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SAMMANFATTNING 
Förslaget som presenteras i detta examensarbete genomfördes med utgångspunkt från ett växande behov 

av effektiva anläggningar för frivilliga hjälporganisationer såsom Röda korset och Läkare utan gränser. I 

Sverige är risken för naturkatastrofer tämligen liten och de sällsynta händelserna kan räknas till en per år. 

Detta innebär inte att risken för förödande företeelse är försumbar eftersom nya faror och hot uppstår 

fortlöpande. Sabotage och terrorism eller kärnkrafts olyckor kan bli aktuella. Utanför Sveriges gränser blir 

scenarierna annorlunda. Befolkningen ökar i länder där samhällberedskap för att förebygga och hantera 

kriser och akuta situationer är nästan obefintlig. Även bräckliga infrastrukturer och brister i lokal och 

regional planering såväl som försummelse i byggregler för konstruktioner medverkar i dystra siffror för 

offren när katastrofer inträffar. Alla dessa nämnda faktorer leder till nya utmaningar för både lokala 

vårdmyndigheter och hjälporganisationer.  

Denna rapport presenterar konstruktionen och tillverkning av en enhet för akutsjukvård. För utformning 

av konstruktionen har tagits emot erfarenheter från vårdpersonal på fältet genom intervjuer. För att 

uppfylla normer och regler för lokaler där vårdverksamheter handlas har referenser från WHO och OPS 

omsatts i praktiken. Även referenser från Eurokoder och Svensk Förening för Vårdhygien som efter år 

2010 blev en del av SIS efterföljs. Med ledning av dessa grunder har den mobila vårdenhet MEAKI 

Sweden formulerats. 

 

 

Nyckelord: katastrof, effektiva insatser, hygienkrav, hälsa. 

 

 

 

 

 

 



  

 



  

 

ABSTRACT 
The plan presented in this report was carried out with the starting point of the growing need for effective 

systems for the voluntary aid organizations, the Red Cross and Doctors Without Borders. In Sweden, the 

risk of natural disasters is rather little and the rare events may be counted to one during a year. This does 

not mean that the risk of devastating phenomenon is unpredictable as new dangers and threats become 

latent today. Sabotage and terrorism or nuclear plant accidents may be considered. Outside Sweden the 

scenario will be well different. Population increases which in countries where the society preparedness to 

prevent and manage crises and emergencies is almost non-existent. Even fragile infrastructure e. g. bridges 

and deficiencies in local and regional planning as well neglect in building codes for structures involved in 

the bleak numbers of victims when disasters occur. All these mentioned factors seems new challenges to 

both local host authorities and aid organisations. 

This report presents the design and construction of a unit for emergency treatment. For the design of the 

construction have been received experiences of health professionals in the field through interviews. In 

order to meet the standards and requirements in room where care activities are traded have references 

from the Eurocodes and the Swedish Association for control and infections who after the year 2010 

became a part of the SIS followed. Based on these grounds, the mobile unit formulated.  

 

 

 

 

Keywords: disaster, effective interventions, hygiene requirements, health. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

FÖRORD 
 

Min utbildning som högskoleingenjör inom Byggteknik och Design har kommit till slut därmed samtliga 

förvärvade kunskaper utmynnar i denna rapport. Att vara alumn i den närmaste framtiden från den 

Kungliga Tekniska Högskola är jag stolt över. Nya och gamla vänner under den här resan kommer att 

stanna för alltid i minnet. De möjligheter som framtiden erbjuder som nybliven examinerad är väldiga och 

spännande. 

Alla som genom personliga möten, intervjuer och mejl svarade på mina frågeställningar och bidragit på 

detta sätt att skapa rapporten. 

Jag är väldig tacksam med alla som medverkade på ett och annat sätt i att komma fram till resultatet men 

också alla läraren som hjälpte att bygga upp mina kunskaper under skoltiden.  

Speciellt tack till min handledare Kai Ödeen för det stort engagemang och tålamod som han oavbruten 

visade.  

 

Stockholm den 26 september 2015 

Javier Ledezma 
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DEFINITIONER 
 

Katastrof  

Katastrofer har olika karaktär och kan äga rum när eller var som helst. En katastrof definieras enligt 

Nationalencyklopedin ”som en händelse om drabbar människan och orsakar materiell förstörelse t.ex. 

jordbävningar, vulkan och översvämning. Andra exempel på katastrofer är digerdöden och svältkatastrof. 

I ekokatastrof behandlas katastrofer på grund av människans påverkan på omgivningen1”. 

För att kunna enas om katastrofreducering i ett internationellt sammanhang har FN:s infört en definition 

av en katastrofartad situation som “ a serious disruption of the functioning of a community or a society 

involving widespread human, material economic or environmental losses and impacts which exceeds the 

ability of the affected community or society to cope using its own resources2”. 

Fältsjukhus 

Ett fältsjukhus är en mobilenhet för sjukvård, fristående och självförsörjande som kan levereras, monteras, 

distribueras, installeras och expanderas, eller på annat sätt tas isär, snabbt för att möta omedelbara behov 

av hälso- och sjukvård i en viss tidsperiod och under onormala omständigheter3. 

Hälsa 

Nationalencyklopedin definierar hälsa som frihet från sjukdom. Uppslagsverket påpekar att hälsa är ett 

svårdefinierbart begrepp. Enligt BBR Avsnitt 6 Hygien, hälsa och vård anges " Med begreppet hälsa avses 

hälsa på det sätt det anges i PBL och omfattar bl.a. miljöbalkens (1998:808) begrepp när det gäller hälsa 

ur medicinsk och hygienisk synvinkel4" 

Miljöbalken 

I Sverige samlas i miljöbalken de lagar som reglerar hur naturens resursers ska användas och främja 

samhällets utveckling. Syftet är att "nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och 
                                                             
1 Nationalencyclopedin NE, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/katastrof 
2 UNISDR Terminology on disaster risk reduktion. Sökning i FN:s hemsida: http://www.unisdr.org/ 
3 ISDR International Strategy for Disaster Reduction, UN 2009 Terminology. Genove Switzerland. 
4 Definition hämtades från Boverkets databas: 
 http://www.boverket.se/globalassets/vagledningar/kunskapsbanken/bbr/bbr-22/bbr-avsnitt-6 
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god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt 

att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl5". 

Akut inom vård 

En akutsituation är en händelse som uppstår plötslig och utvecklas i ett relativt snabbt förlopp d.v.s. 

• omedelbart, där patienter löper risk att dö direkt. 

• relativt omedelbart, där patienten får en väntetid av högst 6 timmar efter skadan eller sjukdom har 

inträffat. 

Standardisering 

Standardisering syftar till att skapa regler för specifika verksamheter. Målet är att inblandade i samma 

yrkesgren kommunicerar med samma yrkesspråk och att tekniska beskrivningar ska gälla för alla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Guia de la OMS y la OPS para el uso de hospitales de campaña para extranjeros en caso de desastres. Dokument från FN:s 
hemsida: http://www.planeamientohospitalario.info/contenido/referencia/HospitalesDeCampana.pdf 
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FÖRKORTNINGAR 
     

Boverket Myndighet för samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende 

BBR Boverkets byggregler 

Eurokod    Samlingsnamnet på standarder för beräkningsregler för dimensionering av 
konstruktioner inom EU 

CEN Comité Européen de Normalisation  

FMT Foreign Medical Teams 

FN        Förenta Nationerna 

GDACS   Global Disaster Alert and Coordination System 

ISO  International Organisation for Standardization 

JRC Joint Research Centre 

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  

MSF Médicins Sans Frontières, Läkare utan gränser 

OCHA  United Nations Office for the Coordination of humanitarians Affairs 

OMS  Organisacion Mundial para la Salud, motsvarar WHO 

OPS Organizacion Panamericana para la salud 

PBL        Plan och bygglag 

PVC        Polyvinylklorid, kemisk substans för plasttillverkning 

SFVH       Svensk Förening för Vårdhygien 

SIS        Swedish Standars Institute 

UNISDR United Nations Office for Disaster Risk Reduction 

WHO  World Health Organisation 
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1 INLEDNING 
 

1.1 BAKGRUND 
Varje år påverkas befolkningen och regioner runt om i världen av förödande händelser. De flesta är inte 

förutsägbara men några av dem kan myndigheterna larma för och därmed rädda liv. Naturkatastrofer, 

epidemier och väpnade konflikter drabbar över 221 miljoner människor varje år enligt OCHA6. Länderna 

som har mindre resurser och lägre utvecklingsnivå är mer sårbara inför sådana händelser7. Infrastruktur 

och sanitära tjänster kollapsar särskilt lätt i dessa länder. 

Hjälporganisationer som Röda Korset och Läkare Utan Gränser är ofta bland de första att närvara i de 

drabbade platserna. Med deras ingripande och snabba insatser på oåtkomliga och ödelagda platser räddas 

tusentals liv under de första kritiska timmarna.  FN:s kontor för Katastrofriskreducering har länge arbetat 

med alla medlemsländer för att skapa normer för att garantera säkerhet för räddningspersonal och 

befolkningen när katastrofer har inträffat. I Sverige är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

som samordnar samhällets kapacitet att förebygga och hantera olyckor och kriser8. 

Hjälporganisationerna har representationer över hela världen. Deras uppgift är att erbjuda vård i olika 

omfattning till skadade och sjuka samt förebygga sjukdomar eller behandla de som är redan sjuka. 

