
Ny utannonsering av konstuppdrag Stockholms landsting

Tre nya konstnärliga uppdrag för 
vårdavdelningar, Danderyds 
sjukhus

Inbjudan
Stockholms läns landstings kulturförvaltning bjuder in yrkesverksamma konstnärer att 
anmäla intresse för skissuppdrag för Danderyds sjukhus.

De tre gestaltningsuppdragen avser två vårdavdelningar för Rehab och en generell 
vårdavdelning. Uppdragen avser den inre miljön där gestaltningarna ska bidra till att ge 
varje avdelning en egen identitet, stimulera till aktivitet och föra in ett personligt tilltal 
som kan bli värdefullt för såväl patienter som anhöriga och personal.

Bakgrund
Stockholms befolkning växer och för att möta ett ökat vårdbehov hos länets invånare 
investerar Stockholms läns landsting i flera stora ny- och ombyggnationer. Som ett led i 
denna satsning bygger man utöver en ny akutvårdsbyggnad också om flera 
vårdavdelningar på Danderyds sjukhus för att skapa förutsättningar för en god och effektiv 
vård med människan i centrum.



Förutsättningar på platsen
Generell vårdavdelning i by 07
Byggnad 07 ligger som en terrasserad byggnadskropp i södersluttning med utsikt över 
Edsviken och grön natur. Vårdrummen är primärt enpatientsrum varav några ligger i 
söderläge med stora glasade partier mot terrasserna. Plan 8 byggs om till en generell 
vårdavdelning som under en period ska kunna ta emot olika typer av patientgrupper. I öst-
västlig riktning går ett korridorstråk med en centralt placerad reception och två mindre.

Vårdavdelning för Rehab i by 38
Byggnad 38 är placerad som en lång byggnadskropp i nord-sydlig riktning och består av 
fyra våningar varav två är synliga ovan mark mot E18. Byggnaden är sammanbyggd med 
byggnad 40 via tre flyglar vilket skapar två intima innergårdar med viss växtlighet och 
arkitektoniska kvaliteter. Plan 3 utgör det översta etaget och kommer att inhysa Rehab. 
Byggnadens bredd möjliggör en tvåkorridorlösning med vårdrum och dagsljuskrävande 
funktioner mot fasad och biutrymmen, mötesrum, gym med mera samlade i den mörka 
mittkärnan. Planlösningen ger möjlighet till rundgång.

Vårdavdelning för Rehab i by 39
Överensstämmer till stora delar med uppdraget i by 38 men har en längre 
genomförandetid.

Beskrivning av det konstnärliga 

uppdraget
Vart och ett av de tre konstnärliga gestaltningsuppdragen ska ge en tydlig karaktär till 

respektive avdelning. En god förståelse för den situation som patienterna befinner sig i är 

av stor vikt för arbetet med gestaltningarna.

Ett uppdaterat designprogram, speciellt framtaget för vårdavdelningarna, finns att utgå 

ifrån.

Uppdrag generell vårdavdelning i by 07
Uppdraget består i att konstnärligt gestalta den invändiga miljön på en generell 

vårdavdelning som till att börja med kommer att fungera som evakueringsavdelning för 

olika verksamheter. I uppdraget ingår att ta fram bilder för väggavsnitt i en korridor. Målet 

är att med en sammanhållen gestaltningsidé bidra till att skapa en tydlig karaktär och på 

ett intressant sätt interagera med omgivande miljö. Det kan handla om att ta hela väggytor 

i anspråk eller om punktinsatser.

Krav på god framkomlighet gör att konstverk endast kan bygga ut från vägg med ett 

mycket begränsat mått.



Uppdrag Rehab i by 38
På avdelningen bedrivs slutenvård för patienter med förvärvade hjärnskador som övas i 

sociala och praktiska färdigheter. Vårdtiderna varierar från några veckor upp till ett halvår 

vilket betyder att många vistas här under en längre period. Majoriteten kommer så 

småningom tillbaka till ett självständigt boende.

Uppdraget består i att konstnärligt gestalta den invändiga miljön på avdelningen. Mellan 

de parallella korridorerna finns en mittkärna som befinner sig centralt inom 

våningsplanet, möjlig att röra sig runt. Mittkärnans sammanhängande väggytor utgör plats 

för konstnärlig gestaltning runt om och får därmed en rumsskapande funktion. Väggytorna 

bryts av passager, dörrar med mera som kan beaktas på ett lämpligt sätt inom det 

konstnärliga uppdraget. Målet är att miljön ska präglas av en sammanhållen 

gestaltningsidé som ger karaktär till avdelningen. Konsten kan stimulera till aktivitet som 

till exempel gångträning runt den inre kärnan.

