
Micasa Fastigheter i Stockholm AB:s 
ramprogram för vård- och omsorgsboenden



Innehållsförteckning

1. Om ramprogrammet 3
1.1 Bakgrund 3
1.2 Vad är ett vård- och omsorgsboende 3
1.3 Syfte 4
1.4 Mål och avgränsning 4
1.5 Övriga program och projekteringsanvisningar 5
1.6 Uppföljning och revidering 5

2. Innehåll i ett vård- och omsorgsboenden 6
2.1 Att bo på vård- och omsorgsboende 6
2.2 Övergripande funktioner i bostads- och lokalytor 6
2.3 Parkering 9

3. Projektprocessen 9
3.1 Lokalisering/tomt 9
3.2 Detaljplan och genomförande 9

4. Micasa Fastigheters ambition och  
 ledord för nya vård- och omsorgsboenden 11
4.1 Trygga boenden 12
4.2 Trivsamma boenden 14
4.3 Resurseffektiva boenden 17

5. Utformning av bostadsytor och lokaler 18
5.1 Enskilda lägenheter 18
5.2 Gemensamma ytor boendeenheter 20
5.3 Övriga gemensamma ytor boendet 22
5.4 Personalutrymmen 24
5.5 Utemiljö och balkonger 24
5.6 Flöden/Logistik i boendet 25

6. Referenser och samråd vid framtagandet 27

Omslagsbild:  
Planerat nytt vård- och omsorgsboende i Rinkeby. Bild MAF Arkitektkontor 2017

Denna version: Mars 2017



3

Om ramprogrammet

1.1 Bakgrund

Staden gör årligen en äldreboendeplan som godkänns i kommun
styrelsen. Den utgår bl a från befolkningsprognos, analys av befint
liga boenden och övergripande bedömningar av kommande behov. 
Enligt äldreboendeplan 2018 med utblick mot 2040 kommer den 
äldre befolkningen öka kraftigt och antalet boende i vård och om
sorgsboende beräknas öka från 5 675 personer år 2016 till ca 7 800 
personer år 2040. 

Det kommer därför att behöva byggas ett stort antal nya vård och 
omsorgsboenden fram till 2040. Enligt äldreboendeplanen ska Micasa 
Fastigheter bygga 21 nya boenden med stadsdelsnämnderna som be
ställare fram till år 2040, vilket bedöms täcka 60 procent av det totala 
behovet av utbyggnad. 40 procent av behovet bedöms täckas av privat 
nyproduktion. Micasa Fastigheter kommer därmed att vara den störs
ta enskilda byggherren och förvaltare av vård och omsorgsboenden i 
kommunen (och Sverige). 

Stockholms stad har inte byggt något nytt vård och omsorgsboende  
i egen regi sedan början av 2000talet. Micasa förvaltar idag ett  
fyrtiotal fastigheter med befintliga vård och omsorgsboenden.  
Merparten är byggda under perioden 1960 till 1985, några är äldre 
och ett fåtal har byggts under 1990 och 2000talet. De flesta är om
byggda. 

Beställare av nya vård och omsorgsboendena är berörd stadsdels
nämnd i enlighet med stadens äldreboendeplan. Det kan därmed 
vara upp till 14 olika beställare av boendena; idag föreslås i äldre
boendeplanen att de 21 boendena fördelas på 11 av stadsdels
nämnderna. Stadsdelsnämnderna hyr vård och omsorgsboendena  
av Micasa, och hyr sedan ut de enskilda lägenheterna till boende  
som erhållit biståndsbeslut av stadsdelsnämnden. 

Då de flesta stadsdelar är nya i sin roll som beställare av nyprodu
cerade boenden finns ett behov av generella riktlinjer för moderna 
välfungerande boenden. Micasa har därför tagit fram ett rampro
gram i samarbete med en referensgrupp från stadsdelsnämnderna 
och äldrenämnden för att underlätta den fortsatta planerings och 
projektprocessen för nya boenden. I arbetet har även samråd skett 
med representanter från intresseorganisationer och forskningssidan, 
se referenser under avsnitt 6. Som förebild för ramprogrammet har 
även det nya vård och omsorgsboende Micasa planerar att uppföra i 
Rinkeby fungerat. Detaljplanearbete pågår för detta projekt.
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1.2 Vad är ett vård- och omsorgsboende

Ett vård och omsorgsboende är ett av stadsdelsnämnderna bistånds
bedömt boende som prövas enligt Socialtjänstlagen (SoL). Det är en 
boendeform för äldre människor med omfattande behov av vård och 
omsorg. Den som på grund av fysiska och medicinska skäl har behov 
som kräver särskild vård och omsorg ska erbjudas plats på ett vård 
och omsorgsboende med inriktning mot somatiska sjukdomar. Den 
som på grund av en diagnostiserad demenssjukdom har behov som 
kräver särskild omvårdnad och kompetens ska erbjudas plats vid ett 
vård och omsorgsboende med inriktning mot demenssjukdomar. 

Utöver den primära funktionen av vara bostad för enskilda perso
ner är ett vård och omsorgsboende också en arbetsplats. På boendet 
finns tillgång till vård och omsorgspersonal dygnet runt. Vårdverk
samheten regleras i Hälso och sjukvårdslagen (HSL). På ett vård 
och omsorgsboende med 90 boende arbetar ca 100 personer. Arbets
miljön för personalen regleras i Arbetsmiljölagen (AML).

Ett antal regelverk reglerar utformning och byggnation av vård och 
omsorgsboendena.

1.3 Syfte

Många av de befintliga vårdfastigheterna som byggdes på 70talet eller 
senare är storskaliga byggnader och där bostäderna ligger på båda sid
orna om en korridor. Gemensamhetsutrymmena är ofta koncentrerade 
till mitten av våningsplanet. Detta kan ofta ge en institutionskänsla. 
Ambitionen idag är att skapa vård och omsorgsboenden i en mindre 
skala där boendet präglas mer av hemlika miljöer utan korridors
känsla. Flera av de moderna vård och omsorgsboenden som har byggts 
runt om i landet på senare år är ofta låga byggnader på två våningar, 
ofta med god tillgång till bostadsgård, och kan därför inte fungera som 
förebild för de nya vård och omsorgsboenden Stockholms stad måste 
tillskapa. Utmaningen i Stockholms stad är att bygga det goda boendet 
i yteffektiva flervåningshus i täta stadsmiljöer där tomtstorleken är 
begränsad, kvartersstrukturen ofta är given och byggnationen har en 
hög teknisk komplexitet i form av anläggningar och infrastruktur. De 
nya boendena kommer framöver ofta ingå i ett större stadsbyggnads
projekt och ska integreras i en stadsmiljö tillsammans med andra nya 
bostäder, service och lokaler. Micasa Fastigheter har därför behov av 
ett ramprogram som fungerar som utgångspunkt för ett modernt vård 
och omsorgsboende som kan möta dessa utmaningar.

Programmet ska kunna fungera som utgångspunkt för varje enskilt 
nybyggnadsprojekt, vägledning och kunskapshöjare för stadsdels
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förvaltningar som beställare och för Micasas utförande och förvalt
ning av de nya vård och omsorgsboendena. Programmet ska också 
ge vägledning till de funktioner, ytor och samband boendet bör ha 
för de arkitekter som får i uppdrag att utforma ett specifikt projekt. 
Ramprogrammet är grunden för ett tekniskt detaljerat ramprogram 
för det enskilda projektet. Specifika förutsättningar kan finnas för 
enskilda projekt. 

