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I

Yfirlýsing

Hér með lýsi ég því yfir að verkefni þetta er byggt á mínum eigin athugunum, er 
samið af mér og að það hefur hvorki að hluta né í heild verið lagt fram áður til hærri 
prófgráðu.



II

Ágrip

Heilandi garðar hvort sem er fyrir andlega eða líkamlega endurheimt eru víða þekkt 
fyrirbæri. Fjölmargar heilbrigðisstofnanir eru farnar að koma upp görðum sem styðja 
við bata sjúklinganna ásamt því að veita starfsfólki og aðstandendum dýrmætt athvarf 
til að fá andlega endurheimt.  

Fyrir liggur fjöldi rannsókna sem hefur sýnt fram á raunverulegan árangur slíkra garða, 
þar sem bati gengur hraðar og betur og getur einnig haft áhrif á að sjúklingar þurfi 
minna af verkjalyfjum. Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að andleg veikindi vegna 
álags og streitu aukast sífellt og heilandi garðar geta hjálpað mikið í því samhengi 
eins og Alnarp garðurinn í Svíþjóð hefur sannað. 

Þrátt fyrir að nágrannalöndin í kringum okkur hafi mörg hver nýtt sér áhrifamátt slíkra 
garða þá hefur ekki verið komið upp slíkum garði hér á landi þrátt fyrir að græn 
svæði séu til staðar í kringum stofnanir. Með þessari ritgerð er því verið að hvetja 
og sína fram á möguleika og mikilvægi heilandi garða fyrir Ísland og þá sérstaklega 
beint sjónum að Landspítalanum Háskólasjúkrahúsi. 



III

Þakkir

Ég vil byrja á því að þakka syni mínum, Unnari Ugga, fyrir ómælda þolinmæði 

fyrir ferðum mínum á Hvanneyri og endalausum heimalærdómi. Hann var 16 

mánaða þegar ég byrjaði og nú orðinn fjögurra ára og fylgist með mér lesa í 

“garðabókunum”.

 

Á meðan á náminu stóð eyddi ég talsverðum tíma sem aðstandandi á Landspítalnum 

við Hringbraut, annars vegar með syni mínum á Barnaspítalanum og hins vegar 

með pabba á lungna- og gjörgæsludeild. Það má segja að sú reynsla sé hvatinn að 

þessu viðfangsefni sem hér er fjallað um. Þessi tími veitti mér frekari innsýn í lífið á 

spítalanum og vil ég senda innilegar þakkir til starfsfólksins sem þar starfar alla daga 

undir gríðarlegu álagi. 

Takk pabbi fyrir að vera hér.

Takk mamma fyrir að hafa komið mér í gegnum þessi ár. 

Takk pabbi (Gísli) fyrir að gera mér kleift að klára námið.

Ég kynntist fullt af frábæru fólki á Hvanneyri sem var mjög hressandi en sérstaklega 

vil ég segja takk til Silju, Brynju og Rafns fyrir allar ógleymanlegu hvolpastundirnar 

og dýrmæta vináttu.

Þakkir til kennaranna sem hafa opnað fyrir mér nýjar víddir í náttúru- og 

umhverfisfræðum. 

Kærar þakkir Sigríður Embla Heiðmarsdóttir fyrir að pæla í plöntulistanum með mér 

og kærar þakkir Sigríður Guðmundsdóttir hjúkrunardeildarstjóri á Grensás fyrir að 

skipuleggja fundinn og taka á móti mér.  

Að lokum takk innilega Kristín Pétursdóttir fyrir að vera leiðbeinandinn minn.
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1. Inngangur

Landspítalinn við Hringbraut; hvítir gangar, flúorlýsing, túpur, sprautur, 
heilbrigðisstarfsfólk í sloppum, spritt stoppistöðvar, sjúklingar, þreyttir 
aðstandendur, þvagleggir, blóðsýni, hjartalínurit pípa, hvernig er púlsinn, hver 
er súrefnismettunin, hver eru lífsmörkin….. Það getur fylgt því gríðarlegt álag að 
dveljast á spítala, bæði fyrir sjúklinga og aðstandendur þeirra. Þetta er umhverfi 
þar sem lífið getur verið brothætt og fólk staðið frammi fyrir erfiðum tilfinningum 
eins og ótta, sorg og missi. Sjúklingar að kljást við líkamleg og/eða andleg 
veikindi, verki og sárskauka. Aðstandendur að styðja ástvini sína á erfiðum 
stundum og oft á tómum tanki sjálfir. Heilbrigðisstarfsfólkið er einnig undir 
gríðarlegu álagi, bæði á löngum vöktum og oft á tíðum í aðstæðum þar sem 
spurning er um líf eða dauða sjúklingsins. Svo eru aðrir sem varla treysta sér til 
að koma inn á spítala, finnst umhverfið yfirþyrmandi og streituvaldandi og veigra 
sér eftir fremsta megni við að koma.

Á síðustu árum hefur orðið breyting í hugmyndum um heilsustofnanir og farið 
að veita því meiri athygli að umhverfi skipti máli fyrir heilsu fólks (Marcus Cooper 
og Sachs, 2014). Þá er leitast eftir heildrænni nálgun í lækningarferlinu og meðal 
annars unnið með áhrif umhverfisins til að hafa áhrif á bata í staðinn fyrir að huga 
einungis að tilteknum sjúkdómi. Til dæmis má nefna að víða í Bandaríkjunum 
hefur verið lögð áhersla á breytta nálgun á innanhússhönnun spítala og horfið 
frá sterílum hvítum stofum yfir í meiri hlýleika og mýkt í rýmin.

Samhliða þessum jákvæðu breytingum þá hefur aukist meðvitund um að 
heildarrýmið, ekki bara innanhúss heldur líka að umhverfið utandyra skipti máli. 
Fjöldi rannsókna hefur staðfest það sem margir hafa upplifað að tenging við 
náttúruna sé ekki bara gagnleg heldur jafnvel nauðsynleg fyrir heilsuna (Jordan, 
2015).

Víða erlendis eru spítalar, öldrunarheimili og heilsustofnanir að leitast eftir því 
að skapa sérhönnuð útisvæði sem geta stutt við bata og heilsu sjúklinga, íbúa, 
aðstandendur og starfsfólk (Winterbottom og Wagenfeld, 2015). Það vill þó oft 
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gerast að þessi “grænu” svæði eða garðar séu alls ekki fullnægjandi og ná ekki 
að skapa tiltekin áhrif um endurheimt. Það skiptir því höfuð máli að samtalið milli 
stofnananna og hönnuða viðkomandi svæða sé gott. Að stjórnendur viðkomandi 
stofnunar skilji markmið og undirstöðuatriði heilandi dvalarsvæða og að 
hönnuðurinn skilji þarfir þeirra sem mundu nýta sér garðinn og tilgang rýmisins.

Margir gætu velt því fyrir sér hvort að allir garðar séu ekki heilandi garðar en 
orðasambandið er yfirleitt notað í samhengi við græn svæði við spítala og 
aðrar endurhæfingarstöðvar þar sem áhersla er lögð á bætta heilsu (Stigsdottir 
og Grahn, 2002). Þessir garðar skapa verndað “náttúrlegt” umhverfi þar sem 
sjúklingar, aðstandendur og starfsfólk geta sótt andlega og oft á tíðum líkamlega 
endurheimt. Samkvæmt tveimur fræðimönnum á þessu sviði, Clare Cooper 
Marcus og Marni Barnes (2016) þá á endurheimtin eða batinn sér stað vegna 
þess að garðarnir stuðla að: 1. Létti frá einkennum, 2. Minnkun á streitu, 3. 
Aukinni tilfinningu um vellíðan og von. 

Í grófum dráttum er hægt að skipta hugmyndinni um “healing garden” í tvo þætti 
(Winterbottom og Wagenfeld, 2015). Annars vegar eru það garðar eða græn 
svæði sem sjúklingar, heimilisfólk, aðstandendur eða starfsfólk geta upplifað og 
nýtt á sinn eigin hátt. Þar er aðalmarkmiðið að upplifa tilfinninguna “að komast í 
burtu” og fá andlega endurheimt frá umhverfinu, það eru heilandi áhrif garðsins. 
Þarna getur fólk gengið um, sest niður, horft, hlustað, talað, hugleitt, hvílt sig 
eða upplifað (mynd 1 og 3). Þessir garðar eru oft nefndir healing, therapeutic 
eða restorative gardens á ensku en í þessari ritgerð verður notað orðið heilandi 
garðar. Hins vegar eru það garðar þar sem unnið er að markvissri endurhæfingu 
sjúklinga. Í þeim tilfellum eru garðarnir/svæðin nýtt af sjúkraþjálfurum og öðrum 
endurhæfingar aðilum í samstarfi við lækna til að vinna að bata sjúklinganna. Þá 
er garðurinn nýttur sem endurhæfingarstöð. Störf innan garðsins eru gerð að 
hvata fyrir sjúklingana til að endurhæfa sig, eins og til dæmis að taka þátt í að 
hreinsa beðin, vökva og umpotta (mynd 2) eða einfaldlega hreyfa sig og ganga 
í garðinum, æfa sig í að teygja út hendina með því að snerta plönturnar og svo 
framvegis. Í þessum görðum eru “lækningar” áhrifin því fólgin í því að taka þátt í 
störfum og æfingum innan garðsins.
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Mynd 3. Starfsmaður heilbrigðisstofnunar tekur hvíld. Mynd 1- 3: (Marcus Cooper og Sachs, 2014).

Mynd 1. Heilandi garður við spítala.                                  Mynd 2. Meðferðarfulltrúi vinnur með skjólstæðingi.
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Having spent many weeks in the hospital left an indelible imprint on the 
way I experience pain, suffering, and loss within the recognized healthcare 
environment. Surely this fear and anxiety that one feels in this controlled 
and somewhat clinical building can leave one feeling more vulnerable, 
fragile, and scared. Just by being outside and with nature, to smell and 
touch the plants, reduced the depression and dread. I think more positive 
thoughts, I am hopeful, and if I cry I feel the plants understand and do not 
judge or cringe. Mariane Wheatley-Miller (Marcus Cooper og Sachs, 2014, 
bls. 1). 

Í ritgerðinni er leitast eftir því að skilgreina hugmyndafræði, möguleika og 
áhrif heilandi garða. Farið er yfir rannsóknir sem styðja áhrif grænna svæða á 
andlega og líkamlega endurheimt og sagan stuttlega skoðuð í þessu samhengi. 
Markmiðið með þessari skoðun er að sýna fram á mikilvægi heilandi garða 
á Íslandi og hvaða áhrif  þeir gætu haft þá sérstaklega fyrir Landspítalann 
Háskólasjúkrahús.

2. Efni og aðferðir  

Uppbygging ritgerðarinnar er með hefðbundnu sniði þar sem byrjað er á 
inngangi, síðan efni og aðferðir. Kafli þrjú er þekkingarhlutinn þar sem farið er 
yfir rannsóknir og sögu heilandi garða. Í fjórða kafla eru sex undirkaflar þar sem 
fjallað er um mismunandi gerðir af heilandi görðum og farið yfir hvaða þættir 
eru mikilvægir við hönnun slíkra svæða. Í fimmta kafla er fjallað um hvað ber að 
hafa í huga við hönnun heilandi garða á norðurslóðum. Í sjötta kafla er fjallað um 
möguleika heilandi garða á Íslandi eins og fram hefur komið. Uppbygginguna 
má sjá á blaðsíðu 5. 
Sérstök áhersla var lögð á að skoða lóð Landspítalans við Hringbraut og lóð 
Grensásdeildar. Núverandi svæði á Hringbraut ásamt teikningunum af nýja 
spítalanum eru skoðaðar út frá möguleikum heilandi garða. Rætt var við 
stjórnendur Grensásdeildar þar sem fyrir liggur að deildin mun halda áfram að 
starfa á núverandi stað, Grensásvegi 62. Ritgerðin rúmar ekki hönnunartillögu 
en markmiðið með þessari staðbundnu skoðun var að sýna fram á tækifærin og 
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möguleikana sem liggja fyrir. Höfundur stefnir að því að vinna hönnunartillögu 
í framhaldinu. Ritgerðin er því hugsuð sem rannsóknar- og kortlagningarhluti 
hönnunarferilsins. 

