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V A R F Ö R  R U M S K O R T ?  
Studier visar att den fysiska miljön har stor 
betydelse för hälsa och välbefinnande 

(Kane, Devlin, Arnelli, Djikstra) 

 

Rumskort har till syfte att i första hand finnas som 
stöd i planering av vård- och omsorgsboende för 
äldre (särskilt boende). De bör vara normerande 
vid ny- och ombyggnationer. Rumskort uttrycker 
riktlinjer- och vägledning för utformning av 
ändamålsenliga lokaler för långsiktigt nyttjande 
utifrån ett verksamhetsperspektiv. Rumskort är 
inte heltäckande dokument kring krav och 
förutsättningar men tillsammans med lagstiftning, 
forskning och erfarenheter bör rumskort i 
samverkan mellan beröra parter i planering- och 
byggprocessen ge goda förutsättningar till ett 
lyckat resultat.  

Definitioner 

 Särskilt boende-Verksamhet som inom 
Umeå kommuns äldreomsorg benämns 
vård- och omsorgsboende. 

 Brukare-de personer som fått ett beslut 
enligt Socialtjänstlagen om bostad inom 
vård- och omsorgsboende. 

 Besökare- framförallt anhöriga och vänner  
 Nyttjare- Umeå kommuns äldreomsorg, 

förhyrning genom Umeå kommun 
Fastighet 

 Medarbetare-alla som arbetare inom ett 
vård- och omsorgsboende. Enhetschef, 
undersköterskor, arbetsterapeuter, 
fysioterapeuter, sjuksköterskor, 
aktivitetssamordnare, administratörer samt 
övrig städ- och verksamhetsservice. 

Lokalerna ska upplevas 

välkomnade, ljusa, hemlika, 
moderna, lättarbetade, säkra 
med stort fokus på  

 brukares möjligheter till 
trygghet och 
självständighet 

 Medarbetares 
arbetsmiljö 

 Digitalisering och 
välfärdsteknik  

INFORMATION! 

 Enligt 5 kap. 5 § andra stycket i 
Socialtjänstlagen, SoL, ska 
kommunen inrätta särskilda 
boendeformer för service och 
omvårdnad för äldre människor 
som behöver särskilt stöd. 

 Äldreomsorg styrs framförallt av 
Socialtjänstlagen, SoL, och 
Hälso- och sjukvårdslagen, HSL. 

 Fler lagstiftningar och riktlinjer 
styr också som arbetsmiljölagen, 
kommunallagen, Patientlagen, 
Plan- och bygglagen, 
hyreslagen, Boverkets 
byggregler, Livsmedelslagen, 
Miljöbalken, Brandlagstiftningen, 
Föreskrifter från Socialstyrelsen, 
Arbetsmiljöverket, Boverket, 
Politiska beslut, Tekniska 
anvisningar och krav.   

 Enligt SoL ska kommunens 
omsorg om äldre inriktas på att 
äldre personer får leva ett 
värdigt liv och känna 
välbefinnande. Kommunen ska i 
sin äldreomsorg erbjuda god 
omsorg efter enskildas önskemål 
och behov. Äldrenämndens 
uppgift är att skapa 
förutsättningar att 
kommuninvånare över 65 år 
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Läkare besöker verksamheten 
regelbundet. 

 Enhetschef-ansvarig för verksamheten 
som bedrivs. Vanligt att det finns flera 
enhetschefer inom ett vård- och 
omsorgsboende. 

 Enheten-utgör 10 lägenheter med 
gemensamma samvaroytor, kök, tvätt och 
förvaring. 

 Våningsplan- utgör tre enheter, 
centrerade gemensamma ytor samt städ, 
utrymme för dekontaminator, förråd, 
toaletter. Övriga funktioner är fördelade 
mellan våningsplanen såsom 
läkemedelsrum, centraltvätt, pausrum, 
omklädning mm. 

 Omvårdnad-insatser kring en brukare 
utifrån personcentrerat arbetssätt med 
brukaren i fokus. 

Förväntan 

Alla berörda parter i planering- och 
byggprocessen har målet att gemensamt och 
med stor lyhördhet planera för långsiktigt 
hållbara lokaler. Lokalerna ska utformas som 
trygg bomiljö och väl fungerande arbetsmiljö. 
Fokus vid utformning av ett vård- och 
omsorgsboende är brukare med demenssjukdom 
som ska uppleva trygghet och hög tillgänglighet 
för att så långt som möjligt uppnå känslan av 
självständighet. 

Lokalerna 

Lokalerna har hållbara material- och teknikval, är 
utformade utifrån lagkrav, forskning, erfarenheter 
och med fokus på framtid och långsiktig 
hållbarhet. Lokalerna ska upplevas moderna, 
vara välkomnade och upplevas attraktiv som 
arbetsplats för medarbetare. 

Teknik   

Stort fokus på digitalisering och välfärdsteknik 
som ska säkra, stödja och underlätta. Respektive 
projekt arbetar fram lösningar kring lås, larm, 

kan leva ett gott liv i så hög 
utsträckning som möjligt 

 När omsorg inte längre kan 
tillgodoses i den enskildes hem 
ska kommunen erbjuda ett 
boende anpassat för den 
enskildes behov. Inom det 
särskilda boendet (vård och 
omsorgsboende) ska den 
enskilde kunna erbjudas 
trygghet, omsorg och service 
samt god hälso- och sjukvård.  

 Sverige har en nationell 
värdegrund som gäller alla 
kommuner och verksamheter 
som utför äldreomsorg enligt 
Socialtjänstlagen. 
Värdegrunden utgår från att 
äldre ska leva ett värdigt liv 
och känna välbefinnande. För 
att uppnå det behöver 
verksamheten värna och 
respektera den enskilda 
personens rätt till privatliv och 
kroppslig integritet, 
självbestämmande, 
delaktighet och 
individanpassning. 

 Umeå kommuns värdegrund 
vilar på fyra grundpelare 
Medborgarfokus   
Öppenhet – 
Tillit  
Ständiga förbättringar, MÖTS.  

 Myndigheten för Delaktighet 
tog 2015 fram riktlinjer och 
checklista för miljöanpassningar 
som bidrar till ökad delaktighet 
för personer med 
demenssjukdom 
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brand samt tekniskt stöd som underlättar i 
omvårdnadsarbetet. 

Önskemål kring lokalutformning 

Ett antal aspekter som utgör målbilder för 
verksamheten är, 

Enkel logisk planlösning 

Hög överblickbarhet 

Visuellt tydlig miljö 

Utblickbarhet 

Högt dagsljusinsläpp 

Hög tillgänglighet 

Trygghet och säkerhet 

Berikande utemiljö 

Omsorgsfull inre miljö 

Arbetsmiljöfokus 

Understödja personaleffektivitet och bemanning 

Projektsamverkan 

För ett lyckat resultat bör alla inom projektet vara 
väl förtrogna med lagstiftning, riktlinjer, evidens, 
råd och rön mm utifrån respektive planering- och 
ansvarsområde. Lyhördhet, tillit, respekt och 
öppenhet är framgångsfaktorer. Nyare 
etableringar av vård- och omsorgsboende ska 
ses som möjliga referensobjekt. 
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V E R K S A M H E T E N  U T F O R M A S  F Ö R  

90 lägenheter, tre enheter per våningsplan, 
utformning med fokus på demens, hög 
tillgänglighet och två primära funktioner- 

En bra bostadsmiljö och en bra arbetsmiljö 

 

Vad är en genomtänkt utformning av vård och 
omsorgsboende? 

En väl utformad lokal är utformad med fokus på 
hur äldres förmågor förändras när man åldras. 
Lokalen ska utformas med målsättningen att 
underlätta så brukaren upplever en hög grad 
självständighet. Våra förmågor som syn, hörsel, 
rörelseförmåga, orienteringsförmåga och 
tolkningsförmåga förändras. Förmågan att rätt 
uppfatta och förstå påverkas. 

Personer med demens har svårigheter kring 
rumsupplevelse och svårt att orientera sig i tid 
och rum vilket skapar osäkerhet och stress och 
ökar beroende och minskar självständighet. 

I en lättorienterad och visuell tydlig miljö kan 
äldre uppleva trygghet och självständighet som 
ger bättre förutsättningar i egenförmågor att 
delta i aktivitet och social gemenskap. Att skapa 
en känsla av sammanhang i tillvaron för de som 
bor i vård och omsorgsboendet ställer krav på 
att lokalerna är begripliga, hanterbara och 
meningsfulla. 

Väl utformade lokaler understödjer den fysiska 
miljön och bidrar till en meningsfull tillvaro och en 
god arbetsmiljö. 

Lokalerna ska utformas till god arbetsmiljö som 
underlättar, en miljö att trivas i och som ger social 

Utformning med fokus på 

Demens 

Tillgänglighet, förhöjd nivå 

Överblickbarhet 

Färgsättning 

Möblering 

Långsiktig hållbarhet 

Bomiljö 

Arbetsmiljö 

 

 

KOMMENTARER! 

 Dagtid vistas 10 brukare 
tillsammans med 2–3 
medarbetare, kvällstid ca 2 
medarbetare. Nattetid finns två 
medarbetare per våningsplanet. 
Utöver dessa medarbetare har 
våningsplanet sjuksköterskor 
dag/kväll, natt kommer kväll- och 
nattpatrull.  Arbetsterapeut och 
fysioterapeut arbetar må-fre. 
dagtid. 

 Stort fokus på att förhindra fall 
och skador 

 Planerad placering av tex 
hjälpmedel vid entré, samvaro 
och aktiviteter, vid måltider, 
laddningsstation 

 Planerad placering av bårvagn, 
palldragare, transportvagnar mm 

 Sophantering-hygien-logistik 
 Korta korridorslösningar om möjligt 
 Medarbetares mest nyttja 

funktioner ska placeras nära…”få 
steg” 

 Lokalerna har behov av väl 
fungerande ventilation dvs, hög 
luftgenomströmning då det 
bedrivs vård.  
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hållbarhet, kännas välkomnande och så hemlik 
som möjligt! 