Utformningen av vård och omsorgsboendet kommer att påverkas av 
förutsättningarna för den tomt som anvisas. Boendet kommer också  
som enskild byggnad påverka stadsmiljön i det sammanhang det 
byggs. Det är viktigt att byggnaden upplevs och utformas som ett 
bidrag till stadsmiljön. Detta ramprogram syftar dock i första hand 
till att ge de generella ramarna för boendets behov. Arkitektur och 
utformning i förhållande till omgivande miljö kommer att utredas i 
detaljsplaneprocessen i varje enskilt projekt.

1.2 Mål och avgränsning

Ramprogrammets mål

– Det ska leda till moderna och välfungerande boenden

– Programmet ska vara förankrat i staden (stadsdelsförvaltningar m fl)

– Det ska ge standardiserade principer som kan tillämpas i alla projekt

– Det ska leda till effektivare projektering och produktion

– Boendena ska vara yteffektivt för att hålla nere stadsdelsnämnder
nas hyreskostnader

– Utformning ska bidra till att driftskostnaden för verksamheterna 
kan hållas nere

Avgränsning/omfattar ej

– Lokalisering/krav på fastighet/tomt

– standardiserade lokaler

– säkerställandet av tekniska egenskaper 

– förenkling av framtida omflyttningar/ombyggnationer. Program
met beaktar inte att vård och omsorgsboendena kan komma att 
byggas om till annan verksamhet eller annat boende. Ombygg
nader kan bli så specifika att det får hanteras inom varje enskilt 
projekt. Däremot kommer Micasa att sträva efter ett ekonomiskt 
byggsystem  i genomförandet.
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– Programmet berör hur bostäderna och lokalerna används av boende 
och personal, men ger inte en heltäckande bild av hur vårdverksam
heten bedrivs. Den kommande verksamheten utformas av stads
delsförvaltningen 

– Särskilda utformningsbehov för profilboenden (boende med någon 
form av gemensam sjukdomsdiagnos eller funktionsnedsättning) 
eller intressentboenden (religion, språk, övriga intresseområden). 
Boenden med inriktning mot de vanligaste typerna av demens
sjukdomar betecknas inte som profilboende. Om äldreboende
planen lägger fast att profilboende som finns i stadens valfrihets
system ska genomföras inom något av de föreslagna nya vård och 
omsorgsboendena, får eventuella kompletteringar i utformningen 
för de särskilda behoven beskrivas i det enskilda projektets funk
tionsprogram.

1.5 Övriga program och projekteringsanvisningar

Utöver ramprogrammet kommer Micasa Fastigheters övriga gällan
de program och projekteringsanvisningar tillämpas i berörda delar 
under projektprocessen. Det gäller t ex projekteringsanvisningar för 
Brand, Bredband Fiber, El och Tele, Hissar – Transportsystem, Till
gänglighet, Utemiljö, VVS Kyla Styr och Övervakning. Svensk För
ening för Vårdhygien (SFVH):s rapport Byggenskap och Vårdhygien 
ska användas vid projektering.

 

1.6 Uppföljning och revidering 

Ramprogrammet ska vara ett levande dokument. Det ska följas upp 
och uppdateras kontinuerligt efter varje genomfört projekt och/eller 
utifrån nya erfarenheter, forskningsrön eller förändrad lagstiftning 
etc. Uppföljningen av enskilda projekt bör göras 6–12 månader efter 
inflyttning. En checklista ska utarbetas för detta, och uppföljningen 
bör inkludera boendens synpunkter och intervju med personalen som 
arbetar i boendet. Erfarenheter om hur olika lösningar, utformningar 
och samband har fungerat i projekten bör tillföras ramprogrammet i 
en bilaga. 

Micasa kommer att kontinuerligt arbeta med erfarenhetsutbyte med 
referensgruppen, forskningssidan, anhörigorganisationer, specialist
kompetens, övriga kommuner och fastighetsbolag i detta arbete. 
Formerna för revideringsarbetet kommer att arbetas fram.

Ramprogrammet kommer att förändras i takt med att nya generatio
ner blir äldre och flyttar in i vård och omsorgsboende. De grundläg
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gande behoven är desamma, men uppfattningen om vad som är en 
attraktiv och hemlik miljö kommer troligen att förändras över åren; 
hur man använder digitala och tekniska lösningar likaså.

2. Innehåll i ett vård- och omsorgsboenden
I detta avsnitt beskrivs de övergripande funktionerna och förutsätt
ningarna för ett vård och omsorgsboende. En mer detaljerad be
skrivning av utformning och ytkrav för olika bostads och lokaldelar 
finns i kapitel 5. Mer exakt utformning av lokaler tas fram i sam
arbete med beställande stadsdelsförvaltning i varje enskilt objekt. 

2.1 Att bo på vård- och omsorgsboende

Boende på ett vård och omsorgsboende har ett stort vårdbehov och/
eller lever med en demenssjukdom. Den som bor här har kontrakt på 
en egen lägenhet. Många äter dock de flesta av sina måltider och till
bringar också en stor del av dagen i den gemensamma matsalen 
vardagsrummet. Mediantiden som man bor på ett vård och omsorgs
boende är i dagsläget 13 månader för somatiskt sjuka och 20 månader 
för demenssjuka. Man kan därför säga att boendet i hög grad karaktä
riseras av att det är ett boende i livets slutskede, och det ställer sär
skilda krav på utformning och tillgänglighet. Boendet ska utgå från 
den enskildes behov och ge en hemlik miljö.

Planlösningen ska vara lätt att förstå och förenkla orienterbarheten 
så att mål om trygghet och trivsel kan uppnås. Komplicerade kom
munikationer ska undvikas. Det är viktigt att hitta en bra balans 
mellan god funktion för personer med funktionsnedsättningar å ena 
sidan och hemkänsla å andra sidan. Man bör tänka på att rum och 
ytor ska ha en flexibilitet i användningen och medge att man lätt 
kan möblera om och hantera tekniska hjälpmedel.

Man bör även tänka på att de boende inte väljer de personer man bor 
med på boendet, och därför är den egna lägenheten den enda helt 
egna platsen som den boende kan vara privat och kan inreda själv. 
Gemensamma bostadsytor som matsal och vardagsrum ska utformas 
och inredas för att passa många olika människor och personligheter. 
Det är viktigt att man kan vistas på de gemensamma platserna på 
olika sätt. Man bör kunna välja att umgås och samtala med övriga 
boende på avdelningen, och kanske även möta övriga avdelningar på 
boendet, men det bör också finnas möjlighet att sitta mer avskilt och 
iaktta inom de allmänna ytorna för den som inte orkar eller vill delta 
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aktivt. Hur anhöriga kan besöka och umgås med de boende bör också 
beaktas i planeringen.

2.2 Övergripande funktioner i bostads- och lokalytor

Med utgångspunkt från att vård och omsorgsboendet skall vara yt
effektivt och anpassat för den vård som bedrivs där ska varje enskilt 
boende innehålla 54–90 lägenheter i enlighet med äldreboendeplanen.  
Boendena ska utformas med två boendeenheter per plan med nio 
lägenheter i varje för optimal personallogistik, d v s 18 lägen heter per 
våningsplan. Varje avdelning på planet ska kunna fungera separat 
och avgränsas vid behov (om man t ex vill hindra smittspridning), men 
man ska också kunna öppna upp mellan två avdelningar t ex nattetid, 
så att två avdelningar kan nås av samma nattpersonal. Antal lägen
heter per boendeenhet och våningsplan är enligt riktlinjer i Boende
plan 2018 och Inspektionen för vård och omsorgs (IVO):s regler. 

