Bedömningskriterier
Priset ska gå till byggd miljö där människor möter vård och
omsorg. Objektet kan vara om-, till- eller nybyggnad, stort
eller litet, utemiljö, lokal eller byggnad. Verksamheten
kan vara högteknologisk specialistsjukvård, äldreboende,
forskningsmiljö eller annat inom vård och omsorg. Det är
kvaliteten som är det viktiga.

Vårdbyggnadspriset 2013
Vård- och omsorgsbyggandet har utvecklats mycket under
senare tid. Många, stora som små, projekt har genomförts
med stor omsorg och stort kunnande. Många projekt väntar
på att genomföras, våra sjukhus måste anpassas till vårdens
nya behov och nya äldreboenden behövs.

Lokalen ska ha färdigställts och fortfarande användas för
sitt planerade ändamål. Utformingen ska vara ändamålsenlig, hållbar och hälsobefrämjande. Lokalen ska stödja
patienter/boendes och personals välbefinnande. Den ska
också stödja verksamheten och dess processer.
Lokalen eller byggnaden ska ha en god arkitektur och ett
genomtänkt förhållningssätt till ett arkitektoniskt sammanhang – arkitekturhistorisk, samtida, djärv eller udda design

Tidigare pristagare

Låt goda förebilder inspirera och stötta dem 		
som ska genomföra projekt!

vinnare: Rehab Station, Stockholm.

Det är dags att ännu en gång utse 			
vinnare av Vårdbyggnadspriset.
Vårdbyggnadspriset ska stimulera skapandet av goda fysiska miljöer för vård och omsorg genom att lyfta fram goda
förebilder. Priset riktar sig till alla som deltagit i processen
att planera, utforma och genomföra projektet. Fler än ett
pris kan delas ut om juryn bedömer det motiverat.

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.

www.vardbyggnad.se
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Enskilda Enskilda personer eller organisationer kan
lämna förslag på pristagare till Forums kansli
info@vardbyggnad.se, glöm inte kontaktuppgifter till
förslagsställaren. Förslaget ska innehålla max 10 foton
på objektet samt en kort information och en kort motivation, sammanlagt max en ½ A4-sida text.
Tävlingsjuryn granskar de inkomna förslagen och väljer
ut vilka de vill nominera.
Nominerade förslag inbjuds att inkomma med fullständiga tävlingshandlingar. Förslagen ska vara så fylligt
redovisade att en tydlig uppfattning om lokalen/byggnaden kan erhållas: planlösning, foton och beskrivningar
av hur förslaget uppfyller bedömningskriterierna, max 4
st A3-planscher eller 8 st A4-sidor.
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Förslagen är offentliga och kan komma att presenteras
innan pristagare utsetts.

Hjälp till att belöna och berömma dem 		
som gjort ett bra arbete!

Nominera projekt till Vårdbyggnadspriset!

Tävlingsprocessen

2003

hedersomnämnande: 				
BUS, Barn- och ungdomssjukhuset Lund; 		
Kommunikationscentrum Halmstad; 		
Bilddiagnostiskt centrum och entré 		
Södersjukhuset, Stockholm; 			
Växthuset, Drottning Silvias 			
barn- och ungdomssjukhus, Göteborg

2007
vinnare: Byggnad för sluten psykiatrisk vård, 			
Östra sjukhuset, Göteborg.
övriga nominerade: 					
Gustavsbergs vårdcentral; 				
förnyelse av Lasarettet Trelleborg; 			
operationsavdelning Lindesbergs Lasarett; 			
vårdavdelningar Höglandssjukhuset Eksjö; 			
Neurointensivavdelning Karolinska sjukhuset, Solna; 		
Tussmötegården i Stureby, Stockholm

Förslagen bedöms och pristagare utses av en jury bestående av 5 medlemmar, varav minst en jurymedlem kommer från styrelsen för Forum Vårdbyggnad. Juryns medlemmar representerar de olika dicipliner som medverkar
i ett byggprojekt: arkitekt, lokalplanerare samt representanter för byggherre och vård- och omsorgsgivare.

5.

Tidplan
15 november 2012
Utlysning av tävling.

5 februari 2013
Sista dag för förslag till Forums kansli.

15 mars 2013
Juryn meddelar vilka som nominerats.

6 maj 2013
Sista dag att lämna in fullständiga tävlingshandlingar.
Prisutdelning och presentation av priset sker på Forums
höstkonferens 2013. Förutom äran belönas pristagare med
en plakett att sätta upp i lokalen.

