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Förord 
 

Denna skrift är ett resultat av ett forskningsprojekt benämnt ”Att se och bli sedd i 

vården; Användarorienterad utformning för visibilitet och samarbete i rumsliga 

system för vård”. Projektet är finansierat av Formas, statligt forskningsråd, samt 

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Forum Vårdbyggnad, Västfastigheter i 

Västra Götalandsregionen och Locum. Projektet har genomförts inom Formas-BIC-

samarbetet. Projektet är även rapporterat i vetenskapliga artiklar1. 

 

Skriften vänder sig till dem som arbetar i vården och de som arbetar med att utforma 

vårdens miljöer. Syftet är att vara ett stöd i situationer då förändringar och nybyggnader av vård-

avdelningar diskuteras. Det gäller vårdpersonalens interna diskussion kring vad som är 

önskade förhållanden, det vill säga vad som skall lyftas fram i beställningen av det 

som byggs. Det gäller även att bidra till kommunikationen mellan vårdpersonalen å 

ena sidan och arkitekt och lokalhållare å andra sidan. 

 

Vi som arbetat med detta projekt är arkitekter och forskare på KTH, Tekniska 

högskolan i Stockholm. Vi har forskat om olika verksamheter som kontor, bibliotek 

och varuhus och dess rumsliga förhållanden tidigare. Detta är det första projektet för 

oss som behandlar vårdens lokaler. Vi föreställer oss att det kan finnas fördelar med 

att inte vara alltför inskolad i det traditionella tänkandet kring sjukhusarkitektur. Sam-

tidigt inser vi att det finns mycket att lära av vårdens speciella förhållanden. Ser vi till 

exempel till kontorens värld är det vanligt att antalet väggar reduceras till ett minimum 

då överblick och interaktion kontorsarbetarna emellan förmodas öka därigenom. 

Inom vården kräver integritet och hygien att det finns skiljeväggar. Samtidigt är det 

inom vården som man är påtagligt beroende av att hitta varandra, vårdarbetet 

förutsätter ett ständigt samspel. På kontoret är arbetsuppgifterna mer individuella 

och det är glesare med kontakter - men även där sparas tid om man har överblick 

över var kollegorna är. 

 

I forskningsprojektet har fyra vårdavdelningar på Karolinska Universitetssjukhuset 

Huddinge studerats: Transplantationskirurgiska avdelningen, Gastrocentrum, Stam-

cellstransplantation och Medicinsk akutvårdsmottagning. Urvalet avdelningar gjordes 

tillsammans med sjukhusledningen, de två förstnämnda avdelningarna för att de 

nyligen var ombyggda och de två senare för att de har en traditionell uppbyggnad 

och står på tur för ombyggnad. Studierna genomfördes under 2009-2011. 

 

                                                
1 ”Analysis of Strongly Programmed Workplace Environments; Architectural Configuration and 

Time-Space Properties of Hospital Work” och ”Decomposing Programmes; Re-coding Hospital 

Work with Spatially Syntactic Information” i proceedings från the 8th International Space Syntax 

Symposium i Santiago 2012, se www.sss8.cl. “Programme Re-Configuration: Hospital buildings, 

internal and external workflow conditions, and communicatory benefits”, paper till vårdbyggnads-

konferens Arch12, Chalmers, 2012 (med Gunnar Öhlén, KS; kommande). 



 vi 

Vardera studie bestod av tre moment. Först fördes samtal om arbetet och lokalerna 

med ett antal utvalda personer på respektive avdelning. Vanligen var det två under-

sköterskor, två sjuksköterskor och två läkare som vi samtalade med en och en under 

cirka en timme. Andra momentet var rumsliga analyser av lokalerna där vi bland annat 

använde oss av space syntax-metoder som tydliggjorde framkomlighet och visuell 

tillgänglighet. I det tredje momentet samlade vi de personer vi samtalat med och 

redovisade vår förståelse av hur samspelet på avdelningen fungerade och hur de 

rumsliga förutsättningarna såg ut. På detta sätt kunde vi bearbeta och komplettera vår 

preliminära bild och få den bättre förankrad. 

 

Även om detta är resultat av ett forskningsprojekt så är det inga sanna bilder av hur 

saker och ting fungerar som vi här presenterar. Det gäller all forskning som försöker 

fånga mänskliga beteenden. Det är olika för olika individer av en mängd komplexa 

orsaker, och inte minst för att det finns skillnader i arbetsuppgifter inom och mellan 

avdelningar. Målsättningen är istället att komma fram till frågeställningar som vi upp-

fattar vara allmängiltiga - men som beroende av sammanhanget kräver skilda lösningar 

i olika fall. Det är dessa frågeställningar med sina inneboende motsättningar som vi 

föreslår att man diskuterar i samband med förändringar av en vårdavdelning. Förhopp-

ningen är att arbetet med att forma nya miljöer därmed skall grundas i ökad insikt om 

vilka val som förändringsarbetet rymmer och de konsekvenser som olika val har. 

 
Vi är medvetna om att det är stora frågor vi söker hantera och att det kan uppfattas 

som tveksamt att föra denna typ av diskussion med erfarenheter begränsade till ett 

sjukhus med vårdavdelningar som i många avseenden är likartade. Vi utgår från att 

det blir flera studier som breddar kunskapsunderlaget. Givetvis måste innehållet i 

denna skrift, liksom allt annat som uttalas, granskas kritiskt. Det är läsarens omdöme 

som avgör vad som är giltigt i den egna situationen. 

 

Som viktigt stöd under projektets gång har vi haft en referensgrupp sammansatt av 

företrädare för projektets sponsorer: Gunnar Öhlén, Karolinska universitetssjukhuset 

Huddinge, Lennart Ring, Forum Vårdbyggnad, Josefina Hinnerson, Västfastigheter, 

och Mia Edström, Sahlgrenska universitetssjukhuset, båda Västra Götalandsregionen, 

Tommy Lenberg, Emma Kinch och Christina Lorenzen, Locum. Tack vare Gunnar 

Öhléns insatser kunde projektet komma till stånd och genomföras. 

 

Till alla er på Huddinge sjukhus som vi samtalat med och som bemött oss på ett 

synnerligen kompetent och trevligt sätt vill vi rikta ett stort tack! Vi hoppas att denna 

rapport ger rättvisa åt era kunskaper och synpunkter. 

 

 

Stockholm i augusti 2012  

 

Jesper Steen   Daniel Koch 

Professor, projektledare  TDr, forskare 

 

Även Henrik Markhede, TLic, medverkade första året av projektet. 
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I. Introduktion – arbetet, rummet och 

kunskapandet  
 

Först några principiella resonemang kring arbetet, rummet och kunskapandet. 

 

Arbetet 

Syftet med vårdarbetet är att bota en sjukdom och eller att lindra symptom. För det 

måste man förstå vad som är fel hos personen ifråga och göra åtgärder därefter. 

Centralt i arbetet är sedan att följa upp effekterna av ingrepp, medicinering eller mot-

svarande. Till vårdarbetet hör även insatser som indirekt har med sjukdom att göra, 

det handlar om att bistå i de rutiner som kroppen kräver och att stödja patienten 

psykologiskt och socialt. Under senare tid talas det dessutom alltmer om att göra pati-

enten mer engagerad i sin egen läkande-process. I vårdarbetet ingår även åtgärder som 

syftar till att förebygga ohälsa och skador och därmed minska lidande och vårdbehov. 

 

Vårdarbetet på sjukhusen är organiserat i specialområden. Denna specialisering är en 

följd av komplexiteten i människans uppbyggnad och sjukdomsbild och de krav som 

därmed ställs på fördjupning av den medicinska kunskapsmassan. Specialiseringen 

ökar vårdens effektivitet men är samtidigt resurskrävande. Följden är att inte ens de 

största sjukhusen rymmer alla förekommande specialiteter. 

 

Vid sidan om denna arbetsdelning grundad på medicinska kunskapsområden finns en 

annan arbetsdelning inom vården, den som innebär att olika arbetsuppgifter sätts 

samman till roller som bärs upp av olika personer. Rollerna – idag ofta läkare, sjuk-

sköterska och undersköterska – ställer olika krav på utbildning. Då rollerna avlönas i 

förhållande till utbildningsnivå blir det viktigt att hålla isär olika arbetsuppgifter så att 

en uppgift inte utförs av någon som är medicinskt överkvalificerad för att minska kost-

naderna. För att förhindra att detta leder till att kvaliteten i vården äventyras har statliga 

organ utfärdat regler för de olika rollernas, eller professionernas, ansvarsområden. 

 

Traditionellt har vården varit starkt hierarkiskt uppbyggd. Till en del lever detta kvar 

men många vittnar om att organisationen fungerar mer platt idag. Troligen spelar det 

roll att både sjuksköterskan och undersköterskan ansvarar för omvårdnaden, därut-

över har sjuksköterskan ansvar för hanteringen av mediciner. Vidare tillämpas en 

befälsordning där läkarna har det läkarvetenskapliga ansvaret, det vill säga fattar de 

beslut som krävs på vetenskaplig grund och enligt beprövad praxis, medan frågor om 

bemanning och organisation inom en vårdavdelning handhas av chefer som är 

sjuksköterskor. 

 

Denna specialisering och rollfördelning förändras med tiden. Olika förhållanden på-

verkar, språng i den medicintekniska utvecklingen ha stor betydelse. Det som gäller 

mer beständigt är att det kommer alltid att finnas behov av ett väl utvecklat samarbete 
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inom vården. Jämfört med andra arbetsprocesser är det ett och samma objekt, som 

dessutom även är ett påtagligt subjekt, det vill säga patienten, som flera personer skall 

arbeta med. Även om antalet roller i stort kanske inte förändras inom överskådlig tid 

så fortsätter specialiseringen inom vården så länge kunskaperna fördjupas. Och det 

ställer än större krav på fungerande samarbete för att uppnå syftet med vården. 

 

Rummet 

När det kommer till rumsliga förhållanden reduceras de vanligen till endast en praktisk 

fråga. Det är givet att vi bygger hus för att skydda oss mot väder och vind, för att 

härbärgera de verksamheter vi avser att bedriva. Fokus riskerar dock att begränsas till 

frågan om de verksamheter man skall bedrivas i byggnaden får plats och att man 

fördelar kvadratmeter mellan olika funktioner. 

 

Vi menar att det finns starka skäl att uppmärksamma hur den rumsliga strukturen och 

utformningen av gränser i rummet påverkar användningen. Vi förstår till exempel att 

det är stor skillnad om det finns en korridor med rum vid sidan av eller om man går 

genom dessa rum, det vill säga att rummen ligger i fil och även fungerar som korridor. 

Vidare är det stor skillnad på hur djupt ett utrymme ligger i ett rumsligt system, det 

handlar både om avstånd och hur många andra rum man behöver passera för att nå 

fram (från till exempel entrén). Nedanstående figur visar hur olika rum/utrymmen i 

ett system kan vara belägna och få skilda kvaliteter, och därmed passa olika bra för 

olika aktiviteter. Vi inser också att det är skillnad om man är stilla (står eller sitter) 

eller förflyttar sig i systemet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De två figurerna beskriver samma rumsliga system. Till vänster beskrivs hur varor i ett modevaruhus kan placeras så 

att de blir tillgängliga på olika sätt för den som går in i lokalerna2. Till höger visas skillnaden i överblick för de som 

(sitter och) arbetar i olika lägen i samma rumsliga system, i detta fall kan det vara ett kontor. 

 

Förutom tillgängligheten för förflyttningar, det vill säga att det går att nå något när 

man förflyttar sig, finns således en tillgänglighet för ögat, det vi brukar kalla visi-

bilitet. Visibiliteten kan handla om hur stor del av ett rum man ser när man passerar 

utanför eller om två personer som står alternativt sitter på sin plats kan se varandra. I 

moderna kontorslösningar är det vanligt med ett minimum av väggar för att under-

                                                
2 Figuren förekom första gången i Daniel Koch, Structuring Fashion: Department Stores as Situating Spatial 

Practice (Stockholm, Axl Books 2007). 
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lätta överblicken och för att man menar att kommunikationen förbättras. I vår 

forskning tolkar vi resultaten så att det är i enklare frågor som kommunikationen 

underlättas, i mer komplexa frågor synes det vara tvärsom. Mer om detta kunskaps-

utbyte nedan. Inom vården är det vanligare att använda sig av väggar, det handlar 

både om integritet och undvika spridning av mikroorganismer. Men det finns en 

tydlig trend att förbättra visibiliteten genom att använda glas i rumsavgränsningar. 

Därmed erhålls visuell tillgänglighet men inte ljudmässig.  

 

Vi förstår att det finns ett antal olika varianter av relationer mellan två intilliggande 

rumsligheter:  

a) man ser och når, och kan därmed även prata;  

b) man ser och kan prata men når inte;  

c) man ser men kan inte prata och når inte (typ glasvägg);  

d) man varken ser eller når och kan inte heller prata (helt stängt).  

 

De öppningar vi talar om kan givet vara av olika storlek. Är det en smal springa så 

överblickas endast en mindre del av det andra rummet, är hela väggen glasad ser man 

allt som föregår i det andra rummet etcetera. På en mer sofistikerad nivå kan det ord-

nas så att man styr tillgänglighet och visibilitet. Till exempel kan dörrar stängas/låsas, 

fönster kan täckas för med gardin eller elektroniskt, och för detta kan teknik 

användas som medger fjärrstyrning. 

 

Kunskapandet 

De arbetsinsatser inom vården som är direkt riktade mot sjukdomen bygger på en 

diagnos, en undersökning i vilken man särskiljer vad som gäller i det specifika fallet, 

på vilket sätt och varför som förhållandena inte är vad som uppfattas vara normalt. 

Samtidigt kommer patienten i flera andra avseenden att behandlas som normal, det 

vill säga man vårdas både som patient och som person. Frågar man vårdens folk om 

hur de får kunskaper om patienterna är svaret förenklat provsvar och bedömningar. 

Även om det är läkarna som fattar beslut om åtgärder så lutar de sig inte bara mot 

egna bedömningar, de lyssnar även på andras bedömningar. 