Efni og aðferðir

Inngangur

Heilandi garðar

Heilandi garðar á Íslandi

Niðurstöður

Umræður

Heilunar garðar á norðurslóðum

Lokaorð

Viðauki

Þekkingarhluti

Uppbygging ritgerðar
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3. Þekkingarhluti 

Í þessum hluta verður farið gróflega yfir rannsóknir og sögulegt yfirlit á 
heilandi dvalarsvæðum. Bæði er saga heilandi garða skoðuð og rannsóknir í 
umhverfissálfræði og öðrum sviðum sem styðja mikilvægi grænna svæða við 
spítala og aðrar heilsustofnanir. Einnig er hugmyndafræði “ecotherapy” skoðuð 
sem er tiltölulega ný grein innan sálfræðinnar og ekki komið íslenskt heiti á, það 
verður því stuðst við enska orðið hér.  

3.1. Rannsóknir 
Sífellt stækkandi hópur vísindamanna telur það geta haft gríðarlegar afleiðingar 
á heilsu manna og þroska barna þegar við aftengjumst náttúrunni. Það er jafnvel 
talað um að jákvæð áhrif náttúrunnar á heilsu nái inn í frumur manna (Louv, 
2014, bls.50). Margir gætu sagt að það sé almenn skynsemi að okkur líði vel í 
náttúrulegu umhverfi og það er bæði skiljanlegt og ástæða fyrir því. Hugmyndir 
um biophilia styðja við þessa tilfinningu. Hinn virti líffræðingur frá Harvard 
háskóla Edward O. Wilson og Pulitzer Prize (1979) verðlaunahafi, skilgreinir 
biophilia sem þörfina fyrir að tengjast náttúrunni og öðrum formum lífs. Hann 
telur mannfólk hafa meðfædda þörf fyrir að tengjast náttúrunni, sem byggist 
á líffræðilegum erfðum sem eru óaðskiljanleg þróun okkar sem einstaklinga. 
Rannsóknir á biophilia hugmyndinni hafa staðið yfir í áratugi og hafa sýnt hversu 
sterk og jákvæð viðbrögð fólk fær við náttúrulegu umhverfi og landslagi, gróðri 
og trjám, engjum, vatni og náttúru útsýni (Rogers, e.d., Louv, 2014). 

Í borgarhönnun þá vill hins vegar oft gerast að grænu svæðin verði undir þeim 
gráu.  Þar af leiðandi er mikilvægt að geta stuðst við og vitnað í  rannsóknir sem 
sýna fram á mikilvægi og áhrif grænna svæða í borgarrýmum. Umhverfissálfræði 
er fag sem snýst um að rannsaka áhrif umhverfisins á manninn og í dag liggja 
fyrir margar rannsóknir sem hafa sýnt fram á mælanleg áhrif umhverfis á líðan 
manna. Dr. Páll Líndal (2017), umhverfissálfræðingur skilgreindi hugtakið 
Umhverfissálfræði á þessa leið: “Umhverfissálfræði er sú grein innan sálfræði 
sem fæst við samspil fólks og hins efnislega umhverfis. Þetta samspil getur 
verkað í báðar áttir, þannig að fólk hefur áhrif á umhverfi sitt og umhverfið hefur 
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áhrif á fólk, hegðun þess og reynslu.” Umhverfissálfræðin hefur bent á mikilvægi 
sálfræðilegar endurheimtar (psychological restoration) þar sem rannsóknir hafa 
sýnt að endurnýjun líkamlegrar, andlegrar og félagslegrar getu hefur almennt 
minnkað vegna álagsins við að mæta kröfum hversdagsins. Þetta styður skýrsla 
The World Health Report (2008) þar sem fram kemur að langvarandi streita 
verði helsta orsök vanheilsu í heiminum ásamt geðrænum vandamálum, árið 
2020. Stress er sál- og lífeðlisfræðileg viðbrögð líkamans við áskorunum eða 
streitu. Stress viðbrögð líkamans, til skamms tíma, eru nauðsynleg til að geta 
brugðist hratt við í ákveðnum aðstæðum. Langvarandi stress getur hins vegar 
haft bæði alvarleg og skaðleg áhrif á öll mikilvæg líffæri líkamans (Friedman og 
Silver, 2007). Í Svíþjóð eru afleiðingar streitu langstærsti orsakavaldur langvinnra 
veikinda hjá bæði konum og körlum (Lidwall and Olsson-Bohlin, 2016). Þar af 
leiðandi er mikilvægt að huga að umhverfinu við hönnun borgarrýma. En til þess 
að umhverfi geti skapað endurheimt er talað um að nauðsynlegt sé að rýmið geti 
gefið fólki tækifæri til endurheimtar og ýti undir hana með hönnun umhverfisins 
(Páll Líndal, munnleg heimild, september 2017).

Rannsókn sem iðulega er vitnað í er frá 1984 og var gerð af atferlisfræðingnum 
Roger Ulrich (1984). Hann rannsakaði bataferli sjúklinga sem lágu inn á spítala 
og voru að jafna sig eftir skurðaðgerð. Ulrich komst að því að þeir sjúklingar 
sem höfðu náttúrulegt útsýni út um spítalagluggana þurftu minni verkjalyf og 
voru styttri tíma inn á spítalanum miðað við þá sjúklinga sem höfðu ekkert eða 
grátt útsýni. Í áframhaldandi rannsóknum hefur Ulrich bent á að vöntun á næði, 
hávaði og alltof mikil birta hafi streituvaldandi áhrif fyrir sjúklinga inni á spítölum. 
Til að draga úr stressi og álagi hjá fólki þá þarf það að hafa tilfinningu fyrir því 
að hafa áhrif á umhverfi sitt, geti valið ólík rými, hafi tækifæri til hreyfingar og 
æfinga og geti upplifað jákvæða örvun frá umhverfi sínu (Ulrich, 1991). Garður 
getur boðið upp á valkosti um ólík rými, bæði opin og umlykjandi, sem geta 
bæði boðið upp á næði og samverustundir. Náttúran, hlátur, samvera við dýr 
og tónlist eru allt þættir sem geta haft mælanleg áhrif á heilsuna (Winterbottom 
og Wagenfeld, 2015). En hvað það er nákvæmlega sem gerir það að verkum að 
náttúran hafi þessi áhrif er ekki staðfest. Í þessari tilvitnun kemur Ulrich (1991) 
með áhugaverða lýsingu sem má segja að tengist hugmyndinni um biophilia; 
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“We have a kind of biologically prepared disposition to respond favorably 
to nature because we evolved in nature. Nature was good to us, and we 
tend to respond positively to environments that were favorable to us.” 

Ulrich leggur samt áherslu á ræktarlegan gróður, opið svæði með dreifðum trjám 
og dýralífi (Ulrich, 1991). Seinni rannsóknir hafa stutt það að mikilvægi gróðurs 
í görðum er undirstaða áhrifa endurheimtar í garðinum (Stigsdotter og Grahn, 
2002). 

Attention Restoration Theory (ART) var þróuð af umhverfis sálfræðingunum 
Rachel og Stephen Kaplan (1989) og bendir á áhrifamátt náttúrulegs umhverfis 
til að hjálpa fólki sem lent hefur í andlegri örmögnun. Kostir gróðurs og 
“náttúrulegs” umhverfis fyrir andlega heilsu eru umtalsverðir; minnkun stress, 
bætt vitsmunaleg og andleg virkni eru meðal sterkustu röksemdanna í 
félagsvísindum. Mikilvægur þáttur í þessari hugmyndafræði er tilfinningin að 
“komast í burtu” (escape) sem getur haft mikil áhrif á möguleikann á andlegri 
endurheimt. Þar af leiðandi er bent á að með því að hanna garð þannig að 
tilfinningin sé að stíga inn í annan heim sé áhrifarík leið til að skapa sálfræðilega 
endurheimt. Staður með annað tempó, þar sem kyrrð og ró ræður ríkjum og 
hugurinn getur fengið andlega hvíld en um leið líka þægilega og jákvæða 
truflun (positive destraction) í gegnum gróðurinn. Með því að nota gróður eða 
aðrar lausnir til að koma í veg fyrir truflandi útsýni úr garðinum er hægt að ná 
enn frekari upplifun á því “að komast í burtu” (Kaplan, 1995). 

3.2. Hugmyndafræði ecotherapy 
Ecotherapy er vaxandi grein innan horticultural therapy sem áhugavert 
er að skoða í þessu samhengi. Enn eru ekki komin formleg heiti yfir þessi 
meðferðarform á íslensku, ecotherapy gæti verið kölluð vistræn meðferð og 
horticultural therapy garðyrkjumeðferð, en þar sem þetta eru ekki staðfest 
hugtök þá verða ensku heitin notuð. Therapeutic horticulture er þekktasta 
meðferðarformið þar sem unnið er með sambandið á milli manna og plantna 
(McGeeney, 2016). Hún getur annað hvort falist í aðgerðarlausri upplifun í 
garðinum eða virkri garðvinnu. Þetta hugtak er oft tengt ecotherapy. Til að 
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útskýra á einfaldan hátt þá er ecotherapy mjög oft sett í samhengi við samtals 
meðferð utandyra (Jordan og Marshall, 2010). Samkvæmt MacGeeney 
eru það samskiptin við villt eða semi-villt svæði í náttúrunni sem aðgreinir 
ecotherapy frá horticultural therapy þar sem unnið er með ræktaðar plöntur 
(“náttúru”) og eða tamin dýr. Þegar unnið er að meðferð í náttúrunni er 
umhverfið, “meðferðarstofan”, síbreytileg eftir árstíðum og lifandi sem er 
andstæðan við meðferðastofu innandyra sem er fyrirfram hönnuð og undir 
stjórn meðferðarfulltrúans. Náttúrulega meðferðarstofan þróast á sínum eigin 
forsendum og heldur því áfram þó að meðferðarfulltrúinn og skjólstæðingurinn 
hafi yfirgefið svæðið. 

Ecotherapy er hins vegar ekki alltaf sett í samhengi við “villta” náttúru (Cryan 
og Dinan, 2012). Þess vegna er nauðsynlegt að skilgreina orðið “náttúra” eða 
“náttúrulegt” þar sem það getur verið mjög teygjanlegt hugtak. Það getur verið 
hjálplegt að hugsa sér skala frá “náttúru” innan heimilisins (domestic nature), 
þ.e. plöntur innan heimilisins, að nálægri “náttúru” (nearby nature) eins og í 
einka- og almenningsgörðum, að stýrðri náttúru (managed nature) eins og 
landbúnaðarland og ræktaðir skógar, að villtri afskekktri náttúru þar sem villtar 
plöntur og dýr stjórna þróun svæðisins (Cryan og Dinan, 2012). Í ecotherapy 
er mikilvægt að gera sér grein fyrir hvaða og hvers konar “náttúruleg” svæði 
á að nýta, hvernig og í hvaða tilgangi á að vinna með þau, hvað hentar 
skjólstæðingnum og hvert markmið meðferðarinnar eigi að vera (Jordan og 
Hinds, 2016).

 3.3 Sögulegt yfirlit
Til þess að setja hlutina í samhengi er við hæfi að skoða örstutt sögulegt 
samhengi garða sem hefur verið líst sem heilandi svæðum. Þannig má sjá að 
hugmyndin um garða sem heilandi garða er ævaforn þar sem tengingin milli 
náttúrunnar og andlegra áhrifa á heilsufar var mikils metin. 

Í Grikklandi til forna voru heilög lækningarhof reist fyrir Asclepius, guð lækninga 
(UNESCO World Heritage Center, 1988). Hofin voru um 200 talsins og voru 
þau staðir sem að sjúkir gátu heimsótt til að leita lækninga, hvort sem var til að 
leita andlegrar eða líkamlegrar endurheimtar. Eitt frægasta hofið var Epidaurus, 
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staðsett á hæð með útsýni yfir sveitina þar sem ferskt loft og náttúrulaugar tóku 
á móti gestum. Hofið var byggt inn í landslagið þar sem mikið var lagt upp úr því 
að vinna með náttúruleg áhrif hæða, dala og útsýnis. Þetta voru heilagir staðir og 
þangað fór fólk í pílagrímaferðir til að leita lækninga. 
Miðalda klausturgarðar í Evrópu eru líka gott dæmi um lækningagarða. Heimildir 
eru til um þær plöntur sem ræktaðar voru í lækningarskyni og við hvaða kvillum 
átti að nota þær. Klausturgarðarnir sáu nærsamfélagi sínu oft á tíðum fyrir 
matjurtum, ávöxtum og grænmeti ásamt lækningajurtum en þeir voru aftur á 
móti ekki staður fyrir almenning til að dveljast í eins og paradísargarðarnir í 
Persíu (Samson B. Harðarson, munnleg heimilid, janúar 2016). 
Í byrjun síðustu aldar komu fram hugmyndir um mikilvægi ferks lofts, sólarljóss 
og náttúru við hönnun á spítölum (Winterbottom og Wagenfeld, 2015). Sem 
dæmi má nefna spítalann Hospital de la Santa Creu i Sant Pau í Barcelona 
þar sem arkitektinn hafði trú á að fegurð gæti haft mikilvæg áhrif á lækningu 
sjúklinganna. Mikið var lagt upp úr fegurðargildi í allri hönnuninni ásamt 
undurfögrum garði umhverfis spítalann sem arkitektinn lýsti sem therapeutic 
campus. 

