Den nya vårdbyggnaden vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge vinner Vårdbyggnadspriset 2021.
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O-huset vinner Vårdbyggnadspriset 2021
Den nya behandlingsbyggnaden O-huset på Karolinska Universitetssjukhuset
i Huddinge vinner årets Vårdbyggnadspris inom kategorin större
vårdbyggnadsprojekt. Forum vårdbyggnad har sedan 2003 delat ut priset som
uppmärksammar goda exempel på väl utförda vårdmiljöer, premierar
innovativ vårdmiljö och framhåller goda processer.
I den 29 000 kvadratmeter stora byggnaden på Karolinska
Universitetssjukhuset i Huddinge samlas operation, intervention, röntgen och
sterilteknik. Behandlingsbyggnaden som kallas O-huset är en komplex
vårdmiljö som inrymmer avancerade teknik-och patientflöden. Här har fokus

varit på att skapa hållbara, flexibla och mänskliga miljöer för att ge bästa
möjliga vård. Locum var byggherre för projektet och har under projektets tid
arbetat i nära samverkan med Karolinska Universitetssjukhuset, Skanska och
White arkitekter.
– Vi är väldigt stolta över det här projektet och glada över den fina
utmärkelsen som Vårdbyggnadspriset innebär. Det är en komplex nybyggnad
som skapar värden för vården och där vi tillsammans med engagerade
samarbetspartners, lyckats förena avancerad teknik med en mänsklig och
hållbar vårdmiljö, säger Anette Henriksson, vd på Locum.
2015 påbörjades arbetet med vårdbyggnaden och i december 2019 stod den
klar för verksamheten att flytta in.
– Det är fantastiskt roligt att Region Stockholm och Locum uppmärksammas
med detta pris. Under många år har vi arbetat med mer genomarbetade
byggprojekt där verksamheten kan utvecklas, patienterna känna trygghet och
miljöstandarden vara högsta möjliga för en bättre framtid. Vi kommer
fortsätta denna utveckling i framtiden med detta som ett kvitto på att vi är på
rätt väg, säger Charlotte Broberg (M), ordförande i Locum AB.

O-huset
Med O-huset har Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge fått 29 000
kvadratmeter nya och moderna behandlingsmiljöer med 23 operationssalar,
åtta interventionssalar och en ny röntgenavdelning. Utbyggnaden ligger i ett
attraktivt söderläge mot parken och inrymmer även en ny sterilteknisk
avdelning. Projektet omfattar också 8 000 kvadratmeter ombyggnad av
befintligt sjukhus för prepostop.
Forum Vårdbyggnads nominering
”Denna byggnad för högteknologisk vård har fått en redig plan, som
kombinerar effektiv vårdproduktion med bra miljöer. Inredningen spelar en
stor roll, liksom de fina utblickarna från korridorsavsluten som bevarats.
Parkmiljön är samtidigt en del av interiören genom de stora glaspartierna.
Parken är också en satsning på personalens hälsa och rekreation. Huset
omfamnar innergårdar, rum som bär både konstnärliga och naturliga inslag,

vegetation och stensättningar, och berikar den tekniktunga miljön. Den
inlevelse som visats byggnaden återfinns också i placeringen i landskapet
och i relationen till befintlig bebyggelse. Huset har en komplex planlösning
som ska rymma många funktioner. Dess utformning grundar sig i en lyckad
process som inneburit samverkan med universitet och högskola.
Efter färdigställandet har den visat sig bestå testet av pandemins
anpassningskrav och prövat den flexibilitet som den byggts för. En dynamisk
högteknologisk miljö, hållbar över tid, karaktäriserar detta projekt. Det gör
även nyckelord som robusthet, samverkansprocess och verksamhetsnytta –
effektiv design helt enkelt.”
Om Vårdbyggnadspriset
Syftet med Vårdbyggnadspriset är att:
•
•

•

uppmärksamma goda exempel på väl utförda vårdmiljöer.
premiera byggnadsverk som, utifrån patientens behov och med
samtida arkitektur, skapat en vårdmiljö som stödjer vårdens
utveckling och nya arbetssätt.
framhålla projekt där en bra process tillsammans med
engagemang från alla inblandade parter lett fram till ett gott
resultat.

Vårdbyggnadspriset delas ut i två kategorier - mindre respektive större
projekt. Båda omfattar byggprojekt för ny-, till- eller ombyggnad av
byggnader för vård och omsorg. Priserna avser projekt som är tagna i bruk
och färdigställda under den senaste 5-årsperioden.
Läs mer om Vårdbyggnadspriset
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Locum förvaltar, bygger och utvecklar två miljoner kvadratmeter
vårdfastigheter åt vår ägare Region Stockholm. Genom engagemang,
innovation och samverkan erbjuder vi sjukvården och invånarna i länet
attraktiva och hållbara vårdmiljöer.
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