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NEONATALSJUKVÅRD. Pa-
tienten vårdas på Neonatalavdel-

ningen. Övriga familjemedlemmar 

bor på patienthotellet. 

VUXENSJUKVÅRD. Patienten 
vårdas på sjukhuset. Patienten 

med familj bor på patienthotel-

let. Alternativt är patienten 

inskriven på sjukhuset medan 

övriga familjemedlemmar bor på 

patienthotellet. Patienten kan 

komma på permission till pati-

enthotellet. 

PATIENTGRUPPER SOM KAN BO PÅ 

PATIENTHOTELLET. Familjerna som bor 
på hotellet kan bestå av en stor variation av 

konstellationer.  Den gemensamma nämnaren är 

att en av familjens medelmmar vårdas på sjukh-

set och familjen har en resväg till sjukhuset 

som gör att man inte kan ha en daglig kontakt 

om resterande familj bor i hemmet. 

BARNSJUKVÅRD. Patienten 
vårdas på Barnmedicinavdelningen. 

Patienten med familj bor på pati-

enthotellet. Alternativt är pa-

tienten inskriven på barnavdelnin-

gen medan övriga familjemedlemmar 

bor på patienthotellet. Patienten 

kan komma på permission till pati-

enthotellet. 
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REGIONSJUKVÅRD I SVERIGE.

REGIONSJUKVÅRD I SVERIGE. Region-
sjukvård är i Sverige en beteckning på den 

sjukvård som har ansvar för särskilt komplicerade 

eller sällsynta sjukdomar och skador. Denna 

sjukvård bedrivs vid Sveriges åtta regionsjukhus, 

som har mer högspecialiserad vård än länssjukhus 

och länsdelssjukhus.

Inom regionsjukvården behåller läkarna och sjuk-

sköterskorna sin skicklighet och kompetens genom 

att behandla komplicerade eller ovanliga sjuk-

domar på ett tillräckligt stort antal patienter. 

Alla landsting har inte regionsjukhus; istället 

har dessa avtal med ett närliggande landsting om 

den högspecialiserade vården.

Samtliga regionsjukhus räknar sig som univer-

sitetssjukhus.

Endast vid ett fåtal sjukhus finns den dy-

raste och mest avancerade utrustningen. Dessa 

sjukhus får ta emot patienter från hela landet. 

Skånes universitetssjukhus i Lund och Sahlgren-

ska Universitetssjukhuset i Göteborg, har bland 

annat barnhjärtkirurgi som riksspecialitet. 

Universitetssjukhuset i Linköping och Akad-

emiska sjukhuset i Uppsala behandlar allvarliga 

brännskador. Specialister inom cystisk fibros 

finns vid Skånes universitetssjukhus i Lund och 

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Källa: Wikipedia

Regionsjukhuset i Örebro bedriver högspecialis-

erad vård inom bland annat:

-Cancersjukvård

-Huvud- och halsonkologi

-Ögonsjukvård

-Hjärtsjukvård

-Kirurgi

-Handkirurgi

-Hudlaserkirurgi

-Dysmeli

-Muskelcentrum

Källa: Örebro Landsting

PATIENTHOTELL FÖR BARN OCH 

FAMILJER. De befintliga patienthotellen för 
barn byggdes med hjälp av av privata medel insam-

lade av Ronald Mc Donald Barnfond. Husen drivs 

sedan som en fristående stiftelse. Logi i huset 

betalas av patientens hemlandsting. Dygnstaxan är 

620 kr per rum. 

Ronald McDonald Hus är bostäder för anhöriga till 

svårt sjuka barn. Husen är belägna i anslutning 

till barnsjukhus. Barnen skall kunna leva med 

sina familjer under behandlingstiden. Det första 

Ronald McDonald-huset i Norden invigdes 1993 vid 

Karolinska Universsitetsjukhuset i Flemingsberg, 

Huddinge kommun och har plats för 14 familjer.

Husens huvudsyfte är att sjuka barn och deras 

familjer ska kunna bo tillsammans nära sjukhuset. 

Om barnet är svårt sjukt, kan familjen bo gratis 

i något av dessa hus. Husen har rum och kök med 

badrum och andra lokaler. Sjukhusen har inte pri-

oriterat sådana boenden utan de tar i första hand 

om de sjuka själva.

