkter på det här och 
jag talar bara för psykosgruppen, som är den jag kan.

MK Jag funderar på om det inte skulle behövas ett ”Hälsans 
hus” med integrerade samhällsfunktioner, friskvård och 
forskning samlat så att man får ett kunskapscentrum i de här 
frågorna. Det borde ligga nära ett rekreationsområde och 
vatten.

UEE Det tror jag på och man pratar väldigt lite om hälsa med 
patienterna både i slutenvården och öppenvården. Det borde 
man göra. Patienterna borde röra på sig och vara ute mycket 
mer. Vatten är väldigt rogivande och hälsobringande. 
   Ett vackert område är viktigt, men det är svårt att hitta sådana 
geografiska platser i en storstad. Men det finns säkert en del 
outnyttjade platser.

MK Då kommer man ofta en bit bort från sjukhusområdet om 
man ska hitta sådana platser.

UEE Ja, men jag tror inte att det behövs bara en lösning. 
Jag tycker att vården är för enkelspårig idag. Det är bara sluten-
vård och öppenvård. 
   Den här mellanvården är någonting jag funderar mycket på. 
Att det borde finnas ett steg mellan sjukhuset och eget boende 
eller gruppboende. Där finns det stora möjligheter att göra 
något bra. Det finns rehabiliteringställen för andra sjukdomar, 
som stroke till exempel, där man kan ligga inlagd. Man får inte 
tillräcklig vård inom slutenvården idag och man blir väldigt 
snabbt utskriven. 
   Rehabiliteringshem som det fanns förr i världen för andra 
sjukdomar vore bra. Dit kunde man åka iväg ett tag och träna 
på de problem man hade fått på grund av sin sjukdom.
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MK Det verkar som att folk skrivs ut till en ensam lägenhet 
ibland och den är i samma skick som när man lämnade den 
och lades in.

UEE Det är sådant som anhöriga ofta tvingas ordna. Man åker 
dit och städar så att det ser något sånär ut. Ofta är det ensam-
heten i en liten etta, som många bara har, som är det man går 
igång på. Man blir sittande där passiv och man får boendestöd 
två till tre timmar i veckan. Det är inte bra, så det måste finnas 
en mellanvård. 
   Man borde bli mer förberedd på ”hur blir det nu när jag kom-
mer hem?”. Vården måste se till att det finns en bättre situation 
hemma än den man blev sjuk i och att man får hjälp att komma 
till en miljö som är som den borde vara. Det finns oerhört my-
cket att göra som vården inte tar tag i.

MK Man borde satsa lika mycket på någon som har psykisk 
ohälsa som på en strokepatient.

UEE Det är mycket konstigt att man inte gör det. Jag tror att det 
är kostnadseffektivt också för att folk kommer tillbaka istället 
för att sitta och må dåligt och belasta andra. Det är också ett 
stort problem för anhöriga.

MK Får anhöriga hjälp tycker du?

UEE Nej, det kan man inte säga. Nu är det väl en förbättring eft-
ersom det kommer nya bestämmelser om stöd till anhöriga. De 
flesta bor inte med sina sjuka anhöriga, men de ger dem my-
cket stöd. Många träffar sina anhöriga ett par gånger i veckan. 
   Det är en bristsituation eftersom det bara finns anhöriga kvar 
i det sociala nätverket och det handlar inte om att man är så 
bunden till varandra. Det blir en konstig situation, för om per-
sonen var frisk skulle den inte sitta där med sin anhöriga, utan 
vara med sin egen familj eller kompisar. Det leder till att man 
får en dålig roll i personens liv som anhörig.

MK Anhöriga har också lättare att bli sjuka på grund av den 
här situationen.

UEE Väldigt många blir fysiskt sjuka för man har inte plats för 
fler med psykisk ohälsa i familjen, så anhöriga skulle verkligen 
behöva mycket mer stöd. 
   Men det bästa för anhöriga är att man är trygg med att pa-
tienten får god vård, blir väl omhändertagen och att det sker 
en utveckling. Om man kunde lita på sjukvården skulle inte det 
behövas så mycket stöd för anhöriga.

MK Hur upplever du att miljön och arkitekturen kan spela roll 
vid återhämtning?

UEE Jag tror att den spelar en oerhört stor roll om man till 
exempel sitter i en liten etta i en storstad och inte har någont-
ing för sig som många med psykisk ohälsa gör. Här i Stockholm 
är det 60 procent av klienterna i socialpsykiatrin som inte har 
någon sysselsättning. Man måste komma igång och hitta 
sina intressen och kanske begåvningsprofil och då tror jag att 
miljön har en stor betydelse. 
   Det ska inte vara slitna miljöer utan de ska uttrycka respekt 
för personen som behöver hjälp. Det finns exempel på folk 
som har försökt med det som Birgit Sandin som var psykolog 
uppe i Ludvika. På hennes behandlingscentrum hade de vackra 
möbler och mattor och tavlor. Miljön var näst intill exklusiv. 
Hon arbetade med att det skulle vara en speciell miljö som inte 
uppmanar till att man ska gå ner sig och börja karva i borden, 
utan det skulle se fint ut. 
   Miljön påverkar olika beteenden oerhört mycket. Är det ner-
slitet så tar man inte samma hänsyn och låter saker ligga istället 
för att plocka undan. Det är respektlöst att inte ha bra miljöer 
till människor med psykisk ohälsa. 

MK Ibland behöver olika personer olika typer av miljöer, till 
exempel behöver vissa lågstimulimiljöer.

UEE När det gäller psykoser ska det vara väldigt lågstimul-
erande miljöer, så att det inte är för mycket saker eller intryck. 
För psykospatienter tror jag att en vacker och lugn miljö är 
väldigt betydelsefull. Att miljön avspeglar respekt tror jag är 
väldigt viktigt, för det inger hopp. 
   Om man kommer dit i ett upplöst tillstånd kan man ändå 
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känna att man blir påkostad en bra miljö. Allt sådant uppmun-
trar till återhämtning. Sedan är det klart att behandlingsutbud 
och motivationsarbete också är viktigt, men miljön är det första 
man reagerar på.

MK Den är kanske lika viktig som behandlingen?

UEE Ja, det tror jag faktiskt att den är. Miljö, bemötande och 
behandling är en helhet som hänger ihop. En vacker och lugn 
miljö ger en känsla av att vara prioriterad och är förtroendeska-
pande. 

MK Tar man vara på anhöriga i vården?

UEE Man måste räkna med anhöriga som en resurs och lyssna 
på anhöriga. Att ge anhöriga och patienter stöd och kunskap 
borde vara självklart. Det blir totalt kaos när någon insjuknar 
och man är själv i ett upplösningstillstånd. 
   Jag vill att det ska finnas en brukar-, patient- och anhörigex-
pedition på enheterna. Det ska finnas ett speciellt utrymme 
som är bemannat vissa dagar där patienter och anhöriga kan 
träffas och ställa sina frågor. 

MK Det har gjorts försök med att anställa brukare på 
sjukhusen?

UEE Ja, man har gjort det i projekt. Det har funnits ett projekt 
som heter Konsulter i vården där brukare har varit ute på avdel-
ningarna och pratat om sin livshistoria och hur det kändes när 
de var inlagda. Det blev oerhört uppskattat från både patienter 
och personal, men nu är det under avveckling.

MK Varför avvecklas det?

UEE Det är av ekonomiska skäl. Framför allt var det väldigt 
viktigt för slutenvårdspersonalen att se folk som hade varit inl-
agda som mådde så bra att de kunde gå ut och berätta om det. 
De ser bara folk när de mår dåligt och då är det svårt att vara 
stödjande mot återhämtning och inge hopp för personalen. 
   Sedan var det många i personalen som inte hade någon 

aning om hur det upplevdes att ligga inlagd och brukarna sa 
att de blev förvånade att personalen var individer. Genom att 
det blev en dialog blev personalen också människor. Man kom 
utanför sina roller och kategoriseringen. Vad de tycker som lig-
ger inne mycket borde man också titta på när man bygger.

MK Kan ett ”Hälsans hus” vara en modell som samlar alla de 
läkande faktorerna?

UEE Det vore bra när patienten är i ett återhämtningsskede. För 
att få insikt och träning fysiskt och psykiskt. Man kan tänka att 
man skulle åka till ett sådant ställe efter en vistelse på avdelnin-
gen eller i stället för att komma in på avdelningen. Man be-
höver komma ifrån sina väggar om man är väldigt psykotisk. 
Då finns det bara slutenvården att åka till och det är inte bra. 
Man skulle behöva krisboenden och komma till en rogivande 
miljö med väldigt aktiv personal som är där hela tiden.

MK Vad har du tänkt på annars när det gäller miljön?

UEE Färgsättning tycker jag är väldigt viktigt. Det finns lite 
anvisningar för det, men det är inte så utvecklat. Sedan är byg-
gnadsmaterial en annan viktig sak. Tänk vad fint det var med 
stora slipade golv med trasmattor på Nortulls sjukhus. Det var 
detaljer i miljön som spelade roll. Jag tycker att de har gjort my-
cket bra i antroposofernas anläggning i Järna som man skulle 
kunna lära sig av. 

MK Detaljer är viktiga?

UEE Ja, och det ska vara mycket ljus, men man ska kunna dra 
för om man mår väldigt dåligt. Man måste kunna reglera luft 
och ljus själv.

MK Det ger också en känsla av att man kan styra sin egen 
miljö.

UEE Ja, och om man har ljusinsläpp ser man också himlen på 
ett annat sätt och det är ännu bättre om man har vatten utan-
för, för då är det fritt. Jag tror att det är viktigt att man ser him-
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len och naturens växlingar utanför i stället för att bara se nästa 
hyreshusvägg. Det blir ett sammanhang om man kan följa 
årstidsväxlingar. Man kan bygga moderna hus väldigt vackert, 
där huset och naturen bildar ett sammanhang. 

MK Man måste få tillbaka sammanhang när man återhämtar 
sig. Hur är det med utemiljön?