 

Vi har i andra studier funnit att det är klargörande att skilja på två slag av kunskap: en 

mer faktarelaterad kunskap och en mer omdömesrelaterad kunskap. Den faktarelaterade 

kan till exempel handla om biologiska och fysikaliska förhållanden och processer, det 

vill säga beskrivningar av förhållanden som ofta är (avgränsbara och därmed) 

mätbara och som man vanligen är överens om är sanna. Den omdömesrelaterade 

kunskapen handlar ofta om att man behöver förstå saker i sitt sammanhang, man 

väljer perspektiv att betrakta något ur, man värderar vad olika uppgifter betyder i 

förhållande till varandra, vad som är huvudsak och bisak. Ett exempel är att tolka vad 

en patient säger och därmed förstå vad patienten menar.  

 

Med en sådan uppdelning kan vi förstå att den faktarelaterade kunskapen kan vara 

lättare att ta till sig och förmedla. Får jag en fråga av detta slag kan jag antingen svaret 

och säger det eller så säger jag att jag inte vet. Den omdömesrelaterade kunskapen har 
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inga enkla frågor och svar på det sättet, här måste man resonera mer fram och tillbaka 

för att förstå varandra och ta in vad som är relevant i bedömningen. Man kan säga att 

svaret beror på ett antal omständigheter som behöver granskas. Det är detta slag av 

kunskap som kräver erfarenhet av faktiska situationer. Givet har man stor nytta av 

andras erfarenheter men dem vill man ha muntligt i ett samtal, det är svårt att utveckla 

omdömet via skriftligt material. Sedan är naturligtvis den kunskap vi hanterar daglig-

dags mixad av båda slagen. Ändå är det intressant att förstå skillnaden, inte minst när 

man skall tänka nytt så handlar det antingen om att få fram nya fakta eller sätta in 

gamla fakta i nya sammanhang. Det senare brukar benämnas att byta perspektiv. 

 

För att göra denna analys av kunskapandet mer hanterlig har vi valt att kalla de mer 

faktarelaterade frågeställningarna för korta frågor och de mer omdömesrelaterade för 

långa frågor. Det innebär inte att det måste vara en skillnad i tidsåtgång, poängen är att 

betona att de omdömesrelaterade frågorna kräver reflektion och prövning, det vill säga 

ett tankemässigt bollande som ofta tar tid. Det är viktigt att framhäva att när vi talar 

om frågor på detta sätt avses inte endast dialogen med andra, även när man hanterar 

långa frågor för sig själv så för man ett (tyst) resonemang. Och är känslig för avbrott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren illustrerar hur man vid hantering av korta frågor, den övre kedjan, är mindre känslig för avbrott, det tar inte 

så lång tid att börja från början. Vid hantering av långa frågor, det nedre förloppet, krävs längre omtag i tänkandet 

eller diskussionen om man blir avbruten vilket uppfattas vara mer störande. 

 

I studier av kontor har vi sett hur personer väljer att diskutera långa frågor med 

personer de har i närheten. Eftersom det inte alltid är de i närheten som är mest 

sakkunniga tolkar vi det som att de man ser ofta kommer man att lära känna och få 

förtroende för. Det sammanhänger, menar vi, med att omdöme handlar om att 

värdera information, att urskilja vad som är viktigt och mindre viktigt, och då måste 

man ha tilltro till den andres värderingar – vilket är något man bygger upp över tid. 

 

I sammanhanget är det viktigt att konstatera att den omdömeskunskap som byggs 

upp i daglig praxis skiljer sig beroende på vilken roll man har i vårdarbetet. Det är 

uppenbart att till exempel undersköterskans omdömeskunskap är av annat slag än 

läkarens – men därmed inte sagt mindre omfattande. 

 

Det är vanligt att man talar om både kunskaper och kompetens i dessa sammanhang. 

Utan att fördjupa oss för mycket i begreppens innebörd anser vi att det kan finnas en 

poäng i att beteckna den mer faktamässiga kunskapen för just kunskaper och den 

mer omdömesmässiga för kompetens – som ju ofta används för att beskriva att en 

person har förmåga att välja rätt kunskap i sitt handlande. 
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II. Rollerna i vården 
 

Det kan synas onödigt att vi här skall behöva beskriva de roller som finns inom vården 

för dem som arbetar inom vården eller på annat sätt har god inblick. Det kan även vara 

vanskligt med tanke på vår begränsade erfarenhet. Vi tror dock att det finns en poäng 

med att det finns beskrivningar som kan fungera som en plattform för samtal. Det 

skapar möjlighet till preciseringar i diskussionen – ”så här står det i texten men det är 

ju så här på vår avdelning … – eller …?” Det kan även göra det lättare att prata om 

hur man skulle vilja ha saker och ting ordnat om diskussionen leder till att 

beskrivningen av dagens förhållanden nyanseras. 

 

Vi beskriver här rollerna på en allmän nivå vilket innebär att vi inte fångar de skill-

nader som finns mellan olika vårdenheter som vi studerat. På traditionellt vis börjar 

vi med läkaren. 

 

Läkaren 

Läkare på en vårdavdelning är antingen överläkare, specialist eller underläkare. Det är 

överläkaren, det kan vara flera på en avdelning, som fattar beslut om behandling. 

Specialisterna fungerar som rådgivare, finns de utanför avdelningen/sjukhuset be-

nämns de konsulter. Underläkare har ofta AT-tjänstgöring, det vill säga de har en 

allmän-medicinsk grundutbildning och utbildar sig som specialister varvid tjänst-

göringen utgör praktikpasset med specialisterna som handledare. Överläkarna är 

också specialister, det är en skillnad i tjänst och inte i kompetens. 
 

Det är vanligen underläkarna som är mest närvarande på avdelningen. De är fördelade 

på ett begränsat antal patienter, om det är en team-organisation ingår en i varje team. 

Även i parvård ansvarar en underläkare för vissa patienter. Underläkaren läser och 

skriver rapporter i dokumentationsrum eller annat kontorsliknande utrymme på avdel-

ningen och finns i stor utsträckning till hands för annan personal.  

 

Det är framförallt vid ronderna, både vid sitt- och gå-ronder, som man har tät kontakt 

med sköterskor och undersköterskor. Förutom dokumentationsarbete är det många 

kontakter, ofta per telefon, som skall tas för att ta reda på saker, informera och 

förbereda åtgärder. 

 

Överläkaren håller vanligen i sitt-ronderna, oavsett om man tar ett begränsat antal 

patienter med berörd personal för sig eller alla i ett sammanhang. Om överläkaren 

medverkar i gå-ronden väljer han/hon att besöka de patienter som är mest problem-

atiska, ofta i sällskap med respektive underläkare. Den viktigaste ronden är på 

morgonen/ förmiddagen, den efter lunch har ofta mer karaktären av uppföljning. 

Och då är överläkaren många gånger på annat håll. Förutom arbete på kontors-

arbetsplatsen utanför avdelningen har överläkaren ofta fler uppgifter, till exempel på 

akutmottagningen eller operation. 
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Läkarna arbetar dagtid såvida man inte har jour. En del överläkare är måna att visa 

sig på avdelningen på morgonen och på det sättet dra till sig de frågor som personal-

en kan ha. På så sätt kan man få mer ro att ägna sig åt långa frågor senare på dagen. 

En del har för vana att gå förbi avdelningen på väg hem för att se om det finns 

behov av stöd. 

 

Både över- och underläkare skall läsa all dokumentation om patienterna och signera 

att man läst. Det kräver koncentration. 

 

Läkarna har även en omfattande relation till andra delar av vården, utanför avdel-

ningen. Det gäller bland annat provsvar från lab och konsultationer med andra 

specialister. Det handlar också om att vara uppkopplad på den internationella 

kunskapsarenan, man ingår i ett globalt nätverk inom sin specifika profession.  

 

Sjuksköterskan 

Sjuksköterskan har ansvar för den medicinska hanteringen och för omvårdnaden. 
Medicineringen av patient sker efter läkarens föreskrifter och uppgiften är att följa 
upp eventuella biverkningar eller komplikationer. Att sammanställa och ge mediciner, 
inklusive olika slag av antibiotika, utgör således en central uppgift för sjuksköterskan. 
Även blodprov måste tas av en sjuksköterska. 

 

Medicinska frågor avhandlas således främst mellan läkare och sjuksköterska. Denna 

kommunikation sker antingen vid ronden eller digitalt. Sker akuta förändringar letar 

man upp varandra och informerar. Omvårdnadsfrågor hanteras framförallt i kom-

munikationen med undersköterskan.  

 

Förutom rondning och medicinering är journalarbetet, det vill säga inläsning och rap-

portering, centralt i sjuksköterskans arbete. Därutöver förekommer en rad kontakter 

och samtal både inom organisationen och utåt. Det kan gälla särskilt stöd från 

dietister, sjukgymnast, tolk med flera. Att förbereda för hemgång eller överflyttning 

innebär både kontakter och skrivarbete. 

 

Det är i första hand sjuksköterskor som bemannar nattskiftet och som gör avlämning 

till morgonskiftet. 

 

Undersköterskan 

Undersköterskan har ansvar för omvårdnaden. Patienten skall, trots sin sjukdom eller 

handikapp, kunna fungera så normalt som möjligt, det vill säga behoven som patienten 

har såsom biologisk och social varelse skall respekteras och beaktas så långt möjligt. 

 

De basala behoven handlar om att se till att patienten får rätt mat och dryck och att 

detta inmundigas och registreras, att bistå med toalettbestyr, att ordna med bädden 

med mera. Med dessa arbetsuppgifter blir det undersköterskan som tillbringar mest 

tid med patienten. Därmed skapas förutsättningar att även svara upp mot patienter-
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nas sociala behov och bygga upp en förtroendefull relation vilket aktivt kan bidra till 

tillfrisknandet och välmåendet.  

 

Alla roller har arbetsuppgifter som tidsmässigt brukar ordnas i vad som kan kallas 

rutiner. För undersköterskorna är det kanske besvärligast att få tiden att räcka till då 

arbetet genom sin närhet till patienten blir väldigt styrt av patientens specifika situ-

ation. När patienten kallar på uppmärksamhet är det många gånger svårt att säga att 

man återkommer senare. Arbetet blir därmed i viss utsträckning händelsestyrt. 

 

Genom närheten till patienten blir det ofta undersköterskan som upptäcker att extra 

insatser behöver göras. Ibland krävs det att undersköterskan får hjälp av annan 

personal för att klara av situationen, ibland handlar det om att kontakta sjuksköterska 

eller läkare. Då gäller det att veta hur man ska nå dem. 

 

Till omvårdnadsarbetet hör även att se till att flödet av förbrukningsmaterial och 

materiel/utrustning fungerar. Det handlar om att rekvirera material till närförråd, att 

fylla på i den patientnära förvaringen med mera. 

 

Även för undersköterskan är en viktig del i arbetet att läsa dokumentationen i jour-

naler och skriva in rapporter. Det sker vid datorer på expeditionen. 

 

Övriga roller 

Det finns fler roller än de vi nämnt ovan. Det finns chefer, närmaste cheferna sitter 

inom eller nära avdelningens rumsliga sammanhang, högre chefer längre bort. Vidare 

finns ibland särskilda administratörer inom avdelningen som bistår med särskilda 

uppgifter, det finns lokalvårdare och närservice som kommer med mat och fyller på 

förråd. 

 

Dessutom kan olika personer inom avdelningen ha mer eller mindre tillfälliga 

uppgifter. Det kan handla om att beställa material, att bistå studenter eller vara 

resursperson. 

 

Inget av detta påverkar vårt principiella resonemang här. 
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III. Tillgänglighetens olika dimensioner 
 

Vi har ovan konstaterat att det finns ett stort behov av samverkan mellan de som 

arbetar i vården. Denna samverkan kan sägas vara av två olika slag, dels handlar det 

om att tillsammans rent praktiskt utföra ett antal moment, dels handlar det om att 

kunskapsmässigt få stöd så att man gör rätt. 

 

Var och ens arbetsuppgifter gör att man är på olika håll, det vill säga är rumsligt åtskil-

da, en del av arbetsdagen. Behovet av samverkan kan delvis planeras i förväg och man 

kan bestämma tid för gemensam insats. Men många gånger går det inte att förutsäga 

behovet vilket innebär att det gäller att hitta den eller de andra man behöver hjälp av. 

I teorin kan man tänka sig att man kan använda telefon eller annat tekniskt hjälpmedel 

för att få kontakt med andra. Men det är uppenbart att den förhärskande metoden är 

att man letar upp den andre. Det gäller framförallt undersköterskor och sköterskor, 

men även läkarna såvida det inte är akutlarm. 

 

Att leta efter en medarbetare kan vara tidskrävande, det är inte lätt att överblicka och 

se in i olika lokaler även om det blivit vanligare med glas i väggar. Vanligen behöver 

man dock inte leta överallt, man har en ganska bra koll på de andras rutiner. Dess-

utom aktualiseras informationen om vad de andra är upptagna med under dagen i de 

möten som ständigt sker när man förflyttar sig runt i lokalerna för att utföra sina 

arbetsuppgifter. 

 

Vid sidan om dessa förflyttningar mellan mer eller mindre praktiska uppgifter finns 

stunder då man måste koncentrera sig, hantera långa frågor. Även då finns behov av 

att vara tillgänglig för andra, men man vill ha en viss friktion, ett visst motstånd, så att 

andra förstår att man helst inte vill bli störd. Vi kan summera detta i några olika slags 

relationer mellan olika personal samt personal och patient som vi visar i figurer nedan. 

 

Olika slag av relationer personal sinsemellan 
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Ovan visar vi förenklat tre olika möjliga visuella relationer mellan anställda. Om vi 

utgår från den vänstra kolumnen kan vi säga att det rör sig om relationer där personen 

ser andra, där personer ser varandra, eller där personen blir sedd av andra. Detta kan före-

komma både som resultat av hur arbetsplatser är riktade (man kanske sitter bakom 

varandra och tittar därmed in i ryggen på den framför), genom höjdförskjutningar 

(personer på en balkong tittar typiskt på andra utan att bli sedda så mycket, och 

personer på en scen blir typiskt sedd och kanske inte ser publiken så mycket), samt 

genom andra tekniska lösningar som enkelriktade glas med mera. Samtliga visuella 

situationer som fångas med figuren kan beskrivas på ett sätt som är giltigt för olika 

typer av arbetsuppgifter eller roller. 