För ett välkomnade och positivt intryck bör vård 
och omsorgsboende samspela med 
omgivningen och minimera upplevelsen av 
institution då vård och omsorgsboende är stora 
byggnader. 

Angeläget är att de som vistas eller besöker 
upplever som att man lagt ner stor omsorg och 
tanke kring utformningen av miljön och dess 
materialval. Det kan gälla placering av möbler, 
fönsters utsiktsmöjlighet eller placering av 
funktioner och dess dörrar. Färgsättning berikar 
med skapar även förutsättningar till god 
tillgänglighet för personer med synnedsättning 
eller demens. 

 

Utöver detta ska alla berörda förstå att lokalerna 
ska vara långsiktigt hållbara med förutsättningar 
till kostnadseffektiv drift. 

Tre enheter per våningsplan 

För effektiv bemanning har tre enheter per 
våningsplan visat goda 
bemanningsförutsättningar vilket medför att 
äldrenämnden förordar denna utformning. 

Utformningen innebär att tre enheter om 10 
lägenheter möts i en gemensam central 
mittpunkt/samlingsyta, hållplatsen, med mycket 
god överblick mellan/in mot enheterna.  

Våningens centrala punkt, ”hållplatsen” 

Denna centrala punkt utgör ytor för gemensam 
samvaro dagtid, ett nav nattetid och våningens 
entré. Det ska känna ljust och välkomnade att 
komma in på våningsplanet från trapphus/hiss. 

Skalskydd se rumskort för lås och larm. Dörrar mot 
trapphus ska vara säkrade men ge möjlighet att 
passera. Kring hållplatsen utformas funktioner 
som läkemedelsrum, teamkontor, samtalsrum, 

 Hemlik miljö, skapa en miljö som 
upplevs trevlig och välkomnande. 
Att skapa en hemlik miljö är viktigt 
då sjukhusmiljö, institutionskänsla, 
kan upplevas främmande och 
skrämmande. 

 En vårdsäng ska kunna förflyttas 
inom lokalerna, mått 1000x2100, 
vilket omfattar in/ut ur lägenhet. 

 Två rullstolar ska kunna mötas i 
korridorer. 

 En rullstol kräver minst 1300 mm i 
diameter på vänd- eller 
mötesplats. (ofta större mått då 
brukare har svårigheter att 
manövrera) 

 Elrullstol minst 1500 mm vändradie 
 Möte med två rullstolar minst 1800 

mm bredd. (ofta större mått då 
brukare har svårigheter att 
manövrera) 

 Alla brukarmiljöer ska minst vara 
anpassade för rullstol exkl ytor för 
elrullstol. 

 Att eftersträva är 0 i nivåskillnad 
invändigt och vid balkong/till 
utemiljö. Övriga nivåskillnader ska 
utmana 0 nivån.  

 För ramper gäller lutning 1:20, 
ramper är inte att rekommendera 

 Särskild hänsyn ska tas till 
placering av tex. 
armbågskontakter, 
utrymningslösningar eller liknande. 
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förvaring, toaletter, gemensam större tvättstuga, 
spolo, vissa funktioner utformas på alla 
våningsplan andra funktioner på vissa plan, se 
respektive rubrik. Hållplatsen ska ses som ett nav 
nattetid om brukare vaknar och vandrar. Alla 
medarbetare passerar hållplatsen när man 
arbetar i lokalerna för att uppmärksammas om 
enheternas status. 

 
Utrymme samvaro och aktivitet-ett gemensamt 
utrymme för hela verksamheten att träffas och 
umgås, kunna ha kalas, samvaro, underhållning 
och annan aktivitet. Placeras centralt i 
fastigheten för allas möjligheter att nyttja. 
Möjlighet ska finnas att avdela och skapa 
möjlighet till rum-i-rum för att kunna ha flera 
aktiviteter samtidigt. Utrymmet tillgodoser ett 
smart kök med bar-/serveringsdisk. Utformas med 
kyl/frys/diskmaskin/micro, spis/fläkt, 
placering/utformning större kaffebrygg samt en 
större kaffemaskin (el/vatten), förvaring, 
diskbänk, handfat, hållare 
tvål/desinfektionsmedel, papperskorg, 
torkyhållare. Utrymmet har planerad plats för 
vagnar. Utrymmet lås enligt Rumskort teknik. 

Utrymmen möbleras både för aktiviteter men 
även med salongskänsla. 

Långsiktig hållbarhet-utformning, materialval, 
tekniklösningar ska vara väl genomtänkta med 
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fokus långsiktig hållbarhet, klara hårt slitage och 
handhavande och vara kostnadseffektivt att 
underhålla. En vård- och omsorgsverksamhet har 
behov av tätare underhållsintervall än den 
traditionella bostadsfastigheten då verksamhet 
bedrivs dygnet runt och med högt antal in- och 
utflyttningar. 

Materialval-moderna material som enkelt kan ge 
förutsättningar till god hygien, vara lättstädade. 
Frekvent nyttjande av desinfektionsmedel/sprit 
och feta produkter i mjukgörande syften tex. 
näsoljor. Båda ger fläckar på golv/vägg material 
om de kommer i kontakt. Materialval ska klara 
frekvent rengöring. Förstärkta material där hårt 
slitage förekommer frekvent. Inga hårda 
golvmaterial men mjuka underlag kan sänka 
självständighet eller skapa bekymmer i 
arbetsmiljön då mjuka golv tenderar försvåra 
förflyttning med rullstol, transport av vagnar mm. 
Ytskikt ska vara icke bländande, inga stora 
mönster på golv eller vägg,  

Färg och form-en färgsättning med tillräckliga 
kontraster underlättar för dem med 
synnedsättning eller förändrad rumsuppfattning 
att läsa rummets form, urskilja detaljer eller 
varnas. Färgsättning bör också kunna vägleda 
att hitta tex. till den egna bostaden, i 
hygienutrymme eller funktioner som skapar 
trygghet som samvaroutrymme. Utrymmen eller 
funktioner som inte är utformade för brukarnytta 
bör utformas att inte uppmärksammas genom 
vita lösningar tex. vit dörr i vitmålad vägg. 
Sammanfattningsvis  

 Förstärk med kontraster för hög 
orienterbarhet 

 Enhetlighet i golvmaterial 
 Iögonfallande kulörer för att leda blicken 

till betydelsefulla funktioner i bomiljön 
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 Använda föremål och inte färg vid 
personligt stöd i miljön 

 Gör osynligt det som inte ska användas av 
brukare 

 Färgsätt med måtta så tyger och möbler 
också får möjlighet att vägleda 

 Färgsättning ska upplevas lugn men 
eftersträva tydlighet. 

Ljus-belysning inom enheten ska ge goda 
förutsättningar att orientera sig, minimera 
skuggningar och fallrisker. Belysning ska kunna 
regleras så dag/natt kan uppfattas eller 
förstärkas vid tex städning. Belysning är också en 
del av att skapa upplevelse av hemlikt dvs. 
minimera institutionskänsla.  

Bra belysningslösningar ger också bättre 
arbetsförutsättningar gällande städning, minskar 
risker för läkemedelsfel osv. 

Alla behöver dagsljus för att må bra, viktigt med 
högt dagsljusinsläpp i lokalerna. Dagsljus skapar 
förutsättningar till välbefinnande, bättre 
sömnkvalitet, minskar risker för nedstämdhet.  

Ventilation-det är många personer som vistas i 
boendet och många olika situationer skapar 
behov av säkrad ventilation. Lukter eller dofter 
kan skapa obekväm inomhusmiljö samtidigt kan 
andra dofter aktivera minnet och 
sinnesstämningar. Dofter spelar stor roll för tex. 
aptit. Inomhusklimat påverkas av såväl värme 
som kyla utifrån vilket medför att respektive 
projekt ska planeras för att klara somrar med 
höga temperaturer och kalla vintrar. Såväl 
brukares välmående som medarbetares 
arbetsmiljö påverkas av inomhusklimat. (se även 
läkemedelsrum) 

 

Ljud-av vikt är att säkerställa en lugn ljudmiljö. 
Ljud kan väcka igenkännande och då stödja 
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minne och välbefinnandet medan oljud bidrar till 
oro.  

Tillgänglighet och publik miljö-det ska finnas 
RWC i allmänna större ytor. Trösklar och 
nivåskillnader ska undvikas. Glaspartier ska vara 
markerade så de inte uppfattas som tomrum och 
går in i dem. Publika dörrar utformas med 
dörröppnare exempelvis entrédörr, dörr från 
markplan till utemiljö, soprum, inlastning mm. 
Balkonger har lättöppnade dörrar (vid olåsta) 
och minimala höjdskillnader så brukare har hög 
egenförmåga att vistas i utemiljöer. Även små 
nivåskillnader kan utgöra risk för fall och skada.  

Medicintekniks utrustning kräver god 
framkomlighet. Rullstol kräver väl tilltagna mått 
att vända eller mötas.  
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Förslag på utformning av ett våningsplan med tre enheter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Förslag på utformning av ett våningsplan med tre enheter 
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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 

Hinder 

Tillgänglighet, förhöjd nivå 

Nivåskillnader 

Dörröppnare 

Säkra  

Arbetsmiljö 

Årstider 

 

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 
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eluttag placeras. Uterullatorer kan också få 
placering i trapphus om möjligt. Funktionerna 
planeras in på annan plats om lösningen inte är 
möjlig. 
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Att flytta från sitt hem……till 
ett annat…. 

När man planerar för vård och omsorgsboende 
måste alla förstå vem som ska bo. Att flytta till 
vård och omsorgsboende innebär att man inte 
längre har förutsättningar att bo kvar i det hem 
som man vanligtvis bott under många år. Man 
har ofta haft stöd och hjälpinsatser under en tid i 
det egna hemmet men dessa resurser räcker inte 
längre till för att leva tryggt och säkert. Det är 
ofta en stor förändring för en äldre person att 
lämna sitt hem och flytta då denne bryter upp 
från sitt hem, sin familj eller grannar, sin invanda 
miljö och blir ännu mer beroende av andras 
hjälp.  