UEE Man borde ha med mer av det här med läkande trädgård-
ar. Min son har en liten uteplats där han bor som man har slutat 
sköta, så den har förfallit. I somras planterade jag lite blommor 
där och det tyckte han var fantastiskt. Jag köpte färdiga plantor, 
men han sa: ”kan du inte köpa sådant som jag ser när det växer 
upp?”. Så vi satte krassefrön som växte upp och det var roligt. 
   Sedan satte vi blå och blålila blommer som är hans älsklings-
färg och det blev mycket spännande för honom. Färger har stor 
betydelse tror jag.

MK Där ser man vad naturen och växandet spelar in.

UEE På de stora sjukhusen i Stockholm, som Huddinge sjukhus 
eller Sankt Görans sjukhus, finns det inte en tillstymmelse till 
någonting som har med natur att göra. Det måste gå att göra 
något inifrån på något sätt. 
   Jag ger min son en amaryllis varje år och nu sa han när blom-
morna i planteringen började ta slut att ”nu får det vara tills jag 
får min amaryllis”. Det finns mycket sådant som man kan göra.

MK Miljön är en helhet och man måste se den som det. 
Det går inte att försaka vissa delar av den.

UEE En annan sak jag har tänkt på är att vi har en tradition i 
Sverige av att alla ungdomar ska flytta hemifrån och bo själva. 
Alla ska bo i en liten etta någonstans innan man bildar familj 
medan i Medelhavsländerna bor man kvar hemma länge. 
Där är dörrarna är öppna och man har folk omkring sig, men 
här ska man stänga in sig i sin lilla etta. 
   Det är som gjort för att man ska få problem, om man inte har 
ett väldigt bra nätverk, arbete och ett fungerande liv. Det är en 
ganska krävande fas i övergången till vuxenheten. 

Det är något man skulle kunna göra inom vården, att lära folk 
vad det innebär att bo någonstans.

MK Man kan fråga sig om vi är skapta för att bo ensamma i 
en etta.

UEE Jag tycker inte att det är naturligt. På min tid fanns det 
mycket storfamiljer och folk flyttade hemifrån tillsammans, så vi 
har väldigt höga krav på ungdomar idag.

MK Man måste få beslutsfattare att förstå att de kan vinna 
ekonomiskt på en bra miljö och att det inte bara handlar om 
mänskliga värden även om de är viktigast.

UEE Jag tror till och med att man kan göra personalbesparingar 
med en lugnande och dämpande miljö.

MK Sedan är helhetsperspektivet viktigt för att man inte kan 
skilja verksamheten från byggnaden.

UEE Nej, det är riktigt och man borde bygga byggnader som är 
mer ritade för verksamheten.

MK Ofta ärver psykiatrin lokaler från somatiken som inte är 
tillräckligt funktionella.

UEE I Stockholms landsting är det nu tal om att man ska flytta 
ut psykiatrin från de stora sjukhusen igen och det är vi emot i 
brukarrörelsen. Man gör det inte för att psykiatrin ska få bättre 
lokaler, utan för att somatiken behöver mer plats. 
   Man måste tänka igenom vad psykiatrin behöver och hur 
man kan uppnå det om vi nu ska göra en förändring. Man dis-
kuterar inte utifrån psykiatrins behov, utan utifrån den soma-
tiska vårdens behov.



87

Slutsatser av intervjuerna ...



88



89

Det är tydligt i intervjuerna att alla pratar om samma saker och 
är överens om att miljön måste förbättras inom psykiatrin. 
Två saker som betonas är att miljön spelar en stor roll vid åter-
hämtningen och att den psykiska ohälsan eskalerar i samhäl-
let idag. Miljön anses vara lika torftig inom öppenvården som 
inom slutenvården, och en dålig miljö förmedlar att man har 
ett mindre värde och betydelse som patient. Miljöerna inom 
psykiatrin uppfattas som så negativa att man inte vill in i dem, 
och värst är de miljöer där tvångsvård sker där det nu också är 
överbelagt och kaotiskt. En önskan finns att underlätta tvångs-
vården, så att den inte blir så skrämmande och att traumat som 
kommer sig av att vårdas inom den vårdformen kan minskas. 
   Även de enklare, mindre åtgärderna för att förbättra miljön 
glöms eller prioriteras bort. Det finns inte mycket forskning 
kring miljöerna inom psykiatrin idag och vilken inverkan de har 
på patienterna men man är överens om att miljön kan göra en 
patient mer handikappad eller försämrad i sitt tillstånd. En del 
hävdar till och med att arkitekturen och miljön har samma be-
tydelse inom psykiatrin som den medicintekniska utrustningen 
har inom somatisk vård och att en bra miljö kanske är lika viktig 
som behandlingen för återhämtningen. 
   En väl utformad miljö uppmanar inte patienterna att gå ner 
sig, utan uttrycker istället respekt och inger hopp. Det upp-
muntrar till återhämtning, är förtroendeskapande och ger en 
känsla av att vara prioriterad. De flesta människor är överens 
om vad som är en bra respektive sämre miljö. Den bedömnin-
gen sker ganska direkt när man kommer in i miljön och grundar 
sig på sådant som rumsligheter, utblickar, färg, omslutenhet 
och rymlighet. En annan sak som kommer fram är att man 
vinner ekonomiskt på en bättre miljö. Patienterna återhämtar 
sig fortare och man skulle antagligen även kunna dra ner på 
personaltätheten i en stödjande miljö. 

PLANERINGSPROCESSEN

Ett grundläggande problem som man brottas med när vård-
byggander planeras är att de har låg status i arkitektvärlden, 
men det som är spännande är att det håller på att förändras. 
Vårdarkitekturen är nu på väg in i arkitekturens finrum. Utan 
tvekan är det viktigt att arkitekter och planerare är kunniga 
i processen när en vårdbyggnad ska förverkligas. Arkitekten 
måste ha inlevelseförmåga och förstå hur det exempelvis är att 
sitta i ett väntrum. Planerarna måste ha insikt i hur viktig miljön 
är och vad som kännetecknar en god arkitektur. Man måste 
också skaffa sig en gemensam grund att stå på. 
   Vården och arkitekturen måste kopplas ihop i mycket tidiga 
skeden i planeringsprocessen. De viktiga brukar- och anhörig-
perspektiven måste också med tidigt i processen och det ska 
ske i större utsträckning än det görs idag. 
   Designprocessen är ett samarbete mellan olika parter, där 
arkitekter illustrerar de svårigheter som finns i underlaget från 
verksamheten. Det blir i bästa fall både en lokalprocess och 
en process för verksamhetsutveckling, som leder till att verk-
samheten blir medvetna om sina behov. Ett viktigt verktyg för 
parterna är ett gestaltningsprogram som hålls levande genom 
projektet, för utan det finns det risk att viktiga arkitektoniska 
värden förhandlas bort. Arkitekterna är också viktiga i proces-
sen eftersom de behärskar ett helhetsperspektiv och tillför ett 
stort mervärde. Ett annat verktyg som behöver användas mer 
är en plan för utvärdering av miljön så att man får fram fakta 
kring hur vårdmiljön stödjer läkandeprocesser och det som 
man vill ska hända i miljön.

VIKTIGA  ASPEKTER FÖR ATT SKAPA LÄKANDE MILJÖER I SAMSPELET MELLAN VERKSAMHET OCH 
ARKITEKTUR INOM PSYKIATRIN
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EVIDENCE BASED DESIGN

Det finns lite forskning på arkitekturens inverkan på hälsan om 
man jämför med andra områden, som inom medicinsk forskn-
ing. Det, i kombination med brist på forskning inom det psykia-
triska området, har gjort att psykiatrin inte har kunnat använda 
sig av naturvetenskapen på samma sätt som inom somatiken 
vid utformning av vårdlokaler och det har varit mycket tyck-
ande som har fått avgöra. 
   Mer forskning behövs och med hjälp av evidence-based 
design har man kunnat visa att bland annat smittspridning 
och fallskador minskar om man utformar lokalerna på vissa 
sätt. Man har också sett att adekvat utformade lokaler gör att 
läkningen blir snabbare, vilket ger ett ekonomiskt hållbarhets-
perspektiv. Men forskningen är ännu i sin linda och många 
arkitekter är skeptiska till evidence-based design som verktyg 
vid själva skapandet av byggnader. Man anser att design-
processen har många andra viktiga inslag som intuition, tyst 
kunskap, erfarenhet och utredande skissarbete. Men de flesta 
arkitektkontor som arbetar med vårdbyggnader använder sig 
av evidence-based design. Det är självklart att sätta sig in i fakta 
och att ta in det i sin referensram är egentligen inte konstigare 
än att titta på andra miljöer som referenser.

PSYKIATRINS PLATS I SAMHÄLLET OCH STIGMATISERINGEN

När det gäller var psykiatrin ska befinna sig i samhället fram-
kommer en rad olika synpunkter i intervjuerna. Något som 
efterfrågas är steglösa övergångar mellan vårdformerna och 
en mellanvård dit man kan åka och vila upp sig och utbildas 
i sin sjukdom. För att minska känslan av att vara annorlunda 
och i viss mån stigmatiseringen bör brukarna klara så mycket 
som möjligt själva när det gäller kontakten med samhället och 
myndigheter. Man ska vara som vilken medborgare som helst i 
så stor utsträckning som möjligt. 
   En trend som man kan se när psykiatrin planeras idag är en 
centralisering. Psykiatrin ska finnas närvarande på de stora 
universitetssjukhusen och integreras i den högspecialiserade 
vården. Fördelarna med centraliseringen är många, som att 

