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Ombyggnation av avdelningarna Skutan och Klippan på Solhöjdens 

äldreboende  

3. 1 Bakgrund 

Länsstyrelsen gjorde ett tillsynsbesök på Solhöjdens äldreboende 2008 för att bedöma 

äldreomsorgens kvalitet och innehåll. Det framkom bl.a. att boendemiljön på två avdelningar 

på Solhöjdens äldreboende, Skutan respektive Klippan, bedömdes inte motsvara den kvalitet 

som kan förväntas av ett modernt äldreboende.   Solhöjden består av sju enheter med tototalt 

88 boendeplatser, inklusive åtta korttidsplatser och består av tre våningar. På avdelningarna 

Skutan och Klippan saknar 26 lägenheter trinett/kokmöjligheter. Rummen är också för små (21 

kvm) och hygienutrymmen omoderna och trånga. Allmänna och gemensamma utrymmen finns 

men behöver fräschas upp.  

 

3. 2 Enligt Länsstyrelsen krav på god kvalitet skall: 

 

• lägenheten i det särskilda boendet vara fullvärdigt; eget rum, toalett, 

dusch/bad och köksdel, 

• tillgängligheten inom och utanför äldreboendet vara god, 

• den fysiska boendemiljön utformas så att den enskildes integritet respekteras, t ex egen 

fullvärdig bostad, lås, namnskyltar, brevlåda mm, 

• ett fungerande larmsystem finnas som anpassas till individens funktionsförmåga, 

• inlåsning ska inte förekomma. Den enskilde skall kunna låsa sin dörr. 

 

En förutsättning för ett självständigt liv är en bra bostad. De äldre skall ha ett fullvärdigt boende, 

vilket innebär minst ett rum, eget hygienutrymme samt köksdel. Undantag görs för 

demensboende, där det inte finns krav på köksdel (Boverkets byggregler BBS 1993:57 och BFS 

2002:19).  

 

Den lösning som Socialförvaltningen föreslår är att avdelningarna Skutan och Klippan på 

Solhöjden byggs om i grunden för att skapa ett äldreboende som uppfyller alla moderna krav 

på verksamheten. De boende flyttas under ombyggnadsperioden till ett annat äldreboende.  

 

3. 3 Målet med ombyggnationen 

Äldreboende ska erbjuda ett gott liv för de boende i livets senare skede. Respekten för de äldres 

integritet och behov av kontinuitet, trygghet och valfrihet skall utgöra grunden för varje nytt 

och befintligt äldreboende i Öckerö kommun. Boendet skall möjliggöra ett aktivt liv oavsett 

den äldres hälsotillstånd. Utgångspunkten i ett äldreboende är att personalen arbetar i den äldres 

hem, vilket innebär att personalen kommer till den boende och inte tvärtom. Socialtjänstlagen 

betonar integritet, respekt, trygghet, valfrihet och ett aktivt liv innebär bl.a. att den boende skall 

tillfrågas hur hon själv vill ha det, samt erbjudas närhet till och möjlighet att kontakta personal 

dygnet runt. De boende skall kunna delta i dagliga sysslor om de önskar och erbjudas aktiviteter 

efter intresse och förmåga.  
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4.1 Målgrupper 

Äldreboende är avsett till äldre med stort behov av medicinskt omvårdnad och socialt omsorg 

dygnet runt. Även äldre med demensproblematik skall kunna bo på boendet. Likaså äldre med 

tillfälliga bekymmer med hälsotillståndet - innan hemgång från sjukhuset - kan få återhämtning 

på boendet på speciella korttidsplatser. (Skutan) Målgrupperna kan komma att ändras över 

tiden. 2012 gjordes ett tillägg till Socialtjänstlagen som talar om att i en skälig levnadsnivå ingår 

att kunna sammanbo med make/maka eller sambo även i ett särskilt boende. Paret ska ha 

sammanbott varaktigt sedan tidigare. Det är viktigt att hänsyn tas till det nya tillägget vid 

planeringen av ombyggnationen.  