Att byta miljö på äldre dagar kan ge uttryck på 
olika sätt. Det kan skapa oro men också 
upplevas tryggare. Första intrycket och 
upplevelsen av den nya boendemiljön är viktig 
så därför är känslan av välkomnande, ljus, 
öppenhet viktigt i samspel med en upplevd 
känsla av hemtrevnad och minimerad känsla av 
institutionsliknande utformning. 

Brukaren möblerar sin egen lägenhet men 
verksamheten tillhandahåller säng och 
sängbord. Bostaden är också förberedd med 
travers genom monterade skenor i tak och 
el/fäste på vägg. Vanligt är att brukaren har eller 
får en del medicinskteknisk utrustning 
(hjälpmedel) för att underlätta vardagen vilket 
ger behov av god tillgänglighet och plats för att 
förvara eller parkera vid olika situationer inom 
bostaden, vid måltiden, vid aktivitet eller vid 
soffgruppen framför tvn. Rullstolar eller rullatorer 

Vem kommer att bo? 
När man planerar är det viktigt 
att förstå vem som ska bo inom 
vård- och omsorgsboendet 

 

TIPS & RÅD! 

 Närhet till lokaltrafik ger fler 
möjligheter till många besök av 
nära och kära 
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tar plats i bo- och levnadsmiljö. Alla medarbetare 
har också behov utrymme för att kunna bistå 
brukare och dess hjälpmedel. 

Brukarens tillvaro förändras markant vid 
inflyttning, nya kontakter och relationer såväl nya 
”grannar” som personal. Rutiner förändras utifrån 
vad man varit van vid även om alla 
medarbetare försöker vara lyhörda till önskemål 
och behov. 

Man flyttar till en bostad oftast betydligt mindre 
än vad man bott i, förvaring minimeras, få 
tillhörigheter får plats. 

Verksamheten vill självklart att brukaren ska trivas 
och ha en väl fungerande boendemiljö vilket gör 
att lokalernas utformning också är en utmaning. 
Smarta lösningar, teknik som stöd, god 
tillgänglighet, ytor fört samvaro och aktivitet, 
trevliga måltidsmiljöer, möjlighet till både 
deltagande och avskildhet är av vikt! 

Att åldras 

Våra förmågor förändras när man blir äldre. 
Framförallt förändras syn, hörsel, 
rörelseförmågan, orienteringsförmågan, 
tolkningsförmågan vilket kan orsaka svårigheter 
kring att uppfatta och förstå rätt.  

Brukare med demenssjukdom har störd 
rumsupplevelse och svårigheter att orientera sig i 
tid och rum. Detta skapar osäkerhet och stress 
och därmed ett ökat beroende och lägre 
självständighet. 

Behov av vård och omsorg 

Brukare boende inom vård och omsorgsboende 
kommer med förväntningar utifrån kulturell 
bakgrund, tidigare intressen, den personliga 
livsstilen och samlad livserfarenhet vilket ställer 
krav och skapar utmaningar. 

Men brukare kommer också med komplexa 
livssituationer i behov av avancerade 
sjukvårdsinsatser, medicinskteknisk 
utrustning(hjälpmedel) och behov av stort stöd 
kring sin person. Många brukare har flera 
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diagnoser, är multisjuka, har komplikationer 
utifrån diagnoser som kan ge uttryck i avvikande 
beteendemönster, har svårt att förstå och 
uppfatta eller en lägre egenförmåga.  

Vem mer möter Du i ett vård och 
omsorgsboende? 

I ett vård- och omsorgsboendet möter man såväl 
brukare och personal som anhöriga och vänner. 
För att brukare ska uppleva att de bor bra 
behöver lokalerna uttrycka upplevelsen av att 
vara välkomnande och lättorienterade när 
anhöriga och vänner kommer på besök. Men 
det är lika viktigt att medarbetare känner sig 
inspirerad att komma till sin arbetsplats. 

På besök kommer också t ex. musiker, föreläsare, 
samfund eller så planerar verksamheten för 
aktivitet och samvaro. Alla som vistas i lokalerna 
ska uppleva trivsel vilket ger goda förutsättningar 
till en bra plats att bo, leva, besöka och arbeta. 

I vård och omsorgsboende kan man också möta 
make och maka i en lägenhet då parboende är 
en möjlighet. Lägenheten är inte större till yta vid 
parboende utan genom smart utformning kan 
man öppna mellan två lägenheter skapa en 
”svit” för de par som önskat bo tillsammans. Ca 
tre lägenheter inom en enhet ska tillgodose 
möjligheten genom förberett dörrparti i vägg 
skapa dubblett. 

Vård- och omsorgsboendets målbild 

Hur äldre uppfattar sin miljö styr hur de agerar. I 
en lättorienterad och visuellt tydlig miljö kan 
äldre uppfatta trygghet och självständighet och 
på så sätt använda sin energi positivt till 
exempelvis aktiviteter och social gemenskap. 
Målbilden och utmaningen är att skapa en fysisk 
boendemiljö som ger ro och trygghet, 
upplevelsen av trivsel, uppmuntrar till en 
meningsfull tillvaro där alla som vistas eller 
besöker trivs.  

Ledord med brukarfokus 

 Enkel och logik planlösning 
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 Överblickbar struktur 
 Utblickbarhet med högt dagsljusinsläpp 
 Visuellt tydlig miljö 
 Berikande och säker utemiljö  
 Omsorgsfull och funktionell inre miljö 
 Tryggt och säkert 
 Förebygga fall och skador 
 Miljöer att delta eller iaktta 

Färgsättning/materialval 

För att underlätta att brukare inte oroas eller 
triggas bör färgen vit vara den som förvillar det 
som brukaren inte ska oroas av eller inte ha 
behörige till. Starka kulörer vägleder. Svart, grått, 
brunt, marint eller andra mörka kulörer ska i 
brukarmiljöer minimeras. Åldrandet påverkar 
upplevelsen av styrka i kulörer genom försämrad 
syn vilket medför stort projektengagemang kring 
färgsättning. Materialval ska tillgodose långsiktig 
hållbarhet, minimera underhåll, skapa upplevelse 
av välkomnande och moderna lokaler men där 
färg och form också kan ses som konstnärlig 
utsmyckning. 

Inomhusklimat 

Brukare är känsliga för både kyla och höga 
temperaturer då många är stillasittande. Vintertid 
är det viktigt att inomhustemperaturen är 
behaglig vilket innebär flera grader högre än var 
som är brukligt i en vanlig bostad. Sommartid 
behöver lokalerna säkras så sommarvärmen är 
hanterbar.  I hygienutrymmet finns två 
värmekällor på vägg alternativt i golv samt i tak. 
Sommarens värmeböljor är en risk för äldre vilket 
kräver möjligheter att hålla en rimlig 
inomhustemperatur. Folkhälsomyndigheten har 
rekommendationer som vägleder. 

  

 

 

 

 



3 . 1  R U M S K O R T - B R U K A R F O K U S  

5 

 

 

 



3 . 2  R U M S K O R T - B R U K A R E N S  
B O S T A D  

 

                                                                    Version 20180830 

10 lägenheter per enhet 
En brukarens bostad, ca 32 m2, inkl. hall, 
avhängning, förvaring, sov/samvarodel, 
beredning/vatten för möjlighet till kaffe/te, 
hygienutrymmen (ca 8 m2). Högt dagsljusinsläpp 
för att minimera fallrisker. Vårdsäng (1000x2100), 
sängbord tillhandahålls. 

Lägenheten är brukarens hem och bör upplevas 
som sin egen sfär med personlig prägel genom 
möblering av favoritfåtölj, fotografier, tavlor och 
kanske kristallkronan. Att koka en kopp kaffe eller 
förvara sin favoritkaka i kylen ger känslan av 
hemlikhet. Viktigt att lägenheten ger goda 
förutsättningar till att kunna hänga favoritlampan 
i tak eller kunna enkelt placera blommor och 
belysning i fönster. Det ska finnas plats för en 
enklare möblering och med möjlighet till bra 
förvaring och plats för medicinskteknisk utrustning 
(hjälpmedel) och inkontinenshjälpmedel. Utöver 
detta ska det finnas utrymme för god 
omvårdnad genom en väl utformad arbetsmiljö. 

Bostaden ska i sin utformning underlätta 
brukarens självständighet och minimera risker för 
fall och skada. 

De allra flesta äldre har behov av en högre 
inomhustemperatur då de ofta upplever sig frysa 
då de många gånger är stillasittande. Sommartid 
vid höga temperaturer är äldre mycket 
påverkade av värmen så temperaturreglering 
med möjlighet till varma/svala inomhusmiljöer är 
att önska. Att duscha ska vara en angenäm 
upplevelse. 

Utformning 
Brukarens bostad ska upplevas ljus och trivsam. 
Hög grad överblickbarhet ska tillgodoses i 
utformning. Fönster ska placeras så de ger högt 
dagsljusinsläpp men brukare ska inte exponeras 

Kommentarer 
 Tillgängligt 
 Ljust 
 Överblickbart 
 God rums- och 

funktionsorientering 
 God arbetsmiljö 
 Golvyta förflyttningsmoment 
 Förvaring hjälpmedel, 

engångsmaterial 
 Stora behov av 

avlastnings/avställningsytor 
 Långsiktigt hållbara 

materialval 
 Enkelt att underhålla 
 Enkelt hålla god hygien/städ 
 Välkomnande 
 Inga trösklar eller hinder som 

kan utgöra fara 
 Parboende 

Viktigt! 
 

 Utformning, val av material och   
produkter samt dess placering 
planeras i samverkan med 
nyttjare utifrån tidigare 
erfarenheter och nya produkter 
på marknaden. 

 Bostaden ska utformas med 
långsiktigt hållbara materialval 
som klarar högt slitage och 
kraven god hygien. Vanligt med 
nyttjande av produkter såsom 
handsprit, feta krämer och oljor. 

 Hjälpmedel och förflyttning av 
säng kräver smarta placeringar 
av uttag,  säkra hörn mm.  