 

Olika slag av relationer mellan personal och patient 

Det går även att göra en figur som beskriver visuella relationer mellan anställd vård-

personal (A) och patienter (P). Det visar sig att också här går det att beskriva såväl 

arbetsuppgifter/roller som patienttillstånd som väl motsvarar den visuella relationen 

som beskrivs av pilarna.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olika slag av relationer personal sinsemellan både ansikte mot 

ansikte och med hjälp av teknik 

Vidare går det att betrakta dessa visuella relationer som riktningar för interaktion och 

information och utveckla pilarnas innebörd så att även andra typer av samband än 

visuella ingår i beskrivningen. Då förtydligas hur olika kommunikationsformer kan 

samspela eller ersätta varandra, till exempel att visuella relationer ofta kan ersätta 

andra kommunikationsmedel. Eller att andra kommunikationsmedel kan används för 

att kompensera för brist på ögonkontakt eller överblick. I sammanhanget kan 

påpekas att visuella relationer inte alltid är möjliga eller önskvärda av till exempel 

integritetsskäl. Kombinationer av olika kommunikationsmedel kan därmed tillgodose 
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behoven, det behöver inte handla om visuell eller teknisk kommunikation även om 

det kan se ut så i figuren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olika slag av relationer mellan personal som sitter respektive 

förflyttar sig 

Vi kommer längre fram att diskutera hur förflyttningar påverkar kommunikations- 

och informationsprocesser inom en avdelning. Figuren nedan kan fungera som en 

introduktion. Den visar en uppsättning visuella relationer mellan anställd som sitter 

ned och arbetar med till exempel dokumentation eller planering (A) och anställd som 

rör på sig mellan olika arbetsuppgifter (F). Det framgår dels hur rörelsen ger informa-

tion till antingen båda eller endera parten, dels hur utformning av förflyttnings-

mönster och placering av arbetsplatser kan stödja önskvärt informationsutbyte.  
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IV. Rumsliga situationer 
 

Vi talar här om rumsliga situationer istället för att tala om lokaler med olika funktioner. 

Vi vill med begreppet rumslig situation sätta fokus på det antal arbetsuppgifter som 

sammantaget bygger upp arbetsdagen och som ställer mer eller mindre specifika krav 

på den rumsliga utformningen. Vi menar att detta tänkande innebär att man kan 

frigöra sig från de låsningar som lätt uppstår när man utgår från de lokaler och funk-

tioner som växt fram i den traditionella sjukhusplaneringen. Med rumslig situation 

framhävs att varje arbetsuppgift har en rumslig aspekt men att hur olika uppgifter 

kopplas samman eller hålls isär och hur lokalernas utformning stöder detta inte är 

givet. Med andra ord, det finns en mängd olika sätt som lokalerna kan utformas på 

för att vara ett stöd för verksamheten. Det gäller både de enskilda rummen som man 

väljer att avgränsa i sig och hur dessa kopplas samman i en rumslig struktur. 

 

I huvudsak gäller de situationer vi tar upp nedan personalens situation. 

 

Hos patienten  

När personal är hos patienten finns vanligen ett intresse från patientens sida att inte 

andra patienter kan se eller höra. Det gäller skötsel av personlig hygien, omläggning 

av sår och samtal med läkare, vid rond eller mer spontant besök. Undantag från detta 

behov av integritet kan vara de situationer då man får mat och medicin. 

 

Även från personalens sida är det viktigt att kunna tillgodose kraven på integritet. 

Man kan föra andra slags samtal med en patient om inte andra patienter överhör. Det 

är även en fördel då man som personal försöker anpassa sig till patienten som person 

och därför kanske närmar sig olika patienter på olika sätt. Detta är inte alltid begrip-

ligt för andra som hör samtalet. Dessutom kan samtal med både närstående och 

patient föras vid bädden om inte andra patienter är i rummet. 

 

Men för personalen, och framförallt utifrån undersköterskans arbetsuppgifter, kan 

finnas ett intresse av att man kan kommunicera visuellt med andra, att påkalla 

uppmärksamhet när man behöver vara mer än en. Särskilt om luftsluss krävs av 

hygieniska eller medicinska skäl är det en fördel om man lätt blir sedd av andra, det är 

krångligt att ta sig ut i korridoren. Ett alternativ är att man har telefon och kan ringa 

på andra. Det anses dock problematiskt från hygienisk synpunkt att använda telefon i 

dessa situationer. Även om parvård tillämpas händer det ofta att undersköterskan är 

ensam hos patient, till exempel när sjuksköterskan sammanställer mediciner. 

 

Om patienten har eget rum kan mer av undersökningar och behandlingar utföras där 

och behovet av andra särskilda rum, och transporterna dit, försvinner. För patienten 

kan det dock innebära en viktig kvalitet att vissa tider ligga i öppet förhållande till 

annan patient. Man blir mindre ensam, särskilt om man har svårt att komma upp och 

röra på sig. Dessutom finns då fördelen att andra kan larma om en patient behöver 
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hjälp. Ytterligare poäng är att personal vid besök hos en patient kan läsa av läget för 

annan patient. Givet kan det medföra att man som personal rekryteras av patient fler 

gånger än vad som annars vore fallet vilket binder tid. 

 

För patient kan det vara tryggt att se att personal rör sig utanför rummet. Vanligen 

finns en korridor utanför och med endast dörröppningen hinner man bara se en 

skymt av de som passerar – såvida man inte ligger i sängen med fotänden mot 

dörren, då ser man inget. Med öppen dörr kan man dock höra att det är personer i 

rörelse. Oavsett hur den visuella tillgängligheten utformas är det viktigt att patienten 

kan reglera öppenheten och sluta till. Det förekommer att patienter klistrar för glaset 

i dörren för att inte bli ofrivilligt betraktade. 

 

Inläsning, dokumentation 

Dokumentationen av vad som sker med en patient är mycket central i vårdarbetet. 

Det handlar om att skapa förutsättningar för att alla medverkande får samma infor-

mation och att kvalitetssäkra informationen i meningen att allt av vikt blir antecknat 

samt att rapporteringen inte blir godtycklig och avhängig den person som gör den. 

Det finns ambitioner att dokumentationen ska göras direkt i anslutning till arbetet 

med patienten. Det blir ofta inte så av flera skäl. Inte ens inmatningen av enkla värden 

om kostintag etcetera brukar göras på dator vid bädden. Informationen skrivs på 

lappar som sedan summeras och förs in på datorn på expeditionen eller dokumenta-

tionsrummet. Det beror bland annat på behovet av att vara mer ostörd, särskilt som 

rapporteringen är kopplad till inläsning av journalen. 

 

Den tid man behöver koncentrera sig vid datorn varierar för olika roller. För under-

sköterskorna är det korta stunder under dagen som man på detta sätt hanterar långa 

frågor. För sköterskorna är det längre stunder och för läkarna är det långa, mer 

sammanhängande tider. Det händer att läkarna väntar med dokumentationen till 

senare under dagen, ibland vill man att bilden skall klarna, man kan behöva komma 

ifrån och fundera lite. 

 

Vanligen är det oproblematiskt att bli avbruten i dokumentationsarbetet om det inte 

sker för ofta. Såvida man inte måste gå ifrån ett tag och sedan upptäcker att datorn är 

upptagen när man är tillbaka, vilket inte är ovanligt när det är för få datorer. Då man 

vanligen har en skyldighet att vara tillgänglig är det viktigt att man blir sedd när man 

sitter vid datorn. Men man vill kunna reglera graden av öppenhet för att tydliggöra 

att man inte accepterar avbrott för mindre viktiga ärenden, till exempel genom att 

stänga till dörren. Ljudmässigt vill man inte bli störd så att man tappar koncentra-

tionen, samtidigt bra om man hör när något särskilt händer på avdelningen. 

 

För tillfällen då det är godkänt att man försvinner från de andra är det bra med en 

rumslig situation som ligger vid sidan av, det vill säga djupt i det rumsliga systemet. 

Flertalet läkare har denna möjlighet med kontor utanför avdelningen. I vissa fall 

tillämpas dock öppna kontorslösningar och då är det mer problematiskt att ägna sig 

åt långa frågor i lugn och ro. 
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Mindre möten 

Med mindre möten avses att 2-5 personer träffas för sittrond, planering, avstämning 

och eller diskussion. Här vill man gärna bli sedd för att vara tillgänglig vid behov men 

inte bli störd i onödan. Liknar föregående situation. 

 

Större möten 

Med större möten avses att en större del av en avdelning, eller hela avdelningen, har 

personalmöte, planeringsmöte eller motsvarande. Vanligen korta möten, i de fallen 

uppfattas det ok att man står. Man vill helst inte bli störd men man måste vara 

tillgänglig om något akut inträffar. Även dessa möten avhandlar stundtals konfiden-

tiell info och får inte ske öppet ljudmässigt. 

 

Medicinhantering 

Mediciner måste förvaras i låsta utrymmen, vanligen lås på dörr och låsta skåp för 

vissa läkemedel. Viktigt att man inte blir störd så att man gör fel. Vanligen hanteras 

medicin för en person åt gången för att det inte skall bli någon sammanblandning. 

Däremot bra att man blir sedd så att andra ser var man är. 

 

Nu införs successivt läkemedelsautomater som förändrar rutinerna. Dels kan inte 

flera arbeta parallellt med sammanställningen av läkemedel som vid det traditionella 

upplägget, dels tar man ut medicin till alla sina patienter på en gång. Det innebär ett 

annorlunda arbets- och förflyttningsmönster för sköterskorna. 

 

Att samtala i telefon  

Det förekommer telefonsamtal av vitt skild karaktär, allt från korta frågor till andra 

inom vården till känsliga samtal med oroliga anhöriga. Vid patients hemgång rings ett 

antal samtal för att förbereda olika personer och instanser. Viktigt att kunna samtala 

ostört och utan överhörning. Dels för att koncentrera sig på uppgiften, dels för att 

det kan vara sekretessfrågor. Men bra om andra ser en och vet var man är. 

 

Närståendesamtal 

Samtal med närstående kräver lugn och ro. Ibland är patienten med, i andra fall inte. 

Man bör inte bli sedd av andra som inte är personal för integritetens skull. Bättre att 

man som personal markerar utanför att man är där. Rumslighet för dessa samtal kan 

givet användas för patientsamtal i lägen då det är fler än en patient i vårdrummet. 

 

Att fylla på och hämta i närförråd 

Det finns förråd av olika slag inom avdelningen som fylls på av närservice. Antingen 

hämtar man saker ur dessa förråd vid behov eller så fylls förbrukningsmaterial och 

materiel av olika slag på i ännu mer decentraliserade närförråd, till exempel i sköljen, 
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och tas därifrån vid behov. I de lägen det inte är akut är man i denna situation 

vanligen öppen för störningar, man kan bryta av och återkomma när det finns tid. 

För den som sköter beställningen krävs dock mer koncentration.  

 

Att förflytta sig 

Då allt inte kan utföras på en och samma plats behöver man förflytta sig. Inom 

vården är det vanligt med korridorlösningar. Det innebär att rummet för förflytt-

ningar kantas av rumsligheter för olika aktiviteter och situationer, man når andra rum 

så att säga från neutralt utrymme. Tillämpas enbäddsrum sker mer av arbetet med 

patienten på rummet vilket innebär att det blir färre förflyttningar och man ser färre 

personer i korridoren jämfört med lösningar med flerbäddsrum. Å andra sidan är det 

då glesare mellan patienterna vilket leder till längre förflyttningar mellan olika 

rumsliga situationer. 

 

När man förflyttar sig kan man på olika sätt markera för andra att man har ont om 

tid eller inte, det vill säga om man är beredd på att bli rekryterad. Det handlar vanlig-

en om i vilken hastighet man rör sig och hur man ordnar anletsdragen och fixerar 

blicken. Vilka som ser en beror givet på hur olika angränsade rumsligheter är visuellt 

och ljudmässigt tillgängliga. Andra som är i korridoren och har ansiktet åt rätt håll 

ser. Men är det dubbla korridorer ser man bara hälften av de som rör sig, eller 

uppehåller sig, i förflyttningssystemet. Att höra spring kan ge värdefull information 

men också vara störande. 

 

Att koppla av 

Det finns ett stort behov av att koppla av i och från arbetet. Liksom i annan verksam-

het finns från formell synpunkt två situationer. Att ta paus innebär att man har rätt att 

återhämta sig under arbetstid men att man i princip skall vara tillgänglig, det vill säga i 

vårdens fall skall kollega eller patient kunna komma och pocka på uppmärksamhet. 

Vad gäller rast är det annorlunda, då kan ingen begära att man skall finnas till hands.  

 

Det innebär att det handlar om behov av två rumsliga situationer, att kunna koppla 

av men vara tillgänglig respektive att koppla av och inte vara tillgänglig, rimligen inte 

heller visuellt. Då det handlar om behov av en köksfunktion i båda situationerna, och 

för att totalt spara yta, brukar man på Huddinge sjukhus slå ihop dessa situationer så 

att de tillgodoses i ett och samma rumsliga sammanhang. Detta kan skapa oklarhet 

för patienter och närstående som har svårt att utläsa om det är tillåtet att störa. Det 

är både en fråga om utformning och placering. En modell som finns på annat 

sjukhus är att lunchrum (rum för rast) ordnas för flera avdelningar gemensamt vilket 

både bejakar bredare kontakter och behovet av att vara ifred. 

 

Att som patient vara uppe och röra på sig 

Det är i normalfallet nyttigt för patienten att vara uppe och röra på sig. I vissa lägen 

går det inte av olika skäl. Det sägs ibland att det är bra om patienten tycker att det är 
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tråkigt i sängen och tar sig upp. Om det finns ett motstånd att gå upp kan man fråga 

sig vad det är som skall attrahera. Att göra själva sjukhusmiljön spännande är svårt. 

Det hjälper nog inte så mycket att inreda med konst, akvarier eller liknande. Och de 

som använder datorer och på det sättet kan nå ut till andra miljöer gör det vanligen i 

anslutning till bädden. Attraktionen ligger rimligen i möjligheten att möta andra 

människor. Är det andra patienter det handlar om gäller det att utforma och inreda 

rumsligheter som bejakar sådana möten. Det gäller givet även möjligheten att inta 

måltider med andra. 

 

Ju sämre man mår desto mer är det säkert personalen man i första hand vill ha kon-

takt med, det är ju de som representerar tryggheten. Och det kanske i första hand 

handlar om en visuell kontakt, att man ser att personalen finns där och sköter sina 

uppgifter. Sekretesskäl gör det svårt med en ljudmässig öppenhet. 