4. Fjölbreytileiki heilandi garða

Í þessum kafla verður farið yfir ólíkar nálganir á heilandi görðum eftir því hvert 
markmið og tilgangur svæðisins er. Kaflinn skiptist niður í fimm undirkafla; fyrst 
verður farið yfir almenn tæknileg atriði varðandi hönnun á heilandi görðum, 
síðan verður fjallað um garða sem stuðla að sálrænni endurheimt, þar næst 
fjallað um garða fyrir líkamlega endurhæfingu og endurhæfinga garða fyrir börn 
og að lokum verður tekið dæmi  þar sem fjallað er um heilandi garð í Alnarp 
í Svíþjóð. Rétt er að taka fram að það eru fjölmargar aðrar útgáfur af heilandi 
görðum sem ekki verður svigrúm til að fjalla um hér. 

4.1. Almenn tæknileg atriði við hönnun 
Eins og fram kom í inngangi er grundvallaratriði að hönnuðir vinni í nánu 
samstarfi við stjórnendur og meðferðarfulltrúa viðkomandi stofnanna til gera 
sér grein fyrir markmiðum garðsins og þörfum sjúklinganna (Winterbottom og 



11

Wagenfeld, 2015). Einnig er algengt að unnið sé mjög þverfaglegum teymum 
þar sem þekking frá til að mynda landlagsarkitektum, umhverfissálfræðingum, 
garðyrkjufræðingum, sjúkraþjálfurum og læknum sé nýtt til að þróa heilandi 
garða (The Swedish University of Agricultural Sciences, 2015). Alnarp garðurinn í 
Svíþjóð, sem fjallað er um í kafla 4.5, er gott dæmi um þetta.

Það eru ýmis atriði sem eiga við flesta heilandi garða þar sem fólk með skerta 
líkamlega færni, í hjólastólum, með göngugrind eða í sjúkrarúmum þarf að 
geta komist auðveldlega um (Winterbottom og Wagenfeld, 2015). Við inngang 
garðanna er til að mynda gott að hafa yfirlitskort af garðinum svo að notendur 
geti áttað sig á rýminu og fengið meiri öryggistilfinningu fyrir því að ferðast 
um og kanna garðinn. Mikilvægt er að garðarnir bjóði upp á ólík rými og 
að notendur fái tilfinninguna fyrir því að hafa valkosti, að þeir fái tækifæri til 
hreyfingar og geti upplifað jákvæðar truflanir (positive distractions) eins og 
Ulrich (1991) nefnir í sínum rannsóknum. Marcus Cooper og Sachs (2014) gera 
einnig grein fyrir nauðsyn þess að garðar hafi ólík rými eða “herbergi” sem 
bjóða upp á mismunandi notkunarmöguleika. Til að mynda skiptir máli að hafa 
aflokuð rými innan garðsins þar sem gegnumgangur er ekki mikill og aðeins 
einn “inngangur” inn á svæðið. Þessi rými gefa fólki dýmætt næði, hvort sem er 
til að syrgja, hugleiða eða fyrir trúnaðarsamtöl svo eitthvað sé nefnt. Svona rými 
geta einnig verið nýtt sem fundarstaður fyrir sjúklinga og aðstandendur með 
meðferðarfulltrúum eða læknum. Eins er mikilvægt að hafa önnur rými sem örva 
samskipti og samveru, það eru aktíf rými með opnara flæði. 

Hljóðvistin í heilandi görðum skiptir miklu máli. Þegar rými innan garðs eru 
skipulögð er nauðsynlegt að huga að hljóðvistinni og gera sér grein fyrir hvar 
umhverfishljóð hafa mest áhrif og hvar minnst og skipuleggja garðinn út frá því 
(Winterbottom og Wagenfeld, 2015). Bílaumferð og loftræstikerfi eru algeng 
umhverfishljóð sem hönnuðir þurfa að bæla niður eftir bestu getu. Slakandi áhrif 
rennandi vatns eru óumdeilanleg og getur nýst vel í þessu samhengi. Gróðurinn 
gegnir einnig  þeim tilgangi og runnar og limgerði geta verið eins og grænir 
skermar til að  dempa umhverfishljóðin. Eins stuðlar þytur í trjám og gróðri 
að róandi hljóðvist (Stigsdotter and Grahn, 2002). Við íslenskar aðstæður væri 
blæöspin (Populus tremula) til að mynda kjörin tegund til að skapa róandi nið í 
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garði þar sem að þyturinn í laufum blæasparinnar er af mörgum talinn sérlega 
fallegur og róandi. 

Plöntur bjóða upp á mikla skynjun í gegnum snertingu, sjón, lykt og bragð 
sem getur verið afar mikilvægur þáttur í áhrifum heilandi garða (Winterbottom 
og Wagenfeld, 2015). Skynjunin er síbreytileg eftir árstíðum sem gerir það að 
verkum að það er stöðugt eitthvað nýtt að uppgötva og upplifa í görðunum 
(Oudolf og Kingsbury, 2005). En gróðurinn þarf að vera í mismunandi hæðum 
svo að sjúklingar geti notið hans hvort sem þeir eru fótgangandi, í hjólastól 
eða í sjúkrarúmi (Stigsdotter and Grahn, 2002). Einnig er plöntuval mjög 
vandmeðfarið og ávallt þarf að hafa þarfir sjúklinganna í huga; hvort þeir þoli 
mikinn ilm, hvaða litir henta osfrv. 

Huga þarf vel að breidd göngustíga og nauðsynlegt er að tveir hjólastólar 
geti auðveldlega mæst (mynd 4). Eins þarf að vera hægt að rúlla sjúkrarúmum 
um garðana svo að rúmfastir sjúklingar geti notið garðsins (Horatio´s Garden, 
2017). Handrið getur verið mikilvægt fyrir sjúklinga til að komast um garðana 
og eins og ávallt þá þarf að huga að notendunum varðandi hæð þeirra (mynd 5) 
(Winterbottom og Wagenfeld, 2015). Þar sem dvalarsvæði eru í görðunum með 
bekkjum er mikilvægt að hvíldarsvæðin séu inndregin frá göngustígnum svo að 
hjólastólar geti komið sér fyrir án þess að stífla umferðina á göngustígnum.  

Mynd 4. Breidd göngustíga: 1,8 – 2,5 m. Mynd 5. Hæð handriða; 50-70 cm fyrir börn og 86 cm 

fyrir fullorðna (Winterbottom og Wagenfeld, 2015).
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Efnisval í göngustígum skiptir einnig miklu máli þar sem það getur haft mikið 
að segja um öryggi og upplifun sjúklinga í garðinum. Það þarf að vera auðvelt 
að fara um stígana og huga þarf að ólíkum þörfum notendanna. Grús getur 
til dæmis verið óþægileg fyrir þá sem eru í hjólastól, í sjúkrarúmi, ganga með 
göngugrind eða staf eða glíma við jafnvægisleysi og svima. Einnig getur 
það verið óþægilegt fyrir þá sem eru viðkæmir fyrir hljóði eða snertingu að 
ganga á grús sem gefur frá sér hljóð og mikla áferð þegar gengið er á henni. 
Það er því helst mælt með malbiki eða steinsteyptri stétt á aðal göngustígum 
garðsins (Winterbottom og Wagenfeld, 2015). Það er hins vegar gott að 
leika með yfirborðsefnin á hliðarstígum í garðinum sem geta þá veitt meiri 
skynjun í gegnum yfirborðið, notendur geta jafnvel gengið berfættir til að 
fá sem mesta örvun. Einnig benti Ída Braga Ómarsdóttir yfirsjúkraþjálfari, 
Endurhæfingardeildar Landspítala Grensási (munnleg heimild, maí 2018) á 
að það væri mjög mikilvægt fyrir fólk í hjólastólum að geta æft sig á ólíkum 
yfirborðsefnum til þess að öðlast meiri færni og öryggi fyrir að fara út í 
raunverulegar aðstæður þar sem yfirborðsefni geta verið af öllum toga. Það 
sama á við fólk sem er að æfa upp færni í að ganga, þó það skipti máli að 
megin stígar séu sléttir þá þarf að vera hægt að æfa jafnvægi og styrk á ósléttu 
yfirborði. 

Göngustígar þurfa að vera vel afmarkaðir, hvort sem er með kantsteini eða 
öðrum lausnum, það getur til að mynda skipt höfuð máli fyrir sjóndapra. Halli 
á stígum skal aldrei vera meiri en 1:20 og hliðarhalli ekki meiri en 1:50 eins 
og kemur fram í Byggingarreglugerð (uppfærð 2017). Lega göngustíganna 
um garðinn skiptir líka máli, þar sem margir sjúklinganna geta ekki farið út af 
stígunum vegna líkamlegra hindranna. Mjúkar línur og sveigjur í göngustíg sem 
er umvafinn gróðri getur haft róandi áhrif þar sem sjónlínan er ekki of löng en þó 
sést alltaf hvað er framundan næstu metrana. Þetta ýtir undir áhrifin að “komast 
í burtu”, skapar kyrrð og tækifæri til að skynja og taka inn hvert skref fyrir sig 
(Kaplan og Kaplan, 1989). 
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4.2. Garðar fyrir sálræna endurheimt
Heilandi garðar sem stuðla að sálrænni endurheimt eru yfirleitt við spítala eða 
heilbrigðisstofnanir. Í þessum görðum eru ekki meðferðarfulltrúar að vinna með 
sjúklingum heldur er fólk á sínum eigin forsendum. Heilandi áhrif garðanna 
felast í því að skipta um umhverfi og “að komast í burtu” úr aðstæðum, þó ekki 
sé nema í örskamma stund getur það veitt dýrmæta sálræna endurheimt fyrir 
alla aðila (Kaplan,1995). Hér er mikilvægt að skapa rými innan garðsins sem 
bjóða upp á næði (Stigsdotter and Grahn, 2002), þar sem erillinn innan veggja 
spítalans bíður ekki upp á slíkt. Í hönnuninni er lögð áhersla að draga fram mýkt 
og kyrrð í garðinum til að notendur geti fundið andrými til að staldra við, kjarna 
sig, hugleiða og eða takast á við erfiðar tilfinningar sem blasa við. 

Vitnað er í hjúkrunarfræðing sem vann tólf tíma vaktir sem kröfðust mikillar 
einbeitingar (Winterbottom og Wagenfeld, 2015). Við spítalann var heilandi 
garður sem gaf henni tilfinningu fyrir endurnýjun þegar hún var á ferðinni 
um deildir spítalans þó hún væri aðeins að horfa út til garðsins og hefði ekki 
tækifæri til að dveljast í honum. Þannig að hvort sem dvalist er í garðinum eða 
einungis horft á hann í gegnum glugga þá gefa garðarnir djúpstæða orku og 
kyrrð frá sér sem er kærkomin remedía í umhverfi þar sem lífið er brothætt. Þetta 
er í samræmi við niðurstöður rannsóknar Roger Ulrich (1984), View through a 
window may influence recovery from surgery, sem fjallað var um í kafla 3.1. 