Erfarenhetsmässigt beräknar Micasa att en riktlinje för den unge
färliga storleken på de enskilda lägenheterna är ca 30 kvm för 
enskilda lägenheter och ytterligare ca 30 kvm per person i allmänna 
ytor. Fotavtrycket på byggnaden är i storleksordningen 1 200–1 300 
kvm.

Boendet består av egen lägenhetsdel, gemensamma boendeytor samt 
personal och teknikutrymmen. Den enskilda lägenheten består av 
rum med entréhall, liten pentrydel och badrum. Gemensamma delar  
på en avdelning omfattar kök, matsal, vardagsrum och övriga 
gemen samma utrymmen som desinfektionsrum, städ och personal
ytor för verksamheten. Köket är normalt ett mottagningskök. Det  
betyder att personal tar emot huvudrätten för lunch och middag  
färdiglagad från annat håll som sedan värms upp i köket och kom
pletterar med enklare tillredning av tillbehör som t ex ris, pasta, 
potatis och sallad. Även frukost och mellanmål tillreds i avdelnings
köken, även bakning kan förekomma. De gemensamma ytorna på  
avdelningen i form av kök och vardagsrum bör ligga så att alla  
boende lätt når dessa från sina enskilda lägenheter.

Gemensamhetsytor för hela boendet kan ligga på separata vånings
plan och omfattar eventuellt fler  gemensamhetslokaler för boende 
och besökare/anhöriga, utegård, arbetsplatser och personalutrym
men för de olika yrkeskategorier som arbetar på boendet, och teknik
utrymmen som städ, tvätt, förråd och miljö/soprum. 

Gemensamma ytor placeras ofta på bottenvåningen, men kan också 
placeras t ex högst upp i huset, vilket kan vara en fördel om inte de 
gemensamma ytorna upptar ett helt våningsplan. Det översta planet 
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kan då göras mindre, och utformas som ett indraget våningsplan, vil
ket ofta är en fördel stadsbyggnadsmässigt. Mottagning av leveran
ser och avfallshantering måste dock alltid ske på bottenplan via egen 
entré. Entré till bostadsdelarna och gemensamma allmänna ytor kan 
planeras på olika sätt. Antingen har man en större gemensam entré 
som också fungerar som en gemensamhetsyta, och som i så fall kan 
inkludera någon form av reception för besökare och anhöriga, eller så 
nås de olika avdelningarna endast via ett trapphus, där respektive 
avdelning endast nås av behöriga.

Storleksförhållandet på enskilda lägenheter och allmänna ytor är en 
balansgång när det gäller att uppnå yteffektivitet. Olika undersök
ningar visar att de gemensamma ytorna i mindre grad än de enskil
da upplevs som hemlika. Det betyder inte att de inte kan upplevas 
som en tillgång. Rätt utformade blir allmänna ytor en attraktiv miljö 
där man träffar andra människor. Erfarenhet visar att boende på 
soma tiska avdelningar tillbringar mer tid i den enskilda lägenheten 
än boende på demensavdelningar. Lägenheterna i boendena måste 
dock passa båda dessa boendegrupper.

Illustrationsbild från projektet Rinkeby Allé som visar hur vardagsrum, matsal 
och vistelseytor ligger i direkt anslutning till lägenheterna och hur man därmed 
kan undvika korridorslösningar
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Illustration från projektet Rinkeby Allé som visar hur boende på två avdel-
ningar med 9 lägenheter vardera kan röra sig i de allmänna ytorna, och vilka 
möjligheter till utblickar i omgivningen och utemiljön utformningen ger. Från 
de enskilda bostäderna kommer man direkt ut i vardagsrum eller kök, och man 
kan röra sig runt mellan kök, vardagsrum och inglasade terrasser utan att pas-
sera innehållslösa korridorer. 

2.3 Parkering

Micasa räknar inte med att vård och omsorgsboendet kräver parke
ringsplatser för boende eller personal. I enlighet med stadens fram
komlighetsstrategi prioriteras plats för kollektivtrafik, gående, och 
cyklister i utbyggnadsprojekt. Däremot behövs tillräcklig angörings
plats för färdtjänst m m i anslutning till entrén. Varje boende plane
ras för att få så god tillgänglighet som möjligt till kollektivtrafik. För 
besökare och anhöriga kan ett behov av parkering i anslutning till 
boendet finnas. Varje projekt också titta på behov och möjlighet till 
besöksparkering utifrån de enskilda förutsättningarna.

3. Projektprocessen
Utformningen av ett vård och omsorgsboende preciseras och detalje
ras efter hand under plan och exploateringsprocessen. Det är viktigt 
att så tidigt som möjligt belysa så många aspekter som möjligt som är 
styrande för ytbehov och funktionssamband. Ramprogrammet är den 
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gemensamma grunden för det enskilda projektet. För att tydliggöra 
för beställare och övriga aktörer när i processen val om utformning 
och funktioner för boendet läggs fast beskrivs projektprocessen i kort
het nedan. Processen nedan innehåller bara de delar som berör själva 
byggnaden för vård och omsorgsboendet, och inte de utredningar som 
i övrigt kan behövas tas fram för en ny detaljplan (t ex trafikutred
ningar, bullerutredningar, miljökonsekvensbeskrivning m m).

3.1 Lokalisering/tomt

Ramprogrammet omfattar inte krav eller önskemål på fastighet/
tomt. Stadens övergripande äldreboendeplan fördelar ut de nya vård 
och omsorgsboendena på önskade stadsdelsnämnder. Micasa svarar 
sedan för att söka markanvisningar för varje enskilt projekt. Vid val 
av lokalisering söker Micasa enligt äldreboendeplanen platser uti
från följande prioriteringsordning:

1. Tomtens förutsättningar att bygga kostnadseffektivt/rationellt

2. Behov av nya platser ur stadens regionplaneringsperspektiv

3. Behov av nya platser ur ett stadsdelsnämndsområdesperspektiv

Micasa söker platser bl a utifrån var staden planerar kommande 
programområden, men också lämpliga enskilda tomter där det finns 
möjliga exploateringsmöjligheter, företrädelsevis i lägen nära spår
bunden kollektivtrafik. Micasa analyserar årligen äldreboendeplanen 
med avseende möjliga platser för nybyggnation och stämmer av detta 
med exploateringskontoret, som ansvarar för arbetet med mark
anvisningar i staden. Stadsbyggnadskontoret gör en förhandsbedöm
ning av platserna inför markanvisning.  Micasa förankrar också 
platser som bedömts vara lämpliga med stadsdelsförvaltningen.

3.2 Detaljplan och genomförande

Micasa söker markanvisning för ett vård och omsorgsboende i enlig
het med äldreboendeplanen, ca sju år före önskat färdigställandeår. 
Inför markanvisning tar Micasa fram en volymstudie med rampro
grammet som grund. Arkitektarbetet för volymstudien beställer 
stadsdelsförvaltningen av Micasa, som anlitar arkitekt. Stadsdels
förvaltningen deltar i arbetet med volymstudien och lämnar besked 
om övergripande önskade funktioner för boendet. Exploaterings
nämnden beslutar om markanvisningen och beställer planändring av 
stadsbyggnadsnämnden.
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Stadsbyggnadskontoret startar därefter arbetet med detaljplanen och 
tillsätter en planhandläggare som tar fram ett förslag till StartPM 
till stadsbyggnadsnämnden. Inför varje enskilt projekt bör Micasa 
Fastigheter och beställande stadsdelsnämnd planera kommande 
projektprocess och gå igenom beslutskedjan och vilka underlag och 
möten som krävs i varje skede.