 

Att komma till avdelningen  

På en del avdelningar finns en disk vid entrén som tidvis är bemannad och där man 

som besökare kan fråga var patienten man söker är. Finns ingen disk och ingen 

person när man öppnar dörren till avdelningen blir man osäker första gången. Jag 

kanske ser att det finns personal där borta, men hur långt in på avdelningen får jag 

gå? Och vem skall jag fråga, alla verkar så upptagna, vem är den ansvariga för min 

närstående? Jag försöker läsa på de skyltar som finns men av dem får jag sällan någon 

hjälp. Det känns lättare att fråga någon av personalen som sitter – men jag tvekar att 

knacka på en stängd glasdörr. Nästa gång jag kommer till avdelningen är jag dock 

mindre vilsen. 
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V. Exempel på vårdavdelningar 
på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De avdelningar som studerats och redovisas i skriften är markerade med grått. 
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Medicinsk akutvårdsavdelning (M81-83) 

Exempel på en traditionell lösning med dubbelkorridorer men med teamrum, en 

expedition per team. Ett större teamrum fungerar likartat sköterskeexpedition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rum markerade med ljusast färg är vårdrum, med något mörkare är kontorsrum/ 

läkarexpeditioner, näst mörkast är medicinrum och mörkast är de sex vårdteams-

expeditionerna varav två delar det större rummet med glasade väggar i varierad 

utsträckning. 
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Vy från entrén  Två av sex teamexpeditioner, en tredje är bakom fönstret  

till höger, till vänster om den är den fjärde, även den  

med fönster mot de två förstnämnda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inblick till den femte expeditionen från korridoren Inblick till patientrum från korridor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagrummet En av korridorerna, vy mot entrésidan 
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Stamcellstransplantation (B87) 

Exempel på en traditionell lösning där avdelningen i detta fall disponerar en korridor, 

den övre på bilden, det vill säga ett halvt skepp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rum markerade med ljusast färg är vårdrum, med något mörkare kontorsrum, näst 

mörkast är medicinrum och mörkast är de arbetsrum som är expeditioner för res-

pektive roll (läkare, sjuksköterkor, undersköterskor) med delvis glasade väggar. Dessa 

rum fyller också rollen som dokumentationsrum. 



 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrén    Sköterskeexpeditionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inblick till patientrum från korridoren Korridoren utanför medicinrummet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inblick i personalrummet från korridoren Kök för närstående 
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Gastrocentrum (K71-73) 

Exempel på en moderniserad vårdavdelning där dokumentationsrum/teamrum har 

gjorts visuellt tillgängliga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rum markerade med ljusast färg är vårdrum, med något mörkare kontorsrum/läkar-

expeditioner, näst mörkast är medicinrum och mörkast är de fem dokumentations-

rummen med glasade väggar. 
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Entrén Vy från entrén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentationsrum för ett team - och för ett annat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inblick i patientrum från korridor Inblick i personalrummet 
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Transplantationskirurgiska avdelningen (K87-89) 

Exempel på en moderniserad lösning med både mindre, visuellt tillgängliga doku-

mentationsrum och sköterskeexpedition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rum markerade med ljusast färg är vårdrum, med något mörkare kontorsrum/ 

läkarexpeditioner, näst mörkast är medicinrum och mörkast är de fyra dokumenta-

tionsrummen med glasade väggar. 
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Entrén Två dokumentationsrum till vänster  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inblick i patientrum Utblick från patientrum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Inblick i dagrummet från tvärförbindelsen Inblick i kontorsrum från korridoren 
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VI. Principbilder 

Handlingsutrymmet för avdelningens layout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovan är en schematisk bild av ett skepp som vanligen rymmer en eller två vårdavdel-

ningar i sjukhuset i Huddinge. Se översikten under Exempel på vårdavdelningar. De 

heldragna fyrkanterna är ljusgårdar, öppningar i flera plan men försedda med tak. 

Ljusgårdarnas lägen varierar något i de olika skeppen. Lägena för två korridorer, 

liggande på bilden, är markerade med streckprickat. Bilden kan sägas visa det hand-

lingsutrymme som finns vid placeringen av rumsliga situationer inom en avdelning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden ovan visar möjliga lägen för olika rumsliga situationer då en avdelning dispo-

nerar ett skepp med två korridorer. Vid placering av en rumslig situation väljer man 
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först mellan läge vid fasad eller i kärnan, det vill säga läge d eller b. Då vårdrummen 

kräver fönster i yttervägg är de hänvisade till d-zonen, här markerat med f. Sedan kan 

olika lägen väljas i sidled, till exempel nära entrén eller centralt inom enheten, marker-

at med e respektive c. I kärnan som har tillgänglighet från två håll kan dessutom väljas 

läge mot endera eller båda korridorerna, markerat med a. Där tvärförbindelse skapas 

mellan korridorzonerna finns även läge mitt i kärnan som då blir utan direktkontakt 

med de två korridorerna. De parametrar som är intressanta att beakta vid placeringen 

av olika rumsligheter är tillgänglighet för förflyttningar och visuell tillgänglighet. En 

viktig del i detta är hur olika rumsliga situationer bör ligga i förhållande till varandra. 

 

Arbetets rumsliga hemvist 

Sättet som personer i olika roller använder sig av rummet, var de tillbringar sin tid 

och hur ofta och var de rör sig, skiljer sig starkt. Med ett förenklat schema nedan 

visas hur en sjuksköterska (egentligen flera) rör sig i en av de studerade avdelning-

arna. Man kan säga att det är en principiell bild som visar de förflyttningar som görs 

under en förmiddag och den tid som spenderas på varje plats. Varje patient besöks 

två gånger på en förmiddag – ett första besök och sedan när medicinen är hämtad 

och skall delas ut. Medicinrummet besöks många gånger och så kort som noggrann-

heten tillåter. Rummet där morgonens patientprioritering görs besöks en gång för ett 

möte, och sjuksköterskeexpeditionen flera gånger för inläsning och dokumentation. 

Läkarrummet och undersköterskeexpeditionen besöks sällan och när de besöks är 

det oftast kort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motsvarande principiella bild för undersköterskan (egentligen flera) visas nedan. 

Varje patient besöks oftare, och vanligen något längre, för omvårdnad, utdelning av 

mat med mera. Undersköterskan förflyttar sig också för att hämta mat och material, 

samt sköter viss dokumentation och inläsning i undersköterskeexpeditionen, som 

även fungerar som pausrum. Vid behov besöks sjuksköterskeexpeditionen. 
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Läkarens förflyttningsmönster ser återigen annorlunda ut – men på det motsatta sättet 

som visas i bilden nedan. Färre rörelser och färre besök, och längre sammanlagd tid 

på varje enskild plats. Läkarna spenderar dessutom en del tid utanför avdelningen, 

vilket inte framgår i figuren. Det gör att läkaren lättast hittas antingen hos patient 

under de rutinmässiga patientbesöken, eller på läkarrummet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammantaget för alla roller bildas, som visas nedan, ett mönster där olika roller över-

lagras varandra. Vissa personer är relativt lätta att hitta då man ganska väl vet var 

dom är. Medan för att hitta andra måste man ha bra överblick över hur de förflyttar 

sig på avdelningen - om det är mindre bråttom kan det vara effektivt att stå vänta i 

korridoren. En del av denna överblick är tidsberoende, till exempel är medicin-

rummet strategiskt läge om man söker en sköterska vid tiden för medicinutdelningen. 
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Annars är sjuksköterskeexpeditionen vanligen bästa platsen att söka en sköterska på. 

Särskilt undersköterskor kan vara svåra att finna om man inte har god överblick över 

var de har rört sig i systemet – en överblick som även ger information om var 

hon/han troligen kommer att befinna sig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den sammanlagda bilden ger en tidsfördelning för hur olika tid olika roller spenderar 

tid i expedition- eller läkarrum, mötesrum, medicinrum, patientrum och övriga platser. 

Vi bortser här från tid som förflyttningarna tar. Det är påtagligt hur stor skillnad det 

är i tid hos patient, och även i hur mycket samlad tid olika roller har. Samtliga roller 

har mycket tid hos patienten i förhållande till annat arbete, mest tid hos patient har 

undersköterskan. Ser vi på bilden utifrån en enskild patients synpunkt så framgår det 

att personalens tid hos en specifik patient är mycket begränsad. I figuren nedan visas 

att personalen till en överväldigande del är någon annanstans. För den enskilde pati-

enten är det oväsentligt om det är hos annan patient eller i annat rumsligt samman-

hang. Det är givet att tid hos en patient, i meningen att vara nära patient, begränsas 

än mer i lösningar med enbäddsrum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren visar på en inneboende problematik med den typ av arbete som vårdarbetet 

är. Varje patient vill ha mycket tid med personal men personalen måste fördela sin tid 

på flera patienter. Denna konflikt är personalen väl medveten om - samtidigt som 

man som personal måste lägga tid på inläsning, dokumentation och analys för att 
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sköta arbetet. Hur dessa olika arbetsmoment synliggörs blir därför en viktig fråga, 

liksom hur kontakt mellan personal och patient möjliggörs vid sidan om de mer 

givna besöken.  

 

I våra samtal i samband med den avdelning som här redovisas har framhållits att det 

är viktigt att undersköterskornas förflyttningar på avdelningen kan registreras av 

andra så att man har grepp om var hon/han kan hittas. För läkarna är det annor-

lunda, de behöver vara längre tid ifred på läkarrummet men samtidigt bör det vara 

möjligt att se att dom är där. Vidare får sjuksköterskorna en lättare situation om deras 

expedition ligger med god översyn över förflyttningsmönstret så att de lätt kan hålla 

sig informerade.  

 

Med dessa resonemang vill vi betona att tillgänglighet kan betraktas på olika sätt. 

Förflyttningar som görs ofta och direkt påverkar tid hos patienten – till exempel till 

och från medicinrummet i exemplet ovan – kanske bör effektiviseras genom korta 

avstånd. Men tidsvinsten är ofta marginell. Ett annat sätt att tänka är att det bör vara 

nära mellan rumsliga situationer som används akut, det vill säga mindre planerat. Och 

att förflyttningar som sker ofta, men inte sker i tidsnöd, kan vara längre och ge effekt 

i att man ser mer och blir mer sedd. 

 

Paradoxalt nog kan ökad tid på förflyttningar innebära att patienterna upplever en 

ökad personalnärvaro trots att tiden hos patient kanske minskar. Hur utfallet blir 

beror dock givet på hur personalen är visuellt tillgängliga för patienterna, vilket i hög 

grad är en fråga om lokalernas utformning. 

 

Arbetets uppläggning påverkar förflyttningarna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är inte endast skillnader i roller som leder till olika förflyttningsmönster, även 

sättet att organisera arbetet i övrigt och val av teknik påverkar. Principbilden ovan 
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visar sjuksköterskornas förflyttningar när arbetet med läkemedelsutdelning är upplagt 

så att en patients läkemedel iordningsställs i taget. Det leder till att sjuksköterskan 

efter varje patient återgår till medicinrummet för att hämta nytt till nästa patient. 

Detta upplägg ger stor säkerhet vid manuell hantering.  

 

Bilden nedan visar hur förflyttningsmönstret ser ut för sjuksköterskorna om upp-

lägget istället är att man har alla läkemedel med sig och går från patient till patient. 

Införandet av läkemedelsautomater innebär hög säkerhet även för denna modell. I 

båda fallen kan vi tänka oss att det är två sjuksköterskor med vardera fem patienter. 

Bilden är schematisk även i det avseendet att en sköterskas patientrum sällan ligger 

intill varandra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi förstår att med det nedre upplägget blir det färre förflyttningar och man sparar tid. 

Med det övre upplägget förbrukas mer tid men man vinner i ökad närvaro i kor-

ridoren och får därmed bättre överblick över verksamheten i stort. Det är intressant 

att så stora skillnader i förflyttningsmönster kan skapas genom vad på ytan kan verka 

vara såpass små tekniska skillnader. I följande avsnitt avser vi att utveckla vidare vad 

det får för konsekvenser för kommunikation personalen emellan, och då särskilt 

visuell kommunikataion. 

 

Att se varandra 

Hur mycket personalen ser varandra påverkas både av rena fysiska lösningar som av 

rutiner, liksom av hur de olika arbetsmomenten och arbetsplatserna är fördelade i 

rummet. Nedan visar vi en chematisk bild som visar hur förflyttningar påverkar 

informationen om var andra är och vad de gör. I övre korridoren står en person 

(cirkeln) som troligen hinner se en av de två som korsar korridoren. I nedre korri-

doren kan den som står i korridoren inte undvika att se att två personer passerar och 

de två kan också bli sinsemellan väl informerade om vad som gäller eller händer. 
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Nedan följer tre schematiska bilder som syftar till att visa hur förflyttningsmönstret 

påverkas av hur tvärförbindelserna mellan korridorerna ordnas. De fyra ringarna på 

vardera bild markerar personer och är placerade i samma lägen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I fallet ovan med en tvärförbindelse i mitten blir förflyttningarna koncentrerade och 

det blir stor skillnad i antalet personer i rörelse man ser om man befinner sig i ut-

kanten av avdelningen eller i mitten. Det blir också lätt att finna en strategisk position 

om man vill hitta en särskild person eftersom så mycket av rörelsemönstret sker via 

en och samma centrala korridor. 

 

Med två tvärförbindelser, som i fallet nedan, blir förflyttningarna mer utspridda och 

skillnaderna mellan informationen personer i olika lägen får minskar. Den vänstra 



 36 

tvärförbindelsen kommer att användas mer än den högra på grund av sitt mer 

centrala läge i det rumsliga systemet. Samtidigt som skillnaden i information mellan 

olika positioner minskar, är det svårare att finna en strategisk position för att få god 

överblick eller att lätt bli hittad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I fallet ovan med tre tvärförbindelser blir förflyttningarna inom avdelningen än mer 

jämnt fördelade och skillnaderna för personer i olika lägen minskar ytterligare. Det 

finns dock en baksida med fler tvärförbindelser. Söker man kontakt med en särskild 

person och har letat längs en korridor och går till den andra korridoren så vet man 

inte om personen man söker har använt en annan tvärförbindelse och därmed blir 

hopplös att finna.  
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Bilden nedan visar den visuella kontakten mellan personer i dokumentationsrummen 

och personer som rör sig i korridoren utanför (K 71-73). Beroende på position (läge) 

och åt vilket håll arbetsplatsen är vänd blir situationen mycket olika för de olika plats-

erna. Den som sitter vid positionen ”nere till höger” syns genom hela korridoren men 

kan kanske fokusera på arbetet då den är vänd åt annat håll, medan den som sitter vid 

positionen ”uppe till höger” är mindre exponerad men genast ser om någon närmar 

sig – kommer in i synfältet – såsom personen som flyttar sig i korridoren i figuren. 