ofta finns patienter med både en somatisk och psykiatrisk 
problematik och att vården kring dem lättare kan samordnas. 
Psykiatriska tillstånd kan även ha en somatisk orsak, som be-
höver utredas. Det är sannolikt också mindre stigmatiserande 
ju mer psykiatrin ses som vilken medicinsk disciplin som helst. 
Det ska inte vara mer stigmatiserande att få psykisk ohälsa än 
att bryta benet, så de flesta är positiva till att integrera psyki-
atrin med övrig vård. 
   Verksamheten önskar också få en närmare kontakt mellan 
slutenvården och öppenvården. Större specialiserade enheter 
ger bättre kompetens inom subspecialiteterna, vilket är posi-
tivt. Små decentraliserade mottagningar tar inte heller till sig 
nya behandlingsformer lika snabbt som stora med integrerad 
forskning, och det kan ta år innan de nya behandlingarna når 
patienten. Utan tvekan bör den akuta psykiatriska vården 
vara placerad på sjukhusområdena. Det upplevs också som 
positivt av anhöriga att kunna gå till ett sjukhus eftersom man 
kan känna igen sig i det och det är en miljö som man troligt-
vis har besökt i andra ärenden. Närheten till somatiken anses 
också höja statusen på psykiatrisk vård, vilket inte är några nya 
synpunkter, utan de har funnits med ända sedan man avveck-
lade mentalsjukhusen. Det skulle kunna vara ett sätt att lättare 
rekrytera kompetent personal som idag är ett problem. 
Men, som också framkommer, innebär närheten till somatiken 
inte att det är självklart att någon som har drabbats av psykisk 
ohälsa blir tagen på allvar när det gäller somatiska problem, 
vilket är ett problem idag. 
   Paradoxen är att det är svårt att skapa en bra läkande miljö 
för psykiatrin på de stora sjukhusområdena, som ofta inte har 
plats för läkande trädgårdar och rekreation. Att ha en högspe-
cialiserad akutvård för psykiatrin nära somatisk vård förutsätter 
därför att det finns en utslussningvård eller en mellanvård på 
andra mer lämpade ställen med mer natursköna omgivningar. 
Det är också i stort sett omöjligt att bygga små enheter på 
sjukhusområdet utan att det bidrar till institutionskänslan som 
man vill bort från. 
   Vart är psykiatrin på väg om man släpper ut patienter direkt 
från slutenvården till hemmet utan att det finns mellansta-
tioner att landa på? De tankar som finns om framtiden i de 
här frågorna är att öppenvården ska byggas ut och att sluten-
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vården ska användas endast i nödfall, men det saknas konkreta 
lösningar på hur det ska gå till.

PSYKIATRINS VERKSAMHET

Det fattas långsiktigt tänkande när man planerar för psykiatrin, 
trots att den psykiska ohälsan bara ökar. Psykiatrin behöver 
mer visionärt tänkande för att hitta hållbara lösningar och man 
måste fokusera mer på vad som gör att patienter återhämtar 
sig snabbare och inte satsa på nödlösningar. Det är också 
uppenbart att psykiatrisk vård prioriteras bort till förmån för 
somatisk vård. 
   Önskan är att öppenvården i framtiden nästan helt ska ersätta 
slutenvården, men för att det ska fungera krävs en annan or-
ganisation. När man tidigare har gjort de stora förändringarna 
inom psykiatrin har inte kompetensen eller organisationen 
funnits vilket har lett till att många människor har fallit mellan 
stolarna och blivit ensamma och handikappade. Ofta har det 
orsakat långvarigt psykiskt lidande för dessa människor och det 
har fått fruktansvärda konsekvenser i många fall. 
   Diskursen idag inom psykiatrin handlar om normalisering, 
tillgänglighet och inflytande och detta kommer att påverka 
framtida lokalbehov. Nyckelorden är kunskap, inflytande, 
inkännande, respekt, teamarbete och samverkan. Framtidens 
vård och vårdbyggnader borde bygga på dessa värderingar 
och de ska också byggas på ekonomiskt, ekologiskt och so-
cialt hållbara lösningar. Verksamheten och brukarna vill också 
bort från stigmatiseringen som psykisk ohälsa innebär. Psykisk 
ohälsa är tabu och projektet Hjärnkoll arbetar med att förändra 
attitityder i samhället och att minska negativa attityder vilket 
gör att tröskeln att söka hjälp minskar. Man bör ställa sig frågor 
om hur psykiatrin kommer att förändras ur den synvinkeln. 
Kommer attitydarbetet att göra det lättare för människor med 
psykisk ohälsa och leder det till en helt annan syn på hur psyki-
atrisk vård ska utvecklas? Det är i alla fall tydligt att psykiatrisk 
vård inte ska gömmas undan och att framgångsrik behandling 
kräver bra miljöer.
   Statens Kommuner och Landsting vill förbättra slutenvården 
och ha bättre samband med den kommunala omsorgen. 

I samtalen kring de här frågorna kommer det också fram 
en mängd andra förslag. Samtliga brukare vill ha ett bättre 
första möte med psykiatrin och att det ska bli lättare att få 
kontakt med den. Det behövs en bättre positiv första linje, för 
primärvården saknar kompetens idag. Det skulle vara tidsef-
fektivt att direkt få träffa en läkare med specialistkompetens 
som är kunnig och lyssnande och det behövs en tidig profes-
sionell instans som inte är så skrämmande för att man ska vilja 
komma tillbaka också efter en sjukdomsperiod. Ett exempel 
som föreslås är en samtalsakut med professionella från vården 
och representanter från brukarföreningar. 
   Det första mötet med vården måste förbättras och utvecklas. 
Patienten ska också få vara expert på sig själv och sina upplev-
elser. Patienten har brukarerfarenhet och läkaren har profes-
sionell erfarenhet och de bör samarbeta för att utforma vården. 
Man vill ha en personcentrerad vård med individuella lösningar 
utifrån patientens behov. Det finns många argument för att 
samlokalisering av slutenvård och öppenvård är bra. Ett av dem 
är att personalen kan samarbeta bättre och följa sin patient och 
ett annat är att man kan sudda ut gränserna mellan slutenvård, 
öppenvård och dagvård. Patienterna behöver inte heller byta 
miljö utan det finns en kontinuitet mellan vårdformerna, så att 
intrycken hålls ihop och man känner igen sig. Därför finns det 
centraliseringssträvanden idag. Det underlättar också tvärvet-
enskapligt arbete och teamarbete, vilket är några av grund-
pelarna i framtidens psykiatriska vård. 
   Psykiatrins verksamhet behöver också bli mer transparent, så 
att personalen kan lära sig mer av varandra och att verksam-
heten kan granskas.
   Som en brukare uttryckte det, är det något helt annat att 
drabbas av psykisk ohälsa än att bryta benet eftersom det är 
”chefen för systemet” som det är fel på. Återhämtning förutsät-
ter också att man inte återgår till samma situation som man var 
i när man blev sjuk, vilket ofta är fallet idag. Mellanvård, som är 
steget mellan slutenvård och öppenvård, efterlyses av samtliga 
brukare, men det saknas idag. Det är en sådan instans som 
skulle kunna hjälpa brukare tillbaka efter slutenvården eller 
hjälpa till att undvika att de hamnade inom slutenvården. Det 
skulle kunna vara en form av krisboende i en rogivande miljö.
   Specialiserade mottagningar och avdelningar är också 
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förhoppningsvis en del av framtiden eftersom det gör att man 
kan samordna och utveckla kompetensen. På en avdelning 
där till exempel en djupt deprimerad människa och en manisk 
människa läggs i samma rum uppstår konflikter. Vården blir 
sämre för att det blir ett slags allvård och det är rörigt. På mot-
tagningar där man blandar människor med olika diagnoser 
krävs mycket av personalen och man kan inte upprätthålla 
samma kompetens. Kanske framtiden innebär olika mottagnin-
gar för människor i olika åldrar som ha skilda behov beroende 
på vilken livssituation de befinner sig i. 
   Ett annat problem är att patienter inom psykiatrin inte ak-
tiveras, utan ofta sitter och röker och väntar på maten vilket är 
en stor skillnad om man jämför med exempelvis strokepatient-
er, som får en mängd behandlingsinsatser. Det är en märklig 
skillnad som man får hoppas inte kommer ur en förlegad män-
niskosyn. Aktiviteter, friskvård och att utbildas i sin sjukdom 
borde vara en självklarhet och det skulle börja redan inne på 
slutenvården. 
   Mediciner är enbart en del av behandlingen, så andra kompo-
nenter måste komplettera vården. Det behövs en mångfald av 
behandlingar för att tillgodose alla sidor av att vara människa. 
Idag är vården för enkelspårig och patienten ses förenklat mer 
som en biologisk maskin som ska repareras med mediciner. 
Att människan är mer komplex än så är självklart för de flesta. 
Bredden av behandlingsformer måste utökas och brukarna 
efterlyser sådant som basal kroppskännedom, massage, sjuk-
gymnastik, yoga, qi gong, mindfulness och motion i form av 
promenader, simning och styrketräning. Eftersom människan 
också är en kulturell varelse vill man ha bildterapier, musiktera-
pier och verkstäder för kreativt skapande. 
   Umgänge med djur och sysselsättning med gröna växer är 
också viktiga inslag i behandlingen. De behandlingsformer som  
motiverar en att ta sig tillbaka till ett så normalt liv som möjligt. 
   Ett professionellt kamratstöd i form av coachning från tidigare 
brukare uppfattas också som mycket positivt, och att det ska 
finnas lokaler för det är mycket viktigt. Brukarföreningar be-
höver bättre lokaler i anslutning till psykiatrin för att kunna sa-
marbeta och hjälpa till. Andra lokaler som efterfrågas är sådana 
med möjlighet att kunna umgås med sina barn, och speciella 

familjelägenheter är ett önskemål för framtiden.
   Anhöriga borde tillvaratas som en resurs i vården i större ut-
sträckning än idag. Brukare behöver också arbeta med att för-
bättra sin grundtrygghet, tillit, självförtroende och självkänsla. 
Det får man mycket lite genom psykiatrin idag. Det behövs 
samtalsgrupper, samtalsterapier och självhjälpsgrupper för att 
få kunskap och strategier för att hantera sin diagnos och hela 
sin situation, så att man kan leva ett optimalt liv.
   Det är fortfarande lägre status att vara läkare inom psykiatrin 
än andra dicipliner, vilket gör att det är svårt att rekrytera. 
Psykiatrin har haft dåligt anseende, men det håller på att bli 
bättre eftersom intresset för området har ökat. Forskning kring 
vårdmiljöer kan hjälpa till att ge det en annan status. Utbild-
ningen är också mycket mer specialiserad nuförtiden med mer 
teori och forskning för personalen inom psykiatrin, vilket gör 
att det idag inte längre handlar om förvaring utan behandling 
inom vården, men det finns fortfarande konflikter mellan det 
gamla systemet och det nya öppna med stödjande miljöer.
 