 Förflyttningsmoment med travers 
sker vanligtvis vid sängens 
fotända. 
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kring säng. Fönster ska tillgodose vädring men 
med en lösning som säkrar att fönstret inte kan 
öppnas helt med enkelt handgrepp. Att öppna 
fönstret vid tex. fönsterputs ska ske genom en 
säkrad lösning. Persienn. Ev. solskydd mot 
söder/sydväst. Bostadens utformning ska fokusera 
på att minimera risker för fall och skada genom 
att placera funktioner i genomtänkta lägen, med 
smarta lösningar, genom belysning som tex. 
minimerar skuggningar. Inga trösklar eller andra 
förhöjningar som kan bli snubbelrisker. 

För övrigt i bostaden ska arbetsmiljön 
uppmärksammas och planeras för.  

Brukarens bostad ska tillgodose en enklare men 
personlig möblering, uttag tak för personlig 
belysning, uttag vid fönster, säng, golv. Uttag 
1200 placering för laddning av teknik vid fönster, i 
hall samt vid säng. Möbleringsförslag ska 
redovisas. Stort behov av eluttag vid säng. Säkra 
hållbar placering av eluttag då vårdsäng 
förflyttas ofta i omsorgsituationer.  

Korridor/passage samt entré till lägenhet ska 
vårdsäng (1000x2100) kunna passera. Kring 
lägenhetens dörr i korridor/passage ska finnas 
tydlig färgsättning som vägleder brukare till 
bostad (unika färger för varje lägenhet, 
avvikande färg till närliggande lägenhetsdörrar), 
väl synlig hållare för A4 blad, väl belyst, inga 
skuggningar på golv/vägg vid entré. Lås enligt 
rumskort/teknik. Djuddämpad/tystgående dörr. 

Hall ska tillgodose mindre avhängning/plats för 
transportrullstol, diskret hållare handsprit 
(batterimodell). Fast belysning i hall, dimringsbar. 

Maximal förvaring från golv till tak på båda sidor 
av hallens yta (förvaringsdjup kan variera). 
Önskvärt med vit skåpslösning. Behovet av 
förvaring är stort både för vikta och hängande 
kläder, sänglinne samt personliga saker och 
inkontinensmaterial. Behov finns av framförallt 

 Sänggavel får ej stå under 
fönster. 

 Om lägenhet är placerad i 
bottenplan ska en lösning i 
fönster finnas för att minimera 
exponering. 

 Möjlighet att se tv från säng ska 
alltid finnas. 

 Personal ska enkelt kunna 
överblicka brukarens bostad 
utan att störa dvs. ”få steg in i 
bostaden”. 

 Inga skjutdörrar 
 Vred, handtag, blandare ska 

vara anpassade för 
funktionsnedsatta. 

 2 meter duschslang som 
standard. 

 Fönster i hygienrum förses med 
sol- och insynsskydd. 

 Färgsättning och belysning ska 
underlätta och vägleda. 

 Välfärdsteknik och digitala 
lösningar ska säkra och 
underlätta för såväl brukare som 
medarbetare i bostaden. Särskild 
utredning kring utformning. 

 Stort behov av eluttag, vid 
fönster, säng, köksdel, uttag 
monterat1200 mm i hall och 
mellan fönster för förenklad 
städning. Uttag ovan fönster för 
pendlad armatur. 

 Värdefack ska tillgodose att 
plånbok, smycken, redovisning 
av köp får plats. Juridiska 
dokument eller liknande ska inte 
förvaras inom lägenheten i första 
hand. 
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lösning med trådkorgar. En förvaring ska kunna 
tillgodose städutrustning om brukare önskar nyttja 
egna städredskap, skåpet inreds med trådkorgar 
monteras bort vid behov.  

En sida av förvaring i hall avslutas med ho/vatten 
med lösning som ger utrymme att bereda kaffe. 
Hylla/mindre skåp för koppar och kaffe ovanför 
alt i samband med mindre integrerad kyl i 
närliggande högskåp. Hylla på vägg ovanför ho 
om skåp utgår. Knäfritt. Fast placering av kran. 
Placering av vatten/ho ska utgöra lösning för 
överblickbarhet mellan hall och säng för. 

Läkemedelskåp med belysningslösning och en 
värdeförvaring ska monteras i första högskåp från 
entré med dörruppslag mot sov/samvaro för att 
minimera bländning, värdeförvaring kan ha 
avvikande placering. Montering i/mellan två 
hyllplan av läkemedelsskåp. Lås enligt 
rumskort/teknik Läkemedelsskåp enligt godkänd 
modell av MAS, (medicinskt ansvarig), info längre 
ner i dokumentet. 

Utrymme för sömn och vila i bostaden utformas 
med travers i tak. Säng ska både kunna placeras 
mot vägg alt huvudgavel mot vägg. Plats för 
sängbord. Hållare/el till traversdosa, flertalet 
eluttag kring säng (ett uttag 1200). Mått mellan 
säng/vägg på båda sidor enligt 
arbetsmiljö/ergonomi, vanligt med dubbel 
bemanning kring säng. Fast belysning ovan säng, 
dimringsbar. Materialval kring säng ska klara tufft 
slitage samt rengöring med sprit (förslag 
laminatskivor).  

Hygienrum utformas inom projektet. Särskild 
planering avser lutning av golv och placering av 
avlopp utifrån hög grad nyttjande av hjälpmedel 
vid personlig hygien (inga hjälpmedel med hjul 
ska kunna förflytta sig efter placering pga. 
golvlutningar).  Dörr alt list till hygienrum ska 
markeras för att underlätta rumsorientering med 
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belysningslösning nattetid. Utrymmet utformas 
halksäkert men med materialval enkla att hålla 
ren. Utrymmet ska klara insats med duschvagn, 
dubbel bemanning (personal på vardera sida 
om duschvagn, toalett, duschstol). Höj- och 
sänkbart handfat enkelt att justera, gärna 
integrerat med spegel/belysning, hållare Torky 
mini vid handfat. Dusch utformat med 
uppresningsstöd, duschkorg/hylla, tvålhållare allt 
i avvikande färg, röd, samt hållare för 
duschdraperi. Värmekälla i tak samt på vägg alt 
golv då brukares upplevelse av hygienmoment 
ska upplevas behagliga då känslighet finns för 
kyla/drag. Toalett med uppresningsstöd (modell 
med armstöd som ej borttages när duschstol 
nyttjas) placerad på golv enligt god ergonomi 
(förflyttningsmoment), sits/knapp i avvikande 
färg/rött. Alla hållare/krokar/stänger som avser 
brukarnytta monteras i rött. Avvikande 
färgsättning bakom handfat och toalett. Stora 
behov av avlastningsytor kring handfat och i 
dusch. Plats för förvaring i högskåp med 
hyllor/lådor, lås enligt rumskort/teknik. Uttag för 
rakapparat/hårtork. 

Personalens hållare för hygienartiklar ska 
monteras lättillgängligt men diskret då det är 
brukarens hem. Hygienutrymmet ska tillgodose 
hållare för duschskrapa, sopkorg, Torky hållare 
mini, batteridrivna dispensers för 
handtvål/handsprit, krok förkläde, hållare 
engångshandskar i varierande storlek. 

 

Parboende-inom en enhet ska det finnas 
lägenheter som kan utgöra dubbletter vid behov 
av parboende utformade genom förberett 
dörrparti i vägg mellan två lägenheter. Detta 
medför att brandskyddet påverkas. Lösningen 
ska vara kostnadseffektiv att tillskapa och bygga 
igen vid behov.  



3 . 2  R U M S K O R T - B R U K A R E N S  
B O S T A D  

5 

 

Lägenhetsförråd-ett lägenhetsförråd till 
respektive lägenhet om ca 2 m2 för förvaring. 
Förrådet har en hylla och möjlighet till hängande 
förvaring. Utformat med bygel för eget lås. 
Förrådet är numrerat lika lägenheten. 

 

Materialval, långsiktiga moderna materialval för 
att skapa en trevlig bomiljö samtidigt hålla låga 
kostnader för underhåll. Utsatta lägen för ökat 
slitage ska diskret förstärkas. Hårda/vassa hörn 
ska minimeras. Plastmatta med uppvik under 
golvlist. Ej tapeter. Låg bröstning på fönster i 
samvaro och högre vid säng. Minst ett 
öppningsbart men säkrat fönster (löstagbart 
handtag eller likvärdigt vid öppnande av fönstret 
helt) för vädring. Fönsterbänk, fäste gardinstång. 
Persienner. Bostaden ska ha två placeringar för 
tv varav en placering ska eventuellt vara 
utformad med universalfäste för tv som fast 
montage. God mobil täckning, data/tv/telefoni. 
Brukaren ska ha möjlighet till utökat data/tv 
utbud som fastighetsägaren tillhandahåller. 

 

 

 
Exempel på materialval vid säng 
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Exempel på planlösning av brukares bostad. Utformning kring 30–33 m2  

inkl. hygienrum om ca 7.5-8.0 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel på toalett med avvikande färg på funktioner som 
underlättar 
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Säkerhets Teknik 
Benny Brännström AB 
Dalvik 4 
936 92 Boliden 
 
Tel/Fax. 0910-58 07 50 
Mobil (Benny) 070-557 05 82 
Mobil (Görel) 070-213 76 74 

E-post: info@s-teknik.se 

Medicinskåp, Läkemedelsskåp 

I samband med ädelreformen-92 har vi i samarbete med 
personal från apoteket och vården tagit fram ett 
medicinskåp. Ett vitt träskåp med en flyttbar hylla som 
finns över hela landet, fråga efter referenser. 

Till fabrikspris!  
Tillbehör 

 En praktisk utdragbar avlastningshylla 
 Lampa med rörelsesensor monterad inne i skåpet, 

lång drifttid på batterierna 
 Ringmekanism monterad på insidan av dörren för 

ApoDos och Sign.listor 
 Pärmhylla för en A4 1/2 pärm 

ASSA lås ingår, andra låsfabrikat kan levereras om så 
önskas. Går bra att komplettera med befintliga låssystem. 

Skåpets storlek: 

Utv. mått i mm. Inv. mått i mm. 