 

4.2 Lagstiftning 

Verksamheten skall bedrivas och husens utformning styrs bl.a. av: 

 Socialtjänstlagen 

 Hälso- och sjukvårdslagen 

 Arbetsmiljölagen 

 Plan- och bygglagen 

 Livsmedellagen 

 Politiska beslut i Öckerö kommun 

 

4.3 Allmänt om ombyggnationen 

Målsättningen med ombyggnationen skall vara att skapa en trivsam och stimulerande hemmiljö 

för den boende, där också behövlig omvårdnad och trygghet finns. Balansgången mellan 

ambitionen att skapa en attraktiv hemmiljö och vårdbehovens krav och standard och utrustning 

ska beaktas. Institutionell karaktär bör undvikas så långt som möjligt med flexibla lösningar 

som utgår från salutogen ideologi (hälsobefrämjande) där det friska åldrandet står i fokus.  

Boendet skall även kunna tillgodose behovet av kvarboende till livets slut. Samtidigt ska 

boendet erbjuda bra arbetsmiljö i alla avseenden för personalen, där man beaktar den fysiska 

arbetsmiljön, arbetshjälpmedel samt brandskydd. 

 

4.4 Utformning av boendeenheten 

I en ombyggnation finns det ett antal befintliga faktorer att ta hänsyn till i utformningen av 

boendet. Befintlig planlösning och rumsindelning, bärande stomme där väggar ingår och 

befintlig material ger tydliga förutsättningar för en ombyggnation. En befintlig byggnad ger 

naturligtvis tydliga ramar för utformningen och avvägningar måste hela tiden göras mellan 

ombyggnadsingreppens kostnad och den nytta man vinner med dessa. Inspiration och lärdomar 

kan fås av tidigare ombyggnationer som gjordes Solhöjdens äldreboende åren 1996 och 2001.  
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5.1 Ytor och gemensamma utrymmen  

En viktig aspekt är även att hitta så yteffektiva lösningar som möjligt. En väl genomtänkt 

planlösning, där ytorna disponeras på ett effektivt sätt, med god funktionalitet och möjlighet till 

samnyttjande är att föredra. Den totala ytan, lägenheter och gemensamma ytor sammantaget är 

viktiga faktorer att beakta i det inledande skedet när ytbehov diskuteras och rumsprogram 

utformas.  

5.2 Överblick 

För att möjligöra god bemanningsoptimering är det viktigt för verksamheten att planlösningen 

tillåter uppsikt över lokalerna på ett sådant sätt att man får ett personaleffektivt äldreboende. 

Gemensamhetsutrymmen som kök, matplats och vardagsrum skall utformas på sådant sätt att 

personalen kan ha uppsikt mellan lokalerna. Även funktioner som tvättstuga och personalens 

skriv och dokumentationsutrymmen skall ligga i närheten av gemensamma utrymmen. 

5.3 Personalutrymmen 

I personalrummet skall det finnas utrymme för att inta måltider. Det skall finnas en pentryenhet 

med diskbänk, mikrovågsugnar (antal anpassat efter bemanning), kyl/frysskåp, diskmaskin och 

något köksskåp. Även möjlighet till en mindre samvarogrupp med ev. soffa/fåtöljer bör finnas, 

för att kunna sitta mera avskilt. Uttag för telefon skall finnas. Utrymme för värdeskåp ska helst 

finnas på varje boendeenhet. Varje arbetsplats skall inrymma plats för ett kontor med skrivbord, 

dator, bokhylla, en besöksstol. Låsbar garderob skall finnas.  Det skall även finnas 

personaltoalett på respektive våningsplan.  

5.4 Städ 

Boendeenheterna skall förses med städutrymme för den dagliga lokalvården.  

5.5 Tvätt 

En tvättstuga för boendes klädvård skall finnas och bör ligga inne i anslutning till 

boendeenheten. Personalen skall inte behöva lämna de boende när de sköter tvätten och 

aktiviteten kan även vara något som de boende själv kan delta i. Det är även lämpligt att förlägga 

tvättstugan i ett centralt läge i boendeenheten och med möjlighet till uppsikt, genom glasning i 

vägg eller dörr. Alternativet är att samtliga rum utrustas med kombimaskiner.   

5.6 Sophantering 

Sophanteringen skall planeras för att ge möjlighet till källsortering och följa den miljöpolicy 

som finns i Öckerö kommun. Detta innebär att man dels tillgodoser de ytkrav som denna 

hantering nödvändiggör, dels att man möjliggör källsortering på respektive boendeenhet. 

Sophanteringen skall organiseras utifrån befintliga förutsättningar som föreligger. Effektiv 

sophantering främjar en trivsam boendemiljö och en god arbetsmiljö.  
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6.1 Desinfektion   

Vad gäller desinfektion skall EU-direktiv följas vad gäller dimensionering och funktionalitet. 