Í þessum görðum er oft á tíðum líka sérstök svæði til að minnast ástvina. Eins 
er það algengt að sjúklingar eða aðstandendur vilji styrkja garða eða gefa 
í nafni ástvins sem fallið hefur frá. Winterbottom og Wagenfeld (2015) fjalla 
einnig sérstaklega um garða sem eru til heiðurs látnum ástvinum (remembrance 
gardens), eins og The National AIDS Memorial Grove garðurinn í San Francisco 
sem var opnaður 1988 þegar alnæmis faraldurinn var sem skæðastur. Þangað 
leita ástvinir huggunar (mynd 6, bls.15) og síðan 1991 hafa sjálfboðaliðar varið 
ómældum tíma í að halda garðinum við, með því að planta trjám og runnum, 
leggja stéttar og koma fyrir bekkjum. Með þessu móti fá aðstandendur tækifæri 
til að taka þátt í að skapa minnisvarða, en um leið stað fyrir þá sjálfa til að öðlast 
hugarró og sátt í sorgarferlinu (Marcus Cooper og Sachs, 2014). 
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4.3. Garðar fyrir líkamlega endurhæfingu
Heilandi garðar með áherslu á líkamlega endurhæfingu eru yfirleitt á 
endurhæfingardeildum heilbrigðisstofnanna þar sem fólk er að jafna sig 
eftir ýmis konar sjúkdóma eða slys og þarf að byggja upp færni og styrk 
(Winterbottom og Wagenfeld, 2015). Endurhæfingargarðar geta hins vegar átt 
við á fleiri stöðum eins og á dvalarheimilium fyrir aldraða og sambýlum fyrir 
fatlaða svo eitthvað sé nefnt. En markmið garðanna er að vera örvandi líkamlega, 
sjónrænt og með fjölbreytta skynjunar möguleika. Í endurhæfingargörðum er 
unnið með virka þátttöku sjúklinga undir leiðsögn sjúkraþjálfara eða annarra 
meðferðarfulltrúa.  Í garðinum er markvisst unnið að endurhæfingu sjúklinganna 
með því að ganga um garðinn, fara upp og niður tröppur, æfa sig í hjólastól, 
hlúa að plöntunum og sinna garðinum (Winterbottom og Wagenfeld, 2015). 
Rétt er að taka fram að þessir garðar þjóna líka þeim tilgangi að skapa andlega 
endurheimt fyrir sjúklinga, starfsfólk og aðstandendur.

Til þess að fólk með skerta færni geti tekið þátt í garðvinnu er til að mynda

Mynd 6. Barn minnist ástvins í The National AIDS Memorial Grove (Marcus Cooper og Sachs, 2014).
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Mynd 9. Upphækkað beð sem hægt er að koma 

hjólastól undir (i.pinimg.com, e.d.).

Mynd 7. Dæmi um upphækkað beð (International People Plant Council, 2014).  Mynd 8. 

Sjúklingur þjálfar færni í endurhæfingargarði (Marcus Cooper og Sachs, 2014). 

nauðsynlegt að beðin séu upphækkuð (mynd 6) svo að þeir sem eru í 
hjólastólum (mynd 7) geti tekið virkan þátt undir leiðsögn meðferðarfulltrúa. 
Fyrir sjúklinga skiptir máli að hafa nóg af bekkjum og hvíldarsvæðum til að þurfa 
ekki að óttast að komast ekki á milli svæða. Winterbottom og Wagenfeld (2015) 
ráðleggja að hafa bekki á 3–5 metra millibili. Lögð er áhersla á að hafa lausa 
stóla með örmum þar sem þeir geta hjálpað fólki að setjast og standa upp úr 
sætunum. Einnig þarf að huga vel að hæð stólanna og legu baksins, ásamt því að 
sætin þurfa að henta fólki af öllum stærðum og gerðum. Í endurhæfingargörðum 
þar sem sjúklingar taka virkan þátt í garðvinnu (horticultural/garden therapy) 
skiptir höfuðmáli að hafa upphækkuð beð (mynd 7-9). Garðvinna getur þjálfað 
ótal hreyfingar eins og sjá má á mynd 8 þar sem sjúklingur þjálfar upp færni í 
vinstri hendi með því að planta blómum í upphækkað beð (Marcus Cooper og 
Sachs, 2014). Margar útfærslur eru á upphækkuðum beðum en það skapar fólki 
í hjólastólum mjög gott aðgengi þegar hægt er að rúlla stólnum undir beðið 
(mynd 9). 
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Horatio´s garðarnir á Englandi eru gott dæmi til að taka fyrir í þessu samhengi 
(Horatio´s Garden, 2017). Þeir eru byggðir upp á góðgerðarsamtökum í 
minningu ungs drengs, Horatio Chapple, sem hafði starfað sem sjálfboðaliði á 
The Duke of Cornwall Spinal Treatment Centre í Salisbury sumarið áður en hann 
lést af slysförum. Garðarnir eru gerðir fyrir fólk sem lent hefur í mænuskaða. 
Eins og gefur að skilja er mænuskaði skelfilegt áfall fyrir bæði sjúklinginn og 
aðstandendur. Oft á tíðum þurfa sjúklingar í þessum aðstæðum að dveljast 
mánuðum saman á spítala og komast lítið sem ekkert út fyrir deildina. Horatio´s 
garðarnir eru hannaðir af framúrskarandi hönnuðum sem heilandi griðarstaðir 
fyrir sjúklinga og aðstandendur og verða garðarnir óaðskiljanlegur hluti af veru 
þeirra á spítalanum. 

“Í fyrsta sinn sem ég fór út í garðinn þá táraðist ég af yfirþyrmandi létti og 
spenningi yfir því að það væri hægt að komast í annað umhverfi og út af 
deildinni” (Horatio´s Garden, 2017).

Á meðan að Horatio starfaði á deildinni gerði hann könnun meðal sjúklinga 
sem leiddi í ljós þörfina fyrir heilandi garð (Horatio´s Garden, 2017). Cleve 
West var fenginn til að hanna fyrsta garðinn í Sailsbury sem opnaði 2012 og 
notaði hann könnun Horatio sem útgangspunkt. Í framhaldinu tók hann viðtöl 
við hjúkrunarfræðinga, meðferðarfulltrúa, lækna, stjórnendur og sjúklinga 
deildarinnar til að fá sem breiðastan skilning á markmiðum garðsins. Hann 
lét einnig keyra sig um lóðina í bæði sjúkrarúmi og hjólastól til að skilja sem 
best aðstæður og þarfir sjúklinganna. Eftir þessa athugun var niðurstaðan að 
göngustígarnir í garðinum þyrftu að vera 2 metrar að breidd (Horatio´s Garden, 
2015) til þess að geta rúllað sjúkrarúmi auðveldlega um garðinn. West talar 
um að þetta hafi verið breiðara heldur en hann mundi venjulega kjósa fyrir 
garð en þarfir notendanna stýrðu þessu. Upphaflega hafði hann hugsað sér að 
vinna með runna í garðinum en niðurstaðan var að nota frekar fjölæringa. West 
vildi að garðurinn fagnaði lífinu og í fjölæringunum er hægt að fylgjast svo vel 
með hringrás lífsins, upplifa breytileika eftir árstíðum og síbreytileg litapaletta 
í gróðrinum. West lagði einnig mikið upp úr að velja blóm sem löðuðu að sér 
skordýr og fiðrildi sem veita garðinum enn frekara líf og upplifun. Garðurinn 
þarf mikið viðhald en sjálfboðaliðar, sumir hverjir með mænuskaða, sjá um að 
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Mynd 12. Aðgengi sjúkrarúma um garðinn skipti miklu máli (Horatio´s Garden, 2017).

Mynd 15. Listmeðferð (Horatio´s Garden, 2017).

Mynd 13. Samvera (Horatio´s Garden, 2017).

Mynd 16. Gróðurhúsið (Horatio´s Garden, 2017).

Mynd 14. Einvera (Horatio´s Garden, 2017).
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viðhalda garðinum fallegum undir stjórn garðyrkjustjóra, ásamt sjúklingum sem 
taka þátt í léttum garðstörfum. Sjálfboðaliðarnir sjá einnig um að skipuleggja 
viðburði og skapa hvetjandi og líflegt andrúmsloft. 

Í Horatio görðunum fer fram marvísleg endurhæfingarvinna undir handleiðslu 
meðferðarfulltrúa, þar sem jafnvel sjúklingar sem eru bundir við sjúkrarúm 
geta tekið þátt í léttri endurhæfingu í garðinum (Horatio´s Garden, 2017). Auk 
þess er boðið upp á garden therapy, listmeðferð (mynd 13) og tónleika sem 
sjálboðaliðarnir koma einnig mikið að. Horatio´s garðurinn í Salisbury hefur 
fengið fjölda verðlauna og síðan þá hafa samtökin komið upp fjórum görðum í 
viðbót í Englandi og er nýjasti garðurinn að opna í London 2018. 

Á myndum 10 og 11  má sjá hluta úr könnun (Royal National Orthopaedic 
Hospital, e.d.) sem gerð var á meðal sjúklinga sem nýttu sér Horatio garðinn 
í Salisbury. Hér má sjá hvaða þættir það eru sem að sjúklingar fá mest út úr. Á 
mynd 10 er spurt hvað þér líkar að gera í garðinum og þar skorar hæst samskipti 
við aðstandendur (mynd12) og því næst samskipti við aðra sjúklinga (mynd 15). 
Á mynd 11 er spurt hvaða þætti garðsins þér líkar. Þar skorar hæst gróðurinn 
í garðinum (mynd 12-16), því næst göngustígarnir (mynd 14) og þar á eftir 
gróðurhúsið (mynd 16). 

Mynd 10-11. Könnun meðal sjúklinga (Research into landscape-led rehabilitation strategies) 
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4.4. Endurhæfingargarðar fyrir börn

“Children need nature for the healthy development of their senses, and, 
therefore, for learning and creativity. This need is revealed in two ways: 
by an examination of what happens to the senses of the young when they 
lose connection with nature, and by witnessing the sensory magic that 
occurs when young people—even those beyond childhood—are exposed 
to even the smallest direct experience of a natural setting” (Louv, 2014, 
bls. 62).

Þetta kemur fram í bók Richard Louv, Last Child in the Woods (2014) sem 
hefur haft mikil áhrif og dregið fram mikilvægi náttúrnnar fyrir þroska barna. 
Það er því ekki síður mikilvægt að huga að þessu fyrir börn sem þurfa að 
eyða tíma inn á sjúkrahúsum eða endurhæfingarstofnunum. Þessi börn hafa 
oft á tíðum ekki getað upplifað frjálsan leik eins og jafnaldrar þeirra. Þau geta 
jafnvel ekki stjórnað sínu vali þar sem þau geta verið háð öðrum með aðstoð 
við alla hreyfingu. Þetta getur valdið mikilli einangrun og depruð hjá börnum 
(Winterbottom og Wagenfeld, 2015). Það er því lykilatriði þegar hanna á 
endurhæfingargarð fyrir börn, að fötlun þeirra eða veikindi útiloki þau ekki til 
þátttöku. Í sumum tilfellum geta þau verið bundin hjólastól eða hækjum og 
önnur einfaldlega átt erfitt með gang. Markmið með endurhæfingargörðum er 
að bjóða upp á nóg af tækifærum fyrir börnin til að eiga valkosti og að þau fái 
tækifæri til að upplifa sjálfstæði, eignast vini, vera í skapandi leik og hreyfa sig. Í 
garðinum geta þau fengið dýrmætt tækifæri til að læra að leika sér í hóp, læra að 
skiptast á og deila (Winterbottom og Wagenfeld, 2015). “Náttúrulegt” umhverfi 
ýtir einnig undir skapandi leikgleði eins og hlutverka- og ævintýraleiki (Louv, 
2014). 
Nauðsynlegt er að aðgengi í þessa garða sé auðvelt og að þeir séu eins nálægt 
byggingunni og hægt er, það ýtir undir að þeir nýtist sem best (Winterbottom 
og Wagenfeld, 2015). Þannig fá börnin tækifæri til að styrkjast og endurhæfast 
í gegnum leik og upplifun ásamt tilfinningunni að “komast í burtu” (Kaplan og 
Kaplan, 1989) frá stofnanaumhverfinu sem þau mörg hver hafa þurft að dveljast í 
langtímum saman. 
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Mikilvægt er að hafa í huga að þau börn sem eru í hjólastól geti átt innihaldsríka 
upplifun í garðinum. Þar skiptir máli að hafa gróður í mismunandi hæðum svo 
að allir geti nærst af eiginleikum hans; snert, ilmað, horft og hlúð að plöntunum. 
Með því að hafa gróðurinn í mismunandi hæðum er líka ýtt undir að börnin 
beygi sig niður eða teygi sig upp til að skoða (Stigsdotter and Grahn, 2002). 
Einföld atriði eins og grasflöt með lágum hólum og eða breytileika í halla getur 
boðið upp á margvíslegan og frjálsan leik sem börnin stjórna sjálf (Winterbottom 
og Wagenfeld, 2015). Eins geta göngustígar innan garðsins skapað áhugaverða 
upplifun þar sem þeir hlykkjast um mismunandi gróður og svæði, mjókkað og 
breikkað og jafnvel verið með mismunandi yfirborð sem getur skapað bæði 
sjónræna, hljóðræna og tilfinningalega upplifun. 

