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INLEDNING 
Västra Götalandsregionen  

Östra sjukhuset  

Byggnadsplan 2011  Framtidens hållbara sjukhusområde  



PROJEKTET 

Vision Att nå en hållbar sjukhusplanering  
 

Syfte  Ta fram ett förslag på en hållbar förnyelse av 
  sjukhusområdet 
 

Mål  Att östra sjukhuset ligga i utvecklingens  
  framkant vad gäller hållbarhet 
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INLEDNING – omvärldsutveckling 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUTVECKLING 

FASTIGHETSUTVECKLING 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUTVECKLING 

FASTIGHETSUTVECKLING 

 
OMVÄRLDSUTVECKLING 
 

TRADITIONELL PLANERING HÅLLBAR PLANERING 
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Tvärdrag – stommen i arbetsprocessen 
Forum Östra 

PROJEKTET - processen 

TVÄRDRAG 1 
22 feb 2013 

TVÄRDRAG 2 
26 april 2013 

TVÄRDRAG 3 
6 sept 2013 

TVÄRDRAG 4 
17 mars 2014 

ARBETSDRAG 
8 nov 2013 

FORUM ÖSTRA 1 
2 okt 2012 

FORUM ÖSTRA 2 
27 feb 2014 
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HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUTVECKLING 

FASTIGHETSUTVECKLING 
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TRADITIONELL PLANERING HÅLLBAR PLANERING 



Globala MEGATRENDER 
 

• Ett ändrat klimat 
• En globaliserad värld 
• En urbaniserad värld 
• En digitaliserad värld 
• En åldrande värld 

OMVÄRLDEN 
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MEGATRENDER 

UTMANINGAR 

FYSISK PLANERING 



Megatrendernas konsekvenser  

– UTMANINGAR för framtiden 
• Användande av fossila bränslen måste minska 
• Uttaget av resurser måste minska 
• Minska gifterna i miljön 
• En åldrande befolkning ger ett ökat tryck på befolkningen 
• Globalisering ger ökad komplexitet i samhället 
• Urbaniseringens utmaningar 
• Ojämlik tillgång till hälso- och sjukvård 
• Rätten till bästa möjliga hälsa 
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MEGATRENDER 

UTMANINGAR 

FYSISK PLANERING 



Vad innebär utmaningarna för  
den FYSISKA PLANERINGEN? 
 

• Planeringsprocessen är avgörande för resultatet 
• Långsiktigt planerande - en förutsättning för hållbarhet 
• Högre tryck på sjukvården 
• Dialog med rättighetsbärare 
• Omställning och anpassning 
• Teknikutveckling 
• Minskad energianvändning 
• Tillgängliggör vården 

OMVÄRLDEN 
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UTMANINGAR 
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Vår definition av social hållbarhet och 
mänskliga rättigheter 
 

• alla människors mänskliga rättigheter respekteras, 
skyddas, uppfylls och främjas 

• att de samhällsprocesser som behövs för att 
utveckla/upprätthålla detta tillstånd fungerar utifrån 
centrala rättighetsprinciper som icke-diskriminering, 
jämlikhet, transparens, delaktighet m.m. 

HÅLLBARHET – social hållbarhet 
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Vår definition av ekologisk hållbarhet 
 

• För att säkerställa att ekosystemens grundläggande 
och livsuppehållande funktioner bibehålls måste 
mänskligheten leva så att uttaget av naturresurser sker 
inom ramen för vad som återbildas. Utsläppen som 
följer av användningen får inte generera mer 
emissioner än vad ekosystemet klarar av att hantera 
med bibehållen funktion. 

HÅLLBARHET – ekologisk hållbarhet 
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Vår definition av ekonomisk hållbarhet 
 

• hushålla med mänskliga- och materiella resurser på lång 
sikt samt att generera och använda ekonomiska resurser 
som medel för att kunna uppnå mål för social- och 
ekologisk hållbarhet 

• uppnå en hållbar, ekonomisk tillväxt som innebär att även 
mål för social- och ekologisk hållbarhet beaktas och 
uppfylls.  