Höjd 495 Höjd 420 

   
 

 
Modell med pärmhylla- Beslutad standard för 
all vård- och omsorgsverksamhet av MAS  

Vid beställning- uppmärksamma att val av lås 
passar till utformning med pärmhylla!  
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Bredd 350 Bredd 320                       

Djup 250 Djup 230 
 

Checklista utrustning i hygienutrymme- placeringar ska ge förutsättningar att enkelt nå utifrån 
handfat- och duschplaceringar. Personalens hållare ska vara avsides då brukare inte ska 
behöva uppfatta dessa i sin bostadsmiljö. 

För brukare 

 Vägghängd sopkorg 
 Hållare för toalettpapper på uppresningsstöd ev vägg, montage på båda sidor 
 Flertalet krokar och stång för handdukar i avvikande färg (röd) vid handfat och dusch 
 Fäste för upphängning av duschskrapa 
 Korg/hylla i dusch i avvikande färg (röd) 
 Takskena för duschdraperi 
 Hållbart uppresningsstöd i dusch i avvikande färg (röd) 
 Hyllor/handfatsmodell som ger rejält med avlastningsytor kring handfat 
 Uttag för rakapparat/hårtork 
 Uppresningsstöd kring handfat i avvikande färg, hållbar lösning (röd) 
 Bygel på dörr 
 Badrumsskåp, lås, placerat så personal har enkelt att nå (förvaring av hygienprodukter, 

hudvård och inkontinenshjälpmedel) 
 Hållare Torkymini 

 

Placering av värmekälla i tak utreds inom projektet 

 

För medarbetare (krav för god hygien) 

 Hållare för varierande storlekar av handskar, hållare tvål/handsprit (batterimodell, ska 
placeras enkelt att fylla på), krok för förkläde 

 

 Av vikt att materialval ger enkla förutsättningar att städa/hålla rena 
 Om möjligt så placeras personalens hållare i samband med placering av högskåp genom 

att nyttja yta mellan skåp/vägg 
 Vid fönster i hygienutrymme ska fönster förses med lösning som ger insynsskydd samt 

lösning som solskydd och stark ljus. 
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En enhet utformas med 10 lägenheter, 
samvaro/måltider, kök, tvätt, 

dokumentationsskåp, förvaring 

Enheten som helhet ska ge brukare möjlighet att 
röra på sig utan att utsättas för fara. Krav på hög 
tillgänglighet för brukares upplevelse av 
självständighet. Överblickbarhet är fokus för 
medarbetares möjlighet till att uppfatta oro och 
bistå om någon behöver stöd och hjälp. 
Medarbetare har ett stort ansvar i att trygga och 
säkra. 

Dagligen arbetar 2–3 medarbetare vanligtvis 
undersköterskor och vårdbiträden inom en 
enhet. Till enheterna kommer vid behov 
verksamhetens sjuksköterskor, arbetsterapeut 
eller fysioterapeut. Läkare besöker verksamheten 
regelbundet. 

Tillsammans med tio brukare bör utformningen 
beräknas att klara ett flöde om 15 personer då 
det ofta finns besökande i miljön.  

Enheten ska utformas med högt dagljusinsläpp 
men med solskydd där det kan uppstå 
bländningsrisker. Ett exempel är dagsljusinsläpp 
och bländning kring samvaroytor. 

Kök och samvaro är den gemensamma punkten 
inom enheten där man äter alla måltider, har 
aktiviteter och social samvaro. 

Möbleringsförslag som visar på utrymmens 
förutsättningar och dess tillgänglighet ska ingå i 
projektet. 

Köket är en central del av kök/samvaro som 
utgör enhetens nav. Kök och samvaro är 
integrerade för hög överblick för personal och 

Överblick 

Trygghet 

Tillgänglighet  

Säkerhet 

Hygien 

Närhet                                                    

REFLEKTIONER! 

 Ser gärna en belysningslösning 
inom enheten som visar på de 
olika funktionerna inom de 
gemensamma ytorna. Belysning 
viktig för att minimera risker för 
fall och skada.  

 Var uppmärksam på 
skuggningar! 

 Eluttag placerad på 1200 på 
några ställen för förenklad 
städning 

 Stort fokus på placering och 
utformning (färg) kring uttag, 
tryckknappar mm. Färgstarka 
knappar kan skapa oro eller 
skapa intresse. Kan förekomma 
att vissa funktioner behöver 
kåpas. 

 Behov av smarta material och 
lösningar för att undvika märken 
av hårt slitage kring golv, hörn, 
dörrar. 

 Funktioner som inte är utformade 
för brukarnytta bör utformas 
genom utformning vitt /vitt för att 
minska intresse/upplevelse 

 I enhetens bomiljö ska ljud/buller 
ha stor uppmärksamhet. Hög 
stimuli kan skapa stress. 

 Färgsättning med kontraster som 
hjälper personer med nedsatt syn 
eller demens att orientera sig dvs 
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känsla av trygghet för brukare. Kökets placering 
och utformning ska ge förutsättningar till 
överblick över enheten som helhet. Köket ska 
vara slutet genom dörr med lås eller en 
motsvarande lösning för att klara krav för 
hantering av livsmedel och god hygien. Köket är 
utformat för tillagning av frukost, mellanmål, fika 
och kvällsmål. Behov av dubbla kylar och frysar 
för förvaring. Behov av utrymme för större 
volymer torrvaror. Väl tilltaget med skåp för 
porslin och övrig köksutrustning. Ergonomisk 
utformat kök för god arbetsmiljö. Markerad 
placering för större kaffebrygg kopplad 
el/vatten. En serveringsyta mot matdel/samvaro 
med eluttag för brukares möjlighet att delta vid 
tex. bakning. Draglågor i underskåp inkl 
passande utrustning/hållare för bestick och 
tallrikar samt skyddsunderlag som minimerar 
slitage. Ett skåp i kök ska utformas med lås, se 
rumskort läkemedel. Utformningen presenterar 
integrerad lösning för eventuell källsortering av 
mat- och hushållsavfall. Handfat med hållare för 
Torky mini, hållare handsprit/tvål, papperskorg. I 
köket placeras hållare/krok till förkläden, 
pannlappar mm för ett lättarbetat kök. Behov av 
flertalet uttag i köket med varierade placering. 

Detta utrymme ska även visa på plats för 
inkommande matvagn två gånger dagligen. 

Samvaro-är en del av enhetens nav. Ska 
tillhanda hålla tv-hörna med hörslinga, lösning på 
solavskärmning/bländning då förväntan finns om 
högt dagsljusinsläpp. Hög tillgänglighet, många 
hjälpmedel i denna miljö. Visa gärna på smarta 
placeringar av rullatorer, matningsstolar, 
serveringsvagn. Samvaro möbleras med tv på 
vägg, bänk under, soffa, vårdfåtöljer, mindre 
bord, ev. högskåp/vitrin. Möblering ger ca 8 
sittplatser då det vanligtvis finns brukare i behov 
av rullstol i miljön. Extra fåtölj eller stolar placeras 
inom enheten. Samvarodel får gärna ge 

hög tillgänglighet och upplevd 
självständighet.  

 Spridning av dålig lukt och 
avvikande dofter ska undvikas. 
Med god ventilation underlättas 
dofter från lägenheter, sopor 
eller tvätt.  

 Generellt är vitvaror 
snabbgående, för professionellt 
bruk, upphöjda för god 
ergonomi, diskmaskin minst 16 
kuvert, hygienprogram på 
tvättmaskin. 
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möjlighet till såväl samvaro i grupp som att kunna 
som enskild sitta något avskilt. 

I samband samvaro/matsal/kök finns entré till 
balkong. 

Samvaro- samt matdel är väl tilltagna då de 
kompenserar inskränkningar i den egna 
bostadens utformning. 

Matdel- integrerad med samvaro och kök. 
Utrymmet ska tillgodose att 12 personer kan sitta 
ner och äta i lugn och ro. Detta innebär att man 
ska kunna möblera med utformning långbord 
(flera bord sammansatta), mindre grupperingar 
samt plats för den som behöver direkt avskildhet 
för en bra måltidsmiljö. Ofta finns medarbetare 
vid borden för att hjälpa till. Ofta finns det 
matningsstolar för personal kring borden. Dessa 
kan utgöra hinder så markerad placering när de 
inte nyttjas är fördelaktigt. Möblering med flera 
bord, karmstol med hjul. Rullatorer behöver en 
naturlig ”parkeringsplats” under måltiden. Denna 
tänkta lösning ritas in i möbleringsskisser. 

 
Högskåp för dokumentation- kortare 
dokumentation och förvaring/laddning av 
telefoner mm sker i ett låst högskåp placerat 
smart utifrån överblick inom enheten. Här finns 
behov av många eluttag/datanät. Skåpet 
tillhandahåller nyttjaren men monteras inkl  
data/el av fastighetsägaren. Skåpets bredd ca 
1200. Att tänka på är sekretess och 
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dataskärmens placering eller teknisk lösning som 
kan säkra. 

Tvättstuga- centralt i enheten placeras en 
gemensam tvättstuga. Utformning med en 
lösning (fönster) som ger medarbetare indikation 
om någon är orolig eller söker stöd och hjälp. 
Lösningen ska dock inte exponera tvätt mm. 

Tvättstugan utformas med ren/smutsig sida. 2 st. 
hygienmaskiner, snabbgående som klarar större 
tvättvolymer. Torkskåp, torktumlare samt lösning 
att hänga tvätt på galge. Plats för mindre 
diskbänk med trådkorgar och överskåp, yta att 
vika tvätt och stryka. Låst skåpsförvaring av 
tvättmedel mm. Handfat inkl. hållare handtvål, 
handsprit, hållare handskar, Torky mini, 
vägghängd papperskorg. God ventilation då 
tvätt pågår dygnet runt. Av vikt att tänka på är 
ljudöverföring mellan tvättstuga och närliggande 
lägenheter/samvaroytor. 