I samband med beslutet att bygga huset i 

Linköping 2005 framkom kritik mot att en snabb-

matskejda och sjukvården samarbetade; Vänsterpar-

tiet i Linköping kritiserade samarbetet med ett 

multinationellt företag med ohälsosam snabbmat.

Källa: Wikipedia

I detta examensarbete arbetar jag inte enligt 

tesen att huset byggs av Ronald Mc Donald Barn-

fond. Jag anser finns en probelmatik i att blanda 

privata organisationer med landstingssjukvård, 

även om detta är något som har blivit allt van-

ligare i Sverige. Jag utgår inte heller ifrån att 

det är Landstinget som bekostar byggnaden. Detta 

är helt enkelt en fråga jag lämnar därhän då jag 

inte anser att det påverkar projektets koncept 

eller utförande. Däremot så gör jag en omtolkning 

av Ronald Mc Donald Hus program. Deras koncept är 

att erbjuda en hemlik miljö som på många sätt

imiterar en bostad. Jag anser att det finns fler 

typologier man kan använda sig av. Huvudsyftet 

med typologin är att man erbjuder en miljö som 

familjerna känner igen om som inte påminner om 

sjukhusets struktur. I detta projket har jag valt 

att använda mig av en förskole- samt hotell-

typologi. 

Ronald Mc donald barnfond skriver i sina stad-

gar att huset endast är till för barnpatienter 

och deras familjer. Jag anser att det även finns 

andra patientgrupper som med fördel kan bo på 

patienthotellet. En patientgrupp som huset i Hud-

dinge har fått dispens att ta ta emot är vuxna 

patienter med små barn. 

BEFINTLIGA PATIENTHOTELL FÖR BARN.
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WHO:S SYN PÅ HÄLSA

“Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, 
psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast 
frånvaro av sjukdom.” (WHO 1948)
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FASADSTUDIE.En studie av fasadens olika skikt 
och hur de kan separeras och verka rums-

bildande. En djup fasad kan programmeras och 

innehålla exempelvis nisch, rum, balkong, 

ljusinsläpp, tak. Insyn till byggnaden kan 

regleras med hjälp av indragningar eller 

täckande skikt.

24000 kvm

SJUKHUSETS, ETT SEKEL AV EXPANSION.Sjukhuset har expanderat 
kraftigt i olika etapper under de senaste hundra åren. Den senaste i 

raden av planerade nya byggnader är en 24000 kvm stor byggnad. 

Detta behöver man ha i åtanke vid ny planerad bebyggelse av sjukhus-

tomt. Då Landstinget Örebro äger en stor bit mark kring patienthotel-

lets tomt behöver byggnaden anpassas för att möjliggöra ytterligare 

expansion runt om. Samtidigt bör man planera byggnaden så att dess 

kvaliteter inte kompromissas av ytterligare bebyggelse.

PLATS.

FRÅGESTÄLLNING.

-Att bo på sjukhus, hur hanterar man privata och gemensamma rum?
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VOLYMSTUDIER.

SEKTIONSSTUDIER.

MILJÖBILDER REGIONSJUKHUSET I ÖREBRO. SVARTÅN.

OM EXAMENSARBETET. Examensarbetet kretsar kring hur 
man kan utforma en byggnad för familjer som av olika 

anledningar bor på sjukhus. 

I patienthotellet bor flera familjer tillsammans i ett 

tillfälligt 

kollektiv. Kollektivet är i detta fall inte självvalt av 

familjerna utan en praktisk lösning för de familjer som har 

lång resväg till sjukhuset och inte möjlighet att resa hem 

över natten. 

Projektet har därför kretsat kring hur man distribuerar 

privata och gemensamma rum inom byggnaden. Hur privat vill 

man vara och hur gemensam vill man vara?

Ska man göra separata lägenheter med pentry? Ska man 

återskapa en bostad delad med andra? Eller ska man max-

imera de gemsamma ytorna och se de privata ytorna som endast 

sovrum?

Om man skapar en alltför hemlik miljö, kan den intimiteten 

bli påträngande när man delar den med främlingar? 

Jag har valt att testa en blandtypologi. Under skissarbetet 

har jag tänkt lika delar hotell och förskola. Typologier som 

inte är hemlika men som ändock är typologier som familjerna 

känner igen och som innhåller de funktioner som familjerna 

behöver. Byggnaden består av sovrum för familjerna samt en 

serie av gemensamma rum. Utmaningen har varit att 

undersöka hur man kan utforma gemensamma rum med olika grader 

av gemenskap. Ett rum för varje humör. 