I planarbetets tidiga skede tar Micasa fram en första projektkostnads
kalkyl på boendet samt en första hyresoffert. Observera att kalkylen  
och hyresofferten i detta skede är övergripande och preliminära. 
Hyres offerten ligger till grund för det inriktningsbeslut stadsdelsför
valtningen i detta skede ska ta upp i sin nämnd. Stadsdelsnämndens 
inriktningsbeslut ska också innehålla en beställning på planarbete 
och programprojektering av boendet till Micasa. Lokalbehovet och 
ytstorlekar bör ha bearbetats och blivit mer detaljerat inför inrikt
ningsbeslutet. Ärendet går vidare till kommunstyrelsens ekonomi
utskott. Därefter tar Micasa ett inriktningsbeslut.

Under planarbetet arbetar Micasa fram ett mer detaljerat förslag 
till byggnad i samråd med beställande stadsdelsnämnd/stadsdels
förvaltning. Ca nio månader efter planstart har ett planunder
lag tagits fram för samråd. Där kan även allmänheten, andra 
förvaltningar och myndigheter yttra sig. Inför detaljplanens sam
rådsskede kommer de huvudsakliga förutsättningarna för boendet 
att läggas fast. Observera att planlösningar, byggnadens utform
ning, entréer, gårdsmiljöer också styrs av den specifika tomten 
och detaljplanens kommande bestämmelser. De grundläggande 
utformningskrav ett vård och omsorgsboende har måste beaktas i 
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detaljplaneläggningen. Samtidigt ger varje enskild tomt specifika 
förutsättningar för utformningen av boendet som gör att olika  
avvägningar i detaljer får sökas i de enskilda projekten. 

En detaljerad teknisk programhandling för projektet tas fram av  
Micasa på uppdrag av stadsdelen under planarbetets slutskede. Det 
kan lämpligen påbörjas när detaljplanen är på granskning. I sam
band med planens antagande tar stadsdelsnämnden ett genomför
andebeslut baserat på en kalkyl och en programhandling. Stadsdels
nämndens beslut går vidare till Kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Micasa tar fram ett förfrågningsunderlag och handlar upp en 
entre prenör. När upphandlingen är gjord är boendets utformning i 
huvudsak fastlagt. Därefter görs en detaljprojektering till bygghand
ling där endast mindre justeringar kan göras. Inredningsdetaljer 
som färgval och utrustning bör vara klara till bygghandlingen. Här 
söker man även bygglov för kommande byggnation.

När bygglov erhållits kan byggproduktionen starta. Under sista halv
året påbörjas en inflyttningsplanering med planering av överläm
nande och avslut. 

4. Micasa Fastigheters ambition och ledord 
för nya vård- och omsorgsboenden
Dagens befintliga vård och omsorgsboenden byggdes på en tid då 
fokus var mer på sjukhem än hemlika miljöer. Ofta ligger lägen
heterna i korridorslösningar, vilket kan ge många döda ytor och lätt 
ge ett intryck av institutionskänsla. Micasa ambition med de nya 
vård och omsorgsboendena är att skapa miljöer med hemkänsla, och 
om möjligt skapa korridorslösa boenden.

Boendet ska vara vackert och inbjudande och stödja möjligheten till 
ett så självständigt liv som möjligt. De enskilda bostäderna och de 
gemensamma allmänna ytorna på avdelningarna ska utformas så 
att de boende känner att de ”äger” boendet och inte känner sig under
ordnade av att det också är en arbetsplats för personalen. 

Ledorden för vård och omsorgsboendena är att de ska vara trygga, 
trivsamma och resurseffektiva. Ledorden har tagits fram i samarbe
te med referensgruppen. 
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4.1 Trygga boenden

Ett vård och omsorgsboende ska vara tryggt för boende, anhöriga 
och personal. Trygghet inbegriper ett flertal faktorer inom tillgäng
lighet, säkerhet och orienterbarhet. Trygghet är den enskildes,  
hyresgästens och personalens subjektiva upplevelse av att kontrollera 
situationen man befinner sig i och att man kan känna tillit till de 
människor som finns i ens närhet.

Tillgänglighet och skadeprevention

En grundförutsättning är att skapa en fysisk miljö som är till
gänglig för alla. Miljön ska underlätta för personer med olika 
funktionsnedsättningar eller nedsatt orienteringsförmåga. 
Nivåskillnader och trösklar ska undvikas. Samtliga utrymmen ska 
vara dimensionerade för rullstol.

Dörrar och fönster som hanteras av boende ska vara lättöppnade 
(men säkra på demensenheter). Fönsterbröstningen ska vara så låg 
att man ser ut om man sitter och ligger i sängen. Det är extra viktigt 
i ett boende där många kanske använder rullstol.

Micasa har ett ramprogram för tillgänglighet – Företagsövergripan
de tillgänglighetsprogram –  som skall tillämpas i alla projekt. 

Fallprevention omfattar t ex golv, handledare och entréer. Utform
ning av detta preciseras det enskilda projektets kommande tekniska 
detaljerade program.

Orienterbarhet

Många som har en demenssjukdom har försämrad förmåga att hitta 
i miljöer och skapa överblick. Ewa Krynicka Storskog tar i sin skrift 
Riktlinjer för planering av demensboenden som är framtagen för 
Demensförbundet  2012 upp vikten av arkitektonisk tydlighet för den 
demenssjuke. Rumsplanen på ett boende måste vara enkel, lättgrepp
bar och överskådlig. Sikten och framkomlighet måste underlättas, de 
demenssjuka måste kunna läsa av – inte komma ihåg – miljön. 
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Rummen bör ha tydliga gränser. Långa korridorer som slutar mot 
en vägg ska undvikas. Gemensamma ytor ska vara lätta att hitta 
till. Dörrar som boende ska använda ska vara lätta att hitta. Övriga 
dörrar får gärna ”gömmas” eller utformas så att man inte lockas att 
öppna dem. Det bör allmänt vara en skillnad mellan ytor som är all
männa och ytor som inte är det, t ex genom färg och inredning.

Det är också viktigt att tänka på vad de boende ser när de tittar ut 
genom fönstren, och hur en demenssjuk uppfattar miljön utanför.

Säkerhet byggnad och entréer

Byggnadernas ska utformas och placeras så att man upplever bra 
säkerhet.  På boendena arbetar personal dygnet runt och det ska 
kännas tryggt att komma och gå även nattetid. Det bör inte finnas 
prång och gömmor där man kan gömma sig och entréer ska placeras 
väl synliga. Vindfång vid entré ska vara slutet så att obehöriga inte 
kan vistas där. Man bör vara observant på att entréernas placering 
är beroende av den enskilda tomtens förutsättningar och kommer att 
variera från projekt till projekt.

Skalskyddet ska vara genomtänkt. Entrédörren ska vara försedd 
med porttelefon eller motsvarande, dörrautomatik och passersystem  
Personalentrén bör vara separat.