EN HELHETSSYN PÅ MÄNNISKAN

Något som är självklart, som tyvärr ofta inte är fallet, är att man 
från vårdens sida ska ha en helhetssyn på människan och att 
man blir sedd som hela den person man är. Fortfarande finns 
det många inom vården som delar upp människan i en biolo-
gisk kropp och ett psyke. Det som brukarna önskar är att man 
ska ha en helhetssyn på människan som innefattar den kom-
plexitet som vi är uppbyggda av. Med utgångspunkt i det krävs 
det också en mångfald av behandlingsformer som tillgodoser 
alla typer av behov. 
   Psykiatrin och somatiken närmar sig varandra mer och mer, 
och man borde dra nytta mer av varandras kompetenser. Det 
är också viktigt att se till patientens hela situation och se över 
samtliga delar av patientens liv, som motion, socialt liv, kost 
och övrig hälsa. Om man gjorde det skulle det också kännas 
mer självklart att använda anhöriga och patienten själv som en 
tillgång i vården. 
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DE VIKTIGA MÖTENA

Samtal är vårdens kärna och ett mycket viktigt komplement 
till medicinering. Det måste finnas tid och plats för de viktiga 
mötena i vården, och det finns inte idag. Man måste kunna få 
prata om sin sjukdom och behandling, men också ha möjlighet 
till det viktiga småpratet om allt möjligt. 
   Svåra beslut tas och besked ges idag ibland i korridorer med 
andra närvarande, vilket är oacceptabelt. Sedan är relationen 
mellan den som blir behandlad och den som behandlar vik-
tig och den måste bli mer jämbördig. Det kan åstadkommas 
genom möten i neutrala rum och genom att undvika samtal på 
läkarens expedition, där läkaren har ett slags övertag. 

BRUKARNAS, ANHÖRIGAS OCH PERSONALENS BEHOV OCH 
PERSPEKTIV

Studier har visat att vårdpersonal och brukare tycker väldigt 
likartat när det gäller vad som är en god vårdmiljö och att 
man pekar på samma värden. Man ska känna sig välkommen, 
bekräftad och sedd. Det ska finnas tid för det lilla extra och 
plats för att umgås. Troligtvis skiljer det sig inte nämnvärt från 
vad anhöriga anser, som oftast tycker att om det är bra för den 
som är drabbad, så är det bra för de anhöriga.  
   För brukarna är det viktigt att kunna göra sina egna val och 
påverka sin omgivning. Man ska till exempel kunna reglera ljus 
och värme i sitt eget rum. Ett annat exempel på att göra egna 
val är att inte tvingas att vara i en viss miljö, utan att kunna dra 
sig undan eller umgås med andra när det passar. Brukare måste 
kunna välja avskildhet och har ett utökat behov av eget revir. 
Detta måste beaktas när brukare gradvis behöver tränas att 
socialiseras. 
   Att klimatet mellan vårdarna är bra är också viktigt för hur 
brukarna trivs. Arbetet inom psykiatrin är ofta mentalt påfre-
stande för personalen, som behöver sin återhämtning för att 
kunna engagera sig och göra ett bra arbete. Därför behöver 
personalen sina egna rum och uteplatser där de kan återhämta 
sig. Det är också viktigt att tydligt signalera till brukarna vilken 

personal som är i tjänst och vilka som är på rast. Det estetiska är 
viktigt både för personalen och brukarna, och en bra miljö ger 
en värdighet till den vård som bedrivs.
   Det är också tydligt att man behöver minska ”vi och dom”-
känslan mellan personal och brukare genom att göra mer saker 
tillsammans. Det kan minska våldshandlingar, visar försök som 
gjorts. 
   Personalen måste även behålla hoppet om att återhämtning 
är möjlig. De som arbetar inom slutenvården ser sällan brukare 
som återhämtat sig, så de får inte se att de goda resultaten är 
möjliga. Därför är det viktigt både för personal och brukare att 
anställa före detta brukare. Det bryter även ner barriärer och 
man kommer utanför roller och kategorisering.

UPPLEVELSEMÄSSIGA ASPEKTER AV ARKITEKTUREN OCH 
MILJÖN

I intervjuerna blir det tydligt hur avgörande upplevelsen av 
arkitekturen är. Alla som vistas i en byggnad läser av vilka 
värderingar den signalerar och det kan påverka hur man kän-
ner att ens värde som patient är. Man kan undra vad som är en 
värdig miljö men det råder oftast konsesus när det gäller vad 
som är en bra och respektfull miljö. Man vill att miljön ska vara 
professionell, välkomnande, vardaglig, trygg och attraktiv. 
Den ska skapa tillit och vara lugn, vacker och välhållen. 
   Anhöriga till brukare upplever det som förnedrande att lämna 
sina anhöriga i en dålig miljö. Man vill även få bort negativa 
associationer kring uppfattningen att ”jag är vårdad” och skapa 
en hemlikhet, vilket diskuteras som begrepp. Hemlikhet kan 
vara olika för olika människor, men det upplevs som viktigt att 
kunna boa in sig i sitt rum och ha med sig saker hemifrån, så att 
man kan skapa en trygghet.

VAD MAN KAN LÄRA SIG AV DE GAMLA MENTALSJUKHUS-
EN?

De negativa faktorerna i miljön på de gamla mentalsjukhusen 
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är många. Några som nämns är de stora salarna med många 
sängar, storskaligheten och att det var hårt schemalagt, som 
på ett regemente. Det var en form av förvaring, inte en vård för 
att man skulle återhämta sig. Den hade också en distans till den 
övriga vården, som gjorde att man isolerade sig från den ut-
veckling som skedde. Andra negativa saker som kommer fram 
är institutionalisering och hierarkiska system.
   Men det var mycket som var bra som har försvunnit på vägen 
från mentalsjukhusen till nuvarande vårdformer. Mentalsjuk-
husen hade avskildhet och det var lugna och vackra områden 
med en kontemplativ omgivning. De hade en öppenhet, rymd 
och avstånd mellan byggnaderna som ofta saknas idag. 
Den typen av vård som man använde sig av innebar också ofta 
en meningsfull sysselsättning och ett socialt sammanhang för 
patienterna.

ARKITEKTONISKA DESIGNELEMENT SOM STÖDJER ÅTER-
HÄMTNING

Goda rumsligheter som stödjer arbetssättet är grundläg-
gande. Miljön ska vara omhändertagande och stödjande och 
den rumsliga organisationen ska stödja läkande processer. 
Layouten och planlösningen kan underlätta vägen till tillfrisk-
nande och det stegvisa mötet med vardagen igen. 
För att skapa en sådan miljö kan man göra rum i rummet och 
tänka på att stora ytor kan skapa otrygghet och att långa kor-
ridorer kan stimulera vandring. 
   Många människor med psykisk ohälsa har ett behov av ett 
utökad personligt revir och därför är det viktigt att det känns 
luftigt och rymligt och att man undviker trånga utrymmen. 
Enbäddsrum är viktigt för att läkemedelsfel och antalet infek-
tioner minskas, men möjliggör också att patienten kan värna 
om sin integritet på ett annat sätt. Man kan träffa anhöriga i 
avskildhet och nattsömnen blir mindre störd. Personer som har 
olika diagnoser och som tvingas att dela rum kan trigga varan-
dra att bli sämre, så därför är ett eget rum viktigt. Det är också 
viktigt för att kunna vara avskild när man önskar det, vilket gör 
att man är bättre skickad att umgås och socialisera med andra. 
   En annan god rumslighet är ett väntrum där man inte be-

höver konfronteras med eller titta på någon annan. Att under-
lätta att människor möts är också något som man kan arbeta 
med i planlösningen. 
   Andra rum som önskas är andliga rum, där man till exem-
pel kan lyssna på musik, och sinnesrum där man kan hantera 
negativa känslor. Man vill att personalrum ska ligga utanför 
avdelningarna så att personalen verkligen är närvarande med 
patienterna när de arbetar och att man till exempel ser på TV 
tillsammans istället för i skilda rum. Rum för olika typer av sys-
selsättning är också mycket efterfrågat.  

Tydlighet och orienterbarhet är oerhört viktigt för människor 
som har nedsatt förmåga att orientera sig. Byggnaden ska vara 
lätt att förstå och miljöerna begripliga. Miljön ska stödja patien-
tens försök att orientera sig tids- och rumsmässigt.

Genomtänkta säkerhetslösningar som inte upplevs som ett 
uttryck för makt och en uppdelning i ”vi och dom” är ett vik-
tigt arkitektoniskt grepp för att skapa förtroende. Till exempel 
kan avskiljande glasburar i receptionen upplevas negativt och 
skapa avstånd. 
   Att kunna ha överblickbarhet och kontroll på vad som händer 
i miljön är också grundläggande. Säkerhetsaspekter är relativt 
lätt att tillgodose i dag med dagens byggteknik.

Tillgång till naturen och att ha utblick över natur har visat 
sig vara läkande. Genom att se naturens växlingar och himlen 
kan man orientera sig tidsmässigt.

Olika grad av stimulans i miljön krävs av olika brukargrupper. 
Personer med en psykossjukdom behöver exempelvis lågstim-
ulimiljöer med få intryck och saker, medan andra behöver mer 
stimuli för att tillfriskna. Det ska vara en miljö som stimulerar på 
ett tillräckligt sätt och som inte triggar symtom.

”Icke-institutionslikt” är ett begrepp som många pratar om. 
Det handlar om institutioner och det finns mycket konvention-
er när man ritar vårdbyggnader som skapar sjukhusestetiken. 
   Arkitekter och planerare borde i större utsträckning få inspira-
tion av andra miljöer som hotell och kontor. 
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Psykiatrin har i stor utsträckning fått det sjukhuslika på kö-
pet av somatiken, vilket inte inte alltid är relevant och ofta är 
belastat i sin struktur, men ändå styrande för hur avdelningarna 
utformas. Ett sätt att komma bort från känslan av institution 
och skapa en hemlikhet är att kunna reglera ljus och insyn 
själv och att gestalta sitt eget rum efter eget tycke och smak. 
Arkitekturen ska inte innehålla det som man förknippar med 
institutioner, som fängelser och olika anstalter.

