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Psykiatrins hus på plats nio av världens arkitektoniskt 
mest imponerande sjukhus 
 
Psykiatrins hus i Uppsala, som ritats av Tengbom, har utnämnts till ett av världens 
arkitektoniskt mest imponerande sjukhus. Psykiatrins hus hamnar på plats nio av trettio 
listade internationella sjukhus. Visionen för projektet har varit patienten i fokus och att 
avdramatisera psykisk sjukdom. 
 
Listan över de trettio välgestaltade sjukhusen publicerades nyligen av amerikanska Online Masters in Public 
Health. Psykiatrins hus, som tilldelas nionde plats, är en iögonfallande byggnad med en ljus och positiv 
miljö som uppmuntrar till spontan interaktion, lyder motiveringen.  
   
–  Vi är oerhört stolta och glada över att Psykiatrins hus rankas så högt upp på en internationell lista. Vi 

vet att Sverige ligger i framkant när det gäller vårdarkitektur. Vi har varit tidiga med att sätta patienten 
i centrum, säger Christine Hammarling, arkitekt på Tengbom. 

 
Tengbom vann år 2007 första pris för uppdraget om Psykiatrins hus i en prekvalificeringstävling avseende 
nybyggnad för psykiatrisk vård och forskning i centrala Uppsala. Med den nya byggnaden ville man bland 
annat förbättra vårdprocesserna, skapa tydliga samband med den somatiska vården och integrera 
forskningen och undervisningen. Varje våningsplan har avdelningar för forskning, utbildning, sluten- och 
öppenvård, istället för att som traditionellt dela upp discipliner i olika byggnader. Arkitekturen bidrar till att 
hjälpa organisationen att utveckla nya samarbetsformer. 
 
–  Styrkan i projektet har varit att verkligheten blivit precis som grundvisionen. Vi ville skapa arkitektur 

med patienten i fokus, som uppmuntrar till integrering och avdramatiserar psykisk sjukdom. Vi har 
inte behövt göra några förändringar från tävlingsbidrag till realisering, säger Jesper Husman, arkitekt 
på Tengbom. 

 
Resultatet är ett ljust och öppet sjukhus med en gemensam entré för både sjukvården och psykiatrin i ett 
publikt våningsplan som är öppet för allmänheten. Psykiatrins hus utgör en enda sammanhängande 
huskropp omkring en stor överglasad gård och två mindre gårdar som transporterar in ljus i lokalerna. 
Öppenvårdsavdelningarna har fönster som vetter in mot staden och mot livliga miljöer, medan 
heldygnsvårdavdelningarna har sina fönster ut mot slottsparken för att ge närhet till naturen och en vacker 
utsikt. Ovanpå sjukhuset finns även en takterrass för avkoppling.  
 
Tengbom arbetar för närvarande med flera omfattande vårdprojekt, bland annat Technology for Health i 
Huddinge, Nacka sjukhus, Nya Karolinska Solna inom White Tengbom Team, Psykiatrin i Kalmar län och 
Linnéuniversitetet.  
 

http://www.onlinemastersinpublichealth.com/impressive-hospitals/
http://www.onlinemastersinpublichealth.com/impressive-hospitals/


Psykiatrins hus har tidigare nominerats till World Architecture Festival Award 2013, och tilldelades nyligen 
en andraplats i en tävling om Uppsalas finaste nybygge. 
 
För mer information, kontakta: 
Christine Hammarling, arkitekt 
christine.hammarling@tengbom.se 
08-412 53 74 
 
Jesper Husman, arkitekt 
jesper.husman@tengbom.se 
08-412 52 21 
 
För pressbilder: 
http://news.cision.com/se/tengbom 
 
Tengbom är ett av Nordens äldsta och ledande arkitektkontor. Vår vision är att skapa en innovativ och 
tidlös arkitektur som är levande med hus och miljöer som människor vill besöka, bo och arbeta i. Tengbom 
har ca 500 medarbetare fördelade på tolv orter i Sverige och Finland. Tengbom grundades 1906 av Ivar 
Tengbom, förgrundsgestalt inom svensk arkitektur.  
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