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Utemiljö Entrémiljö Balkongmiljö 
Vinterträdgård Inlastning 

             Sophantering Parkering 
Att titta ut genom ett fönster ska ge brukare en 
upplevelse av närmiljön och människor, att vara 
en del av vardagen och livet, att uppfatta tiden. 

 

Miljön runt ett vård- och omsorgsboende ska 
vara anpassad för personer med låg rörlighet, 
funktionsnedsättning, syn- och 
hörselnedsättningar. Det ska vara lättillgängligt, 
inga nivåskillnader eller trånga passager. 
Trygghet är viktigt så markplanering, belysning, 
visuellt/taktilt stöd, materialval, kontraster är av 
vikt så även att miljön är lättorienterad. En 
rullstolsburen brukare ska kunna om förmågan 
finns kunna röra sig fritt i vård- och 
omsorgsboende miljö såväl ute- som inomhus. 

Entrémiljö- ska upplevas välkommande och 
modern, förses med vindfång och utskjutande 
tak som ger visst skydd för regn och snö. Enkelt 
ska man hämta eller lämna brukare eller 
besökande vid entré, man ska kunna sitta ner 
och ha uppsikt över angörande fordon, men 
entrén ska också ge förutsättning att snabbt 
kunna orientera sig in i lokalerna. ”Fråga mig” 
sitter nära entré. Entrén nås enkelt från 
besöksparkering/HK parkering. Personalparkering 
kan placeras efter tomtens förutsättningar.  
Särskild placering för cyklar, med tak skyltat, ca 
30 st. Hög tillgänglighet, inga hinder eller 
nivåskillnader. Vid nivåskillnader ska lösningar 
presenteras och godkännas av nyttjare. Praktiska 
materialval. Snöröjning ska fungera smidigt. 
Brevlåda för tidningar utanför entré. Eluttag 
placerade så dekorationer/belysning kan 
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Tillgänglighet, förhöjd nivå 
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REFLEKTION! 

 Tillgänglighet på balkonger  
 Materialval mark- ska klara 

brukare att röra sig med 
rullstol/rullator på egen hand 

 Inga trösklar eller andra hinder 
som minskar självständighet 

 Dörröppnare för god 
tillgänglighet och arbetsmiljö 

 Klättringsäkrad staketlösning 
 Tydligt räcke på balkongen som 

säkrar 
 Miljö- och hälsoskydds regler är 

viktiga för att säkerställa! 
 Automatiska dörröppnare till alla 

entréer och publika miljöer- 
underlättar för alla! 
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smycka vid vissa årstider både vid entré, på 
balkong samt i trädgård. Plats för utsmyckning av 
blomkrukor och sittmöjlighet genom fast bänk vid 
entré. Väl belyst för trygghet. Möjlighet att spola 
av rullstolar mm ska finnas kring entrén och 
fungera under alla årstider. Entrén har 
talkommunikation med respektive enhet för att 
medarbetare ska kunna öppna för besökande 
kväll/natt. Dagtid är entrén öppen. Möjlighet att 
vattna blommor med trädgårdslang. 

Entrémiljön får gärna finnas i samband med 
gemensam samvaroyta och ”kafémiljö” vilket ger 
ett välkomnande intryck. 

Exempel på entrémiljö 

Parkeringsnorm-beroende på tillgång till 
lokaltrafik i närheten så beräknas 
parkeringsbehov. Men minimum bör vara ca 5–6 
parkeringsplatser per enhet dvs. ett vård- och 
omsorgsboende om 90 lägenheter har behov av 
ca 45–50 parkeringsplatser. Detta kan fördelas 
på ca 30 platser för medarbetare (respektive 
medarbetare tecknar avtal med 
fastighetsägare, inga fasta platser), 2 HK 
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parkeringar samt övriga som besöksparkering, 
Parkeringsnormen är önskvärd men diskuteras 
inom respektive projekt. Behov av 
besöksparkering kan öka beroende på turtrafik 
och närhet till hållplats. I närhet till eller i 
samband med entrémiljön ska en lösning finnas 
för laddning av elrullstolar (2 st) samt plats att 
parkera utomhusrullatorer (6 st). Placeringen bör 
klara förflyttning mellan rullstolar, ej synlig del av 
entré. Diskret ska en anvisad plats finnas för 
bårunderrede, lämplig passage är mot inlastning. 

 

Balkongmiljö- en balkong till respektive enhet ger 
trivsel och trevnad. Alla brukare har inte 
förutsättningar att nå eller orientera sig i en 
utemiljö/trädgård. Balkongen ska i storlek klara 
god tillgänglighet för många rullstolar och 
rullatorer tillsammans med en trevlig möblering. 
Brukare ska uppleva att de med enkelhet kan gå 
ut och in på balkongen från enheten vilket 
innebär säkrad utformning och mycket små 
nivåskillnader. Det är av största vikt att 
personalen inte ska behöva bistå alla brukare att 
komma in/ut när de önskar vistas på balkongen. 
Dörr till balkongen utformas med låslösning. Viss 
belysning samt eluttag genomtänkt placerade. 
Säkrat räcke. 