Í görðum þar sem börn eru ekki með mjög veikt ónæmiskerfi (krabbameinsveik) 
getur sandkassi veitt mikla gleði. Fyrir þá sem eru í hjólastólum er best að 
sandkassarnir séu upphækkaðir þannig að hægt sé að rúlla sér undir kassana, 
þannig skapast gott aðgengi og auðveldara að taka þátt í leiknum. Á myndum 
17 og 18 má sjá tvær mismunandi útfærslur, frístandandi kassann á mynd 18 má 
einnig nota undir leik með vatn eða plöntur (bigtoys, 2018).

Fyrst og fremst eru þessir garðar staðir þar sem börnin eiga ekki að upplifa 
tilfinninguna að vera í meðferð, heldur að þau séu að leika sér og upplifa á sinn 
eigin hátt. Samhliða leiknum styrkja þau bæði líkamlega- og félagslegafærni. Í 
því felst galdurinn. 

Mynd 17. Upphækkaður sandkassi (Richard Duncan, e.d.). Mynd 18. Frístandandi sandkassi 

(bigtoys, 2018).
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4.5. Heilandi garður í Alnarp
Til að gefa frekari innsýn inn í möguleika heilandi garða þá verður hér fjallað 
stuttlega um heilandi garðinn í Alnarp (Alnarp Rehabilitation Garden), í 
suður Svíþjóð. Garðurinn var opnaður árið 2002 (Stigsdottir og Grahn, 2003) 
sem lifandi meðferðarstofa, sérhannaður sem endurhæfingargarður þar 
sem þverfagleg þekking frá umhverfissálfræðingum, landslagsarkitektum, 
garðyrkjufræðingum, sjúkraþjálfurum og læknum var höfð að leiðarljósi (The 
Swedish University of Agricultural Sciences, 2015). Markmiðið var að nýta 
heilandi eiginlega garðsins til að þróa meðferð fyrir einstaklinga sem þjást 
af andlegum veikindum vegna streitu og andlegri örmögnun (Glise, 2014). 
Meðferðin í Alnarp garðinum er kölluð nature-based rehabilitation og sameinar 
aðferðir horticultural therapy (garðyrkjumeðferð), hefðbundinnar sjúkraþjálfunar 
og sálfræðimeðferðar (Tenngart Ivarsson, 2011). 

Garðurinn er byggður á lóð Sænska Landbúnaðarháskólans í Alnarp (The 
Swedish University of Agricultural Sciences, 2015) og hafa margar rannsóknir 
verið gerðar af prófessorum og nemendum við skólann og má þá meðal 
annars nefna Patrick Grahn, prófessor í landslagsarkitektúr með áherslu á 
umhverfissálfræði, sem hefur verið leiðandi í þessum efnum. Það er því mikill 
ávinningur fyrir svæðið að stöðugt er að koma fram aukin þekking á möguleikum 
garðsins og þannig er reglulega verið að endurbæta hönnunina. Anna María 
Pálsdóttir vann til að mynda doktorsverkefni um garðinn og skoðaði hvaða þættir 
það voru í umhverfi garðsins sem voru nauðsynlegir fyrir endurhæfingarferlið. 
Rannsóknin fólst í því að taka viðtal við 59 fyrrum skjólstæðinga sem höfðu 
verið í 12 vikna (nature-based rehabilitation) prógrammi, viðtölin voru tekin á 
árunum 2007-2012 (Pálsdóttir, 2014). Garðurinn sem er tveir hektarar skiptist 
niður í tvö megin svæði, “náttúrugarð” (the grove, the medow og the forest 
garden) og ræktunargarð (the traditional cultivation area, the welcoming room 
og the hardscape room) eins og sjá má á mynd 19. Mynd 22 og 23 sýnir svo 
muninn á hönnuninni á “náttúrulega-” og ræktunarhluta garðsins. Í garðinum 
eru bæði svæði til virkrar þátttöku og hins vegar til slökunar og íhugunar 
(doing and being) (Pálsdóttir, 2014). Þessum svæðum eru svo skipt niður í ólík 
“herbergi” innan garðsins sem örva mismunandi þætti í endurhæfingarferli 
skjólstæðinganna. Garðurinn er með mikinn gróður (mynd 20) bæði sígrænan, 
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Mynd 19. Kortið sýnir uppbyggingu og hönnun Alnarp garðsins. The Grove er minnst krefjandi 

rýmið. The Meadow, the Forest Garden og the Welcoming Garden eru rými sem verða smám 

saman meira og meira krefjandi. The Traditional Cultivation Area og síðast en ekki síst The 

Hardscape Room eru mest krefjandi rými garðsins  (Adevia, Grahn, og Uvnäs-Mobergb, 2018). 

Teikning eftir Karin Sunde Persson. 

Mynd 20. Þröngur göngustígur þar sem plönturnar eru í mikilli snertingu við þá sem ganga um 

stíginn. Mynd 21. Eitt gróðurhúsanna í garðinum (Adevia, Grahn, og Uvnäs-Mobergb, 2018).
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tré og runna, fjölæringa og sumarblóm, þar sem áhersla er á ólíka upplifun 
eftir árstíðum. Áhersla er lögð á fjölbreytileika plantnanna hvort sem er í hæð, 
stærð, formi, áferð eða ilm,  allt til að örva og vekja ólík skynfæri. Hins vegar 
er að mestu unnið með dempaða liti en sterkari tónar fá að koma inn á milli 
á ákveðnum stöðum innan garðsins (Pálsdóttir, 2014). Í garðinum eru þrjár 
glerbyggingar (sjá mynd 21) sem notaðar eru fyrir garðyrkju, slökun og bæði 
hóp og einstaklings meðferðir (Pálsdóttir, 2014). Garðurinn er lokaður af fyrir 
gesti á meðan á endurhæfingu stendur og er markmiðið að bæta heilsu og líðan 
sjúklinga með stuðningi “náttúrulegs” umhverfis (Tenngart Ivarsson, 2011). 
Einn af mikilvægum þáttum sem skjólstæðingar nefndu í rannsókninni 
var mikilvægi þess að geta verið einir í næði í garðinum, þar sem þeir 
væru óáreittir og hefðu rými til að takast á við tilfinningar sem koma upp í 
endurhæfingarferlinu. Þetta er nefnt “social quietness” og er talið vera einn af 
lykilþáttum í endurhæfingu í “náttúrulegu” umhverfi (Pálsdóttir, 2014). Að geta átt 
í djúpstæðum samskiptum við náttúruna án orða og án truflunar var uppspretta 
endurheimtar. Að geta brugðist við þeim tilfinningum sem að skjólstæðingar 
upplifðu og fengið næði til að fá útrás fyrir þær var nauðsynlegt til að geta tekið 
skref áfram í endurhæfingarferlinu. Þetta gátu þeir ekki inni á dæmigerðum 
heilbrigðistofnunum (Pálsdóttir, 2014). “To cry in despair and let go of all the 
tension that was inside of me...I didn´t want to let go of these feelings in front of 
other people, but the garden and nature could take it” (Jordan og Hinds, 2016, 
bls. 118). 

Skjólstæðingarnir sóttust eftir tilfinningunni að komast í skjól frá öðrum 
(refuge), það er að sjá án þess að sjást (see but not be seen) (Appleton, 1975).  
Sameiginlegir þættir á þessum svæðum voru meðal annars; umlykjandi (gróður) 
og þéttur stuðningur frá hliðum og baki ásamt “þaki” (canopy), valkostir 
um minni göngustíga (escape exits), ólík yfirborðsefni (t.d. börkur, grús), 
nægjanleg fjarlægð frá þeim sem dvelst inni í svæðinu og þeim sem fara fram 
hjá, gróskumikill gróður til að skilja að rýmin í dempuðum litatónum, plöntur 
með ólíkar form og áferðir sem gefur huganum hvíldarstaði til að gleyma sér í, 
þægileg sæti og blanda af steinum, vatni og plöntum. Aðrir mikilvægir þættir 
voru þægilegt hitastig, góður ilmur og kyrrð en náttúruhljóð eins og þytur í 
laufum, fuglasöngur og vatnsniður voru álitin róandi. Mjúkar línur í umhverfinu 
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Mynd 22. The Welcoming garden, fyrsta rýmið sem tekur á móti gestum þegar gengið er inn í 

garðinn (Adevia, Grahn, og Uvnäs-Mobergb, 2018).

Mynd 23. The Meadow, hér má sjá “náttúrulega” hluta garðsins (Adevia, Grahn, og Uvnäs-Mobergb, 

2018).
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þóttu ekki eins krefjandi og beinar línur og hart yfirborð (Jordan og Hinds, 2016).  

Árstíðirnar í garðinum og gangur náttúrunnar gefur skjólstæðingunum 
jarðtengingu og minnir þá á að þeir séu partur af gangi náttúrunnar. Allt það 
líf sem þrífst í garðinum, hvort sem eru fluglar, skordýr eða gróður tengir 
skjólstæðingana við náttúruna. Þessi tenging getur hjálpað þeim að tengjast 
sínum innri tilfinningum án þess að upplifa pressu, áreiti eða væntingar frá 
umhverfinu (Jordan og Hinds, 2016).  Þátttakendurnir í rannsókninni töluðu um 
að “náttúrulega” umhverfið gæfi þeim tilfinninguna fyrir því að þeir þyrftu ekki 
að taka ábyrgð á neinu öðru en sjálfum sér sem gerði þeim auðveldara fyrir að 
dveljast í augnablikinu og hvílast (Pálsdóttir, 2014). Gróðurinn yfirgnæfir hvorki 
huga skjólstæðinganna né krefst beinnar athygli. Andlegi batinn gerist í gegnum 
soft fascination (Kaplan, 2001) sem gæti verið þýtt sem áreynslulaus aðdáun. 

Skjólstæðingar upplifðu að aðgangur að garðinum væri nauðsynlegur andlegri 
endurheimt og úrvinnslu tilfinninga en þetta var alltaf í samhengi við að geta 
verið í næði þar sem mannleg samskipti krefjast athygli og orku sem er oft af 
mjög skornum skammti hjá sjúklingunum. Samskipti við náttúruna gera það 
hins vegar ekki (Pálsdóttir, 2014). Eftir meðferðina (nature-based rehabilitation) 
töluðu skjólstæðingarnir um að þeir leituðu frekar í náttúrutengda afþreygingu 
hvort sem væri fyrir endurheimt eða ánægju (Pálsdóttir, 2014).  Með þessu móti 
geta skjólstæðingarnir nýtt sér áhrifamátt náttúrunnar til að viðhalda andlegri og 
líkamlegri heilsu og vellíðan (Jordan og Hinds, 2016).

5. Heilandi garðar á norðurslóðum

Þegar hanna á heilandi garða á norðurslóðum eru ýmsar áskoranir sem þarf að 
takast á við eins og til að mynda; stutt sumur, langir vetur, köld veðrátta og öfgar 
í birtu og dimmu eftir árstíðum. Hvernig er hægt að hanna garðinn þannig að 
hann hafi aðdráttarafl allt árið um kring. Þó að garðarnir séu í mestri notkun á 
sumrin og þá sérstaklega endurhæfingargarðarnir þar sem að sjúklingar þola oft 
á tíðum ekki að vera úti í vetrarhörkum þá er hægt að huga að ákveðnum þáttum 
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til að garðarnir geti einnig verið staðir fyrir endurheimt á veturna. 

Á norðurslóðum er sjaldnast verið að skýla fyrir sól eins og á suðlægari slóðum. 
Í Persíu voru garðar kallaðir pairi-daeza (beautiful garden enclosed by walls) 
eða paradís og voru svalir og skuggsæl vin í eyðimörkum Írans (Winterbottom 
og Wagenfeld, 2015). Hér erum við hins vegar að skýla fyrir vindi og reyna 
að auka hitastigið í görðunum með skjóli. Á veturnar skiptir lýsing miklu máli 
þar sem dagsbirtan er takmörkuð, vel útfærð lýsing í heilandi görðum getur 
myndað ævintýralega stemmningu og skapað aðlaðandi andrúmsloft á dimmum 
vetrardögum. Eins getur verið mjög mikilvægt að hægt sé að ganga um garðinn 
á veturna þá getur hiti í aðalstígum garðsins skipt sköpum. Hægt er að nota 
fráfallsvatn til að hita upp stéttar og aðalstíga þannig að þeir haldist sem mest 
auðir og séu vel færir notendum. Lítil garðhús geta einnig aukið notkun garðsins 
(Pálsdóttir, 2014) þar sem hitastig er lágt eins og kom fram í Alnarp kaflanum hér 
á undan. 