Hjälporganisationer och lokala myndigheter samarbetar under normala förhållanden. För att erbjuda den 

nödvändiga hjälpen och redskap behövs lämpliga utrustningar på fältet. Projektets syfte är att presentera 

ett förslag till en vårdenhet som kan byggas och monteras på sådana platser och följer internationell 

standard för hälsans säkerhet och patienters välbefinnande. För att utforma en prototyp av fältsjukhus 

behöver man reda ut vilka utrustningar och material som hjälporganisationer och vårdpersonal har tillgång 

för att möta situationer av akut och omfattande karaktär  

De första timmarna efter en ödeläggelse är centrala för både de som hjälper och de drabbade. Geografiska 

och topografiska förhållanden samt tillgängliga resurser avgör effektiviteten av hjälporganisationernas 

resultat. Förberedelser inför eventuella omfattande katastrofer främjar det önskade resultatet. 

Vårdcentraler eller andra lokala vårdverksamheter är ofta helt eller partiellt ur funktion i en sådan 

situation. Följaktligen är det är nödvändig skapa utrymmen med goda förutsättningar där patienter kan 
                                                             
6 Office for Coordination of Humanitarian Affairs OCHA, UN. Hemsida: www.unocha.org 
7 Guia de la OMS y la OPS para el uso de hospital de campaña para extranjeros en caso de desastres. Reunion Internacional 
”Hospitales en desastres-Actuar con precaución” San Salvador 8-10 juli, 2003. Dokument från 
www.planeaminetohospitalario.info/contenido/referencia/HospitalesdeCampana.pdf 
8 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Hemsida: https://www.msb.se/sv/Om-MSB/ 
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vårdas. Robusta och sofistikerade sjukhus tar tid att bygga upp och det kan ofta dröja en eller flera veckor 

innan de blir funktionsdugliga. Mitt förslag är presentera en modell vars montering, transport och höga 

kvalitet blir ett alternativ för att leverera en konstruktion med följande förutsättningar: 

1. Konstruktion och uppförande av funktionsdugliga fältsjukhus inom de första kritiska timmarna. 

2. Följa standard och rekommendationer för vårdverksamheter enligt Hälso- och sjukvårdslagen. 

 MEAKI-Sweden är en mobilenhet för akutintag med följande egenskaper: 

1. Snabb och effektiv montering på plats 

2. Kapacitet för att utföra kirurgiska ingrepp med minimal risk för sanitära olägenheter 

3. Hög mekanisk hållfasthet, säker konstruktion,  

4. Anpassningsbarhet, möjlighet att bygga ut efter behov. 

Det finns omfattande litteratur och riktlinjer om katastrofmedicin och globalt har intresset gör att dessa 

frågor ökar starkt. Provisoriska vårdenheter anläggs för att ta emot patienter, i många fall med mycket 

begränsade resurser9. Myndigheter och organisationer har olika åsikter och riktlinjer om hur dessa skall 

utformas. Existerande modeller och förslag kommer att studeras och utnyttjas för att nå den önskade 

målet.  

1.2 MÅLFORMULERING 
Rapportens mål är att presentera en alternativ mobilenhet för akutintag av såväl svårt skadade som svårt 

sjuka patienter under omfattande humanitära kriser. Att tillverka ett fältsjukhus med krav och standard 

angående säkerhets hälsa för både patienter och vårdpersonal är projektets kärna. Intervjuer och samtal 

med representanter av Röda Korset och MSF tar upp problematiken med att tillgängliggöra militära 

fältsjukhus för civil användning. Effektivitet vid montering och godkända miljöer bör prioriteras. I detta 

avseende är rapportens syfte att studera några av de existerande fältsjukhusen för civilt bruk och att ge en 

översikt över militärt fältsjukhus. Härmed skapas utgångspunkten för att dimensionera och utforma 

mobilenheten MEAKI-Sweden med hjälp av vårdpersonalens synpunkter och riktlinjer från WHO.  

 
                                                             
9 Källa: muntlig intervju med Röda Korset avdelning Bilbao, Spanien. Samtal via telefon +34946404457 
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1.3 AVGRÄNSNINGAR 
Fältsjukhus är ett komplex ämne. Rapportens syfte är att studera civil användning av fältsjukhus för 

sjukvårdsinrättning efter naturkatastrofer eller epidemier. Skillnaden mellan vårdenhetens slutgiltiga 

användare suddas ut mellan de militära och civila i modern tid. Den här studien ska fokusera på civil 

användning och på den vårdpersonal som är involverad. Avgränsning för parametrar som tar hänsyn till 

dimensionering och utformning för detta förslag baseras på intervjuer och frågeställningar till 

vårdpersonal från de hjälporganisationerna Röda Korset och Läkaren utan gränser i Barcelona och Bilbao, 

Spanien. Den här rapporten har som främsta mål att studera konstruktion av strukturen och golv för 

prototypen MEAKI-Sweden och bearbeta ett utrymme där en bubbla för kirurgi kan monteras inom 

anläggning. För beräkning av laster för konstruktionen i detta examensarbete tillämpas Eurokod 0 och 

Eurokod 8, som ett sätt att redovisa de väsentliga villkoren följs upp för konstruktionen framförallt på 

bjälklag och stålbågar där förekommer laster. Därmed de kraven för stålkonstruktionernas tekniska 

specifikationer sätts ackord till Boverkets byggregler, BBR.  

1.4 METOD  

1.4.1 STRATEGIER FÖR INFORMATIONS INSAMLING 
Den här rapporten tar upp nya utmaningar. Tidigare kurser är betydelsefulla för att nå djupare förståelse av 

problemen som uppstår, bryta ner dem och bearbeta ny information, avgränsa inhämtade kunskaper och 

upplysning samt presentera lösningar. 

För att skapa en breddare och djupare insikt av det som gäller för fältsjukhusets utformning genomfördes 

intervjuer med medarbetare från hjälporganisationer Röda Korset och Läkare utan gränser, MSF 

Barcelona, Spanien. Det finns i viss mån tillgänglig information från Världshälsoorganisationen, WHO, 

som har samlat in erfarenheter om fältsjukhusets användning i U-länder har varit viktig10. 

För att genomföra detta arbete valdes att inhämta material från KTH:s bibliotek såsom: 

1. Granskade och godkända vetenskapliga artiklar från KTH:s olika databaser  

2. Digitala böcker 

3. Tidningsartiklar 

                                                             
10 http://www.planeamientohospitalario.info/contenido/referencia/HospitalesDeCampana.pdf 
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Följande kurser från programmet Byggteknik och design har varit betydelsefulla för att genomföra detta 

arbete: 

1. Byggmekanik 

2. Installationsteknik och energi 

3. Konstruktion och design 

4. Stål- och träkonstruktioner 

1.4.2 LITTERATUR OCH INTERNET SÖKNING 
Rapporter från FN om inhämtade erfarenhet från katastrofer, tidskrifter från specialister inom 

katastrofmedicin, rekommendationer från vårdorganisationer och normer och föreskrifter för 

standardiseringar har varit en värdefull informationskälla för studien. Följande fakta användes i rapporten: 

• Svensk Förening för Vårdhygien, SFVH11, ideell organisation för vårdyrkets verksamma som 

utfärda rekommendationer och riktlinjer angående rutiner för hygien, sterilitet och andra faktorer 

för att förebygga av hälso-, sjuk- och tandvårdsrelaterade infektioner. 

• SIS, Tillfälliga anläggningar-Tält-Säkerhet. 

• Tabeller för dimensionering av stålkonstruktioner från Tibnor och Weland. 

• Tekniska specifikationer för material från NHK Hall & Kapell. 

• Information om bubblan, O2 Bubbel, för projektet är inhämtad genom kontakter med Läkare utan 

gränser, avdelning Barcelona (Médicos sin fronteras, MSF). 

• Myndigheten för samhällsberedskap, MBS:s är en statlig organisation för förberedelse, åtgärder 

och forskning för samhällets kriser. MBS:s hemsida med information om beredskap, pågående 

forskningsprojekten, utbildningar och andra frågor relaterade med katastrofer och krishantering. 

• ABC of Conflict and Disaster har varit en betydelseful källa för att utvidga förståelse om 

naturkatastrofer, militär samspel under kriser, grunder för kirurgi i krig och andra viktiga aspekter 

för att ge svar till de frågorna om den mobila enhetens konstruktion och funktionalitet.  

1.4.3 INTERVJUER: HJÄLPORGANISATIONER I SPANIEN 

                                                             
11 Vårdhygieniska aspekter vid ny- och ombyggnation samt renovering av vårdlokaler 2:a upplagan, Arbetsgruppen
BOV, http://www.sfvh.se/bov-byggenskap-och-vardhygien 
 

http://www.sfvh.se/bov-byggenskap-och-vardhygien
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Det centrala kontoret för Läkare Utan Gränser i Spanien ligger i Barcelona. Direktiv och beslut om de 

insatser som organisationen ansvarar för fattas därifrån. Utrustningar och material granskas och testas i 

Geneve, Schweiz. MSF Barcelona introducerar ett nytt system för att användning i extrema situationer där 

patienter med behov av kirurgiskt ingrepp på svåra platser får det. Det är ett särskilt utrymme som kallas 

O2 Bubble12. Bubblan är en modul tillverkad med syfte att rengöra och skapa trygga förutsättningar för att 

operera patienter i svåra miljöer. 

Röda Korsets vårdpersonal, sektion Bilbao och Barcelona, har medverkat med beskrivning och upplysning 

om deras egna erfarenheter vid möten i katastrofområden på ställen världen över.  

