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Psykiatrins Hus, Uppsala Akademiska Sjukhus

Forum vårdbyggnad
Byggandet för vård, omsorg och boende ökar i
Sverige. Sjukhus och vårdbyggnader är viktiga
samhällsinvesteringar som ska vara hållbara och
till största möjliga samhällsekonomiska nytta. Nya
medicinska rön, omvårdnadsutveckling och medicin
teknisk utveckling kräver anpassade lokaler på sjuk
hus och för vård i hemmet. Rätt utformade lokaler
bidrar till att effektivisera vården, stödja läkande
och rehabilitering och förebygga smittspridning.
Felaktig lokalutformning kan motverka eller omöjlig
göra införandet av ny teknik, nya behandlingsmeto
der och nya arbetssätt inom vård och omsorg.
I många europeiska länder och i USA är forsk
ningsresultat och evidensbaserad design viktigt vid
utformningen av nya vårdbyggnader. Vårdbyggnads
forskning i Sverige är i dag under uppbyggnad och
behöver samordnas. Forum vill bidra till kunskaps
uppbyggnad inom området.

Verksamhetsidé och vision

Bakgrund

Forum Vårdbyggnad är en ideell förening som
stödjer nätverksbyggande för aktörerna inom
vårdbyggnadsområdet och medverkar till att kun
skap inom området sprids. Verksamheten utgörs av
medlemmarnas engagemang och aktivitet. Forum
stödjer och stimulerar forskning, utvecklingsarbete
och utbildning inom området fysisk miljö för vård,
omsorg och boende. Visionen är att vara en samlad
kraft och inspirationskälla för forskning och utveck
ling inom området fysisk miljö för vård, omsorg och
boende i Sverige.

Forum Vårdbyggnad bildades 1993 efter att SPRI,
Sjukvårdens planerings och rationaliseringsinstitut,
lagts ner. Forum syftade till att vara en nationell
mötesplats för intressenter med behov av utveckling
och forskning inom området vårdbyggnad.
Från start hölls ett antal seminarier och årliga, natio
nella vår- och höstkonferenser. 2003 hölls den första
samnordiska konferensen i Oslo.
Forum har inrättat en adjungerad professur i vård
byggnad i samarbete med Chalmers för att komplet
tera grundutbildningen av arkitekter samt etablera
vårdbyggnad som ett forskningsområde. 1998
tillträdde den första professorn i vårdbyggnad vid
Chalmers, Åke Wiklund. 2008 tillträddes professuren
av Peter Fröst. Idag är Centrum för Vårdens arkitek
tur etablerat på Chalmers.

Forum delar ut Vårdbyggnadspriset i syfte att
lyfta fram vårdbyggnadsarkitekturen och det goda
exemplet. 2013 firades Forum 20-årsjubileum och
i samband med höstkonferensen delades det tredje
Vårdbyggnadspriset ut.
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Forskning, utveckling och utbildning
Vid grundutbildningen av arkitekter på Chalmers
bedrivs utbildning inom området vårdbyggnad både
i årskurs 2 och som mastersprojekt inom ramen för
Mastersstudio Healthcare. Ett antal examensarbeten
inom området genomförs. Kurser och examensarbe
ten genomförs ofta i samarbete med Forums med
lemmar som på så sätt får aktuella frågor belysta.
I april 2010 instiftades Centrum för vårdens arkitek
tur (CVA) vid Chalmers. I styrgruppen för CVA ingår
representanter från Fastighetsrådet (landstingens
fastighetsorganisationer), Sahlgrenska Akademin vid
Göteborgs universitet, Linköpings universitet,
Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, Lunds
tekniska högskola, Chalmers tekniska högskola och
Forum vårdbyggnad.

Vidareutbildning; 				
Vårdens lokaler - framtidens behov
Forum genomför kontinuerligt en utbildning i lokal
planering och programarbete för vårdens och om
sorgens lokaler. Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng
och vänder sig till lokalplanerare, projektledare,
förvaltare och arkitekter.

Medlemmar
Som medlem välkomnas myndighet, organisation,
institution, företag eller annan sammanslutning
samt enskild person som är verksam inom området
och bidrar till föreningens syften. Medlemmar är
landsting och regioner, kommuner, arkitektkontor,
företag och enskilda medlemmar.

Lokala aktiviteter
Lokala Forum finns etablerade i Göteborg och Skåne.
De anordnar seminarier, studiebesök och föreläs
ningar. Kontaktvägar finns på Forums hemsida.

Konferensverksamhet
Forum ordnar årliga konferenser med teman från
aktuella frågor inom vårt område. I maj hålls en
endagskonferens och i november en tvådagars
konferens. Konferensverksamhet med inriktning mot
kommuner har startats och är under uppbyggnad.

FORUM VÅRDBYGGNAD är en mötesplats för alla som arbetar med fysisk miljö
för vård och omsorg. Forum vill öka kunskapen om goda miljöer för vård och
omsorg och stödjer utvecklingsarbete, forskning och utbildning inom området.
Vårdbyggnadsprisets syfte är att lyfta fram de goda exemplen.
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