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ungdomssjukhus

Nu bygger vi till



ad fint det blir.  Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus 
i Göteborg behöver nya lokaler för att bättre stödja framtidens 

 avancerade vård. Därför bygger vi till med cirka 31 000 kvm strax 
väster om den nuvarande byggnaden. Ambitionen är att skapa ett av 
världens bästa sjukhus för barn och ungdomar.
 Det första spadtaget för tillbyggnaden togs den 5 maj 2015.  
De båda byggnaderna kommer successivt att integreras till en helhet. 
Helt klart blir det nya barnsjukhuset 2020.

ästan som mitt eget rum fast borta.  Ett eget rum ökar 
trivseln, trygghetskänslan och därmed också chansen för ett snabbare 

tillfrisknande. Vi bygger en-patientrum och några övervakningsrum för 
två patienter. Som familjemedlem eller nära anhörig har du alltid möjlighet 
att sova över i en egen säng bredvid ditt barn. Under dagtid skjuts sängen 
in under soffan vilket ger bättre plats för lek och omvårdnad. Det finns 
också plats för klädförvaring, TV, dator och läxläsning. Möjlighet att värma 
och förvara mat finns i det gemensamma föräldraköket på varje avdelning.

NV Personalen kommer att arbeta 

i mindre team med ansvar för 

5–6 patienter. På så sätt får du 

som anhörig en närmare och 

personligare kontakt med de 

som vårdar barnet, vilket skapar 

större trygghet för alla. 

Den nya huvudentrén blir gemen

sam för hela barnsjukhuset. Kliv 

in och du möts snart av ett inre 

torg med hissar och trappor till 

vårdavdelningarna. Från det inre 

torget har besökaren också en 

fin utblick över naturområdet i 

söder dit det är enkelt att ta sig 

för utomhuslek och promena

der. Torget ger även plats för 

avkoppling, musik och teater

uppträdanden.



ritt fram för både morfar och mig!  En förbindelse byggs 
för snabba och akuta transporter mellan den befintliga byggnaden 

och den nya byggnaden. All operationsverksamhet, intensivvård och 
 akutvård ligger i samma plan för ett snabbt, effektivt och tryggt 
 omhändertagande.

ldrig mera tråkigt. Det kan vara skönt att kunna lämna sitt 
rum emellanåt. Snickarverkstad, syrum, musikstudio, bibliotek och 

biljard rum är bara några av de aktivitetsrum som kommer att finnas.  
En del av verksamheterna blir också tillgängliga för föräldrar och syskon. 
Stillsam, livlig, ung eller gammal – här finns stimulerande aktiviteter  
för alla.

F A Lekterapi, arbetsterapi och 

fysio terapi med gymnastiksal, 

gym och rehabbassäng ligger 

centralt placerat nära huvud

entrén. Det ger god tillgänglig

het och avdramatiserar mötet 

med vården. 

Drottning Silvias barn och 

ungdomssjukhus byggs till med 

fokus på den unga patienten, 

familjen, personalen, miljön och 

framtiden. Lokalerna anpassas 

efter modernt vårdarbete med 

höga krav på funktionalitet, 

tillgänglighet, hygien, integritet 

och sekretess.



ärldens bästa sjukhus!  All högteknologisk vård samlas 
på ett plan. På så sätt kan kompetens och utrustning sam-

utnyttjas, patienttransporter kortas och samarbetet mellan olika 
enheter förenklas. Vi får fler och bättre operationssalar med modern 
medicinteknisk utrustning, ventilation och renluftsteknik. 
Intensivvårdsavdelningen ger plats för 16 barn och anpassas för 
bättre integritet, hygien och anhörigmedverkan. Isoleringsrummen 
kan ta emot både infekterade och infektionskänsliga patienter med 
hjälp av avancerad luftomsättning.

V
Totalt byggs sju högteknologiska opera

tionsrum. Varje operationsrum blir 

mellan 60 och 100 kvadratmeter stort 

och ger plats för 17 personer.

•  Varje dag besöker cirka 2 000 personer  

Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus.

•  Vi bygger till med cirka 31 000 kvadratmeter.

•   Den nya byggnaden uppförs med långtgående 

krav på resurseffektivitet, hållbarhet, drifts  opti

mering och är anpassad för funktionshindrade.

•   Byggnaden får sex våningar ovan mark med en 

helikopterplatta på taket.

•   Tillbyggnaden ger cirka hundra nya vårdplatser.

•  Inflyttningar sker 2020.

•   Den nya byggnaden är helt integrerad med den 

nuvarande byggnaden 2020.

•  Totalt kommer här finnas cirka 1 300 rum.

•   Entreprenadkostnaden beräknas till cirka  

en miljard kronor.

•  Plan 0 – Huvudentré, café, skola, bibliotek, 

lekterapi, arbetsterapi, fysioterapi, bassäng  

och gym.

•  Plan 1 – Sju operationsrum, där varje rum är 

stort som en mindre trerumslägenhet. 

Intensivvårdsavdelning har plats för 16 barn. 

Uppvakningsavdelning har plats för tio barn.

•   Plan 2 och 3 – Administration och teknik

utrymmen.

•  Plan 4, 5 och 6 – Vårdavdelningar med plats 

för cirka 32 patienter på varje plan.

•  Plan 7 – Helikopterplatta.



Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus som tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg 

blir ett av världens mest framstående barn och ungdomssjukhus inom högspecialiserad barnsjukvård, 

klinisk forskning och utbildning. Därför bygger vi till med cirka 31 000 kvadratmeter strax väster om 

den nuvarande byggnaden. Den nya byggnadens 

utformning utgår från barnens, ungdomarnas 

och de närståendes behov av en ombonad, säker, 

trygg och läkande miljö. Medarbetarnas behov av 

en god arbetsmiljö är också en central utgångs

punkt för utformningen.

Västfastigheter ansvarar för genomförandet och 

NCC är generalentreprenör. Klart för inflyttning 

blir det 2020.

Följ tillbyggnaden av Drottning Silvias barn och 

ungdomssjukhus på Instagram:

@vastfastigheter

#barnsjukhusetgbg 

Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus bedriver länssjukvård 

för Göteborgsområdet, regionsjukvård för Västra Götalands

regionen, rikssjukvård för hela riket samt viss planerad vård för 

utländska patienter. Barnsjukhuset har ett nära samarbete med 

Sahlgrenska akademin för framgångsrik forskning, utveckling 

och utbildning. Verksamheten genomsyras bland annat av FN:s 

barnkonvention.
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