5.1. Hugmyndafræði Piet Oudolf um fjölæringa
En garðurinn þarf að hafa einhverja upplifun á öllum árstíðum og þá skiptir val á 
plöntum höfuð máli. Hafa þarf í huga hvert útlit plantna er á öllum árstímum þar 
sem plöntur geta verið fallegar í blóma án þess að vera vetrarfallegar. Hér verður 
sérstaklega beint sjónum að því hvernig má vinna með garða að vetri til þar sem 
að það er okkar lengsta árstíð. Hollenski landslagsarkitektinn Piet Oudolf hefur 
verið leiðandi fyrirmynd í hugmyndafræði sem kölluð hefur verið New Perennials 
landscape movement og gengur út á að plöntur eiga að vera valdar út frá formi, 
lögun og áferð frekar en litum. Oudolf horfir í form plantnanna og velur plöntur 
sem njóta má á öllum árstímum (myndir 24 -26). Í hönnun sinni, sem er úthugsuð 
en hefur villt yfirbragð, dregur hann fram þessa eiginleika plantnanna þar sem 
fræhylki og vetrarskrúði plantnanna fær að njóta sín. Með þessu móti upplifir fólk 
frekar hringrásarferil náttúrunnar í gegnum plönturnar (Barrett, 2011).

“If you make a four-season garden you have to learn to accept decay and 
see the beauty of it. It’s about the texture and shape, the seed heads and 
the skeletons.” (Barrett, 2011).
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Mynd 24. Sumar, hönnun Piet Oudolf (Oudolf, 2018).

Mynd 25. Haust, hönnun Piet Oudolf (Oudolf, 2018).

Mynd 26. Vetur, hönnun Piet Oudolf (Oudolf, 2018).
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Það mætti segja að Piet Oudolf hafi umbylt hugmynda- og fagurfræðinni í 
notkun fjölæringa sem hann hefur stúderað sérstaklega síðastliðin 35 ár (Patel, 
2015). Hann hefur hannað fjölda garða og svæða en eitt þekktasta verk Piet 
Oudolf er High Line í New York. Þar tekst honum að skapa tilfinningu fyrir villtri 
náttúru í miðri stórborginni á fyrrum lestarteinum. High Line er einn vinsælasti 
útivistar og ferðamannastaður borgarinnar í dag. Margir hafa reynt að vinna út 
frá þessari hugmyndafræði með misjöfnum árangri þar sem að oft á tíðum skortir 
þekkingu á plöntunum. Oudolf er í stöðugum rannsóknum og tilraunum og er 
ávallt að endurskoða og bæta svæðin sem hann hefur hannað.

“First you need to learn your plants and have an eye for placing them. 
You also need to see what’s wrong and edit it. I visit my gardens every two 
years and still there are mistakes.”  (Patel, 2015).

Ástæða þess að höfundur vill benda á Piet Oudolf í þessu samhengi er að 
nálgun hans er mjög viðeigandi fyrir hönnun garða á norðurslóðum þar sem 
við höfum sérlega stutt sumur og langa vetur. Með því að velja plöntur og 
fjölæringa sem hafa áhugaverð form eða áferð allt árið um kring er hægt að 
skapa ólíka upplifun og aðdráttarafl á öllum árstíðum. Eitt af undirstöðuatriðum í 
plöntuvali er að gera sér grein fyrir því hvort um fjöl- eða einæringa sé að ræða 
þar sem að garðurinn á að geta lifað og dafnað í langan tíman (Barrett, 2011). 
Gróðurinn er með þessu móti stöðugt að koma með ný sjónarhorn og upplifanir 
eftir árstímum.  Oudolf er einnig lofaður fyrir að ná að skapa fallega dýnamík 
milli gróðurs og bygginga og tekst að gefa byggingum mannlegri skala með 
plöntunoktun. 

“A building needs green. Plants have a human scale and change over time, 
every day you see something different and that’s stimulating for a lot of 
people.” (Patel, 2015).

Hér á undan (mynd 24-26) mátti sjá dæmi hvernig Oudolf vinnur með árstíðirnar 
og tekst að sýna plönturnar í nýju ljósi eftir árstíðum. Eins sýna myndirnar úr 
Somerset garðinum í Englandi á einstakan máta fegurð fjölæringanna að vetri 
til og hversu mikla færni Oudolf hefur í að velja saman plöntur og draga fram 
eiginleika þeirra (sjá myndaseríu 27-32 bls. 30). 
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Mynd 27–32. Dæmi um plöntunotkun Piet Oudolf í Hauser & Wirth Somerset garðinum í Englandi 

(Gardenista, 2017).
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“In the winter you need less to get satisfaction from the garden. If you have 
only a few plants in the garden in winter, it’s enough to keep it interesting.” 
(Barrett, 2011).

Þarna er Oudolf að benda á að það skiptir ekki máli að allar plönturnar standi 
yfir veturinn, heldur sé nóg að hafa einhverja fjölæringaklasa sem hafa fallegan 
vetrarskrúða og ná þannig að bera garðinn uppi að vetri til.  Einnig talar hann 
um að á veturna geri fólk ekki ráð fyrir að garðar séu grænir (Barrett, 2011) 
svo það þarf ekki að nota of mikið af sígrænum tegundum í garða. Þær geta 
hins vegar gefið dýpt í landslag garðanna en allt snýst þetta um hlutföll og 
jafnvægi að mati Oudolfs, sem finnst naktar greinar runna og trjáa oft á tíðum 
áhugaverðari en sígrænar tegundir.

5.2. Plöntulisti fyrir íslenska vetur
Í viðauka (bls. 59) má finna plöntulista yfir fjölæringa og einstaka runnategundir 
sem hafa fallegan vetrarstrúktúr, fræhylki, eru hálfsígrænar eða sígrænar 
miðað við íslenskar aðstæður. Listinn var unninn í samvinnu við Sigríði 
Emblu Heiðmarsdóttur (munnleg heimild, maí 2018), ráðgjafa í fjölæringum, 
með hliðsjón af plöntulistum frá Piet Oudolf og Noel Kingsbury (Oudolf og 
Kingsbury, 2005) og Samson B. Harðarsyni (munnleg heimild, september 2016), 
lektor við Landbúnaðarháskóla Íslands og ásamt því var stuðst við upplýsingar í 
plöntuleit Félags garðplöntuframleiðanda (Félag garðplöntuframleiðanda, e.d.). 
Plöntulistar Oudolf og Kingsbury (2005) eru mjög áhugaverðir en eru hins vegar 
ekki með loftslag á norðurslóðum í huga svo þess vegna var þessi listi unninn. 
Hafa verður í huga að aðstæður og skjól spila alltaf mikið inn í hvernig plöntur 
standa á veturna svo það sem gengur í einum garði gengur kannski ekki í þeim 
næsta. Þarf af leiðandi þarf stöðugt að vera að endurskoða og bæta eins og 
Oudolf gerir í sínum görðum. Ákveðið var að vera ekki að telja upp sígrænar 
tegundir þar sem að það er auðveldara að nálgast lista yfir þær.
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Mynd 33. Kortið sýnir helstu staðsetningar Landspítala Háskólasjúkrahús. Á kortið vantar hins 

vegar Líknardeildina og Rjóðrið, sem er dvalarstaður fyrir langaveik börn, deildirnar eru staðsettar 

í Kópavogi og Vífilsstaðaspítala í Garðabæ sem er með öldrunardeildir (Borgarvefsjá, 2018) 

(Magnúsdóttir, 2018). 
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6. Heilandi garðar á Íslandi

Í þessum kafla mun höfundur skoða möguleikana á því að yfirfæra 
hugmyndafræðina um heilandi garða yfir á íslenskar aðstæður. Það koma margir 
staðir til greina en ákveðið hefur verið að beina sjónum að Landspítalanum 
Háskólasjúkrahúsi. Í dag er spítalinn með deildir á tuttugu stöðum víðs vegar um 
borgina með mismunandi starfssemi, en Landspítali í núverandi mynd varð til við 
samruna Landspítalans og Sjúkrahúss Reykjavíkur árið 2000. Á kortinu hér fyrir 
neðan (mynd 33) má sjá helstu stofnanir spítalans en auk þeirra er fjöldi minni 
eininga. Á Landspítalanum Hringbraut (1) eru meðal annars legu, skurð-, kvenna-, 
geð- og gjörgæsludeildir ásamt Barnaspítala Hringsins.  Á “Borgarspítalanum” 
í Fossvogi (2) er aðal bráða- og slysasjúkrahús landsins. Grensásdeild (3) er 
endurhæfingardeild, á “Landakotsspítala” (4) eru öldrunardeildir spítalans ásamt 
líknardeild. Á “Kleppspítala” (5) er geðdeild og réttargæsludeild og Barna- og 
Unglingageðdeild (6) er á Dalbraut.
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Mynd 34. Landspítalinn við Hringbraut.

Mynd 38. Kleppsspítali.Mynd 35. Borgarspítalinn í Fossvogi.

Mynd 39. Barna- og unglingageðdeild, Dalbraut.Mynd 36. Grensásdeildin, Grensásvegi.

Mynd 37. Landakotsspítali.

6.1. Umhverfi valinna lóða Landspítalans
Til að átta sig betur á umhverfi deilda Landspítalans sem voru merktar inn á kortið 
hér á undan (mynd 33) þá er hér kort af hverri lóð fyrir sig. “Græn” svæði deildanna 
eru merkt með bláum lit inn á kortin (mynd 34-39). Sjá má á þessari kortlagningu 
að allar deildirnar hafa einhver “græn” svæði þó að þau sé misstór. 

(Borgarvefsjá, 2018) (Magnúsdóttir, 2018).
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Mynd 40. Hér má sjá skipulag Landspítalans við Hringbraut og “græn” svæði merkt með bláu 

(Borgarvefsjá, 2018) (Magnúsdóttir, 2018).  

6.2. Umhverfi Landspítalans við Hringbraut
Hér verður sjónum beint að “grænum” svæðum umhverfis Landspítalann við 
Hringbraut eins og staðan er í maí 2018. Bláu svæðin á kortinu (mynd 40)
eru “grænu” svæðin og tölustafir vísa í textann. Aðalinngangur spítalans er í 
gegnum Kringluna vestan megin við aðalbygginguna, sitthvoru megin við hana 
eru litlir grænir blettir og tveir bekkir (1). Svæðið er helst nýtt af sjúklingum eða 
aðstandendum til að reykja. Sunnan við gömlu bygginguna er grænt svæði og 
falleg trjágöng sem einu sinni leiddu að aðalinngangi spítalans. Það svæði er 
afar lítið nýtt í dag (2). Austan við aðalbygginguna er inngangur með örfáum 
bekkjum sem aðallega er nýtt af reykingarfólki (3). Við inngang barnaspítalans 
er örlítið hellulagt setusvæði (4) og vestan við bygginguna er grænn blettur 
með listaverki eftir Sigurð Guðmundsson (5). Við inngang Kvennadeildarinnar 
er ekkert dvalarsvæði utandyra. Við geðdeildina er örlítið grænt svæði við 
inngang deildarinnar (6) og austan megin við deildina er aflokaður garður (7). Í 
BS ritgerð Elsu Þórðardóttur (2012) er fjallað um svæðið í kringum geðdeildina, 
Nærumhverfi geðdeila, gróður er græðandi.
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Myndir 41–42. Vinstra megin lóð Landspítalans við Hringbraut (2018). Hægra megin, lóð nýs 

Landspítala við Hringbraut nær niður að Hringbraut að Eiríksgötu til norðurs, Snorrabrautar til 

austurs og Barónsstígar til vesturs (Borgarvefsjá, 2018) (Magnúsdóttir, 2018).

6.3. Umhverfi nýs Landspítala við Hringbraut
Hugmyndasamkeppni um nýjan Landspítala við Hringbraut var haldin árið 
2010. Framkvæmdir hafa hins vegar dregist á langinn og uppbygging á 
Hringbrautarlóðinni lengi verið umdeild (á myndum 41 og 42 má sjá stækkun 
lóðarinnar). Í mörg ár hefur verið ákall frá Landspítalanum um að framkvæmdin 
hefjist strax þar sem að núverandi aðstæður spítalans séu óviðunandi. Í 
kjölfar nýafstaðins ársfundar Landspítalans sagði Páll Matthíasson, forstjóri 
Landspítalans, í fréttum Ríkisútvarpsins;  “Við erum á áætlun” og “við erum að 
hefja jarðvegsframkvæmdir vegna meðferðarkjarna á þessu ári”.  Einnig kom fram 
að notendur heilbrigðiskerfisins muni finna fyrir jákvæðum breytingum strax á 
þessu ári með opnun sjúkrahótelsins (Fréttastofa RÚV, 21. maí 2018). 
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Vinningstillaga og nýtt deiliskipulag liggur fyrir og vill höfundur skoða hvaða 
hugmyndir hafa verið settar fram varðandi græn svæði fyrir nýja spítalann. Aðal 
áherslan verður að skoða möguleikana á því að koma fyrir heilandi görðum út frá 
forsendum núgildandi skipulags. 