 

 

BILD 1. ILLUSTRATION AV O2 BUBBEL13 

 
 

                                                             
12 Bubble Pure Air är en produkt som utvecklas och tillverkas i Barcelona med samarbete av Universitet och andra 
forskningscenter.  
13 Dokument från MSF Barcelona. Avsändare Paul Cabrera. Tillverkaren är Zonair3D, Barcelona. 
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2 HISTORISK SYNOPSIS OCH NULÄGET 

2. 1 FÄLTSJUKHUS 
 

Behovet av vård och omsorg går ihop med mänsklighetens historia. Akutsjukvårdens ursprung dateras till 

den forna grekiska civilisationen där särskild officierade fick omedelbart tillgång till vård för eventuella 

skador.  Homero’s Iliaden beskriver hur stupade soldater överlämnades åt sitt öde och de flesta dog medan 

högre befattningar hade rätt och privilegier för att rädda sina liv. Utvecklingen för akutvård kommer att 

dröja mer än tusen år från Greklands storhetstid tid tills krig blossade upp i Europa. Det var under 

Napoleons krig som man påbörjade behandling på platsen för krigsskador. Britterna och ryssarna följde 

efter fransmännen med nya metoder för skötsel av sina soldater. Den framstående baronen Dominique 

Larrey skapade den första behandlingen för traumatiska skador14. Baronen är ansedd som Triage’s 

gestaltare fast det kommer att ge upphov till riktlinjer inom civila områden flera år senare. Patienter med 

svåra skador hade förtur och de som ådrog sig lindriga eller mindre skador lämnades utan vård. Triage 

kommer att vara nyckelbegrepp inom akutvård under första och andra världskriget. Triage kommer 

ursprungligen från franska trier som betyder sortering av jordbruksprodukter. 

 

BILD 2. FRANSKT TÄLTSJUKHUS UNDER FÖRSTA VÄRLDSKRIGET15 

                                                             
14 Tidskriften: Warfare Injuries: History, triage, transport and field hospital setup in the armed forces. Katoch R. & Rajagopalan 
S. Medical Journal Armed Forces India (2010), Vol 66(4), sid. 304-308. Artikel från Symposium: Combat Casualty Care av 
(2015). KTH Databas. 
15 Bild är från Läkartidningen 2009-04-28 nummer 18 
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2.2 CIVIL OCH MILITÄR ANVÄNDNING 
I modern tid är det slutliga målet för akutmedicinska insatser att svårt skadade, både stridande och civila, 

blir omhändertagna, evakuerade till närmaste vårdenheter och bevaras vid liv. Många av de patienterna 

som kommer in under de första timmarna efter det att en katastrof har inträffat har behov av kirurgiskt 

ingrepp. Inom militära sjukvård placeras patienterna inom följande kategorier: 

• Prioritet I, red disc, ingår gruppen för soldater med behov av kirurgi och återupplivning. 

• Prioritet II, yellow disc, patienter med behov av kirurgi men stabila. 

• Prioritet III, green disc, en grupp med mindre skador t.ex. fraktur eller landminor16  

 I svenska sjukvårds17 förband klassas patienter enligt följande principer:  

• P1 mycket brådskande 

• P2 brådskande 

• P3 ej brådskande 

• P4 död 

För att möta behov av vård har fältsjukhus utvecklats i flera varianter som kommer att beskrivas 

översiktlig i den här studien. De militära medicinska framgångar blir alltmer relevanta när det gäller att 

dela med sig av kunskaper och erfarenheter för civil användning. 

 

                                                             
16 En mina är en sprängladdning som placeras på land eller i vattnet och utlöses när en person, ett fordon eller ett fartyg passerar 
den. Minor används i första hand för att förhindra eller försvåra fiendens utnyttjande av ett område, eller för att försinka dennes 
framträngande. I strikt mening är en mina inget vapen, utan en ammunitionseffekt. Definitionen är en sammanfattning från NE 
Uppslagsverk. 
17 GUF- Gotland okt. 2014. Kurs: Sjukvård för frivilliga soldater 
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BILD 3. SVENSKA FÄLTSJUKHUS FÖR STRIDANDE SOLDATER FÖR ALLA SIDOR I KOREAS KRIG I 195018 

2.3 FÄLTSJUKHUS I SVERIGE IDAG 
Utgifter för militära områden för vård ligger relativt högre än de civila och därmed bättre och mer 
utvecklade utrustningar när det gäller mobilenheter för skötsel och omsorg19.  

  

 

BILD 4. FÄLTSJUKHUS I BJERKVIK20 

                                                             
18 Grünewald, Karl, Läkartidningen 2010-11-02 nummer 44 
19 Se USA:s Humanitär insatser: http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=123152 
20 http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2012/03/hogklassig-sjukvard-i-falt/ 



  

12 

 

  

Militären har resurser för att utveckla lokaler för att ta hand om skadade i olika kritiska situationer som 

kan uppkomma. Sverige har utvecklat ett enda sjukhus för militära internationella insatser.  

Dagens fältsjukhus skiljer sig avsevärt från forna tält. Moderna utrustningar och anordningar installeras 

och specialisering i katastrofmedicin har blivit ett etablerat ämne. Ett exempel är det svenska fältsjukhus 

Camp Nobel21 mitt i öknen i den flera tusen år gamla staden Timbuktu, 800 mil nordost om huvudstaden 

Bamako i Mali. Där finns resurser för allt från preventiv medicin tills svåra stridskador för soldater under 

extrema förhållanden. Samarbetet mellan civila och militära är väldig tätt och resultatet gynnar båda sidor.   

2.4 RIKTLINJER FÖR VÅRDLOKALER 
Det finns tydliga riktlinjer angående hygien och renhet för lokaler där vårdverksamheter pågår. I Sverige 

är PBL och BVL de lagar som reglerar konstruktion för byggnader, vatten- och markanvändning samt 

planläggning. Swedish Standards Institut, SIS, är en ideell organisation som utarbetar normer och 

standarder för bl.a. hälso- och sjukvårdens konsumentprodukter. HSS är en del av SIS och det står för 

Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen. Organisationen upplöstes i 2000 och verksamheten integrerades 

med SIS. Samverkan för standardiseringen sker på europeisk plan med ISO och CEN.  

BVL avsnitt 6 Hygien, hälsa och miljö finns föreskrifter för vårdlokaler tekniska egenskaper som allmänt 

beskriver hur "Byggnader och deras installationer ska utformas så att luft- och vattenkvalitet samt ljus-, 

fukt-, temperatur- och hygienförhållanden blir tillfredsställande under byggnadens livslängd och därmed 

olägenheter för människors hälsa kan undvikas"22. De nya regler och föreskrifter angående byggnadsverks 

tekniska specifikationer finns på PBL från och med 201123.  

Följande kriterier ska beaktas för svenska lokaler för sjukhus verksamheter när det gäller renhet och 

sterilitet24: 

• Luft och vattenkvalitet 

• Ljus 

• Fukt 

                                                             
21 Bemanningsavdelningen, Försvarsmedicincentrum, Nyhetsbrev mars 2015.   
22 Boverkets byggregler BBR. Dokumentet finns på: http://www.boverket.se/globalassets/vagledningar/kunskapsbanken/bbr/bbr-
22/bbr-avsnitt-6 
23 PBL Riksdagen. Dokumentet finns på: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--
och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/ 
24 Byggenskap och Vårdhygien, Rapport Vårdhygieniska aspekter vid ny- och ombyggnation samt renovering av vårdlokaler, 
(2010), 2:a upplagan. Dokumentet finns på: www.sfvh.se 
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• Temperatur 

• Konstruktionernas livslängd 

 Rekommendationer för vårdlokaler hygieniska krav sammanfattas på tabell 1: 

Riktlinjer för vårdlokaler med tillämpning till MEAKI Sweden25 
Klass Typ av Lokal Tillämpning Väsentliga Krav 

0 Administrativa lokaler, kontor, 
konferenslokaler Ja Nej 

Inga särskilda hygieniska åtgärder behövs 

1 

Väntrum   X Ytskikt på väggar ska tåla rengöringsmedel och 
punktdesinfektion. Möbler ska ha avtorkbart 
alternativ avtorkbar och tvättbar (lägst 60), klädsel, 
undantaget privata möbler i eget boende 

Dagrum   X 
Korridorer   X 
Hissar   X 
Allmänna toaletter, utedass  X X 
Omklädningsrum  X 

 Privata utrymmen   X 

2 

Postoperativsal X   Ytskikt på väggar ska tåla rengöringsmedel och 
punktdesinfektion. Möbler ska ha avtorkbar 
ytbeklädnad. Tvättställ med tillhörande utrustning. 
Plats dör handskar och skyddsförkläde. Uppvikt 
matta eller motsvarande 

Mottagningsrum X   
Undersökningsrum X   
Laboratorier X   
Desinfektionsrum  X 

 Toalett och hygienrum kirurgiska 
verksamheter  X 

 

3 

Vårdlokaler med särskilda 
hygienkrav, t. ex:     

Som hygienklass 2 och dessutom överväg: 
Kvalificerad ventilation 

operationsavdelning X   luftsluss eller förrum 
decentralt placerad   X vattenrening 
operationssal X   

  

sterilteknisk enhet X   
dialysenhet   X 
endoskopienhet   X 
Intensivvårdsavdelning inkl. 
neonatalvård   X 
interventionslab   X 
infektionsavdelning X   
vård av särskild infektionskänsliga 
patienter X   

TABELL 1. HYGIENISKA KRAV FÖR VÅRDLOKALER ENLIGT SFVH 

 

2.5 OPERATIONSSALAR 

                                                             
25 Tabellen baseras på rekommendationer från SFVH Byggenskap och Vårdhygien, sid. 14, 2:a upplagan(2010). Arbetsgruppen 

BOV. Dokumentet finns på www.sfvh.se 
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Patienter i operations enheter bör garanteras samma hygieniska standard som inneliggande patienter som 

insjuknat i permanenta lokaler.  

Operationssalen måste omges av andra rum eller kring lokaler med syfte att avgränsa föroreningar eller 

som barriärer mot dessa. Kring lokaler kan vara omklädningsrum, plats för handtvätt, förvaringsutrymmen 

eller mottagningsrum.  