Säkerhet enskilda bostäder

Lägenheten är den privata delen av bostaden och ska planeras så att 
det medger bibehållen integritet för den enskilde. En enskilds bostad 
får vara låst, men låset får inte vara konstruerat så att den enskilde 
inte kan öppna dörren och gå ut. Den enskildes bostad bör inte heller 
kunna öppnas av andra boende på avdelningen. Det kan åstadkom
mas genom någon variant av hotellås. Trygghetslarm ska finnas i 
alla lägenheter.

Olika typer av larm, trygghetskamera  m m kan höja säkerheten 
för boende med bibehållen integritet. Det har ännu inte tagits fram 
någon gemensam standard för trygghetsskapande tekniklösningar i 
staden, vilket kan bli ett framtida utvecklingsarbete.

Arbetsplatsperspektivet

Både de enskilda lägenheterna och de övriga gemensamma utrym
mena är personalens arbetsplats, och även arbetsplatsperspektivet 
måste finnas med i planeringen av alla utrymmen. Det är väsentligt 
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att avdelningarna på ett våningsplan är överblickbara för personalen. 
Utformningen av boendet ska beakta lyft, tillräckliga avlastnings
ytor och lokaler för verksamhet och personal. Arbetsmiljön regleras i 
arbetsmiljölagen.

Vårdhygien

Boende på vård och omsorgsboende har ofta ökad mottaglighet för 
infektion genom den nedsättning av allmäntillståndet som hög ålder, 
långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning innebär. För boendet  
ska samma vårdhygieniska principer tillämpas som för vården i 
övrigt. Vårdhygieniska aspekter beskrivs i Skriften ”Byggenskap 
och vårdhygien”, utgiven av Svensk förening för Vårdhygien/BOV. 
Hygien aspekter preciseras i det enskilda projektets kommande tek
niska detaljerade program.

Brand

Micasa följer gällande krav i BBR och övrig lagstiftning, vilket bl a 
innebär att brandskyddsbeskrivning upprättas vid varje nybyggnads
projekt. Som komplement till detta har Micasa egna projekteringsan
visningar som inarbetas i projekteringshandlingen för brandskydd. 
De kompletterande anvisningarna gäller bl a dörrar i utrymnings
vägar. Spisar förses alltid med spisvakt med värmevakt.

4.2 Trivsamma boenden

Hemkänsla och tillhörighet skapas av en miljö som känns igen och 
är positiv för alla sinnen; ljud, ljus, lukt , känsel/taktilitet. I huvud
sak berör detta program bara de faktorer som är av betydelse för 
byggnadernas övergripande utformning och planering. Detaljer om 
material, inredning och möblering, färg och ljussättning preciseras i 
ett projekts efterföljande detaljerade tekniska program.

Det normala åldrandet innebär att de sensoriska och motoriska 
funktionerna hos individen många gånger förändras. Det påverkar 
framför allt syn, hörsel, orienteringsförmåga, balans och kognition 
(förmågan att bearbeta information). Luktsinnet och känseln förblir 
till stor del intakt.
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Hemkänsla

För att undvika institutionskänsla är det viktigt att undvika långa 
korridorslösningar utan fönster och korridorer som slutar i en vägg. 
Om den boende möts av en rumsupplevelse istället för en korridor när 
man går ut ur den enskilda lägenheten är det positivt. Man ska pla
nera med hänsyn till rörelsemönstret hos de boende på avdelningen. 
Det är speciellt viktigt för demenssjuka personer som ofta kan ha ett 
stort rörelsebehov. Här samspelar den arkitektoniska utformningen 
med inredning i hur boende använder och upplever rummen. 

Det är också viktigt att begränsa undertak och jobba med genom
tänkt installation.

Hemkänsla skapas i hög utsträckning också genom inredningen.

Interiör med hemkänsla från Micasas vård- och omsorgsboende Sörklippan

Färger

Forskning på demenssjukdom visar att namn på färger bevaras 
långt in i sjukdomen. Färg kan fungera som stöd för igenkänning, 
förtydligande och orienterbarhet  (Krynicka Storskog, 2012). Kon
traster mellan olika färger ger en tydlig miljö. Man kan t ex färgsät
ta dörrar så att de skiljer sig från väggen, om man vill att boende lätt 
ska hitta och använda dörren. Motvänt kan man gömma dörrar så 
att de smälter in i väggens färgsättning om man inte vill att boende 
ska använda den. Starka övergångar av färg eller mörka partier i 
golv bör undvikas, de kan uppfattas som hål av demenssjuka. 
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Färgsättningen ska göras med specifik kompetens inom området och 
fördjupas i det enskilda projektets mer preciserade program.

Ljus/Belysning

God ljusmiljö är viktigt i alla rum där de boende vistas, och kan i 
viss del kompensera för den nedsättning i synförmåga som kommer 
med stigande ålder. En 60åring behöver 34 gånger mer ljus än en 
20åring. Samtidigt är äldre känsligare för bländning från starka 
ljuskällor. Bra dagsljus via fönsterplacering och fönsterutformning är 
centralt, men ljusmiljön kan också förstärkas genom ljuskällor som 
följer och tar upp dygnets naturliga variationer. Även belysning och 
belysningsarmatur ska göras av specifik kompetens inom området.

Interiörbild från Micasas kommande vård- och omsorgsboende i Rinkeby. 

Akustik och ljudklimat

Hörselnedsättning är vanligt hos äldre. Akustikmiljön bör vara med 
i planeringen av rumsmiljöerna från början, så att man tänker på 
hur de boende och personal kommer att röra sig och hur rummen 
kommer att möbleras. Det är svårt att avskärma sig från ljud i all
männa ytor. Störande ljud kan skapa oro.

Övriga faktorer av betydelse

Det finns fler faktorer som inverkar på trivsel och trygghet i boendet 
som i huvudsak får behandlas i det enskilda projektets mer precise
rade program, några nämns bara helt kort nedan
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– Materialval har stor betydelse, t ex ska golv vara halkfria och inte 
för hårda. Mjuka golv minskar fallskaderisken. Materialval på
verkat såväl trivsel som hygien, hållbarhet och driftsekonomi.

– Inomhusklimatet är av betydelse i boendet. Många äldre män
niskor är stillasittande och gör att många vill ha hög temperatur 
samtidigt som de är känsliga för höga temperaturer.

– även konst är en viktig del av hemmiljön och berikar och stimule
rar de boende. Konstverk för demenssjuka bör vara konkreta. 

4.3 Resurseffektiva boenden

Yteffektiva boenden

Relationen mellan lägenhetsytor, gemensamma ytor och andra ut
rymmen har stor betydelse för hur driftskostnaden fördelas och för 
hur boendet kan bemannas. En god ekonomi för både fastighets
förvaltning och verksamhet ska eftersträvas.

Vid utformning av lokalerna måste man alltid yteffektiviteten vara 
ett grundläggande kriterium och avvägas mot önskemål i övrig ut
formning för att erhålla ett boende med rimliga hyror.

Ekonomiska byggsystem

Utformningen av boendet ska sträva till att hitta lösningar som leder 
till låga produktionskostnader. Det kan t ex innebära att undvika 
speciallösningar, skapa möjlighet till upprepningar i byggproces
sen, möjliggöra användning av prefabricerade byggnadsdelar och 
göra prioriteringar i val av utformning och material som leder till 
kostnadseffektiv drift och förvaltning. 