Färgsättningen bör vara mjuk och neutral eftersom brukare 
kan reagera negativt på skarpa färger.

Bra ljus- och ljudmiljö ger ett lugn för dem som vistas där. 
Dagsljuset är viktigt för tillfrisknandet och ljudmiljön är viktig 
av sekretesskäl, så att man inte hör information om andra pa-
tienter eller blir störd av buller. 

Generalitet och flexibilitet är begrepp som ofta kommer upp 
när man planerar vårdbyggnader idag och de är viktiga när 
man ser byggnaden ur ett fastighetsperspektiv. 
   Men mycket av de stora systemtänken är kanske på väg att 
försvinna för man vet inte om det är ekonomiskt försvarbart 
att upprätthålla flexibiliteten och kunna bygga om hur som 
helst när man inte kan veta hur framtidens hållbara lösningar 
kommer att se ut. Generella byggnader kan möta kortsiktiga 
förändringar på ett bra sätt. 

UTERUMMETS BETYDELSE

Människan har en alldeles speciell relation till naturen och 
behandling i olika utemiljöer har givit fina resultat. Därför är 
kontakten med uterummet viktig. En vårdmiljö ska underlätta 
hela den process som det innebär att läkas. Det är läkande att 
vara i naturen och ha tillgång till bra planerade uterum. Men 
alla uterum har inte samma positiva effekter på människan, så 
man måste utforma utemiljön medvetet. En form av mystik, 
som en vindlande väg, och parklika miljöer föredrar de flesta 
när man har gjort studier på vad patienter föredrar. Utemiljön 
får inte heller uppfattas som otrygg. 

   Utemiljön är också viktig för sysselsättning och motion och 
erbjuder meningsfulla aktiviteter. Alla som vårdas inom psyki-
atrin behöver ha möjlighet att gå ut, helst utan personal. 
En lösning på det är inbyggda gårdar. Det finns också olika 
typer av ordnade utemiljöer, som terapiträdgårdar och häl-
soträdgårdar. De kompletterar varandra och är resurser även 
om det inte pågår en aktivitet där. 
   Det händer nämligen mycket i människan upplevelsemäs-
sigt vid själva betraktandet av naturen, till exempel  är den 
avstressande. Det är klarlagt att utemiljön har fysiska, psykiska 
och sociala effekter på människor, som att blodtryck och puls 
sjunker och koncentrationsförmågan förbättras. 
   Det är viktigt att man kan göra utemiljön till sin genom att 
man har skapat rum i rummet med olika karaktär som möjlig-
gör gradvis socialisering. Det behövs platser där man kan vara 
ensam, träffa några eller träffa flera. 
   Många uppskattar också ett mitt-i-mellanrum, som en vinter-
trädgård, som ger en kontinuitet mellan ute och inne. Det blir 
en stegvis övergång till uterummet. Utemiljön handlar också 
om hela den sinnliga stimulansen med färger, former och mate-
rial, och vi kan orientera oss tidsmässigt och geografiskt med 
hjälp av den. Utemiljön behöver också anpassas efter vilken 
patientgrupp som ska använda den. 
   I nuläget överväger ofta logistiska faktorer vid planeringen av 
vårdmiljöer framför det mänskliga perspektivet. Det är antag-
ligen för att de är lättare att kalkylera. Människans behov av 
upplevelser behöver prioriteras mer.

DETALJER I MILJÖN

Att detaljer i miljön är viktiga vet det flesta, men de förbises 
tyvärr ofta. Detaljer påverkar hur vi tänker och skapar kontakt. 
Det behövs till exempel mer forskning på hur detaljer kan 
förstärka en psykos. Det verkar som att detaljer som inte är 
genomtänkta förvärrar psykosen. Det kan vara saker som blir 
symboler i psykosen. Ett exempel på det är vad det står på hyg-
ienartiklarna och kläderna. 
   Konst är ett viktigt inslag i miljön och man vet att de flesta 
reagerar positivt på konst med naturmotiv. Något man får han-
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tera med försiktighet är abstrakt konst, som tolkas utifrån hur 
man mår och därmed negativt om man inte mår bra. 
   Det kan användas i terapisammanhang men då krävs en tera-
peut närvarande för att guida vid tolkningen. Det bör därför 
inte finnas abstrakt konst i allmänna utrymmen. Ett förslag som 
kom fram är att patienterna själva får utforma konsten. 
   Man måste vara noga med vilka böcker, tidningar och filmer 
som finns att tillgå i vården. Idag kan det vara aktionfilmer på 
avdelningen och att man ser på krigsreportage på TV:n inom 
psykiatrisk akutvård, vilket uppfattas som starkt negativt av 
brukare. Istället skulle man kunna ha specialproducerade 
terapeutiska filmer utan våldsinslag och kalendrar på väggarna 
som gör det lättare att orientera sig. 
   Annat som upplevs som rogivande är vatten och växter inom-
hus och vackra föremål. En fast cigaretttändare på innergården 
som inte utgör någon brandrisk är ett annat exempel på en bra 
och genomtänkt detalj. Psykiatrin borde också låna ut mobiler 
utan kamera för att underlätta kontakten med vänner och an-
höriga, som är en annan viktig del av vården.
   Möbler och föremål kan också symbolisera olika saker för 
olika människor som att designmöbler kan visa på klasskillnad-
er och vissa värderingar.
   Dåligt utformade detaljer och till exempel vissna blommor 
kan bidra till den känsla av utsatthet som de flesta som vårdas 
inom psykiatrin känner.
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Vad säger forskningen?
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Evidence-based design vid psykiatriska vårdbyggnader – hur påverkar designen resultatet av behandlingen?  Vad säger forskningen?

Defi nition:
Evidence-based design är enligt förespråkarna ett försök att basera beslut inom designens område 
på de bästa tillgängliga evidensen med målet att åstadkomma de bästa möjliga resultaten för patienten, 
de anhöriga och personalen.

Terapeutiska aspekter av platsen:

• dagsljus
       - byggnadens orientering; t ex exponera deprimerade patienter för 
         dagsljus
       - undvik planlösningar med stort inslag av fönsterlösa rum
       - undvik att byggnader skuggar varandra

• utblickar mot naturen
       - fysiska aggressioner minskar enligt vissa studier om man ser naturen
       - undersökningar visar att utsikt mot naturen kan resultera i kortare 
         sjukhusvistelser, mindre smärta, färre små komplikationer och bättre 
         emotionellt välmående 
       
• tillgång till trädgårdar och naturen
       - minskar stress och förbättrar andra resultat

Patientsäkerhet:

• bra planlösningar
      - decentraliserade förråd gör att mindre tid går till transporter – sköter-
        skan går mindre – och att patienterna får mer tid
      - andra typer av lösningar av planerna som leder till samma sak

• minska infektioner genom:
       - alkoholgel för händerna
       - mycket bra luftkvalité
       - vattensystemet har rätt temperatur och tryck

• fallskador går att minska genom lokala sköterskeexpeditioner som 
tillåter god översikt

Personal- och patientsäkerhet:

• ergonomisk design, t ex lyftanordningar

• patientaggressioner är ett vanligt problem som och ökar inom den 
psykiatriska vården. Off er för aggressionerna är personal, andra patient-
er och patienten själv (utövaren)

      Miljömässiga samband med patientaggressioner är:

      - trängsel har ett starkt samband med aggressioner
      - brist på avskildhet
      - inkräktande på personligt område
      - brist på kontroll
      - buller (ljud)
      - dåligt designade planlösningar och personalstationer

Om man minskar buller reduceras stress för patienter och personal.

Problem: Ofta inom vården har man ljudkällor som är för många och för 
högljudda och detta kombineras med ytor som är ljudrefl ekterande.

Buller förvärrar resultaten med patienterna och personalens arbetsresultat 
därför att det:

- ökar patientens stress
- ökar blodtryck, puls och andhämtning
- förvärrar patientens sömn
- ökar personalens arbetspress, anspänning, trötthet och risk för 
   utbrändhet 
- undergräver talets förståelighet
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Toolkit för läkande miljöer inom psykiatrin
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LOKALISERING
Att naturen är läkande för människan vet man och därför är det viktigt med

en naturskön omgivning. Naturen ska vara lätttillgänglig och helst kombineras
med vackra och kontemplativa platser och närhet till vatten.

UTEMILJÖ
Människan har en viktig relation till naturen och behandling i 

terapiträdgårdar har givit fi na behandlingsresultat. Det händer mycket i 
människan upplevelsemässigt och fysiologiskt när hon vistas i naturen, 

men det gäller att utforma utemiljön medvetet. Man har sett psykiska, fysiska 
och sociala eff ekter på människan av utemiljön. 

Genom att skapa rum i rummet för gradvis socialisering och miljöer 
med olika grad av privata och off entliga zoner kan man främja den psykiska hälsan. 

Utemiljön kan hjälpa personen att orientera sig geografi skt och tidsmässigt
 och ger sinnlig stimulans. Den ger också meningsfulla aktiviteter och motion. 

Det är värdefullt att kunna gå ut utan personal på exempelvis inbyggda innergårdar.

KONTAKT UTE – INNE
Kontakten med uterummet är viktig och utblickar och utsikt över natur 

har positiva eff ekter på läkning. Kopplingen till uterummet kan också främjas 
och överbryggas genom ett mitt-i-mellanrum, som en vinterträdgård, vilket 

ger en kontinuitet och igenkännbarhet.

ESTETIK
Estetik är viktigt för de fl esta människor, men smaken varierar och därför 

är det bra att kunna ordna sitt eget rum efter tycke och smak. 

UPPLEVELSE
Alla som använder en miljö vet hur mycket upplevelsen av den påverkar 

välmåendet. Miljön ska ge rätt signaler, som respekt, hopp och uppmuntran 
till återhämtning. Det ger en känsla av att vara prioriterad och är 

förtroendeskapande. En lugn, vacker och välhållen miljö som är välkomnande 
och neutralt professionell är att föredra. Annat som bör eftersträvas är att 

den är vardaglig, trygg och attraktiv för att skapa tillit. 
Miljön ska upplevas som ”icke-institutionslik” och en vilsam och 

behaglig arkitektur efterfrågas av brukare.