För andra verksamheter där operativa ingrepp utförs ska vårdpersonalen bära lämpliga sterila klädsel. För 

övriga verksamheter som innebär en höggradig steril arbetsmiljö för rengöring av specialinstrument bör 

finnas ett separat avdelning för att spola bort och desinfektera26. 

Desinfektions rum är ett väldig känsligt utrymme inom all vård. Rummet kräver särskild ventilation p.g.a. 

avgaser som bildas naturlig och kemikalier som förvaras där. Föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker 

ska gälla27. 

2.6 LOKALER INOM MOTTAGNINGS VERKSAMHETER 
Utrymmen för mottagningsverksamheter dimensioneras enligt behov. Det kan finnas flera parametrar som 

skall beaktas såsom befolkning, specialitet eller inriktning. Vid särskilda smittkällor t ex personer med 

luftburen smitta eller sjuka barn bör väntetider i rummet förkortas så mycket som möjligt. Stora risker för 

spridning kan förekomma. 

2.7 FNS REKOMMENDATIONER  
FN definierar fältsjukhus som en enhet med kapacitet att monteras på platsen där en tidigare struktur fanns 

eller kollapsade. FN:s definition innefattar inte tekniska specifikationer för fältsjukhus utan den uppfattas 

som samverkan mellan utrustningar, tillhörande material och behörig vårdpersonal. Organisationen 

beskriver behovet av insatser enlig katastrofens dimensioner28. Tiden därefter, befolknings representativa 

ålder och antal drabbade, förstörelse omfattning angående infrastruktur och lokala verksamheter, behörig 

vårdpersonal tillgänglig och geografiska aspekter bestämmer återställningen.     

                                                             
26 AFS 2000:4 Kemiska arbetsmiljörisker  
27 AFS 2005:1 Mikrobiologiska arbetsmiljörisker  
28 "Classification and minimum standards for Foreign Medical Teams in sudden onset disasters" FN:s dokument finns på: 
http://www.who.int/hac/global_health_cluster/fmt_guidelines_september2013.pdf 
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Intagna patienter inom fältsjukhus bör sorteras enligt FN:s rekommendationer för utländska läkare och 

andra vårdpersonal från arbetsgrupp. Klassificering kommer att bli relevant för design och dimensionering 

av den mobila vårdenheten som studeras i den rapporten: 

• FMT29 Type 1: Outpatient Emergency Care, öppenvård för patienter som intagits och behöver 

inledande akutvård av skador som kan vara betydande.  

• FMT Type 2: Inpatient Surgical Emergency Care, slutenvård för patienter med behov av 

förlossnings kirurgi för trauma eller andra stora skador. 

• FMT Type 3: Inpatient Referral Care, slutenvård för patienter som kan remissas. 

2.8 ANVÄNDNING AV FÄLTSJUKHUS I UTLANDET 
I många länder med dåligt uppbyggt infrastruktur och små resurser kan användning av ett fältsjukhus lösa 

ytterligare problem. FN har kartlagt problematiken och för att bemöta det ska fältsjukhus uppfylla följande 

krav: 

• Fältsjukhus som skickas ut till katastrofområden måste vara helt självförsörjande 

• Kvalitet och prestanda av ett fungerande fältsjukhus ska vara lika bra som de tidigare lokala 

vårdenheterna eller bättre. 

• Personalen som följer med bör garanteras bostad, matförsörjning och logi. 

Mobilenhet MEAKI-Sweden kan anses tillhöra den här typen av bostadsenhet. För att upprätthålla 

modellens kvalitet ska riktlinjer och rekommendationer från SIS och Boverkets regler, BVR, efterföljas. I 

detta projekt ska studeras och utvärderas i detta avseende ventilation med lufttemperatur och -fuktighet 

inom mobilenheten. 

Hälso- och sjukvårdslagen eftersträvar att lokaler och utrustning ska ha en god hygienisk standard. Om 

dessa villkor inte uppfylls medför detta vårdhygieniska brister med risk för att smitta och infektioner 

uppstår i lokalerna. Ett sådant scenario innebär kostsamma utgifter både för patienters hälsa och för att 

rätta till felet i efterhand.  

I akuta situationer är det emellertid svårt att åstadkomma ett tidigt planeringsskede för att bygga upp 

lokaler och sätta dem i drift. En preliminär överenskommelse mellan entreprenörer, hjälporganisationens 

                                                             
29 Foreign Medical Team, begrepp som FN införde för att utfärda normer till vårdpersonal som skickas ut under FN:s mandat 



  

16 

 

  

vårdverksamhetsledning och de lokala myndigheter där händelser äger rum borde finnas. I ett globalt 

perspektiv utfärdar FN riktlinjer för medlemsländer gällande hygien och vård för fältsjukhus eller dylik. 

Omfattning av dessa regler är svår att överblickas.  I denna rapport citeras några av dessa 

rekommendationer30. 

2.9 KATEGORIER OCH BESKRIVNING  
För att skapa en bild där katastrofer kan inträffa det behöver man samla in kunskap och erfarenhet av 

tidigare händelser och närmare studera deras natur och effekter. Följande tabell sammanfattar katastrofer 

enligt sin typ, presenterar en skala för att mäta deras bankbank styrka och beskriver de vanligaste skador 

och konsekvenser för den befolkning som drabbas: 

Naturliga fenomen som kan utlösa katastrofer 
typ beskrivning mätning Risker för befolkningen 

Jo
rd

bä
vn

in
ga

r 

Jordskorpans dynamiska rörelser 
utmynnar i jordbävningar och vulkan 
utbrott. Kollisioner i de innersta 
plattektoniska plattorna utlöser stora 
energimängder. När den frigjorda 
energi kommer upp till jordens yta och 
den är befolkad då kan katastrofen 
inträffa. Byggnader och infrastruktur 
kollapsar och detta kan orsaka 
dödlighet. 

Jordbävnings styrka mäts med 
Richterskala. Den är en 
logaritmisk skala. Om styrkan är 
8 gånger tio gånger större än 7 är 
100 gånger starkare än 6 o.s.v. 
Det finns andra skala för att 
mäta jordbävningar som 
Mercalliskala och Shindoskala.  

Risker och skador för fallande 
spillror och infästning är de 
vanligaste skador efter en kraftfull 
jordbävning har inträffat är. Även 
det förekommer risker för: 

Hypotermi 

Inandning av giftiga gaser och 
rök 
elchock 

Syrebrist, andnöd 

drunkning 

Ts
un

am
i 

Tsunami ligger mellan de dödligaste 
katastrofer med naturliga orsaker. 
Fenomenet har ursprung i jordskorpan i 
havet. Den energi som frigörs förflytas 
till vattenmassan som i sin tur rör sig 
kraftfull mot havets yta. Den rörelse 
skapar vågor av ofantliga dimensioner 
som rör sig med hög hastighet. När en 
tsunami når kusten och denna är 
befolkad blir förödande konsekvenser. 
Till skillnad med jordbävningar, antalet 
döda är i många fall högre än de som 
skadas.  

Tsunamis styrka mäts också på 
Richterskala. Händelsen har 
längre varaktighet än 
jordbävning så länge 
vattenmassorna störtar mot 
kusten och drar sig tillbaka. 
Vattenmassan kan nå 1000 km/t 
i havets djup där plattor 
förflyttas och slår mot kusten 
med betydlig mindre hastighet. 

Den farligaste risken är 
drunkning p.g.a. stora vågor som 
kan nå 10-12 m höjd. Försvunna 
människor är vanligt. Skador 
som förekommer är: 

drunkning 

traumatiska sår 

klämskador 
kontusion skador med blödning 

  

                                                             
30 Se " Classification and minimum standards for FMT”; ERF of WHO(2013) och OPS Rekommendationer för 
Latinamerika"guia de la OMS y la OPS para el uso de hospitales de campaña extranjeros en caso de desastre.  
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Jo
rd

sk
re

d 
Jordskred är ett naturligt fenomen där 
jordskorpa tappar bärighet. Områden 
som befinner sig över rör sig 
tillsammans med jorden och 
grundvatten massor i block. Byggnader 
och växter går att utplånas i 
jordskredens rörelse. Normalt det sker 
jordskred i lutande områden där jorden 
brister p.g.a. olika geologiska dynamik. 
Mark som brister är i vanliga fall leriga 
eller siltiga jordarter. 

Det finns ingen enhet eller 
fysikalisk skala för att mäta 
jordskred och ras. Beräkning av 
skador eller förstörelse mäts från 
ett ekonomiskt perspektiv. I 
Sverige t. ex är 5 % av jordytan 
utgörs av silt och lera och 25 % 
procent av dessa är benägna för 
jordskred och ras. 

Jordskred kan utlösas också efter 
jordbävningar. De flesta som 
skadas ådrar sig klämskador och 
massiv blödning. 

Ö
ve

rs
vä

m
ni

ng
ar

 

Översvämningar har olika orsak. 
Tropikalisk storm med orkaner, 
cykloner, tyfon, jordskred eller 
mänskliga faktorer kan utlösa 
översvämningar av vattendrag. Floder 
ökar vattenmängder påtagligt och de 
rinner utanför sin normala fåra. 
Närliggande områden kan påverkas 
kraftig och förstörelsen kan bli 
omfattande.  

Den förödelse som 
översvämningar orsakar mäts i 
ekonomisk förlust till samhället.  

Floders vattenmassor kan rasera 
allt som mötas. Offren kan 
drucknas i de första timmarna. 
Efteråt kan drabbas 
infrastrukturer såväl 
vattenledningar och avlopp 
sönderdelas och detta kan ge 
utbrott till smittsamma 
sjukdomar p.g.a. vatten blir inte 
drickbar efter förorening skedde. 