Samkvæmt upplýsingum frá Báru Hildi Jóhannsdóttur (munnleg heimild, maí, 
2018), deildarstjóra mönnunar- og starfsumhverfisdeildar hjá Landspítalanum 
þá eru teikningar í dag búnar að þróast töluvert frá vinningstillögunni með tilliti 
til arkitektúrs utan- og innanhúss en grunnplanið sjálft heldur sér. Hér verða því 
ekki skoðaðar útlits- og stemningsmyndir, aðeins planmynd og eitt diagram úr 
vinningstillögunni sem útskýrir skipulag tillögunnar, sjá myndir 43 og 44 á bls 38.  
Í samskiptum við Báru Hildi kom einnig fram að Kleppsspítali, Líknardeildin í 
Kópavogi, Grensás og Vífilsstaðir verða áfram með svipaða starfsemi á sömu 
stöðum þó að nýr spítali rísi við Hringbraut. Framtíð  Borgarspítalans og 
Landakots er hins vegar óljós. 

Borgarspítalinn er í eigu Reykjavíkuborgar og uppfyllir ekki kröfur 
bráðaþjónustu framtíðarinnar, auk þess að mikið óhagræði og kostnaður 
fylgir því fyrir Landspítala að reka bráðaþjónustu í tveimur húsum, 
bæði vegna mannauðs og þjónustu við sjúklinga. Það mun ekki verða 
bráðastarfsemi þar áfram og mögulega engin starfsemi. Það á eftir að fara 
í umræðu um starfsemina sem er á Landakoti. Þar þarf að meta nokkra 
hluti, t.d. kostnað við að gera upp húsnæðið á Landakoti og eða flytja 
þá starfsemi á Borgarspítalann. Þessi þarfagreining er ekki hafin, ef farið 
verður í hana (Bára Hildur Jóhannsdóttir, munnleg heimild, maí, 2018). 

Það er því ljóst að þrátt fyrir nýja spítalabyggingu á Hringbraut verður 
Landspítalinn áfram með deildir víða um borgina. 

Vinningstillagan var unnin af Ask arkitektum, Bjarna Snæbjörnsyni, Kanon 
arkitektum, Medplan, Teiknistofunni Tröð, Landark, Eflu, Lagnatækni og 
Norconsult. Í nýju skipulagi eru bæði legu- og meðferðarkjarnar og háskóla- og 
rannsóknardeildir spítalans sameinaðar. “Landspítalinn er háskólasjúkrahús sem 
hefur þríþætt hlutverk; þjónustu við sjúka, rannsóknir í heilbrigðisfræðum og 
kennslu” (Ask arkitektar ofl., 2010). 
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 Hér eru valin brot úr greinargerð vinningstillögunnar sem skipta máli í þessu 
samhengi:  

Megin hugmynd tillögunnar byggir á þeirri sýn að skapa aðlaðandi 
umhverfi þar sem þarfir sjúklinga og starfsfólks eru í fyrirrúmi. Umhverfi 
sem stuðlar að vellíðan og ánægju sjúklinga og starfsfólks eykur líkur á 
góðum árangri meðferðar og dregur úr líkum á mistökum. (Ask arkitektar 
ofl., 2010, bls. 6) Lögð er áhersla á þætti sem hafa jákvæð áhrif á heilsu 
og vellíðan notenda byggingarinnar sem auka afköst og stytta legutíma 
(Ask arkitektar ofl., 2010, bls. 12).

Lögð er áhersla á fagurlega mótuð rými utan veggja sem innan, stærð og 
hlutföll mannvirkja, náttúrulegt efnis- og litaval, dagsbirtu og fjölbreyttan 
gróður. Hlýlegt viðmót einkennir umgjörð spítalans þar sem listir skipa 
stóran sess. Á þann hátt er hlúð að mannlegum þáttum (Ask arkitektar ofl., 
2010, bls. 6)

Gamla Landspítalanum er gefið andrými og aukið vægi sem höfuðbygging 
við aðaltorgið á miðju Landspítalasvæðisins. Þar mætast allar 
umferðarleiðir svæðisins og almenningsvagnar stoppa. Aðalinngangar 
helstu bygginga eru frá torgi eða í tengslum við það (Ask arkitektar ofl., 
2010, bls. 6). 

Garðar og göturými gegna lykilhlutverki í skipulagi Landspítalasvæðisins. 
Lögð er áhersla á aðlaðandi og þægilegt yfirbragð þar sem fjölbreytt 
gróðurfar og listaverk fá aukið vægi, öllum til ánægju og yndisauka. 
Fagurlega mótuð göturými, minni garðar og torg eru við byggingarnar. 
Garðar og torg fá mismunandi yfirbragð, sem eykur fjölbreytni svæðisins. 
Þar má t.d. finna rósagarða, lækningajurtagarða og vísi að aldingörðum. Í 
tengslum við legudeildir eru þakgarðar og byggingar hafa miðgarða. Sett 
er fram hugmynd um lynggróður á þökum til að jafna út CO2 notkun við 
framkvæmdina (Ask arkitektar ofl., 2010, bls. 6).
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Myndir 43. Diagram sem sýnir meðal annars aðal torgið (merkt torg) og grænu 

svæðin merkt  með ljósgrænum lit (Ask arkitektar ofl., 2010).

Myndir 44. Afstöðumynd, fullbyggður spítali (Ask arkitektar ofl., 2010).
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6.4. Umhverfi Grensásdeildar Landspítalans
Eins og fram kom í byrjun kaflans var ákveðið að beina sjónum að 
Landspítalanum Hringbraut og endurhæfingardeild spítalans sem er á Grensás. 
Deildin er staðsett á Grensásvegi 62 (mynd 45) og mun halda starfsemi 
sinni áfram þar (Bára Hildur Jóhannsdóttir, munnleg heimild, maí, 2018). 
Deildin tekur á móti sjúklingum sem eru yfirleitt að koma frá öðrum deildum 
Landspítalans og eru algeng viðfangsefni; missir útlims, langvinn veikindi, 
mænuskaði, heilablóðfall, heilaskaðar og fjöláverkar (Grensásdeild, e.d.). 
Það er því fjölbreyttur hópur sjúklinga sem teymi deildarinnar sinnir og hafa 
þeir ýmist tapað færni tímabundið eða varanlega vegna slysa eða veikinda. 
Á deildinni vinnur þverfaglegt teymi sjúkraliða, sálfræðinga, félagsráðgjafa, 
talmeinafræðinga og næringarfræðinga, svo eitthvað sé nefnt. 

Markmið endurhæfingar er að gera einstaklinga eins sjálfbjarga líkamlega, 
andlega og félagslega og geta leyfir. Leiðir að markmiðum eru margar svo 
sem að auka styrk og þol, auka færni við ýmsar athafnir daglegs lífs eða 
þjálfa mál og tal. Þetta krefst virkrar þátttöku einstaklinga og þeirra sem 
standa þeim næst (Grensásdeild, e.d.). 
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Mynd 45. Grensásdeild Landspítalans. Bláa svæðið sýnir garðinn sem er umhverfis 

deildina, ásamt dvalarsvæði til austurs milli sundlaugar og deildarinnar (Borgarvefsjá, 2018) 

(Magnúsdóttir, 2018).
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Á mynd 45 má sjá loftmynd af Grensásdeild. Þar vekur athygli að deildin er 
umkringd grænu svæði frá suðri til vesturs. Hér eru því mikil tækifæri til að nýta 
svæðið til markvissrar endurhæfingar utandyra. 

Þar sem að deildin mun halda áfram starfsemi sinni á núverandi stað þá hefur 
verið unnið að stækkun deildarinnar, hönnun er langt komin og hafa útlínur 
nýbyggingarinnar verið samþykktar í deiliskipulagi 2017 (Stefán Yngvason, 
munnleg heimild, maí, 2018). Höfundur fundaði með Stefáni Yngvasyni yfirlækni, 
Sigríði Guðmundsdóttur hjúkrunardeildarstjóra og Ídu Brögu Ómarsdóttur 
yfirsjúkraþjálfara á endurhæfingardeild Grensás (maí, 2018) til að heyra af 
hugmyndum sem tengdust þessari uppbyggingu, skoða teikningar og athuga 
hvort að áhugi væri fyrir uppbyggingu á endurhæfingargarði. Mynd 46 sýnir 
útlínur og staðsetningu nýbyggingarinnar sem nær yfir norðvesturhluta 
lóðarinnar. Þó hún taki yfir talsverðan hluta af græna svæðinu þá má segja að 
mikilvægasti hluti svæðisins standi eftir, þ.e. skjólsælt svæði til suðurs. 

Mynd 46. Útlínur af stækkun Grensásdeildar frá 2017 (THG arkitektar). Höfundur hefur 

litamerkt inn á kortið helstu svæðin sem skipta máli í þessu samhengi (Magnúsdóttir, 2018). 
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Mjög áhugavert var að heyra framtíðarsýn starfsfólks Grensásdeildar. Fyrir 
liggur að mötuneytið verður á jarðhæð í suðurenda nýbyggingarinnar sem 
skapar bæði “náttúrulegt”  útsýni beint úr matsalnum og greitt aðgengi út í 
garðinn. Eins á að vera “inni garður” í rýminu sem merkt er gult á mynd 46. 
Stjórnendur deildarinnar hafa mikinn áhuga á að byggja upp garðinn og nýta 
hann til endurhæfingar fyrir sjúklinga deildarinnar. Þær hugmyndir hafa lengi 
verið uppi en engin markviss vinna hefur farið af stað (Stefán Yngvason og 
Sigríður Guðmundsdóttir, munnleg heimild, maí, 2018). Fram kom að garðurinn 
er afar lítið nýttur en stundum sé grillað á dvalarsvæði austan við bygginguna 
(dvalarsvæði 2 á mynd 46) ef framtakssamir sjúklingar tækju sig til og stæðu fyrir 
því. 

Deildin er umkringd íbúðarhverfi og er talsverð umferð um garðinn sem myndað 
hefur stíg yfir sunnanvert túnið (sjá bls. 40). Nemendur Háaleitisskóla stytta sér 
til að mynda leið yfir garðinn á leið í og úr skóla, en skólinn er norðvestan við 
Grensásdeildina. Framtíðarsýn stjórnenda deildarinnar er að garðurinn geti 
einnig orðið að dvalar- og samverustað fyrir íbúa hverfisins (Stefán Yngvason og 
Sigríður Guðmundsdóttir, munnleg heimild, maí, 2018). Partur af þeirri sýn væri 
að fá rekstraraðila til að reka kaffihús í mötuneytinu opið almenningi. 

Á fundinum kom einnig fram að við þróun og þarfagreiningu nýbyggingarinnar 
hefðu verið haldnar þverfaglegar vinnustofur til að fá sem flest sjónarmið fram. 
Niðurstöðum vinnustofunnar hefði síðan verið miðlað áfram til arkitektanna sem 
hönnuðu bygginguna út frá þeim forsendum. Arkitektar nýbyggingarinnar eru 
THG arkitektar. 

Á næstu þremur síðum má sjá þrjár myndaseríur (47-57, 58-64 og 65-71) af 
helstu svæðum umhverfis Grensás sem kæmu til greina fyrir uppbyggingu á 
heilandi dvalarsvæðum.  
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Grensásdeild

N

Skjólgott dvalarsvæði sunnan við bygginguna.
Hellulagt dvalarsvæði sunnan við bygginguna. Mjög skjólgott, 
há greni- og aspartré varpa miklum skugga á svæðið, nokkrir 
bekkir, eitt upphækkað gróðurbeð, hjólastandur. Allt niðurnýtt; 
bekkir, beð, stétt, gróður. Engin ummerki um viðhald.

Mynd 47–57. Dvalarsvæði sunnan við aðalbyggingu (Magnúsdóttir, 2018). 
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Grensásdeild

N

Aðkoma og grasflöt sunnan við bygginguna.
Myndirnar sýna aðkomu að Grensásdeildinni; stíg sem liggur 
yfir grasflötina sem hefur mótast af umferð yfir túnið og ramp 
sem liggur frá inngangi niður í “megin dvalarsvæðið” sunnan 
við bygginguna.

