
 

 

 

 

 

Bild: Dennis Pettersson | På måndagen invgides psykiatrins nya lokaler, och det var öppet bland annat för vårdanställda 

att besöka de nya lokalerna. 

 

SE BILDERNA: Så blev nya 
psykmottagningen på insidan 
STOR RENOVERING Psykiatrins lokaler i Visby har fått en rejäl 

uppfräschning och fler platser till patienterna. Se bilderna inifrån! 

 

Dennis Pettersson 

15:30 | 2017-09-18 

På måndagen nyinvigdes psykiatrimottagningens lokaler på Korpenområdet, efter 

1,5 år av renovering. Under byggtiden har patienterna evakuerats till tillfälliga 

lokaler på bland annat Visby lasarett. De gamla vårdlokalerna ansågs länge 

otidsenliga och har nu med hjälp av framtida vårdkrav och förslag från 



personalen förbättrats och anpassats till dagens moderna psykvård. 12 

vårdplatser på mottagningen har blivit 18, varav två anpassats särskilt för barn. 

Hela inredningen går i ljusa toner och ska vara trygg för de som söker vård. 

– Allt har anpassats till en mer personcentrerad vård och vi har haft stort fokus på 

suicidpreventiva åtgärder, säger Marie Härlin-Ohlander, 

verksamhetsområdeschef på psykiatrin. 

Förutom att den stora huvudbyggnaden fått en öppnare planlösning har också 

fyra mindre tillbyggnader gjorts. Huset har också öppnats upp med större fönster 

mot de gröna omgivningarna. 

 

 
 
BILD: Dennis Pettersson | Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Steefan De Maecker (MP) invigde officiellt lokalerna med en 

bandklippning inför drygt 100 anställda från Region Gotland. 

– Det blir en miljö som är avstressande och tar tillvara på dagsljuset, säger Marie 

Härlin-Ohlander. 

Akuta patienter får det bättre bland annat genom att man nu skapat en tydligare 

akutmottagning, som liknar den på Visby lasarett i sin uppbyggnad. En 

efterlängtad ambulanshall där ambulans och polis kan köra in har också byggts, 

som förbättrar patienternas integritet. 

– Tidigare var det som att patienter blev avlämnade på en lastkaj helt öppet, så 

det är en klar förbättring, säger Marie Härlin-Ohlander. 



Hennes favoriter bland nyheterna är två stora rum som tillkommit, kallade 

Sinnenas rum med "mjuk stimulans" för sinnena, och Rörelsernas rum med bland 

annat gym och fokus på rörelse. 

 
BILD: Dennis Pettersson | Många anställda från vården och Region Gotland valde att besöka nyinvigningen på måndagen. 

Huvudbyggnaden är uppdelad i en öppen och en sluten avdelning. I den slutna 

finns utrymmen för tvångsvård och om det behövs kan man även bälteslägga 

patienter. 

– Vi brukar ha mellan två och fem personer per år som behöver bältesläggas, 

berättar Erling Hedenius, chefsöverläkare på mottagningen. 

 



 

BILD: Dennis Pettersson | Den nya akutmottagningen liknar den på Visby lasarett. 

Psykiatrin på Gotland har en klar övervikt på yngre patienter, menar Marie Härlin-

Ohlander. 

– Jämför man med den somatiska (kroppsliga, reds anm) vården där de flesta är 

över 65, är våra patienter mest 90-talister, i 20-25-årsåldern. 

 

 

BILD: Dennis Pettersson | Dörrhandtagen på patientavdelningarna är suicidpreventiva. Det ska bland annat inte gå att spänna snören 

eller rep i dem. 

Prislappen på vad hela ombyggnaden av psykiatrin kostat är i nuläget inte klart, 

men budgeten innan byggstarten var på 58 miljoner kronor. 

 

 

 

 

 

 


