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EN FRISK FLÄKT FÖR EN 
UTSATT STADSDEL

Resultatet är Angereds Närsjukhus, ett sjuk-
hus som finns till för patienter från många 
olika kulturer som ofta är skeptiska till den 
offentliga vården – och vänder sig till den 
endast i nödfall.  

Mer än dubbelt så energisnålt
Angereds Närsjukhus innebär inte bara ny-
tänkande inom vård och integration, det 
kommer dessutom att vara landets energis-
nålaste vårdinrättning när det slår upp por-
tarna hösten 2015.  Solceller och bergvärme 
står för energiförsörjningen. Anders Walter, 
uppdragsledare från SWECO med 

I Sverige är medellivslängden omkring 82 år. Men inte 
om du bor i Angered i nordvästra Göteborg. Där ska du 
vara glad – i alla fall enligt statistiken – om du får fira din 
74 årsdag. Politiker, hälsomyndigheter och allmänheten 
var rörande överens: något måste göras. 

LAF-tak är ett 
självklart alternativ 

vid infektionskänsliga  
operationer.
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Allt är inte riktigt på plats än.



Det ska vara lätt att göra rätt. Displaypanel visar vad 
som pågår i salen.

Byggjobbarna fixar det sista.

ansvar för energisamordningsfrågor 
och VVS, förklarar: ”Angereds Närsjukhus 
har ett energikrav på 70 kilowattimmar per 
kvadratmeter och år. Genomsnittet i Västra 
Götalandregionens lokaler är 185 kilowat-
timmar.”

LAF-tak, en självklarhet 
CRC har beställning på ett LAF-tak. Att al-
ternativet med LAF-tak finns med i diskus-
sionen kring infektionskänsliga operationer 
är en självklarhet, tycker Anders Walter. ”Ett 
problem är att det saknas samstämmighet i 
kravställningar. Då finns det stort utrymme 
för åsikter, och det är inte alla som bygger 
på kunskap,” menar Anders Walter.

”Borde vara LAF i samtliga salar”
Eva Lindblad, som är projektledare för dagki-
rurgi på Angereds Närsjukhus, tycker det bor-

de varit LAF-tak i samtliga operationssalar. 
”Då hade vi haft större flexibilitet,” säger hon. 

CRC även i infektionsrummet 
Angereds Närsjukhus är utrustat med ett 
infektionsrum för att kunna ta emot smittbä-
rande patienter. CRCs Filterdon FL för effek-
tivt ut den hälsovådliga luften.

Lätt att göra rätt
Eva Lindblad poängterar att utöver en väl-
fungerande ventilationslösning krävs en rad 
andra åtgärder för att luften ska vara riktigt 
ren i en operationssal. ”Teknik är inget självän-
damål. Den är till för att hjälpa oss göra rätt.  
Vi har till exempel slussar här i Angered som 
hindrar spring in och ut ur operationssalen.”
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Operationstak ”LAF-tak”.
Vid infektionskänsliga operationer med 
höga hygienkrav. Låga CFU-nivåer. För 
bättre arbetsmiljö vad gäller ljud, ljus och 
klimatkomfort.

FAKTA Angereds Närsjukhus
• 3 operationssalar samt en endoskopi-sal för TBC patienter 
• Total area: 18,500 m2

• Antal plan: 3 + källarplan
• Hastighet i LAF-tak: 0,3 m/s
• Filterdon TL med integrerade HEPAfilter, H14
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