St
or

m
 

Tropikaliska stormar har blivit 
vanligare fenomen de senaste åren. Det 
finns forskning som pekar på att 
klimatförändringen är den 
bakomliggande orsaken till den ökande 
antal stormar under årstidernas skift. 
Stormarna kallas enligt jordens region 
där de verkar: cykloner i det Indiska 
havet, orkaner i norra Atlanten, 
Karibiska havet och söder i Stilla Havet 
samt tyfoner i norr och väst om Stilla 
havet.  

Stormars styrka är kraftfullaste 
in i havet. När de närmar sig till 
kontinenterna energimängden 
avtar p.g.a. 
temperaturförändring. Ändå kan 
stormen nå fram med tillräcklig 
slagkraft för att göra sönder allt 
som befinner sig i 
omloppsbanan. Stormar medger 
vindhastigheter t o m 300 km/t.  

Effekterna av stormar varierar 
avsevärt. Offren kan försvinna i 
de kraftfulla vindar, drunkna 
eller slås ihjäl av flygande 
föremål eller fallande spillror. 
Översvämningar blir aktuella. 
Vanligaste skador blir återigen 
klämskador, kontusion skador, 
blödning, öppna sår efter 
skärande flygande föremål. 

TABELL 2. BESKRIVNING AV EVENTUELL UTVECKLING I OLIKA NATURKATASTROFERS TÄNKTA UTFALL 
 

Kriser och akutsituationer klassas enligt längd och styrka. Längden kan mätas i veckor, månader eller år 

och under tidens förlopp delas in i olika faser. Tillfälliga eller mer eller mindre permanenta lösningar 

ändras enligt fasen där katastrofen befinner sig. Insatserna som görs omedelbart efter katastrofer ska ges 

hög prioritet.   
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När akutsituationer uppstår och utvecklas till massförstörelse blir det svårt att överblicka 

konsekvenserna31. GDACS är ett globalt varningssystem för att bevaka katastrofer i realtid. Systemet är 

resultat av samarbetet mellan FN och den Europeiska Kommissionen. FN samarbete med forskare i 

arbetsstationer har tillsyn över kritiska regioner världen över om stora katastrofer inträffar genom en 

flerriskutvärderingstjänst32. Forskningscentrum JRC studerar och analyserar katastrofens effekter och 

dimensioner33. För detta ändamål, etablerar JRC vetenskapliga samarbeten med andra globala 

riskövervakningsorganisationer. Information om översvämningskatastrofer tillhandahålls av Dartmouth 

Flod observations. Relevant information integreras automatiskt i GDACS varningar och man kan 

därigenom även uppskatta konsekvenserna. 

 

BILD 5. GDACS GRÄNSSNITT FÖR GLOBAL BEVAKNING FÖR NATURKATASTROFER 
 

Efter katastrofen inträffat, t ex. en tsunami, får den överblickas i tre faser enligt diagrammet34 nedan:  

                                                             
31 Dagens Nyhet DN om Tsunami 2004 rapport publicerad 2004-12-27 för Michael Winiarski. 
32 GDACS portal global övervakning av katastrofer: http://portal.gdacs.org/about 
33 Joint Research Centre,  
34 Mahoney P. and others. ABC of Conflict and Disaster (april 2009). Proquest ebrary, KTH bibliotekets databas. MJ Books.  
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DIAGRAM 1. UTVECKLING AV HÄNDELSER I TIDEN 

Ur diagrammet dras slutsatsen att de första timmar och dagar blir avgörande för det antal liv som kan 

räddas. Fältsjukhusets roll blir avgörande således att organisera lämpliga anläggningar för 

akutmottagningen skulle gynna hälsa och välstånd av befolkningen i den drabbade regionen. 
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3 ANALYS: JÄMFÖRELSE MED ANDRA FÄLTSJUKHUS 
Vårdenhet MEAKI skulle övervinna i stort sett de här bristerna genom att skapa ett lätt underlag av 

lättdurk som vilar på fundamenten. Montering anvisningar för grunder såväl andra detaljer som 

förekommer vid montering av bjälklaget för prototypen bortses i det här projektarbetet. Ändå analyseras 

hit och redovisas bjälklagets konstruktion, dimensionerande nyttig last, kostnader och nack- och fördelar 

3. 1. CONTAINER 
Container som används för att frakta varor världen över kan omvandlas till provisoriska kliniker. Dessa är 

utformade som frakt lådor inom marin godstransport. Det finns olika typer av containrar men i den här 

rapporten nämns bara de som kan förekomma för anpassning och tillverkning av vårdenheter.  

Containrarna varierar i mått och funktioner. Vanligt material för tillverkning är stål men det förekommer 

andra som aluminium i kombination med fiberglas. Containers bjälklag kan byggas av trävirke eller 

bamburör för att göra dem lättare.  

För ytterligare behov monteras containrarna ihop som standardiserade enheter med olika funktioner med 

liknande kapacitet som permanenta lokaler.   

 Dry Van: den vanligaste container inom transport är Dry Van. Den är hel sluten och har varken 

kylsystem eller ventilation35. 

 Metalliska containrar, de är öppna och används vanligtvist för transport av avfall. 

 High Cube, som är högre än Dry Van. 

 Reefer, är containrar med kylsystem som kopplas till externt eluttag eller till lastbilen för att sätta 

systemet i drift. 

 Flat Rack, den typ av container kan saknas en eller flera sidoväggar för att underlatta att lasten som 

övergår standard mått kan fraktas i.  

 Collapsible Flat Rack, är en container med hopfällbara sidoväggar.   

 Open Top, container utan tak för transport av höga laster.  

 Open Side, container med en öppenbar sidovägg. 

                                                             
35 Encaja embalajes & trading, Webb plats: http://blog.cajaeco.com/tag/transporte-maritimo/ 

http://encajaembalajes.com/
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Item Tekniska specifikationer för container. Mått i meter. Benämning i fot enhet 

1 

20' Dry Van 
yttermått (m) innermått (m) vitk (kg) 

volym 
(m3) längd bredd höjd längd bredd höjd 

högsta 
tillå. vikt 

vikt utan 
last max last 

6,06 2,54 2,59 5,9 2,35 2,39 24,000 2,33 21,670 33,13 

2 

40' Dry Van 
yttermått (m) innermått (m) vitk (kg) 

volym 
(m3) längd bredd höjd längd bredd höjd 

högsta 
tillå. vikt 

vikt utan 
last max last 

12,19 2,54 2,59 12,03 2,35 2,39 30,480 4 26,480 67,28 

3 

20' High Cube 
yttermått (m) innermått (m) vitk (kg) 

volym 
(m3) längd bredd höjd längd bredd höjd 

högsta 
tillå. vikt 

vikt utan 
last max last 

12,19 2,44 2,9 12,03 2,35 2,69 30,480 4,200 26,280 76,04 

4 

20' Open top 
yttermått (m) innermått (m) vitk (kg) 

volym 
(m3) längd bredd höjd längd bredd höjd 

högsta 
tillå. vikt 

vikt utan 
last max last 

6,06 2,54 2,59 5,9 2,35 2,34 20,320 2,200 18,120 33,44 

5 

40' Open top 
yttermått (m) innermått (m) vitk (kg) 

volym 
(m3) längd bredd höjd längd bredd höjd 

högsta 
tillå. vikt 

vikt utan 
last max last 

12,19 2,44 2,59 12,03 2,35 2,33 30,480 4,100 26,380 65,87 

6 

20' Flat rack 
yttermått (m) innermått (m) vitk (kg) 

volym 
(m3) längd bredd höjd längd bredd höjd 

högsta 
tillå. vikt 

vikt utan 
last max last 

6,06 2,44 2,59 5,9 2,18 2,32 25,400 2,956 22,444 
ej 

tillämpas 

7 

40' Flat rack 
yttermått (m) innermått (m) vitk (kg) 

volym 
(m3) längd bredd höjd längd bredd höjd 

högsta 
tillå. vikt 

vikt utan 
last max last 

12,19 2,44 2,59 11,71 2,18 1,98 45 00 4,555 40,445 
ej 

tillämpas 
TABELL 3. CONTAINERS TYPER 36 

Standard container är 2.44 m bredd och höjden varierar mellan 2.60 m högst 2.90. Längden ligger mellan 

2.44 och längsta blir 16.15 m. ISO standard mått använder metriska storenheter men det är ändå det 

vanligaste sättet att benämna containrarna i fot d v s 20’ och 40’ (mellan 6 och 12 m). 

 

                                                             
36 Tabellen baseras enligt tekniska beskrivningar från transportören Green Cargo international, 
http://www.greencargointl.com/es/contenedores/contenedores-maritimos  
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BILD 6. PROJEKT FÄLTSJUKHUS MED CONTAINER 37 

Containrar har flera fördelar gentemot andra tillfälliga vårdenheter. De blir stabilare och robustare, 

installationer medföljer enligt behov, de är säkra mot stölder, vandalisering eller klimatiska påfrestningar. 

Vissa modeller är expanderbara. På detta sätt kan en container kopplas ihop med två andra och utöka 

tjänstekapaciteten. 

 

 

BILD 7. INTERIÖR AV OMAR CONTAINER EFTER MONTERING 

Container för fältsjukhus är en av de mest utvecklade vårdenheter med mobila egenskaper och hög 

kvalitet. Samtidig har detta inneburit höga kostnader och investeringar p.g.a. kostnader för utveckling och 

forskning. Frakten av tunga containrar är allra mödosammast och kräver en omfattande logistisk 

                                                             
37 Bilder från www.army-technology.com/contrctors/field_hospital/omar/ 
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hantering. En container kan ha en brutto vikt38 på över 5 ton. och den ska läggas till medicinska 

utrustningar och tillhörande inredning med varierande vikt mellan 0.5 och 1 ton. Container är färdig för 

användning men den måste transporteras till katastrofområdes periferi där i vanliga fall har allmänna 

infrastrukturer kollapsat.   