KONTEXT
Begreppet KASAM, nämligen en känsla av sammanhang, är oerhört viktigt för 

återhämtningen och där kan arkitekturens kontext och hur rummen är placerade
 i förhållande till samhället spela en stor roll. En välgenomtänkt analys av 
kontexten och hur arkitekturen utformas i relation till den kan bidra till 

meningsfulla sysselsättningar och ett socialt sammanhang.
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RUMSLIGHETER
Goda rumsligheter präglas av öppenhet, bra avstånd, rymd, omslutenhet, 
rymlighet och känns luftiga. Ett väl utformat rum ska vara ett svar på dess 

funktion och skapa rumsligheter som inte är för trånga, eftersom personer med 
psykisk ohälsa har ett utökat personligt revir. För stora ytor kan skapa 

otrygghet och långa korridorer kan stimulera vandring.

RUM FÖR VIKTIGA AKTIVITETER
När man planerar för psykiatriska vårdbyggnader bör man ha en ha en helhetssyn 
och se till alla delar i livet. Det innebär att göra rum för olika behandlingsformer, 

som massage, sjukgymnastik, dansterapi, musikterapi, djur, odlingar, samtals-
terapier, coaching, styrketräning, simning, meditation, självhjälpsgrupper, yoga, 
qi gong, mindfulness, basal kroppskännedom och olika andra former av motion. 

Människan är en kulturell varelse, och bildterapier och verkstäder för 
skapande verksamhet har visat sig vara bra delar av återhämtningen.

Andra rum som efterfrågas av brukare är sinnesrum för hantering av svåra 
känslor och andliga rum.

FÖRÄNDRA ATTITYDER
En omsorgsfullt utformad och vårdad miljö skapar positiva associationer 

och minskar negativa attityder från både brukare och omgivning.

FÄRGSÄTTNING
Färgsättningen ska vara mjuk, neutral och vara komponerad av färger 

som inte triggar symtom eller kan uppfattas som störande.

SKRÄDDARSYTT
Genom att ha specialiserade mottagningar och avdelningar där miljön anpassas 

efter vilken problematik som behandlas och vilken livssituation personen 
befi nner sig i behandlingsresultaten kan med stor sannolikhet förbättras.

HÅLLBARHET
Långsiktigt hållbara lösningar skapas genom att alltid ta hänsyn till 

social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
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UNDERLÄTTA MÖTEN
Vårdens kärna är samtalet och möten mellan människor leder till utveckling och 

återhämtning. Det måste fi nnas plats för olika typer av möten, även sådana som inte 
handlar om behandlingen och sjukdomen, utan mer vardagligt prat om annat. 

Relationen mellan behandlare och den som blir behandlad ska vara så 
jämbördig som möjligt och samtal ska ske på en neutral plats. Det ska också 
fi nnas plats för de viktiga mötena med anhöriga, vänner och medpatienter.
Rum för olika typer av samvaro, till exempel olika stora grupper, bör fi nnas 

med i utformningen av arkitekturen.

ORIENTERA SIG I TILLVARON
Orienterbarhet och tydlighet är oerhört viktigt när man lever i ett förvirrat 
tillstånd  och särskilt att kunna hitta rätt. Byggnaden ska vara lätt att förstå 

och det ska vara begripliga miljöer. Miljön måste stödja patienten att 
orientera sig i tillvaron tids- och rumsmässigt, exempelvis genom att man 

kan se naturens växlingar.

SÄKERHETSASPEKTER
Säkerhetslösningar är relativt enkla att tillgodose med dagens byggteknik, men

 de får inte bli ett uttryck för makt och institution. Till exempel kan glasburar 
skapa avstånd och en ”vi och dom”- känsla. Möjlighet att kontrollera vad som 

sker i miljön och en överblickbarhet bör byggas in.

MILJÖN SKA STÖDJA EN VÅRDPROCESS
Lokalerna måste stödja arbetssättet och miljön ska vara omhändertagande 

och stödjande. Den ska stödja patienten i den process hon eller han genomgår 
genom gradvisa framsteg beroende på hur frisk man är och hur mycket 
man klarar. För att vårdprocessen ska bli optimal bör miljön innehålla en 
kontinuitet som också gör att det blir lättare för patienten att hålla ihop 

intrycken och känna igen sig.

LJUS OCH LJUD
Dagsljus är viktigt för välmåendet och stimulerar sannolikt till återhämtning, 

vilket gör att det bör maximeras utan att det blir problem med insyn.
Bra ljudmiljö med lite buller och rätt ljudisolering är väsentligt för att 

verksamheten ska kunna fungera bra.

LAYOUT OCH PLANLÖSNING
Den rumsliga organisationen ska stödja läkande processer och det stegvisa 

mötet med vardagen igen. Enbäddsrum ger till exempel bättre nattsömn samt 
färre nfektioner och läkemedelsfel. I väntrummen ska man inte behöva 

konfronteras med eller titta på någon annan om man vill sitta ifred. 
En funktionell rumsorganisation som är väl anpassad till verksamheten och 

inte bygger på konventionellt tänkande inom vårdplanering bör eftersträvas. 
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SEKRETESS OCH INTEGRITET
För att må bättre ska man kunna skydda sig och uppnå en viss nivå av

 integritet i rummen. Insynen bör kunna regleras själv och det ska inte fi nnas 
någon möjlighet att höra information om medpatienter. 

Insyn ska inte kunna förekomma på t ex innergårdar, något som är 
viktigt ur sekretessynpunkt och av integritetsskäl.

DETALJER
Olika typer av psykisk ohälsa kräver skilda grader av stimuli i miljön och därför 
måste miljön anpassas efter det. Det är svårt att skapa en miljö som passar alla 
och därför är det viktigt att kunna påverka och gestalta sitt eget rum när man 

ligger inlagd och skapa trygghet med saker hemifrån. Rätt sorts hemlikhet bör 
eftersträvas och det ska inte vara för kalt och sterilt.

 
En del detaljer i miljön tycks kunna förstärka symtomen i en psykos. Därför är 

det viktigt med genomtänkta detaljer men det behövs forskas mycket mer på det.
Möbler och miljö kan symbolisera olika saker för olika människor, som 

klasskillnader, vilket bör beaktas. Konstnärliga motiv ska väljas med försiktighet, 
så att de inte kan tolkas negativt och det är bra med naturmotiv.

Vatten och växter, även inomhus, är önskvärt och egen TV på rummet är bra 
för att kunna välja utbud. Det är viktigt vilka böcker, tidningar och fi lmer som 

erbjuds i miljön, så att de inte bidrar till en försämring av olika tillstånd. 
Sådana saker som vissna blommor ska naturligtvis tas bort eftersom det också 

har ett symbolvärde.

BRUKARNAS, PERSONALENS OCH ANHÖRIGAS  
PERSPEKTIV

När man utformar byggnader måste hänsyn tas till de olika brukargrupperna 
som använder dem. För den som är drabbad av psykisk ohälsa skapar ett 

eget rum förutsättningar för en bättre gradvis socialisering.  I sitt eget rum 
kan man också göra egna val och påverka och skapa sin egen miljö genom 
att reglera ljus och värme. Genom att ”boa in sig” och gestalta sitt eget rum 

kan man skapa trygghet och känna sig bekväm.

För personalen är teamarbete och samverkan viktigt och man behöver sina 
egna rum för att kunna dra sig undan och få återhämtning. Personalrum ska 

ligga utanför avdelningarna för att personalen ska vara närvarande och 
delaktig när de befi nner sig på avdelningen.

 Att det är estetiskt tilltalande är viktigt för alla grupperna och undersökningar 
visar att det är samma miljöfaktorer som är viktiga för patienter och personal.
Om det är bra för patienten brukar anhöriga vara nöjda, men det behövs en 

avskíld plats att träff a anhöriga.
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Skisser till en lösning ...
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Översiktsbild av förslaget mot Nationalstadsparken och Norra Djurgårdsstaden. 

Projektets syfte är att försöka utröna hur en visionär psykiatri 
skulle kunna se ut i framtiden. Frågeställningen är hur man gör 
för att maximera de läkande faktorerna så att patienter åter-
hämtar sig så fort och fullständigt som möjligt. 

Kärnpunkterna är:

- det psykiatriska mötet mellan behandlaren och den som blir
   behandlad

- ekonomisk hållbarhet: man kan fånga upp människor med 
   psykisk ohälsa tidigare och vända nedåtgående spiraler

- ekologisk hållbarhet: genom olika typer av innovativa lösnin-
   gar kan man bygga miljövänligt

- social hållbarhet: alla i hela samhället vinner på en bättre 
   fungerande psykiatrisk vård eftersom att alla kan drabbas 
   och den psykiska ohälsan eskalerar

- helande miljöer

- ett innovativt program för lokalerna med viktiga 
   verksamheter integrerade

Projektet är ett försök att förmänskliga en de stora institutioner 
som vi är beroende av i samhället.
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Platsen – situationsplan skala1:2500 

1

2

3

4

5 5 5 5 5

6

9 8

7

1. Aula
2. Allhus
3. Hus för gemensamma aktiviteter
4. Hus för forskning, undervisning och personal
5. Mottagningshus
6. Patienthotell
7. Aktivitetshus
8. Hus för umgänge med djur
9. Växthus
 

Skala 1:2000

N

1. Aula/konsertsal
2. Allhus
3. Hus för gemensamma aktiviteter
4. Hus för forskning, undervisning och personal
5. Mottagningshus
6. Patienthotell
7. Aktivitetshus
8. Hus för umgänge med djur
9. Växthus

Förslag på plats är Loudden som ligger i den 
nya miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden i 
Stockholm. Platsen har goda förutsättningar 
för läkande miljöer med ett rekreations-
områden intill och den ligger vid vattnet. 
Relationen till staden är också på många sätt 
optimal med kommande lösningar för kom-
munikation, service och kuturutbud. Det är 
ett exempel på en plats som stimulerar till 
hög känsla av sammanhang för patienten.
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Skulpturtorg med 
café vid vattnet

Kanal

Köksträdgård

Terapiträdgård

Växthus

Gräskulle över garagenedfart

Skulpturträdgård

Personalens
uteplats med sittplat-
ser under japanska 
körsbärsträd

Japansk trädgård
Vinterträdgård

Skogsträdgård Skogsträdgård
Skogsträdgård

Trädgård med 
geometriska 
former

Gridträdgård

Bryggor, en paviljong och 
sittplatser vid vattnet

Plank med pelxiglas för 
vindskydd

Mötesplatser för olika 
stora grupper

Hus för umgänge 
med djur

Uteplatser i markplan - 
trädäck som formas 
efter naturen

Träplank som 
insynsskydd

Parkering ovan mark

Lättöverskådligt och 
lättorienterbart park-
landskap med dammar 
av olika storlek och 
sittplater

Sedumtak

Stigar som försvinner 
ut i naturen

Planering av utemiljö

Sittplats vid damm mitt på området. Vy från köksträdgården över kanalen mot 
Aktivitetshuset.