Det skiljer sig också vem som lättast ser vem (den som sitter, eller den som rör sig). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden ovan visar istället hur mycket av korridoren som kan överblickas från respek-

tive dokumentationsrum (K 71-73). Graden av kontakt med förflyttningsrummet 

(korridorsystemet) visar sig vara mycket olika för geometriskt mer eller mindre exakt 

likadana rum, med lika stor andel glasväggar mot korridoren. 
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De röda ringarna i figuren nedan markerar person som sitter i vardera av de fem 

dokumentationsrum/expeditioner som finns på avdelningen (M 81-83). Röda streck 

markerar personer som rör på sig. Det är påtagligt hur olika tillgängliga dessa är, både 

visuellt och förflyttningsmässigt. Sitter man mer avsides blir man inte lika sedd och 

närvarande, däremot kan det vara lättare att koncentrera sig på långa frågor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här visas den yta som överblickas på avdelningen (B 87) från två lägen innanför 

entrédörrarna. En liten korridorförskjutning har mycket stor inverkan på hur god 

överblick som ges från entrén. 
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Vad ser man och hur når man 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta är ett experiment där vi förlagt en expedition så att den tar korridoryta och 

korridoren måste därför svänga förbi expeditionen (röda streck är rörelsevägar). 

Bilden visar vad två stående personer, de röda ringarna, ser av det rumsliga samman-

hanget. Det blir påtagligt att den som kommer in på avdelningen i detta fall ser den 

aktivitet som är på expeditionen. Dessutom blir det påtagligt hur de ytor som ligger 

till höger om expeditionen hamnar avsides i förhållande till det allmänna rörelse-

mönstret. Expeditionen får på detta sätt både ett centralt läge inom avdelningen och 

ett väl synligt läge från entrén i utkanten. 

 

Kontakten mellan vårdrum och korridor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den vänstra bilden beskriver hur den visuella kontakten är med en sluss eller kort 

korridor mellan vårdrum och korridor. Även om man som patient sitter eller står vid 

öppen dörr i vårdrummet hinner man nätt och jämt uppfatta att någon passerar utan-
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för om man har blicken riktad dit. Med en annan utformning av passagen, den högra 

bilden, skulle man under längre tid kunna överblicka situationen, det gäller både den 

som sitter/står på vårdrummet och den som passerar förbi. Poängen med den visade 

lösningen är att exponeringen av korridoren ökar, medan den bibehålls i patient-

rummet - vi kan säga att möjligheten att vara avsides i patientrummet behålls medan 

kontakten till korridoren ökar. En likformig breddning av öppning eller glas (det vill 

säga lika mycket i båda ändar av slussen) ger avkall antingen på kontaktyta eller på 

möjlighet att vara avsides. 

 

Verktyg för egna analyser 

För att underlätta denna typ av visuella analyser i en situation där förändringar på en 

avdelning diskuteras har vi utvecklat ett särskilt program som vi kallar SPOT Paths. 

Mjukvaran är utvecklad tillsammans med Pablo Miranda Carranza, som stått för 

bland annat programmeringen men också deltagit i hela utvecklingsarbetet. Det kan 

hämtas på nätet, www.arch.kth.se. 

 

Tanken är att vem som helst skall kunna använda verktyget för att bättre förstå hur 

utformningen av lokalerna med väggar och öppningar påverkar vad man ser när man 

är på avdelningen. Inte minst arkitekter och lokalplanerare bör kunna ha nytta av 

verktyget. Nedan visas två bilder från mjukvaran, en på en enskild isovist (jämför 

ovan), och en på en mer bearbetad analys som visar hur exponerad en förflyttnings-

linje är för ett antal utvalda punkter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verktyget ingår därmed i en mjukvarufamilj som samtliga har huvudnamnet SPOT 

och som fokuserar på hur kontakt och avstånd mellan ett urval positioner i rumsliga 

system ser ut. Denna version är särskilt utvecklad för att svara mot diskussionen i 

den här rapporten och för att vara särskilt användarvänlig. Det är värt att betona att 

det fortfarande är ett led i en kontinuerlig forskningsutveckling, och att det såsom 

gratis programvara inte kan ges samma support som kommersiell programvara. Med 

det sagt är den absolut redo att användas och kräver jämförelsevis små förkunskaper. 
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VII. Arbetets inbyggda motsättningar 
 
När man skall förändra eller bygga nya lokaler, i detta fall vårdlokaler, gör beställaren 

vanligen en förteckning över vilka behov man vill ha tillgodosedda. En sådan beställ-

ning brukar både innehålla vad lokalerna skall användas till, det vill säga en beskrivning 

av verksamheten, och önskemål om hur olika rumsliga delar bör kopplas till varandra. 

Vad gäller det sistnämnda vill man vanligen ha nära till det mesta. Då alla önskemål av 

detta slag inte kan tillgodoses när arkitekten försöker få ihop en bra planlösning måste 

vissa behov och önskemål urskiljas som varande viktigare än andra, det måste ske en 

prioritering.  

 

Det är just i denna diskussion och i detta skisserande av lösningar som man kommer 

att upptäcka att det finns motsättningar mellan olika önskade kvaliteter. Uppgiften 

blir att söka finna en balans som uppfattas vara rimlig och står sig över tid. Då denna 

balans mellan olika önskemål är direkt beroende av verksamhetens karaktär både i 

stort och smått är det viktigt att de som skall utföra vårdarbetet i de nya lokalerna så 

långt möjligt är delaktiga i dessa val och får chansen att förstå vilka konsekvenser för 

verksamheten och arbetsförhållandena som utformningen får. 

 

Detta avsnitt handlar om några av de motsättningar som vi funnit i samtal med 

vårdpersonalen. Med vår begränsade erfarenhet kan vi inte svara för hur allmängiltiga 

de är men vi tror att många som arbetar inom vårdavdelningar kan känna igen sig. 

Givetvis finns fler exempel än de vi redovisar här. Vi är i alla händelser övertygade om 

att det är nyttigt för alla parter att diskutera krav av detta slag och söka komma fram 

till hur en bra balans kan skapas när en vårdavdelning utformas. Nedanstående syftar 

således till att bidra till den interna diskussionen inom vården och till diskussionen 

mellan vårdfolket och de som ritar, bygger och förvaltar vårdbyggnaderna. 

 

Samspelet och tillgängligheten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har sagt att samspelet med andra är central i vårdarbetet. Man måste samspela för 

att vårdarbetet skall fungera. Det är även i samspelet man kan känna av bekräftelsen 
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från andra. Möten med andra innebär även att man utsätts för andras tankar och 

kanske får anledning att ompröva sitt eget tänkande. För en del kan det emellertid bli 

för mycket kontakter vissa tider och då kan det kännas som att man blir ett offer för 

alla andras behov av att få stöd och hjälp. För andra kan det vara lättare att själv 

påverka kontakterna med andra.  

 

Vi har också sagt att det ingår i vårdarbetet att vara tillgänglig. Inte minst då det 

arbete man utför inte kan planeras helt i förväg måste man som vårdpersonal vara 

öppen för ändrade planer och nya prioriteringar. Men vårdarbetet är även tanke-

krävande och kräver koncentration vid flera tillfällen under ett arbetspass.  

 

Vi föreslår att man strävar efter rumsliga lösningar som gör att man får balans mellan å ena sidan 

en interaktion med andra som man kan styra och å andra sidan en tillgänglighet som man kan 

reglera. 

 

Utbytet och det sociala sammanhanget  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser vi till innehållet i samspelet inom vårdavdelningen kan vi tänka oss en skala som 

går från renodlat kunskapsutbyte till mer allmänna samtal – det sista inte minst 

viktigt för att bygga upp ett vad som brukar kallas socialt kitt. Ser vi till frekvensen 

handlar interaktionen mer sällan om att utveckla ny kunskap, det handlar rimligen 

oftast om att bekräfta given kunskap och givna förhållanden. Detta är viktigt för att 

få flyt i det dagliga arbetet. Och det är denna vardagliga kommunikation som skapar 

förtroende för personerna i omgivningen, vilket innebär att man kan bli beredd att ta 

upp även svårare, omdömesrelaterade frågeställningar med andra.    

 

Sedan finns en ständigt pågående kunskapsproduktion utanför avdelningen. All 

personal får del av den på olika sätt, genom kontakter, kurser, konferenser och 

tidskrifter. Men det är särskilt läkarna som har till uppgift att hålla sig ajour med 

kunskapsfronten i det globala sammanhanget. Det innebär att de behöver utvecklade 

gränssnitt mot andra nätverk och att dessa kontakter kan hanteras som långa frågor. 

 

Socialt utgör vårdavdelningen i vissa avseenden en egen värld. Det sker givet ett 

utbyte av personal och kunskaper med omgivningen men varje avdelning har sin 
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kultur. Sedan finns undergrupper, framförallt av två slag. Den ena är uppdelningen 

som baseras på rollerna läkare-sjuksköterska-undersköterska. Den andra är uppdel-

ningen som baseras på hur arbetet organiseras, att personalen delas in i olika team 

och lag.  

 

Om så gränsen mellan rollerna kan uppfattas vara bestämd på flera sätt är gränserna i 

den andra grupperingen mer föränderlig. Det sammanhänger med att behovet av att 

organisera arbetsstyrkan i skift så att avdelningen är bemannad alla timmar i veckan 

framtvingar ständiga omgrupperingar. Det innebär att man får lära sig arbeta med alla 

andra vilket både ger flexibilitet och tydliggör och standardiserar arbetssätt.  

 

I det dagliga arbetet finns dock två sociala nivåer som man som personal behöver 

förhålla sig till, hela avdelningen respektive arbetsgruppen. Kraven på effektivitet gör 

att man på olika sätt tvingas fokusera på relationerna inom arbetsgruppen. Här kan vi 

se hur gruppens egna dokumentationsrum spelar roll för effektiviteten. Samtidigt 

som vi vet att den traditionella, centrala sköterskeexpeditionen fungerade som ett 

socialt nav för alla. Även om överläkarna tillbringar minst tid inom avdelningen så 

visste de att det var i första hand här man kunde hitta den man söker. 

 

Vi föreslår att man strävar efter rumsliga lösningar som både bidrar till utvecklingen av det sociala 

livet på avdelningen och stimulerar till utveckling av ny kunskap.  

 

Effektivitet och distans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effektivitet är ofta liktydigt med att spara tid. Att spara tid är att inte göra onödiga 

saker, att fokusera på aktuell uppgift. Men här finns en motsättning, man kan bli så 

upptagen av uppgiften att man inte ser omgivningen och upptäcker att det sker för-

ändringar som man borde känna till. För att få överblick behöver man lyfta blicken 

och se det större sammanhanget. Rent fysiskt kan det innebära att det inte räcker att 

man står där man står, vårdmiljön har inte den öppna karaktären, man behöver 

förflytta sig runt på avdelningen för att få bättre överblick över vad som är på gång. 

 

Vi kan förstå att det vanliga kravet på att saker och ting skall ligga nära så att man 

sparar gångtid är problematiskt. För det första kan allt inte ligga nära, det finns alltid 

något som kommer att ligga längre bort än annat. Hur man väljer att förlägga saker 
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blir en fråga om prioritering. För det andra bör även andra effekter av gångavstånd 

än tidsåtgång vägas in när man förlägger arbetssituationer till olika lägen. Även rum 

som man behöver gå till ganska ofta under en arbetsdag kan vara bra att förlägga lite 

längre bort, i det rumsliga systemets utkanter. Ett mer utspritt förflyttningsmönster 

ökar chanserna att man får information om var kollegor är och vad de gör. Givetvis 

spelar utformningen av väggar och öppningar roll, med mer eller mindre glas kan den 

visuella tillgängligheten påverkas. 

 

Vi föreslår att man strävar efter rumsliga lösningar som på ett genomtänkt sätt skapar förflytt-

ningar som bidrar till överblick och stärker avdelningen som ett kunskapsmässigt sammanhang. 

 

Tid på dagen och bemanningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns en given puls på en vårdavdelning. På förmiddagen är det som intensivast, 

det är mycket personal och det är då man har mest kontakt med patienterna. På 

eftermiddagen är det lugnare, mer enskilt arbete men också kontakter med omvärld-

en. Så på natten är det ofta tyst, flertalet patienter sover förhoppningsvis och 

bemanningen är begränsad till ett minimum. Motsvarande skillnader finns även 

mellan vardagar och veckosluten. Men personalen skall ändå fungera, socialt, 

kunskapsmässigt och ha överblick oavsett hur många man är.  

 

Dessa variationer i bemanning och intensitet gör det svårt att utforma en avdelning 

så att den fungerar bra för alla lägen. En lösning som ger god närhet och kommu-

nikation för en större personalstyrka kan bli tom och ödslig för en mindre – 

samtidigt som det omvända gäller om lösningen är anpassad till den mindre gruppen, 

då kan det bli trångt och stökigt.  

 

Ett exempel är om arbetssituationer decentraliseras. Under dagtid kommer de att 

ligga nära annan personal och patienter. Men när bemanningen är glesare kan det bli 

långt till både kollegor och patienter. En indirekt effekt kan därmed bli att det är 

svårt att hitta varandra. 

 

Vi föreslår att man strävar efter att konsekvenser av skillnader i bemanning och arbetsbelastning 

under dygnet och veckan hanteras insiktsfullt när rumsliga lösningar utformas.  
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Patientens rumsliga och sociala situation 

Hittills har vi uppehållit oss vid personalens situation, givet dock att patienterna finns 

med i dessa resonemang då hela verksamheten är tillägnad dem. Det går givet att 

göra motsvarande bilder av motsägelsefulla krav utifrån patientens perspektiv. Här är 

ett exempel. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patienten tillbringar ofta den mesta tiden i sängen. Finns andra i samma rum finns 

möjligheter till socialt utbyte. Och till irritationer. Patienten hör ju egentligen inte 

hemma på sjukhuset, patientens sociala sammanhang, det vanliga, finns utanför 

sjukhuset. Från det sammanhanget kommer man förhoppningsvis och hälsar på, 

relationen underhålls - även om det inte känns särskilt bekvämt för någon. För dem 

som ligger på avdelningen endast några dagar är detta vanligen inget större problem. 