3.2 TÄLTSJUKHUS 
Tältsjukhus har varit den vanligaste konstruktions typ för vård i konflikter och katastrofer. Det är enkelt 

att bygga tält på fältet och det går att fraktas genom svår framkomlig terräng. Modeller varierar avsevärd 

mellan enkla med ensidig duk tills avancerade uppblåsbara tältanläggningar tillverkade med speciella 

material, tillhörande utrustningar och inredning.  I Sverige finns lokal producerade uppblåsbara tält mot 

beställning39 . Modeller för militär användning utvecklas för privata entreprenörer främst till USAs 

Deparment of Defence40. Den expansiva amerikanska militära verksamhet drar fram denna industri. Visa 

modeller är nästan självgående och de kan resa upp sig själva när de dras på angivna punkter på fältet. 

Andra modeller kompletteras med ramar som förstärker strukturen vid svåra klimatiska förhållanden. 

 

BILD 8. UPPBLÅSBAR TÄLTANLÄGGNING FRÅN LOSBERGER 

Det blir möjligt att kombinera eller/och integrera tält med container eller tält med moduler. Flexibilitet av 

tält konstruktioner underlättar och utvidgar de här möjliga kombinationerna. Tälten går att byggas ut 

enkelt enlig behov och de kan transporteras nästan till var dem behovs i världen.  

3.3 MODULÄRT SJUKHUS 
                                                             
38 Se Tabell container typer 
39 Muntlig källa: Jörgen Rhen, NHK Hall & Kapell, Försäljning Tält-/Halldukar. 
40 Se Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/DRASH. 
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De senaste åren har varit mer populär de som kallas industriella konstruktionsmetoder. Sökning efter 

effektivare och billigare konstruktioner genomsyrar alla områden i byggbranschen och 

sjukvårdsinrättningar är inte undantagna. Byggnadsindustrin erbjuder billiga konstruktionslösningar som 

sparar pengar, arbetskraft och mindre spill och föroreningar vid etablering. Industriell byggande har redan 

bevisat effektiva lösningar gentemot traditionell byggande. Industriella konstruktioner för 

vårdverksamheter kan bli mer eller mindre permanenta. Det som gör att de betraktas i denna rapport inom 

samma ram för katastrofmedicin är den tid som en sådan kan monteras och blir i full drift. Omfattning av 

vårdverksamheten i denna typ av byggnad kan variera och nå högre kvalitet än de ovan nämnda typer av 

fältsjukhus. Slutna utrymme och robustare byggnader gör av dessa konstruktioner ett bättre alternativ för 

lokalvård. 

 

BILD 9 LOSBERGER MODUL 

Enligt tillverkaren, kan modulen utrustas med solcellspaneler, ventilation och dubbel isolerings skikt för 

att stå ut i kallare klimat. Modulen är prefabricerad för att monteras färdig i 7 till 8 dagar. Frakten sker i 2 

containrar. 

Kostnader för den typen av moduler tas inte in i denna rapport. Transport och logistik för att resa upp och 

bygga klar en modul för en modulenhet påvisas vara dubbel så mycket än MEAKI Sweden. Jämförelsen 

föra de ovannämnda typerna av fältsjukhus har sammanfattats på tabellen nedan:  
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4 MEAKI SWEDEN 
För att presentera förslaget för konstruktion av mobilenheten MEAKI Sweden har samlats in 

rekommendationer och erfarenheter från olika inblandade organisationer. Här presenteras de viktigaste av 

dessa hämtade genom intervjuer såväl som dokument från Förenta Nationerna sektion WHO och OPS.   

De här relevanta frågeställningarna skapar förutsättningar för att utforma en konkret produkt. Resultatet 

ska utvärderas och jämföras med existerande produkter. 

4.1 FÖRBEREDELSER INFÖR RESAN: MEDHJÄLPAREN 
 

 Vårdenheten MEAKI Sweden måste vara kapabel att monteras på platsen med full funktionalitet 

och säkerhet för operationer inom det lägsta tidsintervallet. Tekniska krav för personal och 

patienter måste uppfyllas 

 Vårdenheten måste prestera självständig under de första kritiska dagarna efter händelserna. 

 Konstruktionen ska utformas för att anpassa sig till lokala klimatpåfrestningar och terräng. 

Löpande förberedelser innan ankomsten och senare uppställning är värdefulla. 

 Hur många vårdenheter ska behövas och vilka funktioner anläggningar anvisas? 

Enligt rekommendationer från OPS ska ett fältsjukhus vara 100 % operativt inom 3-5 dygn. Kostnader för 

frakt och drift av den operativa vårdenheten blir relativt höga för länder med få ekonomiska resurser. 

Analyser och finansiella aspekter bortses från i den här rapporten. 

4.2 FÖRBEREDELSER INFÖR ANKOMSTEN: MOTTAGAREN 
De lokala myndigheterna som tar emot vårdenheten ska eftersträva att förbereda platsen för att anlägga 

vårdenheterna. Dränering av marken och andra tjänster som dricksvatten och elektricitet kan underlätta 

och påskynda vårdenhetens montering och duglighet. 

Komponenter och material för vårdenhetens uppbyggnad måste vara tålig mot eventuell felaktig 

användning av mottagaren. Det kan förekomma fel när det gäller montering av byggnadsdelar41. 

 

                                                             
41 Se "Guia de la OMS och la OPS para el uso de hospitales de campaña en caso de desastres". WHO och OPS, 2003. 
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BILD 10. FÖRBEREDELSE FÖR UPPRÄTTNING AV ETT FÄLTSJUKHUS I SEVILLA, SPAIN 

4.3 REKOMMENDATIONER FÖR MATERIAL  
Utformning av byggnaden och tekniska installationer ska prioriteras för att skapa goda förutsättningar och 

effekter på människors hälsa. För konstruktioner där hälso- och vårdverksamheter sker ska beaktas att 

Svensk Standard 42 och att FNs riktlinjer för hygieniska rutiner uppfylls. SIS43 rekommendationer för 

tältanläggningar blir aktuella för konstruktioner med en area större än 50 m2.  

För val av material gäller att de ska vara certifierade och CE- klassade. CE klass är ett märke för produkter 

som används inom hälso- och sjukvård. CE- certifiering ska beakta att "under de allmänna kraven i 

Läkemedelsverkets föreskrifter finns de s.k. väsentliga kraven. De innebär i korthet att säkerhet och 

prestanda måste styrkas och att eventuella biverkningar och risker måste minimeras och beskrivas44".  

Ekonomiska och miljömässiga aspekter ska inkluderas och överblickas i den här modellen. Följande 

förutsättningar ska gälla: 

 Renhet hos omgivande ytor. Möjlighet att separera särskilda utrymmen för skadade/sjuka. 

 Höggradig sterilitet enligt FN:s rekommendationer 

                                                             
42 Nationalencyclopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/hss 
43 SVENSK STANDARD SS-EN 13782:2 015, Tillfälliga anläggningar – Tält – Säkerhet, 2015-04-26. 
44 Se https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Medicinteknik/Introduktion-till-regelverket/ för CE-certifiering. 
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 ”Acceptabel operativ temperatur” för både patienter och vårdpersonal 

 Golvet ska underlätta att förflytta utrustningar. Golvets yta ska hålla sig torrt och rent.  

 

4.3.1 GOLV 
Golv är ofta ojämna. Underlaget för hallen ska prioriteras med anledning att goda och acceptabla 

förutsättningar för patientens säkerhet och välbefinnande, förbättrad arbetsmiljö och ökad flyttbarhet för 

medicinska utrustningar och övrig inredning inom hallen. Personal som kommer först på platsen och tar 

hand om logi för vårdenheter och boende med tält, skall eftersträvar att hitta de mest gynnsamma 

underlagen. Det här är inte ett enkelt uppdrag när det gäller områden med mjuka jordarter som förvärras 

av nederbörd och bristande dagvattenavrinning. Hallens struktur har ingen grund eller betong fundament 

och bjälklaget ska således dimensioneras för att bära hela konstruktionen.  Etablering för vårdenheten ska 

göras på en tillräcklig jämn yta.  

Bjälklaget består att enkla paneler, relativt lätta stålprofiler och en täckande plastmatta. Allt detta vilar på 

komprimerad återvunnet plastfundament.  Bjälklaget utgör grunden för resten av hallen. Stålbågar hållfast 

med jordankare45 och stålkablar. Bilden nedan visar ett liknande fundament som är tänkt att användas i 

detta projekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
45 Se figuren 4, egen jordankare.  

BILD 11. FUNDAMENT(EGEN BILD) 
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Val av material är tagna från tabeller av lokala tillverkare som Tibnor och Weland46. Dimensionering för 

profiler och laster följer Eurokod 1 och 3. Fundament är en modell för stängsel och grindar frän BGFIX47. 

Specifika anvisningar för bjälklagets konstruktion och montering på fältet bortses från i detta arbete. 

Konstruktions ritningar inrymmer en allmän bild på hur det ser ut bjälklaget med tillhörande material 

beskrivning. 

 

 FIGUR 1. JORDANKARE  

4.3.2 STRUKTUR 
Tälten förknippas med en viss skörhet vid svåra klimatpåfrestningar. Ändå har tekniken kommit längre 

fram i utveckling av robusta tältanläggningar med förmåga att stå ut mot kraftfulla vindar t o m orkaner. 