Uteplats i markplan invid mottagningshus.
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UPPLEVELSE -
Den skapade miljön ska göra att man känner sig bemött med 
respekt och ska inge hopp. Man ska få en känsla av att få det 
bästa inom området och att man blir prioriterad.
Andra viktiga aspekter är att det är lugnt, tryggt, attraktivt 
och skapar tillit. Miljön ska också skapa positiva associationer 
genom att vara omsorgsfull utformad och vara välvårdad.

RUMSLIGHETER -
Väl fungerande rumsligheter är vesäntliga och kännetecknas 
av öppenhet, väl avvägda avstånd, rymd, omslutenhet, 
luftighet och att det inte är trångt. 

FÄRGSÄTTNING -
Färgerna ska vara neutrala och mjuka s0ch inte trigga 
symtom.

SKRÄDDARSYTT -
Vården ska vara högspecialiserad för psykiatrin. 

HÅLLBARHET -
Miljön och arkitekturen ska vara hållbar socialt, ekono-
miskt och ekologiskt.

MÖTEN SKA UNDERLÄTTAS -
Rumsligheter som främjar möten som leder till utveckling 
ska byggas in. Olika stora mötesplatser för olika stora 
grupper och typer av umgänge är inritade.

SÄKERHETSASPEKTER -
Säkerhetslösningar ska utformas så att de inte uttrycker 
makt och en uppdelning i ´vi och dom´ mellan personal 
och brukare samtidigt som överblick och en viss kontroll 
är viktigt.

LOKALISERING -
Projektet är placerat mitt i staden med goda kommunikationer men intill 
rekreationsområdet Nationalstadparken som inte kommer att byggas igen 
och vatten för att maximera de läkande faktorerna i omgivningen som är 
kontemplativ.

KONTEXT -
Projektet är mitt i staden med närhet till andra bra sammanhang och 
akut sjukvård om det skulle bli aktuellt.

EGNA RUM FÖR PERSONALEN -
Eftersom arbetet många gånger är tungt är det viktigt att person-
alen också har en egen återhämtningszon. I projektet �nns det i form 
av ett eget hus och en egen uteplats.

NÄRA INTERAKTION MED REKREATIONSOMRÅDE -
Naturen växer in mellan husen och utsikten mot naturen är maxi-
merad. Gårdarna mellan husen erbjuder en rogivande miljö.

LJUS OCH LJUD -
Arkitekturen och utemiljön släpper in så mycket 
naturligt dagsljus som möjligt. Ljudisoleringen i 
husen är mycket viktig.

MILJÖN SKA STÖDJA EN VÅRDPROCESS -
Gränserna mellan olika vårdformer ska suddas ut. Miljön och arkitekturen ska 
bygga på kontinuitet så att man lätt kan hålla ihop intrycken och uppmuntra och 
underlätta gradvisa framsteg. Miljön ska också stödja en normalisering, vara lätt 
tillgänglig, omhändertagande och stödjande.

MAXIMERAD UTSIKT MOT VATTEN OCH NATUR 

PROGRAM -
Rum för viktiga aktiviteter som bidrar till återhämtning är av yttersta vikt.

VATTEN ÄR ROGIVANDE

TYDLIGT OCH LÄTT ATT ORIENTERA SIG -
Det ska vara lätt att orientera sig och förstå byggnaderna och 
miljön inomhus och utomhus. Naturens skiftningar hjälper också 
att orientera sig tidsmässigt.

EN VILSAM OCH BEHAGLIG ARKITEKTUR

EGET RUM -
Det är viktigt att kunna välja avskildhet och göra egna val i sin 
närmiljö som att reglera ljus och värme.

PATIENTHOTELL (MELLANVÅRD) -
Byggnaden är planerad i 2 -3 våningar med nära kontakt med naturen.

SEKRETESS OCH INTEGRITET -
Brukare uppskattar inte insyn och ska skyddas från det. Området är indelat i 
zoner där delar är mer skyddade. 

TERAPITRÄDGÅRD -
Terapiträdgården vetter mot vatten och skog och är en gradvis 
övergång till den vilda naturen.

“ICKE-INSTITUTIONSLIKT” -
Projektet är ett försök att bryta ner en institution 
i en mänsklig skala.

MATERIAL -
Naturmaterial är sinnliga och taktila samtidigt som de ofta är 
ekologiskt hållbara.

DIREKTKONTAKT MED NATUREN OCH VATTNET -
Utsikt direkt mot vattnet från varmvattenbassängen och yoga-, mind-
fulness- och mediationssalarna.

EN HELHETSSYN PÅ MÄNNISKAN -
Kulturella aktiviteter är en del av anläggningen.

INTEGRERA SAMHÄLLET -
Alla som är intresserade är välkomna att använda delar av anlägg-
ningen.

GENOMTÄNKTA DETALJER -
Väl vald konst och omsorgsfullt utformade detaljer bidrar till läkningen.

UTEMILJÖ -
Landskapet är parklikt men med inslag av mystik och olika stora 
uteplatser som har olika grad av privathet och o�entlighet.

MAXIMERAD KONTAKT MELLAN UTE OCH INNE -
Projektet innehåller mellanrum som en vinterträdgård. 
Säkra uteplatser och terasser �nns på många ställen i olika 
former.

Läkande faktorer i projektet
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UPPLEVELSE -
Den skapade miljön ska göra att man känner sig bemött med 
respekt och ska inge hopp. Man ska få en känsla av att få det 
bästa inom området och att man blir prioriterad.
Andra viktiga aspekter är att det är lugnt, tryggt, attraktivt 
och skapar tillit. Miljön ska också skapa positiva associationer 
genom att vara omsorgsfull utformad och vara välvårdad.

RUMSLIGHETER -
Väl fungerande rumsligheter är vesäntliga och kännetecknas 
av öppenhet, väl avvägda avstånd, rymd, omslutenhet, 
luftighet och att det inte är trångt. 

FÄRGSÄTTNING -
Färgerna ska vara neutrala och mjuka s0ch inte trigga 
symtom.

SKRÄDDARSYTT -
Vården ska vara högspecialiserad för psykiatrin. 

HÅLLBARHET -
Miljön och arkitekturen ska vara hållbar socialt, ekono-
miskt och ekologiskt.

MÖTEN SKA UNDERLÄTTAS -
Rumsligheter som främjar möten som leder till utveckling 
ska byggas in. Olika stora mötesplatser för olika stora 
grupper och typer av umgänge är inritade.

SÄKERHETSASPEKTER -
Säkerhetslösningar ska utformas så att de inte uttrycker 
makt och en uppdelning i ´vi och dom´ mellan personal 
och brukare samtidigt som överblick och en viss kontroll 
är viktigt.

LOKALISERING -
Projektet är placerat mitt i staden med goda kommunikationer men intill 
rekreationsområdet Nationalstadparken som inte kommer att byggas igen 
och vatten för att maximera de läkande faktorerna i omgivningen som är 
kontemplativ.

KONTEXT -
Projektet är mitt i staden med närhet till andra bra sammanhang och 
akut sjukvård om det skulle bli aktuellt.

EGNA RUM FÖR PERSONALEN -
Eftersom arbetet många gånger är tungt är det viktigt att person-
alen också har en egen återhämtningszon. I projektet �nns det i form 
av ett eget hus och en egen uteplats.

NÄRA INTERAKTION MED REKREATIONSOMRÅDE -
Naturen växer in mellan husen och utsikten mot naturen är maxi-
merad. Gårdarna mellan husen erbjuder en rogivande miljö.

LJUS OCH LJUD -
Arkitekturen och utemiljön släpper in så mycket 
naturligt dagsljus som möjligt. Ljudisoleringen i 
husen är mycket viktig.

MILJÖN SKA STÖDJA EN VÅRDPROCESS -
Gränserna mellan olika vårdformer ska suddas ut. Miljön och arkitekturen ska 
bygga på kontinuitet så att man lätt kan hålla ihop intrycken och uppmuntra och 
underlätta gradvisa framsteg. Miljön ska också stödja en normalisering, vara lätt 
tillgänglig, omhändertagande och stödjande.

MAXIMERAD UTSIKT MOT VATTEN OCH NATUR 

PROGRAM -
Rum för viktiga aktiviteter som bidrar till återhämtning är av yttersta vikt.

VATTEN ÄR ROGIVANDE

TYDLIGT OCH LÄTT ATT ORIENTERA SIG -
Det ska vara lätt att orientera sig och förstå byggnaderna och 
miljön inomhus och utomhus. Naturens skiftningar hjälper också 
att orientera sig tidsmässigt.

EN VILSAM OCH BEHAGLIG ARKITEKTUR

EGET RUM -
Det är viktigt att kunna välja avskildhet och göra egna val i sin 
närmiljö som att reglera ljus och värme.

PATIENTHOTELL (MELLANVÅRD) -
Byggnaden är planerad i 2 -3 våningar med nära kontakt med naturen.

SEKRETESS OCH INTEGRITET -
Brukare uppskattar inte insyn och ska skyddas från det. Området är indelat i 
zoner där delar är mer skyddade. 

TERAPITRÄDGÅRD -
Terapiträdgården vetter mot vatten och skog och är en gradvis 
övergång till den vilda naturen.