Materialval ska hålla hög kvalitet, lång hållbarhet, bra miljöprestanda 
och ge rimliga kostnader. Det ska tåla högt slitage och vara lättstädat. 

Driftsaspekter för personal

Lokalerna ska planeras så att man får effektiva kontor och personal
ytor. Det ska finnas god överblickbarhet för personal nattetid. Lägen
heterna bör inte placeras så att de ligger runt oblickbara hörn.
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Tekniska hjälpmedel/bredband och IT

Teknikutvecklingen kan också bidra till att krympa utrymmesbehov 
som finns idag, t ex genom att man kan använda robotar vid lyft, 
duschning m m. Teknikutveckling kan också öka behov av förråd och 
laddplatser för teknisk utrustning. 

En viktig del i stödjandet av nya tekniska lösningar och IT är data 
och tekniknät, som ska installeras efter gällande standarder. Digi
tala aktiviteter kan förväntas öka i verksamheten framöver. Micasa 
ansvarar för dragning av fiber till fastighet och till varje enskild 
lägenhet. Övrig utrustning beställs av verksamheten. 

Mobiltäckning ska finnas i hela fastigheten. Hörselslinga ska finnas 
i gemensamma samlingsrum.

Det ska finnas god tillgång till eluttag inplanerade till färdigställan
det, gärna infällda.

Miljö/Hållbarhet

Byggnaderna ska ha god miljöprestanda. Stadens kriterier för håll
barhet ska följas vid planering och byggande.  Det omfattar områ
dena energianvändning, miljöanpassade transporter, materialval, 
mark och vattenanvändning, källsortering/avfallshantering och 
grönytefaktor. Micasa Fastigheter tillämpar Miljöbyggnads certifie
ringsnivå silver vid all nybyggnation.

5. Utformning av bostadsytor och lokaler 

5.1 Enskilda lägenheter

Rum/hall

Om entrédörren ska möjliggöra transport av säng är det lämpligt att 
utforma dörren med ett aktivt större dörrblad och ett mindre för att 
undvika den institutionskänsla som en extrabred dörr lätt skapar. 
Man kan överväga om behovet av att transportera säng genom entré
dörren överväger de upplevelsemässiga nackdelarna med extrabreda 
dörrar.

I hall ska finnas kapphylla/garderobsskåp och om möjligt plats för 
rullstol/rullator samt stol/pall. Kapphylla ska kunna ändras i höjdled 
beroende på boendes tillgänglighetsbehov 
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Rummet ska rymma 2 garderober för kläder och linne, och även 
medge utrymme för städmaterial (kan även placeras i badrum),  
personbundet material och medicinskåp.

Sängen bör kunna placeras på olika sätt i rummet, och medge att en 
person kan arbeta på båda sidor om sängen. Sängen bör också kun
na placeras så att man ser ut genom fönstret för de boende som blir 
sängliggande längre tider. Plats för sängbord ska finnas. Fönster
bröstningen ska även vara så låg att sittande får sikt ut.

Rummet ska i övrigt kunna möbleras med personlig inredning, t ex 
fåtölj eller mindre sittgrupp och litet matbord för den som vill äta 
måltider på rummet samt ev ytterligare någon möbel som byrå.  
Möjlig placering av tv är också bra att tänka på.

Det ska vara förberett för taklyft i taket. Om taklyft ska installeras 
avgörs av beställaren i det enskilda projektet. Taklyft minskar hem
känsla i boendet, men det gör å andra sidan mobila lyft också.

Badrum

Det kan vara bra om man kan se badrumsdörren från sängen, då 
det underlättar för orienterbarheten nattetid och för personer med 
demens sjukdom. Samtidigt finns risk för att badrumsdörren ofta står 
öppen, vilket ger en mindre inbjudande vistelsemiljö med hemkänsla 
i rummet. Det går inte att fastställa vad som bör vara önskad ut
formning, utan det får avgöras i varje enskilt projekt. Man kan också 
arbeta med belysning för att underlätta för orienterbarhet nattetid. En 
möjlig alternativ placering av dörr till badrum är i hörnet mellan hall 
och badrum.

WCstol får gärna vara vägghängd för städbarhet och om möjligt pla
ceras mitt emot badrumsdörr då det ökar orienterbarheten. Kan man 
inte erhålla den planlösningen kan färgsättning och belysning ändå 
underlätta orienterbarheten. Det ska finnas fritt utrymme 100 cm på 
vardera sidan toalettstolen. Inom badrummet ska man kunna vända 
med rullstol eller rullator på en diameter om 150 cm. 

I övrigt ska badrum inrymma dusch, tvättställ med bra avställnings
ytor, handdukstork, badrumsskåp/högskåp, tvättmaskin och tork
tumlare, kan vara kombi, på ställning. Om enskilda lägenheter inte 
har tvättmaskin och tumlare behövs en tvättstuga på varje plan.

Skåpsinredning ska rymma både boendes personliga material och 
verksamhetens material. Tvättställ bör vara höj och sänkbart. Dörr 
får gärna vara skjutdörr, då det kan öka möblerbarhet och effektivi
sera ytorna. Man bör dock observera att skjutdörrar kan upplevas 
som svåröppnade, och kan påverka möblerbarheten i rummet. 
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Om möjligt är det positivt med ett skåp för material som kan lastas 
direkt från hallen. Man bör vara observant på teknikutvecklingen 
inom sanitetsinredning, då det utvecklas nya produkter kontinuerligt.

Kök

Köksdel ska inrymma spisplatta, diskbänk, kyl, plats för mikrovåg
sugn inbyggt i högskåp eller på bänk, plats för kaffebryggare samt 
nödvändig skåpsinredning. Timer ska finnas för eluttag i köksdelen.

5.2 Gemensamma ytor boendeenheter

Entré

Det ska finnas plats för sittbänk vid hiss på varje våningsplan. Varje 
boendeenhet ska ha en postbox per lägenhet, och det ska även finnas 
plats för postbox för verksamheten i övrigt.

Kök

Enhetsköket/våningsköket är ett mottagningskök och ska innehålla 
diskmaskin, spis, ugn, separata kyl och frys i fullhöjd. Tre kylar och 
en frys är önskvärd utrymmesstandard i de flesta boendena. Mat 
som levereras färdiglagad utifrån bör inte blandas med de matvaror 
boendeenheten förvarar för tillredning. Skåp för förvaring av torra 
varor. Två köksbänkar med diskbänk med minst 2 hoar. Arbetet ska 
kunna organiseras så att man har ren sida för hantering av livs
medel och använd sida med orent köksgods. Olika placeringsmöjlig
heter för mikrovågsugnar och kaffekokare på ren sida ska finnas. 
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Köket ska vara öppet mot matsalsytor så att boende kan delta i mat
förberedelser m m. Samtidigt ska det finnas låsbara skåp för knivar 
etc, och köket ska kunna organiseras så att man säkerställer att 
livsmedel hanteras på ett säkert sätt. Det ska finnas separat handfat 
för personalen som gärna får utformas så att det smälter in i övrig 
köksinredning. Det ska också finnas städskåp för kökets separata 
städutrustning.

Matsalsdel placeras i anslutning till kök. Det ska dimensioneras så 
att alla boende kan sitta tillsammans (inklusive personal) med hän
syn tagen till rullstolsanvändare.