Jag har undersökt min frågeställning i byggnadens alla delar. 

Hur relaterar byggnaden till sin omgivning? Hur ser fasaden 

ut? Hur relaterar de privata rummen till de gemsamma rummen? 

Hur relaterar de gemensamma rummen till varandra? 

Under min research har jag funnit olika faktorer som kan 

påverka människors hälsa och tillfrisknande. Socialt samspel 

med andra samt vård i närhet av natur. Jag har därför 

undersökt hur man kan skapa kontaktytor familjerna emellan 

samt hur byggnaden relaterar till naturen i form av möjlighet 

till utevistelse. 
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1992 20--
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DIAGRAM.

LOFTET.Här har två äldre barn fun-
nit varandra. De har fått lov av sina 

föräldrar att leka själva på loftet. 

Pojken har filmer på sin dator och de 

bullar upp med kuddar för en gemensam 

filmstund.

VARDAGSRUMMET.Här sitter en mamma med 
tre barn. De har valt ett av de gemen-

samma rummen som ligger något avskiljt 

från de andra för att slappa en stund. 

Rummet är avskiljt med väggar från de 

andra rummen men ingår ändå i nätverket 

av gemensamma rum genom två öppningskar-

mar för passage genom rummet. 

GENOMGÅNGSRUMMET.Här har en mamma och 
hennes två döttrar slagit sig ner en stund. 

De är pigga och har inget emot att träffa an-

dra familjer som passerar förbi. 

En pappa och hans två barn har varit i at-

eljén och pysslat, Nu är de på väg till köket 

för att förbereda middagen.

Ett äldre barn klättrar upp för stegen till 

loftet. Han har lekt med sina syskon un-

der dagen och vill nu vara för sig själv en 

stund. 

GÅRDEN.Här leker två mindre barn i 
sandlådan, Föräldrarna står i köket 

och lagar mat och håller uppsikt över 

barnen genom fönstret. 

En flicka leker vid sidan av. Hon 

springer ständigt in och ut för att 

hämta saker eller berätta något för 

hennes föräldrar. 

BIBLIOTEKET.En pappa öppnar glasparter-
na. Det är varmt och han ska sätta sig i 

biblioteket och läsa en tidning. Han har 

varit på sjukhuset hela dagen och vill ha 

lite frisk luft när han sjunker ner i en 

soffa för en lugn stund. 

RÖRELSEDIAGRAM.Diagrammen 

illustrerar flödet genom de gemensamma 

rummen samt rörelsen in och ut ur byg-

gnaden.

Byggnaden är organiserad i tre volymer 

varav två innehåller familjernas rum sam 

kök och ett vardagsrum. Den tredje 

volymen innehåller flexibla gemensamma 

rum. Volymerna är sammanlänkade av tre 

programmerade länkar som innehåller 

entré, bibliotek och ateljé. Län-

karna utgör passage mellan volymerna 

samt passage in och ut ur byggnaden.

PRIVAT

GEMENSAMT

DIAGRAM PRIVAT OCH GEMENSAMT.
Rummen är graderade på en skala som visar hur 

privta och gemsamma rum är organiserade. 

Rummen har graderats beroende på om de är 

genomgångsrum eller inte och hur de ligger 

placerade i förhållande till övriga gemensamma 

rum.

KONCEPTDIAGRAM ORGANISERING AV RUM.
Genomgångsrummen utgår mötesplatser och kontaktytor mellan 

familjerna. Vill man vara mer för sig själv så kan man välja ett 

av de mer slutna rummen som inte ingår i flödet genom byggnaden.

PROCESS, ORGANISERING AV PROGRAM.

TERRASSEN.En pappa ringer ett 
samtal hem för att berätta om dagen 

på sjukhuset. Han har gått ut på 

terrassen där han för tillfället är 

ensam för att få prata ifred. 

SEKTION A SKALA 1:20

0 1 2 3 m

TAK.
-Sedum 30 mm

-Nophadrain 25 mm

-Isolering 170 mm

-Tätskikt

-Avjämningsskikt

-Skiktlimmad massivträpanel 150 mm

SEKTION A SKALA 1:20/A0 

(A3 SKALA 1:60)
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FASADER SKALA 1:100

KÖKET.En pappa lagar mat till sin son. De 
övriga barnen leker på gården. Ständigt 

passerar familjerna från avdelningen igenom 

köket. Vissa stannar och småpratar lite, 

andra säger bara hej och smiter upp på 

rummet. 

