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Händelserika

uterum för barn

Barnens Sjukhus i Huddinge kommer att växa ut i naturen framöver.
I mitten av maj tog höjdhopparen Kajsa Bergqvist det första spadtaget för upp levelseparken ”Händelseriket”. Det firades med ett
festligt barnkalas i vårsolen.

”Händelseriket” kallas upplevelseparken
med nya uterum som ska stimulera alla
sinnen och bli en del av barnens vårdmiljö
vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.
”Lilla leken” med en månggunga och
gummiasfalt i regnbågens färger som det
går att hoppa hage på. ”Sandleken” med ett
hav av sand att gräva i, och bryggor, livbojar,
båthus – och naturligtvis en vattenpump för
vattenlekarna.
I ”Möjligheternas rum” finns odlingslådor för blommor och grönsaker. Och intill
ligger hinderbanan med balansgång, gångbroar och rutschkana. Varje rum får en pergola där föräldrar och andra kan sitta ner.
– Tanken att satsa på en utemiljö för
barnen har funnits i flera år, säger barnsjukhusets projektledare Anders Nordkvist.
Kanske är det särskilt tack vare våra lekterapeuter som det blir av.

Barn från hela länet
Barnens Sjukhus i Huddinge tar emot sjuka
barn från hela länet, men även andra delar
av landet. Sjukhuset bedriver allt från allmän
barnsjukvård med akutvård till högspecialiserad vård och behandling av svåra kroniska
sjukdomar. Spjutspetskompetens för hela
landet finns för sjukdomar som drabbar blod,
tarmar, lever, njurar och lungor.
Här finns även rikscentrum för övervikt
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och andra ämnesomsättningssjuk domar.
Uppåt 600 barn bor varje år med sina familjer
i Ronald McDonalds hus intill sjukhuset.
– Många barn och ungdomar som är
kroniskt sjuka tillbringar en stor del av sina liv
här, säger Anders Nordkvist. Händelseriket
kan bidra till läkningsprocessen genom att
sätta fart på fantasin och väcka glädje, men
kan också vara en plats för tankar.
Rörelse är inte bara en lek för de sjuka
barnen och ungdomarna. En del behöver
daglig sjukgymnastik och rehabilitering för
att må bättre. Sjukhusavdelningar med de
svårast sjuka barnen vetter mot uterummen,
som kommer att lysas upp under kvällstid för
att dra blickarna till sig.
– Tanken är att väcka nyfikenhet och
locka barnen att ta sig ur sängen och längta
ut, säger Anders Nordkvist.
Från fönstren ska barnen kunna se skogspartiet där konstnären Ann-Charlott Fornhed
skapat den fantasifulla sagostigens troll med
40 meter lång svans som slutar i en guldkub
och drakägg med en nykläckt drake som
kikar ut.
Där ska också ”Stenriket” med stenar i
olika färg och form ligga, liksom en koloni
av fågelbon och naturligtvis en plats att bygga
kojor på.
– Naturen är en spännande plats i sig,
här kan vi hjälpa till att visa vad den erbjuder, säger Anders Nordkvist.

Fantasin har fått flöda fritt sedan planeringen startade förra året. Då började tre
studenter vid Sveriges lantbruksuniversitet i
Ulltuna att arbeta fram ett idéförslag.
Därefter bildades en projektgrupp
med representanter från Barnens Sjukhus,
Karolinska Universitetssjukhuset, Locum,
Kultur- och utbildningsförvaltningen och
Ronald McDonalds Hus. Studenternas förslag har sedan vidareutvecklats av Tema
Landskapsarkitekter.

Rum för upplevelser
– Med träd och växter skapas rum för upplevelser, säger Margareta Biberg, ansvarig
förvaltare på Locum.
Alla uterummen får sin egen karaktär
med väggar av formklippta häckar i var sitt
slag – häggmispel, måbär och häckoxbär. En
berså skapas med uppstammade syrenbuskar och blommande perenner. I fruktlunden
planteras fruktträd och ett vårflor av scilla,
påskliljor och narcisser.
– Men det gäller även att se till att logistiken fungerar, som till exempel sjukhusentrén,
tillägger hon. Den ligger i ena änden av upplevelseparken, och det måste vara trafiksäkert
för barnen att komma ut i Händelseriket.
Barnens Sjukshus Insamlingsstiftelse
bidrar bland annat till lekutrustning. ”Händelseriket” invigs i höst.
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Bild motstående sida: Kajsa
Bergqvist höll ett stadigt grepp
om handtaget när hon tog första
spadtaget för Händelseriket vid
Barnens Sjukhus i Huddinge. Hon
är ambassadör för stiftelsen ”Min
Stora Dag”, som bjöd på tårtkalaset. Stiftelsen har till uppgift
att uppfylla sjuka barns drömmar
och önskningar. Sofia Lindström
hjälpte till.

Sagostig med troll, vattenpump och vattenlek, klättervägg och månggunga, som
man också kan ligga i, är bara några exempel på alla aktiviteter som kommer att
finnas i Händelseriket.
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