HÅLLBARHET – ekonomisk hållbarhet 
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Vår definition av begreppet hälsofrämjande 
hälso- och sjukvård 
 

• En hälsofrämjande hälso- och sjukvård fokuserar på att 
hälso- och sjukvårdens samlade insatser bidrar till 
bättre hälsa för individen och för befolkningen och inte 
enbart på teknisk och farmakologisk 
sjukdomsbehandling. 

HÅLLBARHET 

HÅLLBARHET INLEDNING PROJEKTET OMVÄRLDEN FÖRSLAG SLUTSATSER 



HÅLLBARHET 

HÅLLBARHET INLEDNING PROJEKTET OMVÄRLDEN FÖRSLAG SLUTSATSER 

Detta vill vi åstadkomma på Östra sjukhuset utifrån de fyra 
hållbarhetsdefinitionerna 

social 
hållbarhet 

ekonomisk 
hållbarhet 

ekologisk 
hållbarhet 

hälsofrämjande 

Hälsofrämjande 
Att möjliggöra för 
individen att bli 
medproducent av sin 
egen hälsa 

Ekologisk hållbarhet 
Minimera det ekologiska 
fotavtrycket 

Social hållbarhet 
Människan i centrum i 
stället för 
organisationen i 
centrum 

Ekonomisk hållbarhet 
Att hushålla med 
mänskliga och 
materiella resurser på 
lång sikt 



Vilka hållbara fysiska lösningar kan framtidens 
Östra sjukhuset innehålla? 

FÖRSLAG 
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Anlägg vattendammar 
Öppna vattenspeglar inne på sjukhusområdet är en multifunktion. De fungerar 
både som vattenreservoarer, rekreationsmiljöer för stressreduktion, 
återhämtning och rehabverksamhet, skapar platser för möten mellan 
människor. Vattenspeglarna sänker även temperaturen på området vid ett 
framtida klimat med återkommande värmeböljor. 

Fler träd 
Idag är det en brist på träd inom sjukhusområdet. Områden med träd skapar 
förutsättningar för skugga i ett varmare klimat, såväl för gående mellan 
byggnader som för mötesplatser. Träden har också en stabiliserande verkan för 
vattenanvändning och bidrar också till en reducering av luftburna partiklar vilket 
som virvlar upp i samband med trafik. Träden verkar även för en biologisk 
mångfald. Träd är också en del av ett vackert landskap. 

Producera energi 
XX% av all energi produceras inne på sjukhusområdet.  I planen har därför 
områden med sk ”energiproduktionsöar”  definierats för produktion av 
förnyelsebar energi. I planen har fyra tänkbara områden för egenproduktion lagts 
in. Två för solel, en för geoenergi (primärt bergvärme), och en för tänkbar 
biogas. Energiproduktionen bör i sig vara ekonomiskt hållbart på lång sikt men 
borde även kunna generera visst överskott på kort sikt som går att sälja/erbjuda 
andra närliggande fastigheter. 

Konkreta förslag 1 









 

Östra sjukhuset är inte hållbart idag! 
 

• Utgå från människan 
• Skapa hälsofrämjande och läkande miljöer 
• Ta in hållbarhet som en parameter i investeringsplaneringen – prioriteringen 

mellan olika åtgärder 
• Sprid och öka kunskapen om hållbarhet till fler aktörer 
• Öka samverkan. Utveckla nätverk över organisationsgränser – stuprör är ett 

hinder för en hållbar utveckling 
• Ta fram system för omvärldsbevakning. Vi måste arbeta med och 

omvärldsanalyser för att kunna ta långsiktiga beslut 
• Utforma verktyg för att applicera arbetssättet på andra sjukhusområden 
•  Ta fram en hållbarhetsplan och plan för omställning 

 

SLUTSATSER 
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