Krav på god framkomlighet gör att konstverk endast kan bygga ut från vägg med ett 

mycket begränsat mått.

Uppdrag Rehab i by 39
Överensstämmer till stora delar med beskrivningen av by 38 men med en längre 

genomförandetid vilket tillåter mer byggnadsintegrerade lösningar.

För samtliga tre uppdrag gäller att två konstnärer/konstnärsgrupper per avdelning 

kommer att tilldelas parallella skissuppdrag. Efter bedömning av inlämnade och godkända 

skissförslag kommer en konstnär/konstnärsgrupp per uppdrag att ges fortsatt 

genomförandeuppdrag.

Kravspecifikation
Grundläggande information kring utlysningar hittar du på vår 

webb www.kultur.sll.se under Konst i landstinget och Aktuella konstnärliga uppdrag

Budget
För varje skissuppdrag: 40 000 SEK exklusive moms.
Kostnadsramen för genomförande av konstnärligt gestaltningsuppdrag beräknas till 400 
000 SEK exklusive moms för uppdraget för den generella avdelningen och 600 000 SEK 
för vart och ett av uppdragen för Rehabavdelningarna.

Inom ramen skall alla kostnader förbundna med konstverkets utförande och 
färdigställande rymmas; såsom egen projekteringstid, materialkostnader, montering, 
underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkring, eget arvode för 
genomförande samt konstnärligt arvode och lagring tills montering kan ske. Även 
miljöchecklista och underhållsbeskrivning ingår i konstnärens åtagande. Skötselråd och 
anordning för skötsel ska också anges inom budget. Byggrelaterad projektering, montering 

http://www.kultur.sll.se/


och installation av konstverket bekostas inom byggprojektets budget.

Tidplan
• 2015-05-11 kl 24.00, senaste tidpunkt för inlämnad intresseanmälan.

• 2015-v 23, beslut om vilka två konstnärer per uppdrag som inbjuds till 
parallella skissuppdrag.

• 2015-06-08, planerat startmöte för uppdragen.

• 2015-08, avstämningsmöten under pågående skissarbete.

• 2015-10-02, inlämning av skissförslag.

• 2015-v 41, beslut om vilka skissförslag som skall utföras.

• Oktober 2015- Produktion av konstverk enligt projektets tidplan.

• 2016-höst/vinter, montering/installation av konstverk i by 07.

• 2016-hösten – 2017 våren, montering/installation av konstverk i by 38.

• 2018-hösten, montering/installation av konstverk i by 39.

OBS! Tiderna för installation/montering är preliminära och kan komma att 
ändras.

Vem kan söka?
För att få genomföra en konstnärlig gestaltning för Stockholms läns landsting ska du:

• vara yrkesverksam konstnär

• vid tilldelat uppdrag vara godkänd för F-skatt (enskild firma eller bolag). Vid 
tilldelat uppdrag skall kopia på intyg från relevant myndighet på begäran 
inlämnas.

Dessutom vill vi:

• att den konstnärliga gestaltningen ska förhålla sig till verksamhetens 
speciella karaktär i lokaler där man bedriver vård.

• att du ska redovisa lösningar för drift och underhåll av konsten samt 
tillgodose att tillräcklig hög hållbarhet uppnås.

• att miljöhänsyn tas vid val av material och tillverkningsmetod.

Underrättelse om tilldelat skissuppdrag
Beslut om vilka konstnärer som ska bjudas in fattas av konstenhetens chef, på delegation 
av kulturnämnden och offentliggörs på kulturförvaltningens 
hemsida www.kultur.sll.se under v 23 2015. Konstnärer som inbjuds till skissuppdrag 

http://www.kultur.sll.se/


underrättas via telefon eller e-post.

Kontakt
Frågor rörande intresseanmälan eller projektet tas emot skriftligen via e-post till 
projektledare Torunn Skoglund och bör vara inkomna senast 2015-05-07 för att kunna 
besvaras innan sista anmälningsdatum.

 

Uppdragsgivare
Stockholms läns landsting är uppdragsgivare och part i avtal med konstnären. Stockholms 
läns landstings kulturförvaltning projektleder arbetet med konsten vilket inkluderar 
hantering av intresseanmälningar och urval. 

Anmälan
Här hittar ni anmälningsformuläret.

Senast ändrad 2015-04-16

http://kultur.sll.se/ansokningsformular-konstuppdrag-tre-nya-konstnarliga-uppdrag-vardavdelningar-danderyds-sjukhus
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