Om boendet ska innehålla ett tillagningskök/produktionskök medför 
ökade krav på utrustning och ytor. Det betjänar då hela boendet och 
ofta fler boenden och placeras separat i byggnaden. Tillagningskök 
kan ge hög anpassning till individuella önskemål. Ett mindre antal av 
Micasas befintliga vård och omsorgsboenden har tillagningskök. De 
betjänar då oftast fler boenden än det enskilda boendet. Det är inte 
sannolikt att nya vård och omsorgsboenden kan innehålla tillagnings
kök enbart för det enskilda boendet, då det är relativt resurskrävande. 

Tillagningskök ska klara alla typer av beredning och mathantering, 
bl a preparering och nedkylning av mat. Det ska finnas utrymme att 
separera ätfärdiga livsmedel från råvaror som kan innehålla pato
gena mikroorganismer, som rått kött. Det kräver också lastutrymme 
för att skicka iväg ett större antal matvagnar två gånger dagligen. 
Det bör i regel ha egen utgång mot lastplats.

Fördelen med enhetskök/våningskök i förhållande till tillagning
skök utöver att det blir mindre omfattande krav på hantering 
och beredning är att enhetsköken/våningsköken värmer upp 
huvudkomponenten på plats vilket sprider dofter som bidrar till 
matlust och hemkänsla. Man tillreder också tillbehör som sallad, ris, 
pasta, potatis etc i enhetsköken. Här görs också alla mellanmål, ofta 
bakas också ofta bullar eller kakor på plats.

Vardagsrum

Avdelningen ska innehålla ytor för social samvaro som ska kunna 
möbleras på olika sätt och där man får plats att röra sig med tek
niska hjälpmedel. Det är bra om det finns platser för avskildhet/
smågrupper även inom de allmänna ytorna. En TV ska t ex kunna 
placeras utan att den dominerar hela den gemensamma ytan. Var
dagsrummet får gärna samplaneras med matsalsytan.

Fönsterbröstningen ska vara så låg att boende i rullstol får sikt ut 
(gäller alla boendeutrymmen).
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Man behöver tänka på hur rummen kommer att fungera med möblering och 
hjälpmedel

Desinfektionsrum (spolrum)

Det ska finnas ett desinfektionsrum på varje avdelning. Det bör 
inte vara långa avstånd mellan desinfektionsrum och lägenheter. 
Des infektionsrummet bör inte heller placeras så att personer i kök, 
matsal och allrum/vardagsrum störs av att personal går till des
infektionsrum med orent gods. Desinfektionsrummen bör ha minst 
2 kvm fri golvyta utöver den golvyta fast och lös utrustning upptar. 
Rummet ska inrymma spoldesinfektor, diskbänk på ena sidan des
infektorn och utrymme på andra sidan för hantering av rent gods, 
tvättställ, plats för skåp för förvaring av gods, plats för sopsäck. 

Städ och förråd

Städrum för utrustning för städning av enhetens gemensamma ytor 
bör ha en golvyta om minst 2 kvm och anpassas i övrigt efter verk
samhetens organisation. Förråd bör också finnas på varje enhet, och 
kan med fördel planeras så att saker inte ställs på golvet (förvaring 
av material ska ske på hyllor längs väggarna). Det bör finnas ut
rymme för tekniklyftar på varje boendeenhet.
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Övrigt

Det ska finnas ett dokumentationsrum/plats på varje boendeenhet, 
och en handikappanpassad personaltoalett. 

En sjuksköterskeexpedition per våningsplan. Det ska finnas låsbart 
läkemedelsrum i anslutning till sjuksköterskeexpedition med hand
fat och kylskåp. I anslutning till sjuksköterskas lokal ska finnas ett 
desinfektorsrum med diskdesinfektor för instrument m m. Disk
desinfektor kan samlokaliseras med spoldesinfektor om det passar 
verksamheten. Annars krävs utrymme för utrustning motsvarande 
rum med spoldesinfektor.

Behovet av administrativa lokaler dimensioneras och anpassas efter 
verksamhetens behov. 

5.3 Övriga gemensamma ytor boendet

Entré/Hiss

Boendeentréns  placering blir som all angöring beroende av stads 
och gatustruktur i det enskilda projektet men ska vara lättillgänglig 
och placeras väl synligt. Fria mått i dörrar, hissar och korridorer ska 
medge användning med rullstol. Färdtjänst ska kunna köra fram till 
entrén inom 10 m avstånd. 

Entrévilplan ska vara plant och medge svängning med stor rullstol 
(vändcirkel 1,5 m). Det ska finnas tak över entrén. Vindfång ska 
medge passage och svängning med stor rullstol. I entréhall alterna
tivt vindfång ska finnas plats för sittbänk.

Hiss ska dimensioneras utifrån verksamhetens behov. Det ska finnas 
två hissar i boendet och det kan vara bra att minst en, gärna båda, 
hiss rymmer bår och eventuellt säng. Sängar flyttas mer sällan, och 
kan plockas isär. Man bör dock tänka på att om ingen hiss rymmer 
säng så blir det en extra kostnad för verksamheten för kontroll 
av sängen varje gång den har behövts plockas isär. En större hiss 
under lättar vid in och utflyttningar och medger att fler kan komma 
till gemensamma aktiviteter effektivare.

Hissar bör ha tillräckliga ytor framför hissdörrar, speciellt om man 
sedan också ska passera ytterligare en dörr som leder in till en 
boende enhet. Tänk på hur hissar används och fungerar i förhållan
de till de allmänna lokalerna, d v s om man har en lokal där man 
har gemensamma aktiviteter kan många boende i rullstol från flera 
våningsplan behöva ta sig dit vid samma tillfälle.
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Rullstolsförråd ska placeras nära entrén. Det ska finnas rum för 
laddplats för eldrivna rullstolar, rengöring och luftpump.

Gemensamhetsyta för hela boendet

Det ska finnas minst ett gemensamt allrum som skall kunna använ
das för olika aktiviteter och högtidsfirande. Rummet ska kunna möb
leras på olika sätt, t ex med soffgrupp och matbord men även kunna 
möbleras om till långbordssittning. Man bör tänka på hur möblering 
kan dras undan och placeras om man har många rullstolsburna i 
lokalen samtidigt. Det bör finnas utrymme för fysisk aktivitet, det är 
speciellt viktigt för de som lever med demenssjukdom. Om möjligt får 
det gärna finnas altan eller utgång till uteplats från eller nära den 
gemensamma lokalen. 

Det är inte nödvändigt att alla boende på samtliga enheter kan rym
mas i allrummet på en och samma gång. Storlek avgörs i varje en
skilt projekt i samråd med beställande stadsdelsförvaltning. För att 
rummet skall vara användbart är det viktigt att det kan stängas till. 
Det bör alltså inte ligga helt öppet i direkt anslutning till entréhall.

Det gemensamma rummet kan också användas för vissa typer av 
personalmöten.

Man bör också tänka på hur anhöriga och besökare kan använda de 
gemensamma ytorna och hur de rör sig i boendet. 

Det bör finnas handikapptoalett nära gemensamhetslokalen.

Varje lägenhet ska ha tillgång till lägenhetsförråd någonstans i 
boendet om ca 1 kvm per lägenhet. Varje avdelning behöver också ett 
mindre gemensamt förråd någonstans i byggnaden.

Tvättstuga

Gemensam tvättstuga för grovtvätt ska finnas, med minst 2 tvätt
maskiner och torktumlare eller torkskåp samt handfat. Det ska finna 
tillräckligt med utrymme för separat ytor för hantering av oren och 
ren tvätt. Om inte enskilda lägenheter har tvättmaskin och tumlare 
behövs en tvättstuga på varje plan.