BALKONGEN.Här sitter en pappa som är 
mycket trött. Han vill komma ut en stund 

men orkar inte var bland barnen på gården 

så han väljer att sätta sig på balkongen. 

Här finns ingen direkt insyn från de 

gemensamma rummen men han kan skymta 

grönskan genom trärastret.

Då och då går han fram till öppningen i 

rastret och tittar på Svartån och träden 

på andra sidan ån. 

KORRIDOREN.En mamma har slagit 
sig ner. Hon väntar på resten av 

familjen som klär på sig inne på 

rummet.

RUMMET.En mamma och hennes son har just 
anlänt efter en dag på sjukhuset. Mamman 

hänger av sig i hallen. Pojken har satt sig 

i fönsternischen och väntar otåligt på att 

få gå ner och leka i lekrummet. 

I rummet under har en mamma och hennes 

dotter dragit sig undan en stund. Båda är 

ganska trötta och vill bara vara ifred en 

stund. Flickan har satt sig i fönsternis-

chen med en bok medan mamman har tagit upp 

en kopp kaffe från köket som hon dricker på 

sittbänken. 

FASAD MOT VÄSTER.

FASAD MOT SÖDER.

0 5 10 m

Skala 1:100

YTTERVÄGG.
-Ribbor 40x40 mm

-Läkt

-Plywood 30 mm

-Luftspalt

-Tätskikt

-Isolering 170 mm

-Skiktlimmad massivträpanel 94 mm

GRUND.
-Golvplank

-Vattenburen golvvärme

-Stegljudsreducerare 30 mm

-Tätskikt

-Isolering 300 mm

-Tätskikt

-Betong 300 mm

FASADER SKALA 1:100/A0

(A3 SKALA 1:300)
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MATERIALITET.Byggnaden är både utvändigt och invän-

digt en träbyggnad. Träet återfinns i den dubbla 

fasaden i form av plywood och ett ribbvärk av lärk. 

Invändigt är konstruktionsmaterialet korslimmat massivträ 

blottat i vägg och tak. Golvbeläggning invändigt består av 

furuplank. Träet som naturligt, varmt, taktilt material har 

skapat byggnadens karaktär och skapar en ombonad känsla som 

en kontrast mot sjukhusets vita interiörer. 

DETALJ FÖNSTER SKALA 1:10

-BÄRANDE KONSTRUKTION, 

SKIKTLIMMAT MASSIVTRÄ 94 MM

-ISOLERING 170 MM

-TÄTSKIKT

-LUFTSPALT

-PLYWOOD 30 MM

-LÄKT

-RIBBA, LÄRK 40X40 MM

INVÄNDIGA DETALJER SAMT FASAD-

MATERIAL, PLYWOOD. Återfinns i 
platsbyggda fönsternischer, sittbänkar,

invändig beklädnad av fönster samt

köksinredning.

UTVÄNDIG FASADBEKLÄDNAD, RIBBOR 

40X40 MM, LÄRK. Ribbvärket täcker 
hela fasaden samt del av fönster. 

BÄRANDE KONSTRUKTION SAMT INVÄN-

DIGT TAK- OCH VÄGGMATERIAL, 

SKIKTLIMMAT MASSIVTRÄ.Konstruktions-
materialet är blottat invänigt i vägg 

och tak.

ILLUSTRATION AV RIBBOR OCH FÖNSTER

DAGTID.

FÖNSTERSÄTTNING.Byggnadens huvudsakliga 

fönstersättning består av ett rektangulärt fönster i tre 

storlekar av samma proportioner. I de två större 

fönsterstorlekarnas fall har den mindre storleken i 

ordningen, roterat, bildat öppningen i ribbvärket. De 

mindre fönstren återfinns främst i familjernas rum. De 

större finns i de gemensamma rummen. 

Övriga fönstertyper består av skjutpartier mot gård och 

trädgård.

ILLUSTRATION ÖPPNINGAR I RIBBVÄRKET.

ILLUSTRATION AV DE TRE FÖNSTERSTORLEKARNA OCH DESS ÖPPNINGAR 

I RIBBVÄRKET.
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INVÄNDIGA GOLVBEKLÄDNAD.
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