“ICKE-INSTITUTIONSLIKT” -
Projektet är ett försök att bryta ner en institution 
i en mänsklig skala.

MATERIAL -
Naturmaterial är sinnliga och taktila samtidigt som de ofta är 
ekologiskt hållbara.

DIREKTKONTAKT MED NATUREN OCH VATTNET -
Utsikt direkt mot vattnet från varmvattenbassängen och yoga-, mind-
fulness- och mediationssalarna.

EN HELHETSSYN PÅ MÄNNISKAN -
Kulturella aktiviteter är en del av anläggningen.

INTEGRERA SAMHÄLLET -
Alla som är intresserade är välkomna att använda delar av anlägg-
ningen.

GENOMTÄNKTA DETALJER -
Väl vald konst och omsorgsfullt utformade detaljer bidrar till läkningen.

UTEMILJÖ -
Landskapet är parklikt men med inslag av mystik och olika stora 
uteplatser som har olika grad av privathet och o�entlighet.

MAXIMERAD KONTAKT MELLAN UTE OCH INNE -
Projektet innehåller mellanrum som en vinterträdgård. 
Säkra uteplatser och terasser �nns på många ställen i olika 
former.
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Vy inifrån varmvattenbassängen mot vattnet utanför.
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Aktivitetshus

Fasad nordöst Fasad sydöst Fasad sydväst Fasad nordväst

Sektion A - A Sektion B - B

B

Plan 1 Plan 2 Takplan

1. varmvattenbassäng
2. omklädningsrum
3. aktivitetscentrum
4. entré
5. gym
6. WC
7. yoga/meditation
8. mindfulnesscentrum
9. förråd
10. pausrum
11. sjukgymnastik/kroppsliga terapier
12. grönt tak

7 7 7

8

12

11

29

6

2

A

A

B B

1

2

2

5

3

46 Skala 1:800



116 Vy inifrån ett av hotellrummen i patienthotellet mot utemiljön.
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Patienthotell

Fasad nordöst Fasad sydöst Fasad väst Fasad nordväst

Sektion A - A Sektion B - B

A

A

B B

Plan 1

Plan 2 Plan 3 Takplan

1. foajé
2. reception
3. kontor
4. personalrum
5. frukost- och umgängesrum
6. vinterträdgård
7. WC
8. hotellrum
9. förråd
10. familjelägenheter i 2 storlekar
11. grönt tak
12. solceller skala 1:800

1

2 3 4

5 6

7

8

9

7

8

9

10 101010

7

11
12
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Vy från restaurangen på andra våningen i Allhuset mot området.
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1. bibliotek/infotek
2. reception
3. minilivs
4. entré
5. mötesplats
6. WC
7. kök
8. restaurang
9. takterass
10. grönt tak

Skala 1:800

Allhus

Fasad nordöst Fasad sydöst Fasad sydväst Fasad nordväst

Sektion A - A Sektion B - B

A

A

B B

Plan 1 Plan 2 Takplan

1

4

2 3 5

6

8

7

6

9

10
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Utsikt från takterassen på ett av mottagningshusen.
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Mottagningshus

Fasad öst Fasad syd Fasad väst Fasad nord

Sektion A - A Sektion B - B

A

A

B B

Plan 1 Plan 2 - 4 Takplan

1. konferensrum
2. reception
3. grupprum
4. dagrum med pentry
5. aktivitetsrum
6. uteplats
7. WC
8. väntrum
9. personalrum
10. samtals- och behandlingsrum
11. café/torg
12. kontor
13. takterass
14. grönt tak

1

1

7 7

1

2 2

3

3
3

3

45

6

8

9

10

10

10

10
10

10

10

12

10
11

13

14 Skala 1:800
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Vy inuti aulan mot scenen och vattnet.
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1. scen
2. auditorium
3. kapprum
4. foajé
5. WC
6. grönt tak

Skala 1:800

Aula/konsertsal

Fasad nordöst Fasad sydöst Fasad sydväst Fasad nordväst

Sektion A - A Sektion B - B

A

A

B B

Plan 1 Plan 2 Takplan

1

2

35

4

6
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Vy från ett av brukarföreningarnas kontor mot området.
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Hus för gemensamma aktiviteter 

Fasad nordöst Fasad sydöst Fasad sydväst Fasad nordväst

Sektion A - A Sektion B - B

A A

B

B
Plan 1 Plan 2 Plan 3 Takplan

1. reception
2. vårdcentral
3. väntrum
4. WC
5. funktionsbedömning
6. centrum för hjärnavbildning
7. multidiciplinära team
8. centrum för diagnosticering

Brukarföreningarnas lokaler:

9. konferensrum
10. café
11. kontor

12. remisscentrum
13. kontor för konsulter
14. centrum för stress- och 
       miljörelaterad ohälsa 
15. internetpsykiatri
16. samarbete med Försäkringskassan, 
       Arbetsförmedling och socialtjänst
17. kompetenscentrum för psykoterapi
18. arbets- och miljömedicinskt centrum
19. takterass
20. grönt tak
21. solceller 

19

20

21

17

17

18

1818

44

4
15

12 13 14

14

14

16

16

16

1
2
2

5

3

6

7

77

7

8 9 10

11

11

Skala 1:800
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Personalens egen uteplats under japanska körsbärsträd.
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1. grupprum
2. seminarierum
3. WC
4. förråd
5. administration
6. administration FoU
7. laborativ forskning
8. omklädningsrum
9. torg
10. vilrum
11. personalrestaurang
12. kök
13. centrum för psykiatriforskning
14. takterass
15. grönt tak
16. solceller

Hus för personal, forskning och undervisning

Fasad nordöst Fasad sydöst Fasad sydväst Fasad nordväst

Sektion A - A Sektion B - B

A A

B

1

1

1

2

2

2

3 3
3 3

11

12

13

4

2

1 1 1

5

6

7

8

8

8

9

108

8 8

8

8

8

B

Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Takplan

Skala 1:800

Personalens egen uteplats under japanska körsbärsträd.
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Garageplan

1. uppsamling för tvätt och sopor
2. städcentral
3. källsortering
4. �äktrum
5. undercentraler för el, tele och data
6. undercentraler för media (värme, kyla, vatten och sprinkler)
7. garage för ca 135 bilar för personalparkering och verksamhetens bilar
8. reservat för framtida alternativa system för värme och kyla
9. �äktrum för dragskåp

Skala 1:1000

1

2
3

4 5 6

7

8

10
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Vill du läsa mer ingående om projektet:
gå in på projektets hemsida www.mkarkitektkontor.se/lakanderum.
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Arkitekturtermer och begrepp

arkitektoniska designelement - olika delar av arkitekturen, exempelvis 
fönster eller planlösning som bygger upp designen

axialitet - när byggnader eller byggnadsdelar är ordnade kring en vågrät eller 
lodrät linje

beställare - uppdragsgivare

bjälklag - horisontella element mellan våningarna i en byggnad som bildar 
innertak och golv mellan varje våning

brukare - alla som använder byggnaden

bröstning - väggdel mellan fönsterkarmens undersida och golvet

evidence-based design - design där besluten baserats på evidens 

flexibilitet - att en byggnad lätt kan byggas om eller anpassas till nya typer av 
användning

generalitet - innebär att en byggnads rum ges mått och egenskaper så att de 
är allmängiltigt användbara för olika ändamål

gestaltningsprogram - ett samrådsdokument där riktlinjer överenskommes 
för idéer om arkitekturens framtida utformning

kontext - arkitekturens omgivande sammanhang

layout - en plan eller design av arkitektur 

modul - i modern arkitektur är det en måttenhet som underlättar prefabrika-
tion av standardiserade byggnadselement

nod - knutpunkt, skärningspunkt

orienterbarhet - hur lätt det är att hitta och orientera sig i en byggd miljö

specificitet - det som är speciellt för en plats eller arkitektonisk lösning

symmetri - överensstämmelse i anordning i förhållande till ett mittplan eller 
en mittlinje

Medicinska termer och begrepp

affektionsgrad - grad av störningar i känslolivet

brukare - en person som använder sig av vården

den decentraliserade psykiatrin - efter nedläggningen av mentalsjukhusen 
skulle psykiatrin normaliseras och avdramatiseras genom social och fysisk 
integrering

KBT - kognitiv beteendeterapi är en form av psykoterapi som har sina rötter i 
kognitiv terapi och beteendeterapi

LSS-boende - människor med omfattande funktionsnedsättningar kan ha rätt 
att få boende som en insats enligt LSS – lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade

personcentrerad vård - kan beskrivas som vård som strävar efter att synlig-
göra hela personen och prioriterar tillgodoseende av andliga, existentiella, 
sociala och psykiska behov i lika hög utsträckning som fysiska behov. Det 
innebär att respektera och bekräfta personens upplevelse och tolkning av 
ohälsa och sjukdom samt att arbeta utifrån denna tolkning för att främja 
hälsa med utgångspunkt i vad hälsa betyder för just denna enskilda person. 
En personcentrerad vård innebär också att personens unika perspektiv ges 
likvärdig giltighet som det professionella perspektivet.

psykiskt funktionshinder - det är vanligt att psykisk sjukdom leder till det. Ett 
funktionshinder gör att man på olika sätt får svårt att klara sig i vardagen.

psykodynamisk psykoterapi - är en behandlingsform som har sitt ursprung i 
psykoanalysen, som är en teori och behandlingsmetod med Sigmund Freud 
som upphovsman

psykos - är en sjukdom som kan ha större eller mindre inslag av hallucina-
tioner, vanföreställningar och beteendeavvikelser

restorativ miljö - är en miljö som är bra för vår hälsa, vårt mentala välbefin-
nande och därmed också vår fortlevnad

sektoriseringen av psykiatrin - genom utflyttning av patienterna från 
mentalsjukhusen till sina respektive bostads- och upptagningsområden och 
genom att psykiatrin utvecklade nya arbetsmetoder skulle sektorerna 
erbjuda ett bättre stöd i öppenvården åt sina patienter

slutenvård - sjukvård vid vilken patienten är intagen på sjukhus

somatiken, somatisk vård - kroppslig vård

stigmatisering - social brännmärkning

öppenvård - sjukvård utan att patienten läggs in på sjukhus
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