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Svenska sjukhusområden idag genomgår stora förändringar. Då många av de befintliga 

sjukhusbyggnaderna från 60 - och 70-talet inte klarar av de nya kraven på vårdverksamhet upprustas och 

anpassas dessa för att möta den framtida vårdutvecklingen. Vårdmiljöer har absolut förbättrats de 

senaste åren tack vare bl.a. evidensbaserad design. Evidensbaserad design (EBD) innebär att 

utformningen av den byggda miljön baseras på forskning och studier för att förbättra kvaliteten på vården 

och minska kostnader genom att skapa hälsofrämjande miljöer. Man arbetar hårt för att få in den 

mänskliga skalan i sjukhusmiljöerna men på grund av många hårda krav på t.ex. hygien kommer det 

vara svårt att kunna få en vårdmiljö som mer liknar en hemlik sådan. 
 
 
Cancersjuka patienter är idag en av de större grupperna som behöver långtidsvård och då också en 

grupp som väl representerar människor som besöker sjukhusområden. För några år sedan dog min 

faster i cancer. Hon hade en ganska långdragen process med uppgångar och nedgångar, hon reste 

mellan hemmet och sjukhuset och var över lag nöjd med sjukhuspersonalen och miljön. Hennes hem var 

inte särskilt harmoniskt då hennes man hade MS och även hemmet kändes något sjukhuslikt. I bl.a. 

Storbritannien har man ett alternativ till både hemmet och sjukhusmiljön - Maggie’s Centers. Centren är 

ett komplement till den kliniska sjukhusverksamheten och är finansierat av privata donationer, alla som 

är sjuka i cancer eller nära anhöriga till människor med en cancerdiagnos är välkomna. De 

erbjuder stödsamtal enskilt och i grupp, terapi eller bara en fristad där man kan träffa andra i en 

liknande situation. En volontär på Maggie’s i London sa till mig att ”Maggie’s förväntar sig mycket av 

sina byggnader, de ska göra en stor del av vårt jobb åt oss”. 
 
 
Mitt examensarbete har som ambition att utforma en byggnad som kan stödja och underlätta för 

cancersjuka i sin process. Jag har under processen fokuserat på rumssamband och rum för olika typer 

av umgänge och avskildhet .  Det har också handlat om hur man kontextuellt kan etablera en sådan 

byggnad på ett svenskt sjukhusområde. 