Utemiljö- att vistas i frisk luft, uppleva årstider, 
dofter och färger, minnas blommor och se 
växtlighetens skiftningar är en del av livskvalitet 
på ett vård- och omsorgsboende. Ätbar 
växtlighet. Gångstråk som inte förvirrar med 
materialval som ger förutsättning till 
självständighet och inte riskerar fall. Årligt 
underhåll är av vikt gällande gångmaterial och 
möjlighet till överblick av miljön.  Att kunna se 
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vatten eller möjlighet att vistas i olika delar av 
utemiljön är viktig i planeringen då vissa trivs bäst 
i solsken andra i lite skugga. Odling i tillgängliga 
lådlösningar, kanske en möjlighet att grilla korv 
eller vintertid kunna se ut i en vackert upplyst 
vintermiljö ger kvalitet. Viktigast är god 
tillgänglighet i en säkrad utemiljö. Utemiljön är 
inhägnad med lösning som minimerar risker att 
kunna avvika. Kontraster mellan inne- och 
utomhus är av vikt. Minimala nivåskillnader. 
Utemiljön möbleras för social samvaro i 
varierande grupperingar vilket medför behov av 
sittyta. Aktivitet i utemiljön skapar både möjlighet 
till trevnad som träning. 

Ett uteförråd till förvaring av möbler och 
trädgårdsredskap. Utrymmet har eluttag.  

Utemiljön har lösning för vattning och rengöring 
av utemöbler. 

 

Utomhusvistelse är viktigt för vår hälsa och 
välbefinnande.  

 

 
Exempel på utemiljö 
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Exempel på odlingslådor 

 
Exempel på att uppleva vatten i utemiljö 

Vinterträdgård- En vinterträdgård ger ökade 
möjligheter att komma ut även om det är 
kyligare årstider. Många gånger blir detta en 
samlingspunkt för såväl anhörigbesök som 
aktiviteter tex. glögg i juletid. På vinter håller 
utrymmet tillräckliga plusgrader för ett besök i 
kappa och filt (min +12 gr). När sommarvärmen 
ligger på öppnas vädringsfönster automatisk för 
en behagligare vistelse. Ofta placeras 
vinterträdgården i direkt samband med 
utemiljön. 
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 Inlastning-  en godsmottagning till ett vård- och 
omsorgsboende verkar av erfarenhet alltid vara 
för litet till yta och funktion. Till ett vård- och 
omsorgsboende kommer stora fraktioner med 
inkontinensmaterial och andra driftsartiklar. 
Genom inlastningen kommer alla varor för 
tillagning och beredning av frukost och alla 
mellanmål. Hjälpmedel hämtas och lämnas här 
igenom. Behov av brett dörrparti, inga trösklar 
som gör det tungt att med palldragare ta emot 
och forsla vidare. En större yta att placera anlänt 
gods tills tid finns att ta hand om godset. Behov 
finns av eluttag. Viktigt att utformning är väl 
genomtänkt från inlastning till förråd där 
palldragare och vagnar nyttjas frekvent.   

Dörr till inlastning har ringklocka med möjlighet 
att öppna från annan plats samt 
talkommunikation. 

Inom respektive projekt ska inlastningens 
utformning gällande mottagande av kylda 
varor/torrvaror och dess mellanlagring planeras. 

Inlastningen ska utformas med anvisad plats för 
palldragare och transportvagnar som nyttjas för 
att forsla gods vidare inom verksamheten. 

Sophantering-sophantering utformas enligt krav 
och riktlinjer men stora volymer sopor hanteras av 
medarbetare dagligen inom ett vård- och 
omsorgsboende. Sopsäckar, en tung 
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arbetsuppgift som flertalet gånger dagligen 
kräver transport till soprum. Sophantering ska 
vara så underlättad som möjligt, vara placerad 
så nära som möjligt till passage och vara 
ergonomiskt utformad för att underlätta tunga 
transporter och lyft. Sophantering sker i 
enheternas kök med 60 l säckar och övrigt 
genom 125 l säckar. Ett vård- och 
omsorgsboende har inte organisation med 
tekniker eller motsvarande på plats som ansvara 
för uppgiften. 

Önskvärd lösning kring sophantering är att direkt 
från våningsplan hantera sopor och endast 
behöva gå till sopstation med källsortering som 
glas, batterier, glödlampor osv. Sophantering är 
ett mycket belastande arbetsmoment. 

Att uppmärksamma är logistiken genom 
inlastning vid eventuell förvaring av livsmedel i 
samma passage. Källsortering sker enligt krav och 
norm efter god introduktion av fastighetsägaren 
samt att verksamheten är utformad för 
källsortering inom enheterna. Lätthanterbar 
lösning för att underlätta hantering av 
källsortering och kartong. 

En lösning för alla varuvagnar och lastpallar vid 
inlastning för att dessa inte sta stå kvar i 
inlastningsutrymme eller att det ska se ovårdat ut 
vid fasad. Placering i direkt närhet till inlastning 
då det är tunga fraktioner. Tänk på vinter och 
snöproblematik kring utformning av 
sophantering. 

Trapphusmiljö-trapphusmiljön är säkrad för 
brukare som inte har förmågan att uppfatta faror 
i denna miljö. Lösning att brukare inte når denna 
miljö utan behörighet och/eller förmåga. Säkrat 
från respektive våningsplan. I bottenplan, i 
närhet till entré, gärna under trappa, utformas 
yta för bårunderrede, om brandskydd 
godkänner kan även yta för elrullstolar med 



 2 . 1  R U M S K O R T -  E N T R É  O C H  
U T E M I L J Ö  

 

8 

eluttag placeras. Uterullatorer kan också få 
placering i trapphus om möjligt. Funktionerna 
planeras in på annan plats om lösningen inte är 
möjlig. 

 

 

  

 