Avfalls- och källsorteringsrum, städ och övriga teknikytor

Avfalls och källsorteringsrum måste placeras så att de kan angöras 
med sopbil och klara gällande krav för avfallshantering och sorte
ring. Placeringen påverkas också av tomtens utformning, stadsbygg
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nadsstrukur/stadsbild och gatustruktur/trafik. Soprum bör finnas i 
anslutning till hiss. De bör placeras så att hämtande personal inte 
går genom gemensamma utrymmen på väg till dem, för att undvika 
att sprida dålig lukt. Man bör beakta att boendet genererar en stor 
mängd avfall, och dimensionera tillräckligt stora soprum. Sopsug 
prövas i varje projekt.

Det skall finnas ett städrum för städutrustning för trapphus, hissar 
och andra kommunikationsytor.

Teknikutrymmen ska placeras med god åtkomlighet för de som be
höver använda dessa och bör så långt möjligt nås utifrån. 

Det är en relativt hög omflyttning i de enskilda lägenheterna genere
rar det också grovsopor, dels i form av förpackningsmaterial etc vid 
inflytt, vilket bör kunna hanteras i källsorterings och avfallsrum. 
Vid avflyttning ansvarar de anhöriga för att transportera bort möb
ler m m, vilket normalt inte kan hanteras i fastigheten. Det är dock 
inte ovanligt att boende som avlider saknar anhöriga, och ansvaret 
att transportera bort möbler faller då på stadsdelsförvaltningen. 

Leveranser och förråd

Förråd ska placeras så att material kan placeras undan efter leve
ranser. Det ska finnas ett mottagningsförråd för kylda varor och ett 
för torra varor. Det ska också finnas plats för gallervagnar, pallar 
m m efter leveranser. Förråd för tekniska hjälpmedel. Förråd ska t ex 
rymma tekniska hjälpmedel som lyfthjälpmedel, transportrullstolar, 
duschstolar, förbrukningsartiklar, julsaker etc.

Även Duocyklar och permobiler används ibland i verksamheten och 
ska då inrymmas i förråd.

Se även under avsnitt 5.6 Flöden och logistik. 

5.4 Personalutrymmen

Det ska finnas tillräckligt med personallokaler som dimensioneras 
och anpassas efter verksamhetens behov. Följande rum eller funktio
ner kan vara aktuella att inrymma i verksamheten: 

– Chefsrum

– Plats för administrativ personal och samordnare. Plats för scan
ning/kopiering och arkivering

– Arbetsterapeut



28

– Fysioterapeut

– Sjuksköterskeexpedition finns normalt bara på våningsplanen.  
Dokumentationsplats för olika personalkategorier kan normalt 
samordnas med boendeenheternas dokumentationsplatser.

– Omklädningsrum med skåpsutrymme för varje personal och 
dusch i tillräcklig dimensionering och som möjliggör ombyte i 
avskildhet. Skåpsutrymmen för personal bör inte ligga på boende
enheterna, men inte heller ligga i en miljö som kan upplevas som 
otrygg, ex i källarplan.

– Tvättstuga med tvättmaskin och torktumlare för personal. 

– Rum för lunch/rast som dimensioneras efter verksamhetens behov 
och som kan möbleras på olika sätt. Rummet ska också kunna an
vändas för möten som arbetsplatsträffar och utbildningar. Disku
tera med beställande stadsdelsförvaltning vilka personalytor som 
kan samordnas, och vilka som kan dela rum, och vilka som kräver 
dagsljus.

– Vilrum 

– städrum för personalrummen.

– Cykelrum för personalens cyklar

5.5 Utemiljö och balkonger

Där det är möjligt ska boendet inrymma en utegård som är trygg och 
tillgänglig för de boende. Många av de boende har begränsad möjlig
het att komma ut på andra sätt än i den absoluta närheten till boen
det. För personer med en demenssjukdom är det av stor betydelse att 
gården kan bli så säker och sluten att man om möjligt kan röra sig 
där på egen hand. Man bör fundera på hur personer på andra vå
ningsplan än bottenvåningen har möjlighet att ta sig till gården.

Viktiga faktorer i en gårdsmiljö är lugn, möjlighet till både sol och 
skugga, promenadmöjlighet gärna i slingor i olika storlek som leder 
tillbaka till utgångsläget, sittplatser, växter och planteringar som 
ger upplevelser för alla sinnen. Man ska kunna ta sig runt på gården 
med rullator och rullstol. Grus är inte lämpligt på gångar.

Micasa äger och förvaltar Sinnenas Trädgård vid Sabbatsbergs 
sjukhem som byggdes 1998. Det är en trädgård planerad för personer 
med demenssjukdom, och kan stå som inspiration för utemiljöer i 
nya vård och omsorgsboenden. Trädgården har en miljö som återger 
olika karaktärer och erbjuder något under alla årstider.
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Sinnenas trädgård i Stockholm

Utöver gård ska boendet helst ha inbyggda balkonger på varje 
vånings plan och olika utblickar till utemiljöer från våningsplanen. 
Även om det finns gård kan många boende ha svårt att röra sig och 
vintertid kanske inte heller gården nyttjas i samma utsträckning. Då 
är balkongen en viktig möjlighet till kontakt med utemiljön. Bal
kongerna får gärna vända sig mot gården. Forskning visar att till
gång till eller utsikt mot natur är avstressande och bidrar till boen
dens emotionella välmående. Även utblickar till stadsmässiga miljöer 
där det händer något kan vara positivt. Man bör tänka på vad som 
händer i utemiljön utanför varje fönster.

För utemiljön tillämpas utöver Micasas eget ramprogram för utemiljö 
även Stockholms stads riktlinjer ”en stad för alla”.

5.6 Flöden/Logistik i boendet

Vid utformningen och vid fortsatta detaljerade tekniska program är 
det viktigt att kartlägga flöden och logistik i form av transporter, 
varuleveranser, personförflyttningar boende och personal, besök från 
anhöriga och övriga besökare.
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Varuleveranser

Huvudentrén bör inte användas för varuleveranser eftersom dessa 
kräver särskild utrymmesstandard och skötsel. Avställningsytor/ 
mellanförråd ska finnas i anslutning till varuentrén, och bör om 
möjligt finnas i nära anslutning till hiss. Boendena hanterar en stor 
mängd förbrukningsvaror som inkontinensskydd, engångshandskar, 
rengöringsmedel etc. Antalet leveranser varierar och kan inte alltid 
styras av verksamheten.

Matleveranser

De flesta av dagens boenden får matleveranser två gånger per dag 
som sedan skall transporteras till avdelningsköken. 

In- och utflyttningar

Mediantiden för en boende på en somatisk avdelning är idag  
ca 13 månader. På en demensavdelning är mediantiden  
ca 20 månader. Det betyder att det avlider i snitt 5,5 personer  
per månad på en somatisk avdelning och 3,6 personer på en demens
avdelning per månad. Angöring för transport av avlidna måste beak
tas i planeringen.  
Om lämpligt så kan entrén för varuleveranser användas.

Det betyder också att det är relativt hög inflyttningsfrekvens på 
vård och omsorgsboendena, och även logistiken för detta med 
transport av möbler och tillhörigheter måste beaktas vid utformning 
av entréer och lastzoner så att det fungerar med övrig verksamhet 
och logistik.
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