För de som ligger längre tid, i veckor, spelar personalen en allt viktigare social roll.  

 

En fråga är hur gränssnittet ser ut mellan rummet och det som är utanför vårdrum-

met. Kan man ligga i sängen och se personalen? Hur kan den rumsliga isoleringen av 

bakteriella skäl minimeras? 

 

En annan fråga är hur man får kontakt med personalen när man är uppe och rör på 

sig. Det kan i första hand gälla att se och bli sedd, i andra hand att samtala. De 

dagrum som finns används, vad vi erfarit dagtid, sällan. De ligger ofta vid sidan av 

det sociala livet på avdelningen. Om dagrum förläggs så att det finns visuell kontakt 

med till exempel sjuksköterskeexpedition, där ju arbete pågår mer eller mindre 

ständigt, skulle vistelsen i dagrummet troligen bli mer attraktiv, ge större trygghet. 

 

Vi förslår att man beaktar patientens kontakt med personal och andra patienter både när 

patienten är på rummet och när patienten är uppe och rör på sig – och att nya lösningar som 

förbättrar kontakten prövas. 
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VIII. Avslutande kommentarer  
 

Avsikten med denna skrift är inte att vi som forskare ska presentera en lösning på 

hur lokalerna bäst skall ordnas för att stödja samarbetet inom en vårdavdelning. Vi 

har nämnt flera skäl till att det vore fel att göra detta till en fråga om sakkunskap. Att 

formge en så komplex miljö som en vårdavdelning kräver att en rad överväganden 

görs, val som är svåra att göra om man inte känner verksamheten väl. Samtidigt kan 

de som är erfarna vara så vana vid att det är på ett visst sätt och då bli hemmablinda 

för nya lösningar. Vidare vet vi att hur förhållanden värderas skiljer sig mellan indi-

vider så det handlar sällan om att erfarenheten pekar ut en bästa lösning. 

 

Än viktigare är dock, menar vi, den poäng som vi försöker lyfta fram i den här skrift-

en. Den poängen är att det finns en rad olika önskemål och krav som inte bara kan 

värderas olika, de kan dessutom vara i konflikt med varandra. Det är exempel på 

sådana motsägelsefulla krav som vi lyft fram i avsnittet VII. Vi är övertygade om att 

en diskussion kring krav av detta slag är nyttig för den process som skall leda fram till 

att man utformar en vårdavdelning. Givetvis täcker dessa inte in alla frågor som 

behöver upp på bordet. Men en del av de frågor som handlar om förutsättningar för 

ett fungerande samarbete. 

 

Med detta sagt kan vi ändå peka på några insikter som vi uppfattar som centrala. 

 

 Det är uppenbart att man på en vårdavdelning får mycket information om vad 

som händer genom att röra sig i systemet. Ju mer man rör sig ju mer uppdaterad 

blir man och därmed blir det lättare att hitta den person man med kort varsel 

söker. 

 

 Det är påtagligt att det finns en konflikt mellan att alltid vara tillgänglig (för pati-

enter och andra) och att arbeta koncentrerat med dokumentation. Och att all 

personal behöver stunder av ostördhet, för vissa roller är de stunderna inte så 

långa, för andra längre. 

 

 När patienten är sängliggande ser han/hon endast vad som försiggår i rummet. 

Med stängda dörrar hör man inte heller om det är folk i närheten. Från integri-

tetssynpunkt är det bra att man inte alltid kan bli sedd utifrån av andra. Men för 

att öka tryggheten borde det gå att utveckla nya lösningar för gränsen mellan rum 

och korridor. 

 

Därutöver kan det finnas anledning att kommentera begreppen flexibilitet och 

generalitet. Det är vanligt att man önskar sig maximal flexibilitet när man skall utforma 

vårdbyggnader. Det är begripligt, man vet ju så lite om hur vården kommer att 

förändras framöver och det blir viktigt att så stora investeringar kan anpassas till den 

teknik och organisation som hör framtiden till. 
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Det måste dock klargöras att det finns ingen total flexibilitet, det går inte att utforma 

en byggnad så att alla ändringar är möjliga. En byggnad har alltid en struktur, en upp-

byggnad med trapphus och vertikala schakt med mera som låser handlingsutrymmet. 

Och vissa mått är låsande, det gäller husbredder och takhöjder. Sedan kan givet 

bärande system utformas så att det är olika lätt att flytta väggar och installationer kan 

utformas så att försörjning av olika media lätt kan ändras och kompletteras. 

 

Vi menar att det finns poänger med att mer ägna sig åt vad som ger en byggnad 

generalitet. Med generalitet avses här att utformningen medger att lokalerna används 

på flera olika sätt. Man kan säga att generalitet ger handlingsutrymme för föränd-

ringar i verksamheten utan stora förändringar av det byggda. Flexibilitet är på 

motsvarande sätt att det går att göra förändringar i det byggda för att möta nya krav 

från verksamheten. 

 

En byggnad som är generell är sällan perfekt för sin aktuella användning. En mer 

skräddarsydd byggnad kan vara mer effektiv – men vanligen för en kort tid innan 

verksamheten (återigen) förändras. Den grundläggande robustheten det handlar om 

innebär många gånger att man får använda lite av skohorn för att få aktuell verk-

samhet att fungera i givna lokaler, generaliteten har sitt pris så att säga. Huddinge 

sjukhus är ett mycket intressant exempel på en generell byggnad – med sina för- och 

nackdelar. 

 

 

*   *   * 

 

 

 

 

Lycka till med förändringsarbetet! 
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BILAGA: Rumsliga analyser 
 

De rumsliga analyser som ligger till grund för mycket av tankesättet i den här rap-

porten brukar kallas för rumslig konfiguration och bygger på en förståelse av rum och 

rumsanvändning som fysiskt relationell. Det vill säga, att minst lika viktigt som det 

enskilda rummets form är för hur vi använder oss av olika rum är hur rum är rela-

terade till varandra. I en lägenhet har vi till exempel ofta vardagsrum och kök 

centralt, medan sovrum ligger avsides, ”djupt”, i det rumsliga systemet. Vissa aktivi-

teter passar också att ha i genomgångsrum medan andra inte. Det sätt som rum är 

förbundna med varandra på genererar såväl nödvändiga som rimliga förflyttnings-

mönster – nödvändiga så till vida att kommunikation mellan två olika rum kan 

krävas, rimliga så till vida att vissa vägar kan föredras framför andra, varvid hur långt 

och krångligt det upplevs att förflytta sig mellan två rum påverkar hur ofta det görs. 

Den teoretiska grunden för detta sätt att analysera rumsliga system lades i The Social 

Logic of Space av Bill Hillier och Julienne Hanson (1984), men har utvecklats och 

förändrats betydligt sedan dess, både tekniskt och teoretiskt (t ex Hillier, 1996; 

Hanson, 1998; Turner & Penn, 1999; Hillier, 2003; Hillier, Yang & Turner, 2012). 

Forskningsfältet som etablerats brukar benämnas ”Space syntax.” 

 

Syftet med den här bilagan är dels att kort introducera detta tankesätt och den typ av 

analyser som görs inom fältet, dels att visa exempel på hur dessa kan se ut, dels att 

visa hur vi har arbetat med analyserna och verktygen under projektets gång. Denna 

bilaga blir med nödvändighet mer teknisk och mer akademisk till sin karaktär. Den 

riktar sig till den som vill förstå hur vi arbetat och vår forskningsmässiga hemvist. Vi 

kommer att ganska direkt fokusera på just den typ analyser vi arbetat med, och där-

med lämna andra typer av analyser som är vanliga i fältet därhän.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den typ av analys som vi främst arbetat med i detta projekt bygger på isovister (Tandy, 

1967; Benedikt, 1979), vilka använts och presenterats tidigare i rapporten och kan 

liknas vid synfält även om de rent formellt är ett sätt att fånga den yta som är direkt 

förbunden med en viss punkt, såsom visas i figuren ovan. Denna formalitet blir 

viktig att komma ihåg framöver, eftersom isovistbaserade analyser inte bara används 
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för att mäta visibilitetsförbindelser, utan också till exempel hur man kan röra sig i 

rummet. Isovisten i figuren ovan är hämtad ur den mjukvara som utvecklats inom 

ramen för detta projekt.3 

 

Flera isovister kan ritas i samma figur för att jämföra visibiliteten från olika platser, 

och också för att se vilka punkter som ser varandra, och så vidare såsom exempli-

fierat i figuren nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hjälp av ett digitalt, rumligt analysverktyg benämnt Depthmap (Turner & Penn, 

1999; Turner, Doxa & Penn, 2001; Turner, 2003) kan man med hjälp av analys av iso-

vister beskriva hur olika rum ligger i förhållande till varandra.4 Mjukvaran delar in ytan 

i punkter efter ett rutsystem och räknar ut hur många punkter som varje punkt har 

förbindelse med i hela det studerade systemet. Förbindelserna mellan punkterna viktas 

så att direkt förbindelse, det vill säga rak linje mellan punkterna, är starkare än om 

förbindelsen måste krökas runt hörn för att nå mellan punkterna. Kräver förbindelsen 

två krökar runt hörn blir förbindelsen än svagare, och så vidare. Detta räknas i antal 

steg och kallas djup. I figuren nedan, som exempel, jämförs två situationer med två 

punkter vardera samt deras isovister (grå yta).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I den ena finns en direkt förbindelse: punkterna befinner sig i varandras isovister. I 

den andra finns en indirekt förbindelse, isovisterna täcker varandra, men för att kunna 

                                                
3 Mjukvaran ”SPOT Paths” är programmerad av Pablo Miranda Carranza, KTH Arkitekturskolan. 
4 Depthmap kan laddas ned från https://github.com/SpaceGroupUCL/Depthmap. 
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förbinda punkterna måste ett hörn passeras, och ett större avstånd upstår (illustreras 

som en halvtransparent punkt). Figuren är från en av de tidigaste artiklarna om 

isovistanalys inom space syntax (Turner, Doxa, et al, 2001, s. 107). 

 

Det går på detta sätt att bygga vidare med ytterligare djup (där fler punkter skulle 

behöva läggas till för att skapa förbindelser), och på så sätt går det att tänka konfig-

urativt djup i isovistanalys: varje extra punkt som behövs ökar det konfigurativa 

avståndet. I mjukvaran görs beräkningen för alla punkter i systemet. I den mest 

använda formen av analys beräknas snittdjupet för alla punkter till alla andra punkter. 

De ytor med punkter som har stort snittdjup till alla andra punkter ges blå färg och 

de ytor som är närmast förbindelser med andra punkter ges röd färg. Däremellan 

finns en skala med grönt och gult. Ofta säger man att röda ytor är väl integrerade, det 

vill säga nära eller centralt, medan blåa ligger segregerat, det vill säga perifert eller 

avsides (Hillier, 1996). 

 

Dessa rumsliga analyser görs vanligen för att visa antingen framkomligheten för 

förflyttningar eller vad ögat ser, det vill säga den visuella tillgängligheten. Vilken av 

analyserna som bör göras är beroende på vilken fråga som undersöks, men ofta är 

samspel och kontraster mellan dessa viktiga för att förstå hur ett system fungerar 

(Hanson, 1997; Koch, 2010, 2012a; Dalton & Dalton, 2009). Just detta samspel, i 

både kontrasterande och förstärkande betydelse, är något som återkommit ofta i den 

här rapporten. Rapporten är också en del i att utveckla förståelsen för ”starkt prog-

rammerade rum”, det vill säga där organisation och funktion starkt påverkar hur 

förflyttningar och lokaliseringar ser ut (t ex Hillier & Hanson, 1984; Sailer, 2007; 

Peponis et al, 2007; Penn, Desyllas & Vaughan, 1999; Blombergson & Wiklander, 

2006; Steen, 2010; Steen & Markhede, 2010). Detta kan jämföras med till exempel 

stadsrummet där gaturummet och tillgänglighetsstrukturen tenderar att spela mycket 

större roll för var olika aktiviteter sker.  

 

Utgångspunkten har varit att förstå och beskriva samspelet mellan program och rum, 

och hur dessa tillsammans skapar olika förutsättningar och möjligheter, med fokus på 

hur det stödjer verksamheten genom att skapa eller underlätta visuell kommunika-

tion. Det skiljer sig från många andra studier som ofta fokuserar mer på att förstå hur 

mönster uppstår i aktiviteter ”som ett resultat av rummets konfiguration”. Det finns 

studier inom fältet som ställer liknande frågor som har gjorts i det här projektet, men 

de är än så länge relativt få. Särskilt noterbart för denna rapport är parallell forskning 

som rör vårdmiljöer (Heo, et al, 2009; Lu, Peponis and Zimring, 2009; Cai & 

Zimring 2011; 2012). 

 

Det här har lett till att det nya verktyget (SPOT Paths) kan visa, till exempel, hur 

exponerad ett gångstråk är utifrån vissa punkter – och att det kan göra det i realtid – 

det vill säga det går att flytta, lägga till, och ta bort väggar, gångstråk, och isovister 

och direkt se hur situationen förändras. Ett exempel på hur en sådan exponerings-

analys kan se ut ser vi nedan. Liksom andra analyser går det också att vända på: det är 

också en bild av vilka delar av korridoren från vilka man ser flest av de utplacerade 

isovist-punkterna.  
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För att ytterligare förtydliga hur vi arbetat och resonerat kan vi återvända till de olika 

avdelningarna och visa exempel på hur olika analyser kan se ut, och i enkelhet disku-

tera vad vi undersökt i dem eller lärt från dem. Vi visar därför inte samtliga analyser, 

eller samma typ av analyser, för alla avdelningar, utan går igenom avdelningarna för 

att ge en bild av metoden. Det kommer dock att leda till viss jämförbarhet för den 

som så önskar. Vi börjar med den grundläggande frågan som vi redan berört: analys 

av visibilitet, och analys av förflyttningsstruktur. 