Sådan utrustning kan med fördel placeras i anslutning till städ och tvättutrymmen. Beroende på 

förutsättningarna kan man välja placering i anslutning till tvätt eller städ. En ren respektive 

smutsig sida skall dock finnas i utrymmet.  

6.2 Förråd 

Med tanke på lägenheternas storlek, kan det vara svårt att rymma den boendes hela 

förrådsbehov inom lägenheten. Utöver det omedelbara förrådsbehovet som man tillgodoser i 

lägenheten genom garderober, så behövs också ett mindre förrådsutrymme i källare. 

6.3 BOENDEENHETEN 

6.4 Allmänt om lokalernas utformning 

Socialstyrelsen rekommenderar idag att en boendeenhet innehåller 8-10 egna lägenheter med 

kök och wc/dusch, samt därutöver gemensamma utrymmen så som kök, matsal och 

vardagsrum.  På de aktuella avdelningarna för ombyggnation finns idag 13 lägenheter per 

avdelning. Vid en ombyggnation kommer anpassning av antalet lägenheter per avdelning att 

göras enligt dagens regelverk. Överblickbar planlösning med logiska och enkla rumssamband 

förenklar för många äldre som har kognitiva problem. Märkliga rumsformer ska undvikas. 

Lättskötta ytor och inredning är viktigt. Allmänt gäller att skapa en ombonad miljö med milda, 

varma och tidlösa färger och hemkänsla. Mörka färger ska i allmänhet undvikas så mycket som 

möjligt t.ex. i mattor och tapeter.  Lokalerna ska vara tillgängliga för personer som använder 

rullstol samt anpassas för personer med kognitiva svårigheter, rörelsehinder och syn- och 

hörselnedsättning.  

6.5 Kök, vardagsrum och matplats  

Det gemensamma köket, matplatsen och vardagsrummet är den plats där de boende har en 

naturlig träffpunkt med möjlighet till umgänge med de övriga boende. Kök, matplats och 

vardagsrum skall vara förlagda centralt i boendet så att det är lätt för de boende att hitta dit 

samtidigt som personalen har god uppsikt.  

6.6 Korridor 

Korridoren utgör den zon som kan betraktas som en kommunikationsyta Hur bred man gör 

korridoren beror till stor del på de krav man har på dess funktion. En bred och lång korridor bör 

undvikas då det ger en prägel av institution och inte den hemlika känsla som eftersträvas. Vid 

en ombyggnation behöver dessa förhållanden studeras noga. De hjälpmedel som används har 

en viss tendens att förvaras i korridoren vilket bör undvikas så mycket som möjligt.  
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7. 1 Förråd 

Det är viktigt att tillgodose behovet av förråd inne på boendeenheten. Även hjälpmedel som 

används ofta i arbetet bör ha ett utrymme där det kan ställas undan när det inte används.  

7.2 Lägenheten 

De boende har ett hyreskontrakt på sin lägenhet som bör vara storleksmässigt mellan 30-34 

kvadratmeter. Lägenheterna ska bestå av ett stort rum, med ett litet pentry, en stor 

handikappanpassad toalett med dusch. Varje enskild lägenhet är personligt inredd. Den egna 

lägenheten bör vara lätt att överblicka, ha god möbelbarhet med egna möbler och möjliggöra 

minst två sätt att placera sängen på. Lägenheten skall vara hemtrevlig samtidigt som den skall 

fungera för den personal som assisterar den boende. Hjälpmedel så som liftar och höj och 

sänkbara sängar skall kunna användas på ett effektivt sätt utan att känslan av det egna hemmet 

förloras. Vid en ombyggnation är det givetvis svårare att utforma lägenheterna på ett optimalt 

sätt då befintliga förutsättningar ger ramarna och kompromisser kan vara nödvänliga.  

7. 3 Hygienutrymmen 

Det egna hygienutrymmet utformas så att all personlig hygien kan skötas här. Ett riktigt 

utformat hygienrum skapar den integritet och självklara värdighet som alla äldreboendeplatser 

i Öckerö kommun skall erbjuda. Det ska finnas skåp för mediciner och hygienartiklar som 

duschkräm, schampo och andra rengöringsmedel. Man skall även möjliggöra god arbetsmiljö 

för personalen. En lämplig yta för hygienutrymme är 5-6 kvadratmeter och planlösningen skall 

vara sådan att alla funktioner nås enkelt som möjligt.  

 

 

 

 

 

 