För den bärande konstruktionen av tältduken används stålrör. Vidare finns ett ramverk som tar emot lasten 

av sidoläget och hjälper med indelning av utrymmet inom hallen enlig konstruktionsritningar. Ramverken 

dimensioneras för KKR av cirkulär profil. Systemet med ramverk är tänkt att byggas för att ta de laster 

som uppkommer från inredning och tekniska installationer ex. belysning eller andra ventilations 

anordningar. Ramverket är dimensionerat i princip med samma laster som stålbågar tar.   Golvet är ett 

central tema för konstruktion av mobilenheten. Här utreds hur ett bjälklag byggs med enkla och 

miljövänliga element. Fundamenten för bärverket är tillverkat av återvunnet plastmaterial med hög 

belastning förmåga. Tillverkaren anger att fundamentet tar högts 10 ton48 i punktlast. Fundamentet är lätt 

och kan tillverkas i olika modeller. Användningsområden är etablering av byggområden eller tillfällig 

                                                             
46 Tabeller bifogas med bilagorna 
47 Hemsida: http://www.bgfix.se/ 
48 Källa: telefon samtal med Allan Lidbeck tel 08-579 710 15 från bg fix AB. 
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spärrade platser där de anordnas för att hålla fast grindar och staket. Över fundamentet läggs KKR 

rektangulära profiler på enlig figuren nedan.  

 

 

FIGUR 2. BJÄLKLAGETS UPPBYGGNAD 

KKR profil med svetsad platt stång vid kanten håller sig fast med hjälp av stubbar som förbinder KKR 

med plastfundament enlig figuren ovan. Stålbågen går ner i ett rör som i sin tur fästas med 

plastfundamentet.t. Stabilisering av stålbågar vid sidoläge har inte studerats i den här rapporten men det är 

tänkt att det skulle åtgärdas. Sidostabilisering av tälten skulle göras med vindar i diagonal och parallellt 

med bärande KKR profiler enligt konstruktionsritningar. Paneler med perforerade yta ska användas som 

underlaget på golvet. De är tillverkade av förzinkat metall med låg vikt och hanterbara. Spännvidden är 

hög jämför tunghet och materialet är resistent mot korrosion. Mellanrummet som förekommer i underlaget 

som resultat av fundamentets design kan eventuellt användas för kanaler för elinstallationer och 

ventilation samt förbättra bjälklagets stabilitet. Figuren nedan visar mellanrum som uppkommer vid 

konstruktion av underlaget och hur det är tänk att samtidig dra nytta av fogningen.  



  

30 

 

  

 

FIGUR 3. FOGNING MELLAN BÄRVERK 

4.3.3 TÄLTDUK 
I urvalet av material för skalet av konstruktionen har tagits i hänsyn följande aspekter:  

• Är material är tillgängligt lokalt 

• Hur stor tunghet per kvadratmeter, livslängd,  

• I vilket temperatur intervall ska skalet monteras, hur mycket laster tar tältduken? 

• Sanitära egenskaper, rengörbarhet 

• Miljön, lokala leverantörer bör garantera att materialet är giftfritt av farliga ämnen. 

PVC har mångfaldiga applikationer idag. Materialet är mycket kontroversiellt p.g.a. tillverknings 

komponenter som kan betraktas som miljöskadliga för de höga halter av klorid.   I Sverige beräknas att 

användning av PVC når över ett hundra tusen ton per år i olika produkter49.  PVC belagt är ett starkt och 

lätt material att formges efter behov. Det finns också i den lokala marknaden uppblåsbara tältdukar av 

PVC. De har utvisat problem med fuktighet även att de genererar höga driftskostnader. Andra modeller 

tillverkas med ensidiga tältdukar. För att reducera solinstrålning i stora mantelytor tillverkas dukar med 

färgade och pigmenterade mönster i stort utbud av olika kvalitet. För vårdenheter där kraven för hygien 

och goda sanitära förhållanden prioriteras ska användas speciella material som kan rengöras enkelt och 

bevara de krav som ställs på SIS Tillfälliga anläggningar - Tält - angående säkerhet, stabilitet och 

                                                             
49 PVC i svensk sjukvård, Landstingsförbundet. PVC inom Landstigen i Uppsala län (2006). Hemsida: LUL 15.12 – Rapport – 
PVC inom landstiget – Landstinget i Uppsala län. 
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konstruktion50. För projektet ska användas PVC coated51. Materialet är tillverkat av en tjock termoplast 

med beräknad livslängd över 15 år. För konstruktion av tältduk av fabrikat NHK52 dimensionerar textilen 

enligt de lokala väder- och klimat förutsättningarna. Tältduken fogas samman i fabrikantens anläggning 

enlig beställning. Måtten skickas med detaljerade information och ritningar därefter anpassa denna till 

ramen som konstruktionen består av dvs. bågarna och ramverk.  För extrema klimatförhållande kan 

beställas dubbel duk för att placera isolering mellan PVC duken. Figuren nedan visar konstruktionen. 

 

FIGUR 4. PRINCIP ISOLERING 

4.3.4 INREDNING 
Vårdenheten har en bruttoarea av 69.8 m2. Enlig Socialstyrelsens53 klassificering KKÅ behovs en antal 

medicinska utrustningar för att genomföra vissa operationer. Denna rapport beskriver översiktlig några av 

dem. Utrymmet som behovs för att inrymma dessa varierar mellan 25-35 kvm54. Följande utrustningar ska 

inkluderas i operationssalen: 

 

 Operationsbord 

                                                             
50 SIS, SS & SS EN Standard för Tillfälliga anläggningar - Tält - Säkerhet, 2015, KTH bibliotek E-databas. Se Bilaga 
51 PVC coated står för Polyvinylklorid laminerat. 
52 NHK tillverkaren http://www.nhk.se/kontakt/om-nhk/ 
53 Socialstyrelse: "Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997" med ändringar och tillägg 2004-2015. 
54 Muntlig källa: intervju med ortopeden Mats Hallsberg på Aleris specialister Täby . 
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 Autoklave för sterilisering 

 Olika arbetsbord och förvaringsutrymmen 

 Negatoskope alt. dator med skärm i stor format. 

 Narkos arbetsmaskin 

 Belysning och ventilation 

 Utrymme för handtvätt och omklädningsrum 

 

 

FIGUR 5. FÖRSLAG INREDNING  
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4.4 FÖRSLAG FÖR ÖKAD EFFEKTIVITET OCH SÄKERHET VID FARLIGA MILJÖER 
En av de situationer som patienterna utsätts för vid behandlingar i fältsjukhus är den lägre standarden när 

det gäller hygien och renhet vid känsliga kirurgiska ingrepp55. Trots att det finns direktiv och föreskrifter 

som genomsyrar vårdverksamheter är de svåra att följa upp i fältet. MEAKI Sweden är tänkt och uppbyggt 

för att innehålla ett särskilt utrymme för att genomföra operationer under höggradiga sterila miljöer. 

Läkare utan gränser logistikavdelning startade en test för en produkt som kallas O2 Bubble. Denna 

produkt är ett skyddat rum för att skapa en steril miljö i ambulerande utrymmen. I det nyskapade 

utrymmet kan kirurgi genomföras. Vid separata avdelning ska finnas en postoperativ plats för 

återhämtning. Läkaren utan gränser testar i sin Innovation avdelning i Barcelona en O2 Bubble med 

kapacitet att rengöra luften från bakterier och farliga organismer. Bubblan skapades i början för att 

användas med olika syfte bl. a. estetiska behandlingar eller som hjälpmedel för idrottaren. Utrustningen 

går att fraktas enkelt. Konstruktionen av vårdenheten är tillräckligt robust för att hålla upp bubblan och 

tillhörande ventilationssystemet. I den här rapporten ska inte behandlas ventilationsaspekter för hela 

anläggningen men den är tänkt att nämnas översiktlig ty det är en avgörande faktor för en korrekt 

renhetsgrad.  

 

BILD 11. TEST AV 02 BUBBEL 

 

                                                             
55 Muntlig källa: telefonintervju med vårdpersonal Röda Korset Bilbao, Spanien.  
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4.4 O2 BUBBEL: SAMVERKAN MED MOBILENHET 
Efter händelser som den jordbävningen i Haiti 2010 har MSF möts med nya utmaningar. Haitis förödande 

och omfattning ställde förut okända problem för vårdpersonal och myndigheterna. Därför testar MSF nya 

produkter och eventuella lösningar för att utöka effektivitet och kapacitet när det gäller kirurgiska ingrepp 

i besvärliga arbetsmiljöer. Ett isolerat utrymme lätt att fraktas skulle vara en lösning i sådana situationer. 

MSF Barcelona har börjat med att provtesta ett nytt material som visar sig lovande ut för att uppfylla det 

behovet. Figuren nedan visar hur medicinska utrustningar och O2 Bubbel ska samverka in med 

mobilenheten MEAKI Sweden: 

 

FIGUR 6. OPERATIONSUTRYMME 

 

4.5 EKONOMI: MÄNGDBERÄKNING OCH MÅTT  
Konstruktion av mobilenheten består av material som lokal tillverkas och kan levereras. För att 

tillfredsställa de krav som lokala myndigheter ställer upp angående material för vårdverksamhet och 

behålla ett noggrant urval av material undersöktes produkter och deras egenskaper.  

Tältanläggningen har volymen 21.5 m^3 och höjden 3.7 m. Duken kan pigmenteras för att motverka 

värme. Textil med pigment minskar väsentligt solvärmets instrålningar.  