 

Medicinsk akutvårdsavdelning: Förflyttning och Visibilitet 

Bilden nedan visar den medicinska akutvårdsavdelningens tillgänglighet vad gäller 

förflyttningar. De röda ytorna är de lägen som relativt sett ligger nära alla andra delar 

av det rumsliga systemet, mätt som antalet hörn som måste rundas. De punkter längs 

korridorerna varifrån det går att röra sig även på tvären till den andra korridoren blir 

markant mer centrala i systemet. Från alla andra platser i korridoren måste man 

runda dessa strategiska punkter för att nå den andra korridoren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden nedan visar motsvarande för den visuella överblicken. Skillnaden beror på att 

man inte kan gå genom glas men se igenom. I denna avdelning har man också med-

vetet jobbat just med att öka den visuella kommunikationen inom ramarna för en 
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”traditionell” avdelning, vilket syns på resultatet. Det kan vara av intresse att se hur 

centraliteten (integrationen) förskjuts mot ljusgårdarna och det genomgående team-

rummet jämfört med fallet för förflyttning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till viss del kan det också ses att det är ganska lätt att få en överblick över 

korridorssystemet – korridorerna är visuellt nära förbundna – medan det för förflytt-

ningar är ett något djupare system. Särskilt märkbart är också de två mindre, centrala 

teamrummens (i mitten till vänster om stora rummet) olika roller i sammanhanget – 

väl visuellt integrerat, men mer perifera i förflyttningssystemet. Denna analys blev 

viktig för diskussionen i avsnittet ”vad ser man och hur når man”, och ”Tillgänglig-

hetens olika dimensioner”, och behandlas vidare i paperet ”Analysis of Strongly 

Programmed Workplace Environments (Koch & Steen, 2012a). 

 

Stamcellstransplantation: Dörrar, Fönster och Slussar 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I en enkelsidig lösning blir förutsättningarna annorlunda. Dels kan man se att korri-

doren får en mer likartad roll i hela sin utsträckning då den inte har/behöver ha 
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förbindelsepunkter till annan korridor. Alla rum längs korridoren får därmed ett mer 

lika läge i det rumsliga systemet. Samtidigt vet vi att i en avdelning som denna 

används luftslussar för att minska infektionsspridningen. För att simulera dörrar kan 

vi översätta dem till konfigurativt avstånd. Lättast är att ge dem ett djup som är lika 

stort som att gå runt ett hörn, och då framträder en annan bild som visas nedan. 

Korridoren är fortfarande relativt homogen, men rummen bakom en sluss blir mer 

avsides än om rummen har direkt ingång. Slussens utformning gör också att vissa 

rum längs fasad blir mer avsides än andra. Översättningen av en dörr till detta 

avstånd har visat sig ge goda resultat i andra studier då rumsstruktur och förflyttning 

studerats; det vill säga, den rumsliga analys som gör en sådan översättning motsvarar 

bäst det faktiska observerade förflyttningsmönstret (Koch 2005; 2009a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dock är det skillnad på dörrar och dörrar. Expeditioner, dagrum, och andra utrym-

men har ofta öppna dörrar, medan slussarnas roll är att vara stängda för att minska 

smittrisken. För att förstå detta kan vi jämföra figuren ovan med om vi bara över-

sätter slussdörrar till avstånd, det vill säga de dörrar som är stängda under större 

delen av dagen – såsom är gjort i figuren nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precis som logiken säger blir skillnaden mellan rummen som används av personalen (i 

kärnan, mot ljusschakten), vanligen med öppen dörr, och vårdrummen (mot fasaden) 
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större. Men det blir också en tydlig skillnad på undersköterskornas arbetsrum och 

pausrum (längst till vänster mot fasaden) och vårdrummen. Samtidigt som detaljerad 

information av detta slag ger mer precision i analysen gäller det att komma ihåg att 

vissa variabler, såsom detta med öppen eller stängd dörr, kan ändras från dag till dag 

och kanske variera på ett oöverblickbart sätt. 

 

Figurerna ovan är för förflyttningar. Detta kan jämföras som i nästa figur med de 

visuella relationerna. Många vårdrum har fönster i dörrarna, och också i dörrarna in 

till slussen. I analysen nedan är dessa visuella relationer betraktade så att dörrar med 

fönster inte har översatts med avstånd, medan dörrar utan fönster har översatts med 

avståndet att gå runt ett hörn.  

 

Vi kan se att bilden av vilka vårdrum som ligger avsides blir en annan än om vi 

betraktar alla dörrar likvärdiga som vi gjorde i analysen ovan. Avsaknaden av glas i 

dörrarna längst in i korridoren (till höger) gör att de visuellt ligger mer avsides. Dessa 

analyser har bland annat bidragit till diskussionen i avsnittet ”Kontakten mellan 

vårdrum och korridor”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastrocentrum och Transplantationskirurgiska avdelningen – 

avdelningar med ny struktur 

Med det ovan beskrivna kan sedan jämförelser göras mellan avdelningar med äldre 

lösning och sådana som nyligen genomgått ombyggnad. Det har varit särskilt intres-

sant i projektet då ett av målen med denna förnyelse har varit just att öka den visuella 

kommunikationen, samtidigt som man har strävat efter att skapa större närhet till 

patienter och att fördela arbetet på flera olika platser som till viss del är skräddar-

sydda för olika arbetsmoment. Dessa lösningar med dokumentationsrum i glas, 

kombinerat med andra utrymmen för annan aktivitet såsom möten, har drivit på en 

utveckling som många på sjukhuset säger sig vilja ta del av.5 

                                                
5 Enligt de intervjuer som genomförts under projektets gång och i samtal med ledningen för olika 

enheter. 
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Vi inleder med att visa Transplantationskirurgiska avdelningen (K87-89) som i likhet 

med de tidigare visade avdelningarna har två raka korridorer, med dokumentations-

rummen i glasboxar i anslutning till innergårdarna. Visibiliteten utvecklar sig då som 

figuren nedan – även om korridorerna fortfarande är de mest integrerade kan man se 

hur dokumentationsrummen är betydligt mer visuellt tillgängliga (gröna till gul-

orangea i färgskalan) än många av personalutrymmena på Medicinska Akutvårds-

avdelningen och Avdelningen för Stamcellstransplantation. Skillnaden är något 

mindre jämfört med de mest centrala rummen på Medicinska, men ändå påtaglig. 

Särskilt är de betydligt mer visuellt tillgängliga än andra arbetsrum, vilket kanske är 

viktigare än det faktiska värdet.  

 

Det är också viktigt att komma ihåg att färgerna visar relativa värden - eftersom 

strukturen är allmänt mer integrerad i Transplantationskirurgiska avdelningen är de 

inom avdelningen relativt mer integrerade delarna än mer integrerade jämfört med de 

tidigare exemplen. Samtidigt kan vi se hur små skillnader i öppenhet skapar skillnader 

mellan korridorerna. Resultat av den här typen ligger till grund för delar av 

diskussionen i avsnittet ”att se varandra”, särskilt vad gäller teamrum/expeditioner. 

 

I jämförelse har Gastrocentrum en strukturell skillnad i att den ena korridoren försetts 

med en vinkel, vilket har fått två tydliga effekter: det har skapat en hierarki mellan 

korridorerna där den ena är betydligt mer integrerad än den andra, men samtidigt har 

det gjort så att det uppstått en skillnad mellan olika dokumentationsrum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paradoxalt har den visuella integrationen av dokumentationsrummen ökat i den 

korridor som fått minskad integration. Det är på det stora hela logiskt då rummen i 

stort nu ligger ”i” korridoren istället för ”bredvid” men är värt att påpeka, eftersom 

det skapar olika förutsättningar i de olika sidorna av planen (jfr. Hillier, 1996, särskilt 

”The laws of the field”; Hillier, 2003). Det här är en av de faktorer vi tagit fasta på i 

våra experiment, såsom i avsnittet ”Vad ser man och hur når man”, där vi redovisar 

ett experiment som laborerar med just denna effekt och förstärker den avsevärt. Vi 

återkommer till det experimentet nedan. 
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Organisationen och rumsstrukturen 

Vissa avdelningar är i själva verket uppdelade i mer än en rumslig del. Så är fallet till 

exempel med Transplantationskirurgiska avdelningen, som består av två underavdel-

ningar med varsin korridor. Till skillnad från Stamcellstransplantation (B87) är det 

dock inte frågan om en fysiskt avdelad enkelkorridor, utan de två avdelningarna delar 

på mycket av det gemensamma men har en strikt uppdelning vad gäller patienter och 

vissa andra delar. Därför kan det vara av intresse att inte bara förstå ”grundstruk-

turen”, eller rummets fysiska struktur, utan att studera strukturen på rummet inom 

ramen för det som är dagligen tillgängligt och använt av avdelningen. Detta har visat sig bättre 

motsvara hur rummet används i vissa avseenden (Markhede & Steen, 2006) än en 

analys av rummet ”som helhet”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det visar sig, kanske inte överraskande, att den korridor som är central i avdelning-

ens arbete också får en mer integrerad roll. Kanske något överraskande däremot, 

hamnar patientrummen inte självklart mer centralt i systemet, den andra korridoren 

förblir mer central liksom dokumentationsrummen i den. För kommunikation och 

utbyte mellan personalgrupperna kan det här ses som mycket positivt – istället för 

stark separering ingår systemen i samma övergripande tillgänglighetsstruktur men 

med vissa förbehåll. Till viss del är det också positivt ur patientrumsperspektiv – 

eftersom vi diskuterar visuell tillgänglighet, vilket till viss del motsvarar exponering, är det 

ofta av integritetsskäl önskvärt att hålla visibilitetsintegrationen relativt sett nere; dvs 

att hålla patientrummen visuellt avsides, även om de i meter räknat ligger nära 

dokumentations- och arbetsrummen. 

 

Förändringsexperiment 

Vi avslutar avsnittet med att visa på hur vi använt verktyget för att prova vad som 

händer om man genomför förändringar, ibland ganska hårdhänta. Anledningen till att 

ta med dessa är dels för att visa på den vetenskapliga, analytiska sidan av sådana 

resonemang och på vilka grunder vi uttalar oss om detta, men också för att ge en 
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liten fördjupning till en del av de tidigare resonemangen.  Vi nöjer oss med att visa 

två experiment, eftersom syftet inte är att redovisa samtligt underlag utan principerna 

och arbetssätten. Dessa experiment har bidragit till diskussionen i avsnitten ”Att se 

varandra” och ”Hur ser man och vad når man”.  

 

Experimentens validitet och resonemanget kring resultaten grundar sig å ena sidan i 

gedigen bakgrund av analyser av olika miljöer och den inverkan den rumsliga kon-

figurationen har på rörelse- och kommunikationsmönster (e.g. Steen, 2000; Koch, 

2005, 2009a; Markhede & Steen, 2006; jfr. Cai & Zimring 2012) och å andra sidan på 

diskussioner med personal om hur de ser på de framlagda experimenten, och hur de 

tror det skulle påverka deras arbete. Experimenten har premierat principiell tydlighet 

och är därför ofta varit överdrivna, för att utkristallisera principiella frågor och 

komma från bördan av att vara inlägg i diskussioner om faktiska lösningar. De har 

också varit centrala i att förstå handlingsutrymmet i den struktur som finns på 

Karolinska Sjukhuset i Huddinge (jfr Shpuza, 2006; Hillier, 1996, 2003). 

 

Det första experimentet som vi redovisar är en förändring av Gastrocentrum där vi 

provade med att öka och minska kommunikationen mellan korridorerna. Avsikten var 

att se hur det påverkade tillgänglighetsmönstret i stort. Därmed framstod med allt 

större tydlighet att antalet förbindelser hade större inverkan än till exempel bredden på 

den enskilda förbindelsen, upp till en viss gräns. Genom att till exempel begränsa tvär-

förbindelsen till bara en kommunikationskorridor i mitten syns tydligt inte bara kom-

munikationen mellan korridorerna påverkas, även de enskilda korridorerna förändras 

och det blir en tydligare skillnad mellan ”mitt i” korridoren och korridorens ändar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det skapar också större skillnad mellan olika patientrum, och kanske än mer mellan 

olika dokumentationsrum. Vissa av dokumentationsrummen hamnar avsides. Genom 

att förändra kommunikationsstrukturen på detta sätt kan vi alltså förändra karaktären 

på enskilda rum utan att göra några förändringar av dessa rum i sig, med extrema 

åtgärder kan den förändringen bli stor. Samtidigt kan det vara en rimlig lösning för 

enheter som har lite med varandra att göra. 
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Ett annat experiment bygger på den upplevda konflikten mellan en ”mottagnings-

expedition”, som ligger snabbt tillgänglig och lätt att hitta från entrén, och en 

”arbetsexpedition” som ligger centralt i avdelningen och nära till hands i det dagliga 

arbetet. För detta experiment stödde vi oss på skillnaden i att se och nå för att försöka 

åstadkomma båda samtidigt, samtidigt som vi undersökte konsekvenserna av detta. 

Delar av den undersökningen stödjer sig på skillnaden mellan Gastrocentrum och 

Avdelningen för Transplantationskirurgi som vi redovisat ovan.  

 

Vi utnyttjade effekten av förskjutning av rum ut i korridoren, och gjorde detta för ett 

rum som låg djupt i systemet från ingången, men jämförelsevis centralt i rörelse-

systemet. Samtidigt nyttjade vi att det går att styra besökare till en av två möjliga 

entréer, även om båda är glasade. Effekten blev att detta rum blev starkt visuellt 

tillgängligt från entrén, och tydligt centralt i det interna rörelsemönstret för avdel-

ningen, såsom visas i figuren nedan där den tidigare redovisade figuren (avsnittet 

”Vad ser man och hur når man”) jämförs med de tekniska analyserna som figuren 

grundar sig på (med förflyttningstillgänglighet och visuell tillgänglighet redovisat till 

vänster respektive höger).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtidigt uppstod en annan effekt, nämligen att ett mindre antal övriga rum (patient-

rum och arbetsrum) fick en mer avsides karaktär jämfört med andra. Detta kan ses 

som en kostnad eller en möjlighet; om avdelningen har behov av utrymmen som är 

mer ostörda är det en möjlighet - om avdelningen har behov av fler rum med likartad 

karaktär är det ett problem.  
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Det kan därmed bero både på variationen i patientbehov och på balansen mellan 

olika arbetsuppgifter hos de som arbetar på avdelningen om det är en förbättring 

eller försämring. Samtidigt är den nämnda effekten beroende av de grundläggande 

förutsättningarna som finns i sjukhusets stomstruktur, och effekten är därför inte 

allmängiltig utan kan bli större eller mindre beroende på sammanhang. 