Närförråd-ett förråd på enheten avlastar alla de 
produkter och material som krävs för att bedriva 
verksamhet. Här förekommer det att man även 
har viss källsortering, extra klädslar, gardiner mm 
så behov finns för så många hyllplan som möjligt.  
Montera hyllor på minst två väggar i utrymmet. 
Hyllplan dj 600, ca 10 m2. 
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Funktioner på respektive våningsplan 

Teamkontor-se rumskort administration 

Utrymme för dekontaminator/Spoldesinfektor- ett 
utrymme utformat för dekontaminator. Utrymmet 
har utformning ren/smutsig sida för att förhindra 
vårdrelaterade infektioner. Utformat med 
avlastningsyta för smutsiga kärl, och förvaring på 
rostfria hyllor på ren sida. Utrymmet har plats för 
mindre vagn. Utformat med handfat och hållare 
för handskar, förkläden, handsprit/tvål samt 
papperskorg. Dörr till detta utrymme ska ha 
lösning som öppnar dörren med fottryck eller 
liknade då medarbetare bär på smutsiga kärl. 
Dekontaminator är komplett med hållare för 
varierande kärl/flaskor (se fakta nedan). 
Rekommenderade måttangivelser för utrymmet 
finns att hitta i riktlinjer för vårdhygien. 

Dekontaminator/spoldesinfektor används för 
rengöring av bäcken, handfat, urinflaskor 

Lätt rengörbara materialval (inga smutssamlande 
fickor), praktisk placering av golvbrunn enkel att 
rengöra, tvättställ nära dörr, ergonomisk 
utformning av utrymmet.  

Städutrymme- är utformat för tre större 
städvagnar, tre större dammsugare samt hyllor 
på vägg för städmaterial och hållare för skaft. 
Har utslagsback/vatten med mindre 
avlastningslösning att placera hink. Hållare Torky 
mini, tvål/handsprit, papperskorg. Plats för 125 l 
säckhållare. 

Vårdhygienkrav 

Kommentarer! 

 I framtiden kommer 
automatisering genom 
robotlösningar sköta många av 
verksamhetens uppgifter kring 
tex. städ och sophantering. 
Denna typ av lösningar 
samplaneras inom respektive 
projekt. 
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Personaltoalett-två toaletter per våningsplan för 
personal är att föredra enligt rekommendation 
av vårdhygien. Lås enligt skalskydd då de endast 
är avsedda för personal. Hållare Torky mini, 
hållare tvål/handsprit, papperskorg. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Förslag på dekontaminator 

 

Invändiga mått   

Modell  Getinge 607 & 608 

Kammarvolym L 70 

Kammarbredd mm 400 

Kammardjup mm 465 

Kammarhöjd mm 400 

Kapacitet per last* antal 1 bäcken + 2 urinflaskor

Utvändiga mått   

 Enhet  
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Modell  Fristående 

Bredd mm 590 

Djup: mm 660 

Höjd mm 1000–1060 

 

Komplett med insatskorgar, hållare bäcken, 
handfat och flaskor för funktionellt nyttjande. 
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Enhetschef Administratör Teamkontor 
Samtalsrum Planeringsrum konferens 

Kopieringsrum Posthantering 
Teknikrum  

 

 

 Enhetschef- placeras i bottenplan, en 
enhetschef ansvar vanligtvis för ett 
våningsplan inom verksamheten. Har 
behov av utformning med större skrivbord, 
förvaring samt mindre besöksmöblering. 
Sekretesskrav gällande överhörning. 
Behov av kontor motsvara antal våningar 
samt administrativa medarbetare, totalt 
ca 6 kontor. 

 Administratör/”Fråga mig” funktion- 
verksamheten har ett administrativt stöd 
som är placerat i direkt samband med 
huvudentré. Funktionen ska vara väl synlig 
då denne tar emot besökande, svara på 
frågor, vägleder osv, en första kontakt och 
ett ansikte utåt. Har stora förvaringsbehov 
så utrymmet har behov av större skrivbord, 
besöksmöblering, flertalet högskåp. 
Sekretesskrav gällande överhörning. 
Utformningen ska ge överblick av entré 
och skapa förutsättning för besökare att 
uppmärksamma funktionen. 

 Teamkontor- är ett gemensamt 
administrativt utrymme på varje 
våningsplan. Här har alla kompetenser 
gemensam administration dvs. 
sjuksköterskor, paramedicinsk personal 
samt omvårdnadsmedarbetare. Utrymme 
ska utformas med mindre utrymme för 
kopiator/Fax/pappersförvaring, 6 
arbetsplatser med1600 skrivbord, separat 
förvaring till respektive arbetsplats, 

Särskild hänsyn 

 Buller  
 Ljud  
 Överhörning, 
 Sekretess 

 

 

 

 

TIPS & RÅD! 

 säkra utformning kring sekretess 
och överhörning 

 lås på alla dörrar, se lås 
 Ljud, buller i teamkontor 
 Uppmärksamma placering av 

el/data för konferensutrustning så 
teknikinstallationer av 
dukar/skärmar får central 
placering på vägg. 

 Skrivbord administration br 1800 
övriga br 1600–1800  
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hylla/anslagstavla framför. Särskild hänsyn 
ska tas till utformning/möblering för att 
tillskapa god arbetsmiljö utifrån, 
överhörning/buller. Förvaringsmoduler får 
gärna skapa ljudbarriär. Utformningen 
säkrar störande ljud mellan kontor- och 
kopieringsutrymmet. 

 Planeringsrum- varje våningsplan utformas 
med ett rum som nyttjas som grupprum. 
Möbleras med ett bord och 10 stolar. 
Konferensrum- ett konferensrum i lokalen 
ska tillhandahålla plats för 25–30 personer  

 Konferensrum för stora informationsmöten-
vid utformning av pausrum kan utrymmet 
nyttjas för stora möten om man utformar 
kök/matsal med skiljevägg. Då kan mindre 
grupper ta paus samtidigt som ett större 
möte pågår. 

 Samtalsrum- ett samtalsrum ska i direkt 
samband med kontor för enhetschefer 
utformas för avskilda samtal. Utformat 
med 4 fåtöljer och ett mindre bord. 

 Mindre konferensrum- i samband med 
administration/kontor, ett rum möblerat 
utrymme för bord och åtta stolar.  

 Kopieringsrum- i direkt samband med 
verksamhetens gemensamma 
administration utformas ett kopieringsrum. 
Utrymmet utformas med yta för 
kopiator/skrivare/fax av större modell, 
modul för posthantering m ca 30 fack, 
förvaring av kontorsmaterial i högskåp (3–
4 st br 600), placering för förvaring av 
större mängder kopieringspapper. 
Bänkskiva att nyttja för hantering av post 
mm utformat med lådor under. Plats för 
pappersavfall. Hyllor på vägg för pärmar. 
Placering av informationstavla av större 
modell. Plats för dokumentförstörare (ca 
600x350x600) 

 Mottagande av ankommande avgående 
post/prover-vid huvudentré i samband 
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med ”fråga mig” funktion utformas en 
lösning där post, intern/extern, levereras.  
Denna funktion avser såväl verksamhet- 
som brukares post. I utformningen 
monteras en mindre kyl integrerad med 
dörr/lås för transport av prover av olika 
slag. Lösningen ska tillhandahålla en 
avlastningsyta/mindre bänkskiva. 
Postlösning utformas med fyra-sex större 
fack. Funktionen får gärna till utformning 
vara lite ”osynlig” då den är placerad i en 
publik miljö. 

 Teknikrum-mindre rum med dataplats för 
arbete med behörigheter mm inom lås- 
och teknik. 
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O M K L Ä D N I N G  P A U S R U M  

VILRUM  
 

Framtidens utmaning är kanske redan här, 
svårigheten att rekrytera och bemanna inom 
vård- och omsorg kräver mycket tid och kraft. 
Medarbetare i en dygnet runt verksamhet är 
många till antal. Sverige står inför arbetskraftsbrist 
och vård och omsorgssektorn uttrycker redan 
idag större behov av nya medarbetare än vad 
arbetsmarknaden kan tillhandahålla. Till detta 
visar demografin allt fler äldre där fler äldre blir 
äldre. 

Lokaler måste vara en del i att underlätta 
medarbetares arbete tillsammans med teknik 
och smarta välfärdslösningar. 

Medarbetares arbetsmiljö är av största vikt. Dels 
för att vara en attraktiv arbetsgivare men också 
att kunna ge respektive medarbetare de bästa 
förutsättningarna att minimera risker för 
arbetsskador, kunna arbeta heltid om så önskas, 
arbeta säkert och klara krav och förutsättningar 
som ställs. Det kan vara hantering av läkemedel 
eller livsmedel. Kan vara hantering av sopor eller 
klara hygienkrav. En smart arbetsmiljö ger bättre 
ork och tid för samvaro, aktivitet, trygghet och 
glädje tillsammans med brukare.  

 

Målbild 

Lokalerna ska underlätta varje arbetspass. 

 

Arbetsplatsen 

                                                     
Våra medarbetare är 
nyckeln till ett väl 
fungerande vård- och 
omsorgsboende 

KOMMENTARER! 

 Förebygga tunga lyft eller 
komplexa lyft 

 Skapa bra förutsättningar 
för logistik och stora 
volymer 

 Ergonomi och smarta 
ergonomiska utformningar 
som underlättar 

 Nyttja tekniska lösningar 
som underlättar 

 Välfärdsteknik som stöd 
 Utformningar och lösningar 

som säkrar lagkrav  
 Upplevelsen av att arbeta 

inom en modern och 
kreativ arbetsplats 

 Speglar i alla 
hygienutrymmen 

 Alltid satsa på lösningar 
som underlättar i 
arbetsmiljön! 
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Förutom självklara funktioner som omklädning 
med dusch, pausrum, utrymme att administrera 
och samtala bör lokalerna anta utmaningen att 
alla funktioner med hög nyttjandefrekvens ska 
ligga nära dvs.   

Medarbetare ska alltid gå så få steg som möjligt 
för att nå så mycket som möjligt i de moment 
som görs många gånger dagligen.  

 

Lokalernas utformning ska underlätta 
överblickbarheten så man som medarbetare 
uppmärksammar och kan bistå brukare 
skyndsamt.  

Materialval ska underlätta och förenkla. Vitvaror 
har snabbprogram och/eller hygienprogram för 
att underlätta och är ergonomiskt utformade. 
Kök- och hygienutrymmen har utformning som är 
lättarbetad.  