Konstruktionstid för en mobilenhet har beräknats i denna rapport utifrån tabeller på byggstyrnings 

kurslitteratur. Losberger56 anvisar instruktioner för vissa modeller av hallar med bara några timmar. Inga 

beräkningar eller dimensionering tillkommer under montering av tältet. Modeller anger inte heller 

                                                             
56 RHN Light weight inflatable shelters. Losberger är en amerikansk tälttillverkare med hemsida: www.losberger.com 
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beskrivning och detaljer om de monteras på bjälklag. Det finns inte beskrivning om det går att genomföra 

operationer eller mer ingående information. Area för några modeller varierar enlig ramen och struktur. För 

tyngre och mer behovsreglerade konstruktioner har det uppskattad en konstruktionstid av 1 vecka arbetstid 

men ingen upplysning om hur många timmar eller arbetare per dag. För konstruktion av MEAKI har 

beräknas en konstruktionstid av 36 timmar. Uppskattningen baseras på tabeller från byggprocessen och 

läroböcker i byggstyrning57 

Tabell 4 visar en sammanställning av materialens beräkningsmängd och totalvikt för konstruktion av en 

mobilenhet utan tillhörande utrustning och inredning.  

 

mängdningsberäkning material  
item  D  i mm vikt/tunghet tillverkare mängd/antal total x mat total i kg/st 
fundament 700*200*250 7 kg/st bgfix AB 40 st 40 st 280 
KKR rektangulär 100*40*4  7.97 kg/m Tibnor 9,98 m 6 st 59,89 
KKR kvadratisk 80*80  7.07 kg/m Tibnor 9,98 m 4 st 39,9 
KKR kvadratisk 80*80  7.07 kg/m Tibnor 1 m 18 st 18 
KKR cirkulär 76.1*4  7.11 kg/m Tibnor 11,625 m 10 st 11,63 
KKR cirkulär vind. 60.3*4  4.24 kg/m Tibnor 2,4 m 18 st 43,2 
plattstång  40*10 3.14 kg/m Tibnor 9,98 m 6 st 59,89 
jordankare 400*18 0,057 kg/st Lesjöfors AB 80 st 80 st 4,56 
stub 72*150 0.108 kg/st Lesjöfors AB 90 st 90 st 9,72 
PVC tältduk 3*2100 0.6 kg/m² NHK 22,4 286 m² 171,8 
rampa slitdurk 1800*2480  3.4 kg/m Weland 1 st 1 st 10,4 
Panel slitdurk 2200*250 3.4 kg/m Weland 40 st 6.18 kg/m³ 247,3 

Bubbla med tillhörande 
utrustning 1000*1200*800 100 kg/st 

Samarbete 
Fundacion Rafael 
Nadal, Zonair & 
UPC 1 st 1 st 100 

Total vikt i kg 1056,29 
Förklaring 

     V=volym 
     D=dimensioner 
     KKR=Kallutformade konstruktionsrör 
     TABELL 4. MÄDGNINGSBERÄKNING 

 

 

 

                                                             
57 Se Nordstrand & Révai. Byggstyrning (2002) s 203. Liber. 
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4.6 SAMMANSTÄLLNING MEAKI SWEDEN MED FÖLJANDE ALTERNATIVA FÄLTSJUKHUS 
Utifrån de villkoren som studerats hittills i denna rapport här den här jämförelsen uppställd som resultat 

för MEAKI Sweden: 

- Låga tillverknings kostnader 

- Lätt att fraktas, enkel att packas. 

- Hygieniska krav kan uppfyllas med tanken av bl a förbättrat underlag och medverkan med O2 

bubbel. 

- Reducerad konstruktionstid gentemot andra mobilenheter av samma slag. Här jämförs inte med 

uppblåsbara tältanläggningar på grund av att de urskiljas betydligt från konstruktions typ. 

- Betydlig förbättrat förutsättningar i operationsavdelning. 

- Utbyggnads möjligheter. Mobilenheten går att sammankopplas med andra och bygga ut större 

vårdlokaler med separata funktioner i avdelade rum.   

- Relativ lång livslängd. Mobilenhet kan monteras ner och återanvändas. 

- Inredning och flera möblerings utvägar p.g.a. den öppna planlösningen.    

Följande parametrar väljs för att sammanställa de mobila enheterna som närmare studeras i rapporten: 

1. Hygienkrav, den viktigaste förutsättningen för vårdlokaler.   

2. Anpassbarhet, mobilenheter kan monteras i vara 100 % i drift t o m i ogynnsamma förhållanden. 

3. Hållbarhet, konstruktionen ska tillfredsställa krav för byggregler och standard som myndigheterna 

rekommenderar. 

4. Konstruktionstid, där tidsperioden för att sätta igång den vårdlokalen som upprättas på de drabbade 

platserna ska minimeras. 

5. Driftskostnader, resurser för att hålla igång vårdlokaler är små då energibesparingar ska prioriteras.  

Diagrammet 2 visar en sammanställning med en skala som lägger vikten i högst 5, bäst, och lägst 1, sämst, 

för att bedöma vårdlokalernas egenskaper enlig beskrivning som redovisades tidigare för varje typ av 

fältsjukhus:  
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DIAGRAM 2. RESULTAT JÄMFÖRELSE MELLAN VÅRDLOKALER 

4.7 FÖRKLARING FÖR VÄRDERING PÅ DIAGRAMMET: 
Poäng i vågrätt ställs från 0 till 5 utifrån information som beskrevs ovan för varsin vårdenhet. 

Uppskattning är översiktlig och för att dra slutsatser om vilket skulle var det bästa alternativ som 

fältsjukhus behovs genomgripande studier om de hittills sammanställda parametrarna. För utvärdering 

antas att alla mobilenheter ska monteras på samma plats dvs. i samma katastroftillfälle där de kan 

fungerar. I detta sammanhang är viktigt markera att var och en naturkatastrof uppkommer med egna 

förhållanden. För att förenkla modellen har i denna rapport tagits som utgångspunkten att de fyra 

mobilenheter i jämförelsen kan etableras i samma terräng. De villkoren som utgör grunder för 

konstruktion av förslaget MEAKI Sweden tillämpas till de komparerade mobilenheter oavsett tillverkarens 

ursprung därmed alla måste uppfylla BBR regler, SFVH- och FNs rekommendationer samt de behov och 

brister som beställaren har anmält från början.   
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5 SLUTSATSER 
 

Resultatet av intervjuer med vårdpersonal som jobbar på fältet efter katastrofer bekräftar att nya lösningar 

behövs för effektivare insatser. Mer stabila och robusta konstruktioner som samtidig erbjuder högre 

kvalitet och säkerhet för patienter och personal som jobbar med under extrema förhållanden är nya 

utmaningar för konstruktörer och material tillverkare. MEAKI Sweden kan betraktas som ett alternativ för 

att utveckla vårdenheter som skulle motsvara de behov som vårdpersonalen berättat om efter sina 

erfarenheter. Konstruktionstiden kan reducera och förbättra bjälklagets utformning som är en centralt ämn 

i rapporten i och med det en mobilenhet för vårdverksamheter är ett realiserbart mål.  

En tidig förberedelse inför eventuella händelser och samordning mellan alla inblandade 

samhällsberedskaps befogade organisationer ska gynna att konstruktioner av denna karaktär uppfyller de 

önskemål och krav som ställts från både vårdpersonal och myndigheterna. Med detta påpekas att 

förbättring av specifika konstruktionsdelar uppfyller sin funktion endast under de förutsättningar som har 

beskrivits i rapporten.  

Konstruktionslösningar blir allt flera i dag och anpassbarhet av material underlättar att upptäcka kreativa 

lösningar. Det har varit naturligt att konstruera lösningar med andra produkter som i början skapades med 

ett hel annat syfte och sedan anpassa dem enlig konkreta användningar. Fundamentet som här används för 

att bära bjälklaget och Bubbel O2 är tidliga exempel av dessa möjliga kombinationer. Sist skall nämnas att 

förslaget för konstruktion av mobilenheten MEAKI Sweden är en samling av olika fältstudier, mer 

konkret, medicin- och byggteknik som gör av denna ett område för tillsvidare studier. 
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7 BILAGOR  
 

TEXT 
Texten har utformats med Microsoft Office med hjälp av applikationer Word, Power Point och Excel. 

INTERNET SÖKNING 
För webbsökningar används sökmotorer Google och Opera. 

BERÄKNINGAR 
Beräkningar utfördes med hjälp av MathCAD. Tabeller utformades med Excel från Microsoft Office. 
Samtliga beräkningar bifogas som PDF- fil.  

LEVERANTÖRERS TABELLER 
Här bifogas tabeller hämtades ur leverantörernas hemsida och mottagna dokument från MSF 
Barcelona för konstruktionsdelar och utrustningar. 

RITNINGAR 
Ritningar utfördes med hjälp av AutoCAD 2014, AutoCAD Architecture 2014, och Inventor 2015 från 
Autodesk.   
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BILAGOR 3  

 

A RITNINGAR: 

Planer, sektioner och fasader 

A 306-01  SK. 1:50 A-3 Planlösning 
A 306-02  SK. 1:50 A-3 Fasader 
A 306-03 SK. 1:50 A-3 Möbleringsförslag 1 
A 306-04 SK. 1:50 A-3 Möbleringsförslag 2 
A 306-05 SK. 1:50 A-3 Snitt och perspektiv 
 

K RITNINGAR 

Byggsnitt, stålkonstruktioner och kompletteringar 

K 307-01 SK. 1:20 A-3 Principkonstruktion bjälklag 
K 333-01 SK. 1:50 A-3  Stomplan 
K 333-02 SK. 1:20; 1:100 A-3 Principkonstruktion bjälklag 

3D 
K 333-03 SK. 1:50 A-3  Ramverk 
K 368-01 SK. 1:10 A-4 Slitsdurk bjälklag 
K 368-02 SK. 1:10 A-4 Fundament bjälklag 
K 368-03 SK. 1:10 A-3 Fästelement till fundament 
K 368-04  SK. 1:10 A-4 Bärverk paneldurk 
K 368-05 SK. 1:10 A-4 Ramp entré 
K 368-06 SK. 1:10 A-4 Stålbåge och fästelement 
K 368-07  SK. 1:10  A-4 Ramp ingång 
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