 

Särskilt gynnsam blev effekten när rummen precis framför expeditionen togs bort för 

att skapa en öppen yta, varvid en visuellt och tillgänglighetsmässigt central plats 

skapades som också hade god kontakt med entrén. Möjligen erbjuder det möjligheter 

vad gäller dagutrymme med mera för patienter som söker kontakt med sin omgiv-

ning, eller bara indirekt sällskap och att få vara ”där andra är”, såsom diskuterat kort i 

avsnittet ”Att som patient vara uppe och röra på sig” ovan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avslutning 

Med detta har vi visat att de analyser som genomförts, och/eller bör genomföras, är 

beroende på frågan som ställs. Det skiljer sig om man vill ta reda på visuella samband, 

förflyttningssamband, eller strukturella förutsättningar. Det kan också vara så att 

skillnaderna mellan de olika fångar konflikter, eller fångar sådant som gör att vissa 

rum fungerar särskilt bra. Som vi diskuterade i inledningen så är det till exempel så 

att vissa situationer eller arbetsuppgifter mår bra av att vara nära (förflyttningssam-

band) men att ändå få vara avsides (visuella samband). Andra kanske gott kan ligga 

en bit ifrån de mest använda gångstråken så länge de är väl synliga i systemet. Slutlig-

en mår vissa typer av uppgifter eller situationer bra av att ha en liknande position 

visuellt och i förflyttningsmönstret, såsom sådant som kan göras snabbt när man 

ändå passerar – och därmed ser och påminns om – eller som kanske inte blir gjorda 

trots allt om de ligger för långt bort (jfr Koch 2009b, 2010; Steen 2010; Steen & 

Markhede 2010).  

 

En analys av visibilitet och förflyttningstillgänglighet blir därmed en komplex fråga 

som kan kräva ett flertal studier, där det inte finns en analys som ger ”svaret” – inte 

ens med mer avancerade metoder. Snarare så ökar antalet angreppssätt och alternativ 

med förfinade analysverktyg. Det visar också hur analysverktygen är anpassningsbara 

efter fråga och behov. 

 

Inte minst därför har detta projekt liksom denna rapport fokuserat mer på problem-

ställningen, och på att tydliggöra ett antal frågor som behöver behandlas, snarare än 

på att utveckla en än mer avancerad analysmodell. Frågorna är också formulerade för 
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att de skall gå att ställa utan mjukvara, men kunna skärpas om så önskas. Det är 

bakgrunden till att vi utvecklat mjukvaran SPOT Paths, som är en del i en 

mjukvarufamilj utvecklad på KTH under samlingsnamnet SPOT.6 Det är vår avsikt 

att denna mjukvara skall vara lättanvänd för alla användare, samtidigt som den har 

möjlighet att bli ett starkt bidrag till framtida forskning om byggnadskonfiguration.  

                                                
6 Andra i nuläget ingående mjukvaror är SPOT och SPOT19, vilka har redovisats i Markhede & Koch 

(2007), Markhede, Miranda Carranza & Koch (2010), samt Koch (2012b). 
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Figurer 
 

Samtliga figurer i denna skrift är framtagna av författarna särskilt för detta projekt, 

om inte annat anges. Undantagen listas här: 

 

Underlag för ritningsillustrationer har levererats av LOCUM. 

 

Interiöra fotografier av avdelningarna är tagna av Johan Garsten. 

 

Figur i avsnittet ”Rummet” är hämtad från Koch, Daniel, Structuring Fashion: 

Department Stores as Situating Spatial Practice (Stockholm: Axl Books, 2007). 

 

Flygfoto över Huddinge Sjukhus har försetts av Karolinska Universitetssjukhuset 

Huddinge. 

 

Depthmapfigurer och experiment för Gastrocentrum och Transplantationskirurgiska 

avdelningen är framtagna och genomförda av Henrik Markhede, inom ramen för 

projektet. 
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Summary 
 

This report is the result of a research project named ”To see and be seen in health-

care environments: User oriented design for visibility and cooperation in spatial 

systems for health care.” The project was financed by the Swedish governmental 

research agency Formas, the Karolinska University Hospital in Huddinge, Forum 

Vårdbyggnad, Västfastigheter i Västra Götalandsregionen and Locum. The project is 

part of the Formas-BIC-framework, and is in addition to this report also presented in 

academic publications.7 The study primarily concerns the conditions for communica-

tion and information exchange between personnel in hospital work, but has a 

broader, general aim as well. 

 

Concretely, the research project has consisted of empirical studies in the form of 

interviews and seminars, coupled with experimental work and analysis. Four care units 

at the Karolinska University Hospital in Huddinge were studied: Transplantation sur-

gery, Centre for Gastronomy, Stem Cell transplantation, and the Medical Emergency 

Care. In addition, the Emergency Ward was studied mainly through observations. 

 

Huddinge University Hospital is part of the Karolinska University Hospital. It is 

located some 20 minutes south-southwest of Stockholm in Flemmingsberg, in the 

municipality of Huddinge. It came to be as a result of an excessive need of health 

care buildings in the Stockholm Region in the late 1960s and construction began in 

the early 1970s, with a plan largely supported by a range of investigations into proper 

measures and systems for modular construction of healthcare environments in the 

1960s and 1970s (see e.g. Persson and Sjöqvist, 2010). Originally designed by Sven 

Lindholm and Karl-Åke Hellman at HLLS Arkitekter, it is constituted by an alter-

ation between two-atrium and three-atrium modules, interconnected by corridors 

and staircases. On the entrance floor, the connections are even provided with ‘street 

names’ to facilitate wayfinding for visitors, although the main method of orientation is 

the modular system of grids (M, C, K, P, B) and floors (1-8). Cross-modular move-

ment (i.e. between building volumes) is possible on all floors, whereas moving 

through modules is not always possible depending on what unit is housed in the 

module in question. The standard solution is that each unit has one module, but some 

units have half (one side of the row of atriums). The hospital is continuously being 

rebuilt, unit per unit, with at least two modules free for or under reconstruction so as 

to not interrupt operations, why the interior configuration is continuously developed 

and refined, and changing after concurrent healthcare ideals. 

                                                
7 ”Analysis of Strongly Programmed Workplace Environments; Architectural Configuration and 

Time-Space Properties of Hospital Work” and ”Decomposing Programmes; Re-coding Hospital 

Work with Spatially Syntactic Information” in Proceedings of the 8th International Space Syntax Symposium, 

Santiago 2012; “Programme Re-configuration: Hospital buildings, internal and external workflow 

conditions, and communicatory benefits”, paper to the conference Arch12 at Chalmers (with Gunnar 

Öhlén, Karolinska University Hospital; forthcoming). 
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Each of the four units discussed in this report was studied in three separate stages. 

First, interviews were held with a series of persons working at the unit, usually two 

auxiliary nurses, two nurses, and two doctors. These interviews lasted for around one 

hour each. The second stage consisted of analysis of the workflow as understood 

from the interviews, and spatial analysis of the facilities employing, amongst other 

methods, space syntax models clarifying visibility and permeability systems. In the 

third stage the interviewees were gathered for a seminar where we presented our 

analysis of the interplay between personnel in the unit and how spatial conditions 

interacted with routines and organisation to generate daily practice. In this way, we 

were able to further develop and complete our preliminary understanding, make sure 

that the information and analysis gathered was of good quality, and increase the 

degree of understanding for our studies amongst the personnel. 

 

The project does not aim to present ‘the truth’ about hospital work. Hospital work is 

complex, performed by individuals with individual preferences and habits, with rou-

tines changing between units and hospitals as well as over time – even when tasks are 

ostensibly the same. What we aim to do is to clarify and emphasise some crucial 

questions to be handled in the programming, planning and design of hospital locales, 

and to point at probable and possible effects of design choices. In order to do this, we 

have allowed us to go further in our discussions and conclusions than research 

perhaps normally does in comparison to the material we have. This is because this 

publication is aimed towards architectural practice and others working with the design 

and organisation of healthcare environments, as well as those working therein, and is 

meant to be a support for the discussions of alterations in hospital workplaces. We 

expect more studies to be conducted in the area to further develop the under-

standing, and as all research what is said here must be critically examined. 

 

In short, the discussion herein touches upon the relation between programme, space, 

and generated performativity on one hand, and on trying to point to strategic question 

for programming, planning, organising, or designing hospital units on the other. For 

this purpose, the first chapters – after briefly introducing a simplified and generalized 

understanding of the different roles in a hospital unit – deal with the relation between 

workflow and space, considering the end-result patterns of work, movement, and 

distribution in space as spatial practice. For this spatial practice, it is studied how 

technical and organisational conditions affect the end result, how this depends on 

and interacts with space and spatial distribution, and how workflow routines further 

moulds this into the daily practice of the hospital unit. In this analysis, a pair of 

important concepts were elucidated: 

 

1. It is important to separate between internal and external conditions for work-

flow and working conditions. Internal conditions are properties of tasks that 

are inherent to the task itself, and thereby are more or less unalterable, or at 

least problematic to interrupt or intervene with. External conditions are other 

things affecting the performance of the task, which thus can be more freely 

altered. Often, they can have ostensibly similar character, but the results of 

tampering with them would vary dramatically. 
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2. When dealing with programme, space, and functional distributions, it is of 

worth to distinguish between what we have for now called primary and 

secondary benefits. These are not to be seen as priorities but rather ‘primary 

benefits’ have to do with that which is commonly programmed and located in 

space through labeled places and rooms (commonly ‘functions’). ‘Secondary 

benefits’ deals with other important parts of the workflow, less easy to prog-

ram and especially to label spaces or places for. These involve such things as 

keeping track of one another, quick exchange of information, social bonding 

through brief interactions (even just nodding or eyes meeting), and similar 

things that can be supported or countered by both programmatic distribution 

and spatial organization. 

 

These points are elaborated on in the report, supported by a number of empirical 

examples as well as illustrative experiments. This discussion provides a richer under-

standing of the complex interrelation between people, space, and organizational 

performance from which to continue in the later stages, and also a picture that 

disallows simplistic thinking of simple functional efficiency or isolated focus on 

individual tasks or roles’ work. 

 

The second part of the report draws on the first to set up a series of ‘tension figures’ 

that are meant to support planning and design in that they raise questions that help 

clarifying what the main aims and priorities are. It does this by presenting diagrams 

with two axes, each with two somewhat contradictory possible aims, where the axes 

are often concerned with primary and secondary benefits respectively. In this way, 

‘close by’ and ‘far away’ is a simple opposition, but if related (on the other axis) to 

‘efficient access’ and ‘gathering information while moving’ (or in academic terms: 

‘indirect contextual information exchange’) as in the figure below, the picture be-

comes more complex in that the shorter and more efficient paths of movement a 

unit has, the less the personnel will be informed of what goes on as they go about 

doing their tasks.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Different tasks, roles, or situations could find different positions in this diagram to 

be most supportive – but this also becomes something that needs to be negotiated in 

relation to the priorities of the organization. The intention is that these figures can be 

used as food for thought, discussion, and clarification, both by hospital personnel 
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and by facilities managers, owners, and architects in their work. Hopefully, they can 

also be used to clarify priorities and intentions and make easier communication and 

understanding between groups in new projects as well as rebuilding projects. 

 

Finally, the project has also produced a software that allows for directly interactive 

investigation on plans of some of the discussions of this report, specifically concern-

ing relations between positions (where people are/tasks are performed) and paths 

(where people walk). This software is part of the software family SPOT under de-

velopment at KTH, where this particular version is called SPOT Paths. It has been 

developed by Pablo Miranda Carranza, and is available from www.arch.kth.se. 

 

The project has been given important support by a reference group composed of 

representatives from the project sponsors, who have also contributed with a lot of 

input as well as quality assurance: Gunnar Öhlén, Karolinska university hospital 

Huddinge, Lennart Ring, Forum Vårdbyggnad, Josefina Hinnerson, Västfastigheter, 

and Mia Edström, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Tommy Lenberg, Emma Kinch 

and Christina Lorenzen, Locum. Thanks to the engagement and work of Gunnar 

Öhlén the project could be realized. 

 

We would finally wish to thank all the personnel at Huddinge university hospital we 

have talked to, who have met us in a highly competent as well as pleasant manner. 

We hope this report gives justice to the knowledge, opinions, and viewpoints 

provided for us throughout the project. 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 



Denna skrift vänder sig till dem som arbetar i vården och de som arbetar med att 
utforma vårdens miljöer. Syftet är att vara ett stöd i situationer då förändringar och 
nybyggnader av vårdavdelningar diskuteras. Avsikten är att stödja interna diskusioner 
kring vad som är önskade förhållanden – vad som skall lyftas fram i beställningen av 
det som byggs – såväl som att bidra till kommunikationen mellan vårdpersonalen å ena 
sidan och arkitekt och lokalhållare å andra sidan. 

Vår målsättning är att komma fram till frågeställningar av principiell karaktär som vi 
uppfattar vara allmängiltiga – och som beroende av sammanhanget kräver skilda lös-
ningar i olika fall. Det är sådana frågeställningar, med sina inneboende motsättningar, 
som vi föreslår att man diskuterar i samband med förändringar av en vårdavdelning. 
På så vis kan arbetet med att forma nya miljöer grundas i ökad insikt om vilka val som 
förändringsarbetet rymmer och de konsekvenser som olika val har.

Skriften är ett resultat av ett forskningsprojekt benämnt ”Att se och bli sedd i vården; 
Användarorienterad utformning för visibilitet och samarbete i rumsliga system för 
vård”. I projektet har fyra olika vårdavdelningar på Karolinska Universitetssjukhuset 
Huddinge studerats, två valdes för att de nyligen var ombyggda och två för att de har 
en traditionell uppbyggnad och står på tur för ombyggnad. Projektet har genomförts 
av arkitekturforskare på KTH i nära samarbete med personer på sjukhuset och inom 
vårdbyggandet.

Även om detta är resultat av ett forskningsprojekt så är det inga sanna bilder av hur 
saker och ting fungerar som här presenteras. Det gäller all forskning som försöker 
fånga mänskliga beteenden. Det är stora frågor vi söker hantera och att det kan 
uppfattas som tveksamt att vi med våra begränsade erfarenheter av vården skall föra 
denna typ av diskussion. Vi tror dock att det kan finnas en poäng med att betrakta 
vården med utanför ståendes ögon. Givetvis måste innehållet i denna skrift granskas 
kritiskt; det är läsarens omdöme som avgör vad som är giltiga frågeställningar i den 
egna situationen.

Skriften kan beställas via: info@arch.kth.se eller reception@locum.se

Det digitala verktyg för analyser av visibilitet och förflyttning som utvecklats i 
projektet kan hämtas ner från arkitekturskolans hemsida, www.arch.kth.se.
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