I hjälpmedelstäta situationer finns bra med 
utrymme för att röra sig, god ergonomi. 
Funktioner där man ofta bär med sig saker till har 
smidiga dörröppnare för att underlätta. Olika 
årstider medför också bekymmer som måste 
underlättas tex. sophantering på vintern eller 
överblickbarheten vid utevistelser. Teknik ska vara 
lättförståelig och lätt att hantera. Det finns säkert 
massor av fler smarta lösningar och funktioner 
som tillsammans skapar en bra arbetsmiljö. 

Medarbetare har också behov av en miljö att 
koppla av på en rast, samtala mellan kollegor 
utan oron för sekretess, kunna samtala med 
anhöriga i en avskild miljö när det uppstår 
känsliga samtal. Det ska finnas plats för 
arbetsplatsträffar och andra informationer. 

 
Generellt är det viktigt att alla 
medarbetare upplever en trivsam 
arbetsplats där funktionella lokaler 
skapar en lättarbetat arbetsdag och 
en trevlig arbetsplats så man gärna  
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stannar! Brukares bomiljö blir inte 
bättre än den vård- och omsorg vi ger. 
 

Fler har sin arbetsplats inom vård-och 
omsorgsboendet 

Lokalerna ska även fungera väl utifrån skötsel 
och service av byggnaden. Till verksamheten 
kommer stora transporter av varor dagligen. 
Vanligt är också att lunch-och middag kommer 
från produktionskök. 

Att få lasta av ska fundera utan missöden men 
även mottagandet av godset ska fungera då 
det ofta ska signeras. 

Lokalvård av större gemensamma ytor sköts 
genom avtal. Servicefunktioner har behov av 
ytor för förvaring och tvätt. 

Pausrum-ett pausrum för alla medarbetare 
placeras centralt för alla. Köket utformas med 
två st. diskmaskiner, omkring 10 mikrovågsugnar, 
spisplattor, förvaring av köksutrustning, ett 
högskåp för torrvaror samt två kylar och en frys. 
Sophantering och ev. källsortering integreras i 
köket. Pausrummet ska tillhanda hålla en 
möblering för i snitt 30–35 sittande personer samt 
en sittgrupp för avkoppling för ca 12 personer, 
totalt ca 45–50 personer. Detta utrymme 
förbereds med data/eluttag. Köket utformas 
med två kaffemaskiner som kopplas till vatten/el. 
Köksuppställningen visar på placering av 
kaffemaskiner och lösning för mikrovågsugnar. 
Möbleringsförslag visas. Till pausrummet kan det 
vara trevligt med möjlighet till utgång till 
utemiljön och mindre altan. Trevlig lösning i miljön 
för handfat och hållare tvål/handsprit, torky mini 
samt papperskorg på vägg. En ”osynlig” lösning i 
miljön eller i direkt närhet. 

Toalett i närhet till pausrum-hållare 
handtvål/handsprit, torky mini, papperskorg på 
vägg. 
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Omklädning damer/herrar-utrymmen ska 
tillgodose klädskåp, modell med skiljevägg (br 
400) och bygel för eget lås, till ca 40–50 herrar 
och 150 damer. Plats för sittbänkar mellan 
skåpsrader. Yta för tvättsäckar. 

Duschar och toaletter i båda utrymmen. Ett 
hygienutrymme med dusch/toalett/RWC ska nås 
via korridor. En dusch ska i respektive omklädning 
vara utformat med att klä om och duscha i 
avskildhet, övriga kan ha enklare lösning. Hållare 
tvål/handsprit, torkyhållare mini, papperskorg på 
vägg i alla utrymmen med handfat. 

Tvättstuga för arbetskläder-i direkt närhet till 
omklädning utformas en tvättstuga för tvätt av 
arbetskläder. Ren/smutsig sida. Två 
snabbgående tvättmaskiner med 
hygienprogram, torkskåp, torktumlare. Plats att 
vika kläder. Plats att torka kläder på galge. 
Handfat, hållare handskar, hållare tvål/handsprit, 
papperskorg på vägg, torkyhållare mini. 

Plats för förvaring av arbetskläder- i närhet till 
tvättstugan skapas en smart förvaring för rena 
arbetskläder. En låst förvaring enligt låssystem. 
Lösningen kan vara i högskåp i korridor om 
brandskydd godkänner sådan lösning. 

Vilrum-två vilrum för medarbetare då detta är en 
stor arbetsplats. Utrymmet möbleras med 
dagbädd, mindre bord och en stol. 
Dagsljusinsläpp. 
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Läkemedel, sjukvårdsmaterial, 
medicinteknisk utrustning 

 

Avancerad sjukvård bedrivs i vård- och 
omsorgsboende- påverkar både utrymme och 
hygienaspekter 

Medicinteknisk utrustning förvaras i förråd i 
närhet av inlastning, utrustas med avställningsyta 
samt hyllor på vägg (dj 500–600). Behov av 
flertalet uttag på vägg. Ca 15 m2 med särskilt 
utmarkerad placering av 1 st. extra vårdsäng, 1 
st. mobil lyft som reserv. Övrig förvaring är 
basutrustning. Separat mindre förråd i direkt 
samband till inlastning för att hämta/lämna 
medicinteknisk utrustning (hjälpmedel till och från 
centralhantering/förvaring) som hämtas/lämnas 
av speditör, ca 10 m2. Utrymmen utformas med 
ren/smutsig sida. 

Läkemedelsutrymme utformas med hyllor på 
vägg alt smart förvaring (ex. rullarkivlösning) 
anpassad för 90 lgh, ca 100 brukare, a´500 br 
x400 dj per brukare. Hyllors placering på vägg 
utformas genomtänkt utifrån 
belastningsergonomi och säkerhet. Särskild 
placering av mindre GBA (reservmediciner) 
frd/hyllor/skåp hylldjup 200). Särskilda krav finns 
för hyllmontage framför arbetsbänk. En 
arbetsbänk utformas för att tre personer kan 
arbeta samtidigt. Konstruktion med draglådor 
som underskåp (ett dragskåp per arbetsplats), 
plats att sitta. Placering av 2 högskåp (djup 400) 
med förvaring av sjukvårdsprodukter. Förstärkt 
belysning kring arbetsbänk. Diskbänk monteras 
på motsatt sida från arbetsbänk i direkt närhet av 

 
 Lås 
 Förvaring 
 Belysning 
 Ventilation 
 Temperatur 
 Utformning 

förvaring/ergonomi 

 

Vägledning i utformning och 
krav finns i Byggenskap och 
vårdhygien, Medicinsk ansvarig 
sjuksköterska, Umeå Kommun 
m.fl. Vid behov kan beställare 
kontakta Vårdhygien för råd 
och vägledning. 

KOMMENTARER! 

 Smutsig/ren sida gäller i 
utformning av hälso- och 
sjukvårdsutrymmen. 

 Temperatur i utrymmet ska säkras 
att inte överstiga 25 grader. 
Läkemedel påverkas av 
temperaturskillnader och medför 
påverkan i arbetsmiljön.  

 Ventilation anpassad för 
läkemedelshantering samt 
flertalet personer som vistas i 
utrymmet samtidigt. 

 Uppmärksamma utformning 
mellan hyllplan och arbetsbänk 
för en väl utformad 
beredningsyta. 

 Draglådor ger bättre överblick 
av förvaring än skåp utformade 
med hyllplan. 
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dörr. Diskbänk (rostfri, en större ho) ska vara väl 
tilltagen i utformning anpassad för yta att 
bereda, torka/diska/skölja. Utöver detta ska det 
finnas förberett utrymme/lösning på installation 
av mindre bänkdiskdesinfektor. Denna kan stå på 
diskbänk (större diskbänk) alternativt om möjligt 
integreras under mindre diskbänk (att föredra). 
Lösning för avrinning från diskkorg ska finnas ovan 
diskbänk. Plats för förvaring (ett av två högskåp) 
av rena produkter. Handfat, Torkyhållare mini, 
hållare för flertalet storlekar handskar, 
engångsförkläde, papperskorg samt hållare 
handsprit/tvål monteras kring handfat. 
Läkemedelsrummet har golvstående kyl, modell 
godkänd för förvaring av läkemedel/vaccin ca 
300l. Utrymmet ska även ha plats för mindre data 
arbetsplats. Behov av eluttag/data. Golvbrunn. 

! Ett underskåp (mindre bredd 300–400 mm) i 
respektive boendekök, direkt vid entré till kök 
utformas med lås och draglådor eller likvärdigt, 
tillgodoser plats för omläggningsmaterial inom 
enheten.  

 

I samband med läkemedelsrum finns behov av 
mindre separat förråd för förvaring av sjukvårds- 
och omläggningsmaterial. Utrymmet ska 
planeras för hyllor på vägg (djup 400mm-500 mm 
samt låsbara högskåp (ca 4 st. bredd 600 st./2400 
totalt) på motsvarande vägg. Plats för två -tre 
droppställningar. 

 

I direkt närhet ska ett samtalsrum placeras. 
Rummet utnyttjas vid besök av läkare, samtal 
med anhöriga eller vid behov av avskildhet kring 
dokumentation. Möbleras med mindre skrivbord 
(max 1600), hyllor vägg, hurts, bord med stolar för 
sex personer. 
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Exempel på läkemedels- och vaccinkyl 300L 
(Nordic Biolabs) 
Placering Fristående 
Kapacitet i liter 300 
Höjd x Bredd x Djup 1500 x 600 x 660 mm 
Vikt 64kg 
Justerbara hyllor 6 
Temperaturområde (°C) +2 till +8 

 



5 . 1  R U M S K O R T -                                
H Ä L S O -  O C H  S J U K V Å R D  

 

4 

 
Exempel bänkdiskdesinfektor 

(Getinge) (vid beställning inkl. tillbehör) 
Bänkmodell 
230V. 10A resp. 400V 3-fas 10A 
Vattenanslutning: Kallvatten )1-fas) resp. kall- /& 
varmvatten (3-fas) 
Yttermått (H x B x D): 527 x 500 x 657 mm 
 

 
Exempel på förvaringsback för läkemedel 

(AJ Produkter, hyllback, serie 9068) 

Förvaringsback till läkemedel passande hyllmått 
längd/djup 400 mm och bredd 500 mm per 
brukare.  

Hyllbredd möjliggör plats för två backar för 
brukare med stora mängder läkemedel. 

Storlek av förvaringsback ska motsvara 
längd/djup 400 mm, bredd 230–250 mm, höjd 
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150–200 mm. Hyllplan monteras så back säkras 
för tipprisk. 

 

   

   
 



5 . 1  R U M S K O R T -                                
H Ä L S O -  O C H  S J U K V Å R D  

 

6 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

 



6 . 1  R U M S K O R T - T E K N I K  

 

LÅS LARM       
BRAND TEKNIK 

Elektronisk låslösning, behörighetstyrt, logg 

 Skalskydd 

 Enheter, entré/kök/adm/tvätt/frd mm 

 Lägenhet/läkemedel/värdeförvaring/skåp 
hygienutrymme 

 Administration 

 Personalytor 

 Förvaring/förråd 
 Städ/hygien (städ/tvätt/dekontaminator) 
 Läkemedelsutrymme (särskilda krav, ex 

kort/kod) 

 Husgemensamma funktioner 

 Dokumentationsskåp 
 Balkongdörr (kod) 
 kyl i entré 

 

Larm 

 Trygghetslarm  
 Brandskydd 

 

Teknikinstallationer 

 Automatiska dörröppnare  
 Ljud/hörselslinga, enheternas samvaro, 

samlingsutrymmen, publika ytor 
 Ljudanläggning 
 Konferensanläggning 
 Ljudsignal skalskydd/enheter 
 Säkrad mobil täckning 
 Närvaromarkering vid lgh f personal 
 Krav tillgänglighet tex. signal RWC 

Brand-Verksamhetsklass 5 B 

 

Frågor, standards kontaktas 
Umeå Kommun Fastighet, Umeå 
Kommun IT, ansvarig 
välfärdsteknik och digitalisering 
inom Socialtjänst 

Utformning/funktionalitet 
utreds inom respektive projekt 

KOMMENTARER! 

 Enligt lag ska ägare och 
nyttjanderättshavare ha ett 
skäligt brandskydd. 

 Låslösning läkemedelsrum- 
lösning ska vara utformad med 
två av varandra oberoende 
funktioner tex kort/kod. Hög 
säkerhet, sjuksköterska endast 
behörig till utrymmet.   

 Automatiska dörröppnare för 
god tillgänglighet i allmänna 
ytor. Automatiska dörröppnare i 
funktioner som underlättar i 
arbetsmiljön tex. dörr till 
dekontaminator, soprum, 
inlastning, större förråd eller 
liknande. 

 Alla tekniska installationer med 
brukarfokus ska ha rutin för 
”backup/support” då det kan 
uppstår livshotande situationer 
om teknik upphör att fungera. 

 Tvångs- och skyddsåtgärder 
kräver brukares samtycke 

 Dörren till den enskildes bostad 
får vara låst men låset ska vara 
konstruerad så den enskilde kan 
öppna och gå ut när den så 
önskar (hotellås/elektroniskt lås). 
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Välfärdsteknik och digitalisering och dess 
möjligheter samordnas inom respektive projekt. 
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Central tvättstuga  

Centralt städutrymme  

Förråd  

Övernattning 
 

Central tvättstuga/grovtvättstuga- hela 
verksamheten har behov av större tvättstuga 
som klarar större volymer av tvätt men även 
rengöring av anpassade madrasser, dynor och 
andra individuella hjälpmedel. Utrymmet 
utformas med anpassad tvättmaskin, 
avhängningsyta för avspolning/tork av 
madrasser, torkyta för dynor. Rengöring med 
slang, golvbrunn. Möjlighet att rengöra 
medicinteknisk utrustning, torkskåp/tumlare. 
Dörröppnare. Utformas med ren/smutsig sida. 

Centralt städutrymme- vanligtvis sköts lokalvård i 
allmänna ytor genom avtal. Utrymmet ska 
tillhandahålla plats för särskild tvättmaskin, 
torktumlare, större städvagn, hyllor för förvaring, 
utslagsvask, plats för städmaskin/laddning, 
golvbrunn. Vid planering kan kommunens 
städfunktion bidra med kunskap kring utformning. 

Verksamhetens gemensamma förråd 

Verksamheten har behov av flera större 
gemensamma förråd. Ett större förråd för 
torrvaror och drycker. Hyllor på vägg som 
anpassas för större förpackningar. Avsedd plats 
för drycker i back. Utrymmet placeras så 
verksamheten kan transportera varor direkt från 
inlastning, via hiss, till förvaring. I ett större förråd 
förvaras jul/påsk inventarier samt övrigt pynt. I 
utrymmet hittar man också extra stolar, 
duschbrits, anpassade möbler eller bord. Behov 

Alla utrymmen ska i utformning 
vara tillräckliga utifrån 
verksamhet om 90 lägenheter/9 
enheter. Förvaringsbehov är 
alltid stora! 

 

KOMMENTARER! 

 Fastighetsägarens 
funktioner/teknikutrymmen 
redovisas inte i rumskort 
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av många hyllor på vägg men även yta för 
möbler att lagerhållas. Ett tredje förråd utformas 
för inkontinensmaterial och förbrukningsmaterial. 
Detta utrymme behöver både hyllor på vägg 
som plats för förvaring på pall. Utrymmet nås via 
hiss direkt från inlastning. Förråden är i storlek från 
ca 35 m2 till ca 75 m2. Storlek och utformning 
planeras i samråd. Dörröppnare. 

Alla utrymmen ska klara transport av pall med 
palldragare. Tänk att förstärka dessa ytor då de 
utsätt för hårt slitage. 

Övernattning- ett trevligt utrymme utformat med 
dusch och toalett (RWC), mindre trinett med kyl 
och avhängning möbleras för anhöriga att hyra 
för övernattning vid långväga besök alternativ 
vid behov av att vara nära brukare under kortare 
vistelse. Dörröppnare. Utrymmet ska kunna 
förvara en enklare mobil gästsäng för flera 
sovplatser eller att nyttjas hos brukaren. 

 

 

 

 

 



8 . 1 R U M S K O R T - V Ä L F Ä R D S T E K N I K  

 

V Å R D - O C H  O M S O R G S B O E N D E   

Välfärdstekniken ska bidra till service och omvårdnad 
av brukaren. Vi skapar förutsättningar för en god 
arbetsmiljö för medarbetare genom teknik.  

Omvårdnadssystemet erbjuder en hälsomonitorering 
på individnivå och ska medverka till att underlätta för 
HSL personal som arbetar i vård-och omsorgsboendet.  

 

Transport och markservicesystem underlättar 
transporter mellan ex restaurang, förråd, soprum och 
städning av både allmänna ytor och egna bostaden 
med hjälp av robotteknik.  

 

Ett passage och accessystem möjliggör säkra 
passager och ger access till rum och lokaler i 
byggnaden genom en behörighetsstyrning på 
individnivå (inkl. närstående). När behovet uppstår 
har vi möjlighet att koppla på GPS-teknik. Geofencing 
möjliggör olåsta dörrar.  

 

Vård-och omsorgsboendet erbjuder ett service -och 
informationssystem som är tillgängligt via en platta i 
varje lägenhet. Närstående kan följa aktiviteter och 
insatser vilket skapar en känsla av delaktighet i 
vården-och omsorgen.  

 

Plattan har ett informationsflöde som möjliggör 
samhällsgemenskap och ett socialt medborgerligt liv. 
Aviseringar och notiser om aktiviteter i boendet samt 
samhällsinformation och erbjudanden från 
näringslivet.    

 

 

 

Städ  
Städning av större ytor och 
korridorer städas av robot som 
dammsuger och skurar. Exempel på 
leverantör Intellibotrobotics. Just 
detta exempel kräver laddning av 
batteri som tas ur fr roboten. 
Batteriet räcker 4 timmar. 

H109,22 cm, B81,28 cm, L 121,92 cm 

Kan städa 929 m2 per timme.  

Roboten behöver fyllas på med 
vatten och tömmas. 

(placeringsförslag i städutrymme på 
respektive våningsplan).  

 

 

 



8 . 2 R U M S K O R T - V Ä L F Ä R D S T E K N I K  

 

T R Y G G H E T S B O E N D E   
Ett boende som med hjälp av välfärdsteknik 

möjliggör ett förlängt kvarboende.  

Ett passage och accessystem möjliggör säkra 
passager och ger access till rum och lokaler i 
byggnaden genom en behörighetsstyrning på 
individnivå. När behovet uppstår har vi möjlighet 
att koppla på GPS-teknik med geofencing.  

 

Trygghetsboendet erbjuder ett service -och 
informationssystem som är tillgängligt via en 
platta i varje lägenhet. Service erbjuds där ex 
mat från restaurangen kan beställas och 
debiteras automatiskt. Plattan har ett 
informationsflöde som möjliggör 
samhällsgemenskap och ett socialt 
medborgerligt liv. Aviseringar och notiser om 
aktiviteter i boendet samt samhällsinformation 
och erbjudanden från näringslivet.   

  

Omvårdnadssystemet erbjuder monitorering på 
individnivå. Hälsostatus, rörelse/inaktivitet.   

 

Transport och markservicesystem underlättar 
transporter mellan ex restaurang, förråd, soprum 
och städning av både allmänna ytor och egna 
bostaden med hjälp av robotteknik. 

 

Utöver trygghetsboendets egna gemensamhetsytor 
har brukaren tillgång och möjlighet att boka lokaler i 
vård-och omsorgsboendet. Vilket ger möjlighet till att 
delta i sociala sammanhang och ta del av 
samhällsgemenskap. 

 

 

 

 

Duschutrymme/hygien/spa 

Trygghetsboendet erbjudet ett 
bokningsbart rum där dusch av 
duschrobot kan utföras.  

B 1,2 m H 1,5 m D 2,0 m  

Bifogar måttskiss från ex på en 
leverantör.  

Utöver duschmöjligheter har 
denna yta en sitt/lougemiljö samt 
spegel och belysning.  
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