Mynd 58–64. Aðkoma og grasflöt sunnan við aðalbyggingu (Magnúsdóttir, 2018). 
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Grensásdeild

N

Skjólgott dvalarsvæði austan við bygginguna.
Myndirnar sýna aðkomu að svæðinu og svæðið sjálft. Einnig 
er innangengt inn á hellulagt svæðið frá byggingunni. Svæðið 
er á milli aðalbyggingar og sundlaugarbyggingar og er því 
skjólsælt og sólríkt fyrripart dags. Bekkir og borð til staðar, res-
tin niðurnýdd og engin ummerki um viðhald.

Mynd 65–71. Dvalarsvæði austan við byggingu (Magnúsdóttir, 2018). 
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7. Niðurstöður og umræður 

Eins og fram kom í kafla 3.1. hafa rannsóknir sýnt það að jákvæð áhrif heilandi 
garða (healing gardens) fyrir heilbrigðisstofnanir eru veruleg og miklvægir 
staðir fyrir fólk að öðlast líkamlega og andlega endurheimt. Fyrir starfsfólk geta 
heilandi garðar haft mikilvæg áhrif á starfsorku, úthald og líðan og þar með 
minnkað líkur á mistökum (Marcus Cooper og Sachs, 2014). Fyrir sjúklinga getur 
andleg endurheimt í heilandi görðum flýtt bata og minnkað notkun á verkjalyfum 
(Ulrich, 1984). Eins geta endurhæfingargarðar hjálpað mikið til við að örva og 
þjálfa færni sjúklinga (Winterbottom og Wagenfeld, 2015). Fyrir aðstandendur 
geta heilandi garðar verið mikilvægir griðarstaðir fyrir endurheimt til að halda 
sinni eigin heilsu og hafa úthald í að styðja sitt fólk. Þessir þættir ættu að vera 
nægjanlegur röskstuðningur fyrir því að fjárfesting í svona svæðum væri alltaf 
efnahagslegur ávinningur fyrir samfélagið. 

Við skoðun á bæði núverandi og framtíðarskipulagi Landspítalans við Hringbraut 
má sjá mörg tækifæri í komandi uppbyggingu. Ljóst er að fram til þessa hefur 
umhverfi spítalans utandyra alls ekki verið nýtt til að stuðla að endurheimt 
sjúklinga, starfsfólks né aðstandenda. Það er því gleðilegt að sjá að í greinargerð 
vinningstillögunnar er talað um að umhverfi skipti máli “Umhverfi sem stuðlar 
að vellíðan og ánægju sjúklinga og starfsfólks eykur líkur á góðum árangri 
meðferðar og dregur úr líkum á mistökum” (Ask arkitektar ofl., 2010, bls. 6). 
Það er hugað að litlum görðum og torgi eins og fram kemur á bls. 34 þar sem 
vinningstillagan er skoðuð.  “Þar má t.d. finna rósagarða, lækningajurtagarða og 
vísi að aldingörðum” (Ask arkitektar ofl., 2010). Upplifunin er hins vegar að það 
sé ekki hugað nógu vel að áhrifamætti rýmanna utandyra og mikilvægi þeirra 
fyrir spítalann. Það er hvergi talað um heilandi garða og möguleika þeirra fyrir 
spítalann. Þó það sé jákvætt að hugað sé að litlum grænum svæðum þá eru 
tækifærin ekki nýtt til fullnustu miðað við þær upplýsingar sem eru aðgengilegar 
á vef nýs spítala (Nýr Landspítali, 2018). Bæði eru grænu svæðin mjög lítil og það 
lítur út fyrir að aðaltorg svæðisins sé aðallega hugsað sem gegnumgangs svæði, 
í það minnsta ekki svæði til endurheimtar. Ekki lítur út fyrir að græna svæðið í 
kringum barnaspítalann verði bætt en það skiptir máli að auðvelt aðgengi sé út í 
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græn svæði svo að þau séu nýtt (Winterbottom og Wagenfeld, 2015).

Landspítalinn við Hringbraut er og mun áfram verða langstærsta eining 
Landspítala Háskólasjúkrahúss. Þar dveljast sjúklingar til lengri eða skemmri 
tíma og eru frá nýfæddum, til háaldraðra einstaklinga. Á spítalanum upplifir fólk 
gjarnan sínar mestu gleði- og sorgarstundir. Á spítalanum má meðal annars 
finna krabbameinslækningadeild, hjarta- og lungnadeild, skurðlækningadeild, 
gjörgæsludeild, barnaspítalann og kvennadeild. Sjúklingar geta verið 
fárveikir í mjög brothættu ástandi, eða að jafna sig eftir skurðaðgerð, í 
krabbameinsmeðferð eða að fæða barn. Það er því bæði mjög fjölbreytt 
viðfangsefni sem verið er að fást við og mjög breiður aldurshópur sem taka þarf 
tilllit til við hönnun heilandi dvalarsvæðis.

Vegna þessarar miklu breiddar og fjölbreytni álítur höfundur að það væri mestur 
hagur fyrir sjúklinga, starfsfólk og aðstandendur að fá tækifæri til að “komast 
í burtu” úr aðstæðum (Kaplan og Kaplan, 1989). Fá dýrmæta endurheimt með 
því að stíga inn í “náttúrulegt” umhverfi þar sem kyrrð og jákvæð truflun hjálpar 
huganum að slaka á. Í svona garði eru engir meðferðarfulltrúar starfandi, aðeins 
þeir sem sjá um að viðhalda garðinum (Winterbottom og Wagenfeld, 2015). 
Endurheimtin gerist af sjálfu sér með því að dveljast í garðinum eins og fram 
kemur í rannsóknum Rachel og Stephen Kaplan (1995). Aðstandendur sjúklinga 
geta oft á tíðum líka verið börn sem eiga erfitt með að dveljast langtímum saman 
inn á sjúkrastofum þar sem lítið er til dundurs og umhverfið oft yfirþyrmandi. 
Heilandi garður getur því einnig verið kærkomin endurheimt fyrir yngstu 
aðstandendurna. Það er því ekki síður mikilvægt að garðurinn sé með pláss fyrir 
frjálsan leik og gleði sem sameinar sjúklinga og aðstandendur. Í heilandi garði 
skiptir verulegu máli að hafa ólík rými sem bæði bjóða upp á einrúm og næði og 
önnur sem eru opnari og ýta frekar undir samskipti eins og Ulrich (1984) bendir 
á í rannsóknum sínum. Mikilvægt er að hafa aðskilið svæði innan garðsins sem að 
starfsfólk getur nýtt sér án þess að verða fyrir áreiti skjólstæðinga. 

Ljóst er að uppbygging nýs spítala á Hringbrautarreitnum er á áætlun og mun 
jarðvegsvinna hefjast á þessu ári (Fréttastofa RÚV, 2018).  Þar af leiðandi liggja 
tækifærin í að vinna út frá núgildandi teikningum (sjá bls. 38) og það er ennþá 
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hægt að þróa heilandi dvalarsvæði inn í þetta deiliskipulag. Aðaltorgið í nýja 
skipulaginu gæti vel verið hannað út frá forsendum heilandi garða og skapað 
þau áhrif sem hér hefur verið farið yfir. Með því að gefa því svæði aðeins meira 
pláss í skipulaginu gæti það aukið áhrif og möguleika garðsins fyrir spítalann. 
Það rými gæti verið megin svæðið en miðgarðarnir og þakgarðarnir geta einnig 
verið minni einingar með ólíka eiginleika eftir þörfum þeirra deilda sem liggja 
að þeim. Þakgarðar á Íslandi eru hins vegar ekki skjólsæl svæði en að sjálfsögðu 
væri hægt að vinna með það. 

                                             ________________________

Grensásdeild er endurhæfingar deild Landspítalans og mun halda áfram 
starfsemi þar. Sambærileg endurhæfingarstarfsemi mun ekki fara fram á 
Landspítalanum við Hringbraut (Bára Hildur Jóhannsdóttir,  munnleg heimild, 
maí, 2018). Fyrir liggja nýjar teikningar frá THG arkitekum að stækkun 
deildarinnar (sjá bls. 40) og hefur deiliskipulag og útlínur nýbyggingarinnar 
verið samþykkt en óvíst er hvenær framkvæmdir muni hefjast (Stefán Yngvason, 
munnleg heimild, maí, 2018). Á fundi með yfirlækni, hjúkrunardeildarstjóra 
og yfirsjúkraþjálfara Grensásdeildar kom fram að mikill áhugi væri fyrir 
uppbyggingu endurhæfingargarðs á lóð deildarinnar (munnleg heimild, maí, 
2018). Áhugi og hugmyndir hefðu verið fyrir hendi í talsverðan tíma án þess 
að farið hafði verið í neina formlega vinnu á því verkefni og við gerð nýju 
teikninganna hafði lóðin ekki verið útfærð. 

Eins og sjá má á myndaseríum á blaðsíðum 42-44 af útivistarsvæðum 
deildarinnar hefur lítið sem ekkert viðhald átt sér stað í langan tíma. Lóðin hefur 
fengið að drabbast niður og er sláandi að sjá niðurníðsluna þegar gengið er 
um lóðina. Það mætti segja að ástandið á þessum svæðum í dag geti verið 
niðurdrepandi og hvorki hvetjandi fyrir sjúklinga né starfsfólk deildarinnar til að 
leita athvarfs í. 
Á deildinni er fólk sem hefur tapað færni og þarf að glíma við margar áskoranir 
og oft á tíðum að læra að lifa og bjarga sér upp á nýtt. Endurhæfingargarðar 
eins og fjallað er um í kafla 4.2. gætu umbylt sjúkra- og iðjuþjálfun á deildinni. 
Miðað við rannsóknir þá gæti þess háttar garður flýtt bata sjúklinga ef þeir gætu 
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stundað endurhæfingu utandyra undir handleiðslu meðferðarfulltrúa (mynd 72). 
Garðurinn opnar fyrir ótal tækifæri þar sem hægt er að vinna að enduhæfingu 
bæði með virki þátttöku í garðinum en er einnig sem staður til að fá andlega 
endurheimt.  Það er áfall að lenda í því að tapa færni. Til að draga úr stressi og 
álagi hjá fólki þá þarf það að hafa tilfinningu fyrir því að hafa áhrif á umhverfi sitt, 
hafa valkosti um ólík rými, hafa tækifæri til hreyfingar og geta upplifað jákvæðar 
truflanir (Ulrich, 1991). Garður getur boðið upp á valkosti um ólík rými, bæði 
opin og umlykjandi, sem geta bæði boðið upp á næði og samverustundir. Einnig 
er mikilvægt að hafa aflokað rými í garðinum þar sem starfsfólk getur fengið 
næði. Í Grensásgarðinum gætu sálfræðingar deildarinnar einnig nýtt sér garðinn 
til samtalsmeðferðar á forsendum ecotherapy (sjá kalfa 3.2.).

Mynd 72. Talþjálfi nýtir plönturnar í garðinum til að hvetja sjúklinginn til að ilma af þeim og tala um 

fegurð blómanna. Stenzel Healing Garden, Portland, Bandaríkin (Marcus Cooper og Sachs, 2014).
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Eins og fram kom í samtali við stjórnendur deildarinnar þá hafa þau einnig áhuga 
á að gera garðinn aðlaðandi fyrir hverfisbúa að leita í (Stefán Yngvason, Sigríður 
Guðmundsdóttir, Ída Braga Ómarsdóttir, munnleg heimild, maí, 2018). Það er því 
mikilvægt að hafa það í huga við hönnun garðsins en það felst mikill ávinningur í 
því að garðurinn geti verið lifandi og eftirsóknarverður staður. 

Ída Braga Ómarsdóttir yfirsjúkraþjálfari Grensásdeildar (munnleg heimild, maí, 
2018) benti á að mikilvægt væri fyrir fólk í hjólastólum og þá sem eru að æfa 
upp færni að geta æft sig á ólíkum og ósléttum yfirborðsefnum til þess að öðlast 
meiri færni og öryggi í að fara út í raunverulegar aðstæður þar sem yfirborðsefni 
geta verið af öllum toga.

Grensásdeild býr svo vel að vera dyggilega studd af samtökunum 
“Hollvinir Grensás” sem hefur það markmið að styðja við, efla og styrkja 
endurhæfingarstarfsemi deildarinnar og hefur komið að ýmis konar 
uppbyggingu fyrir deildina. Stjórnendur bentu á að samtökin gætu haft áhuga 
á að taka þátt í uppbyggingu á heilandi endurhæfingargarði (Stefán Yngvason, 
munnleg heimild, maí, 2018). 

                                             ________________________

Alveg eins og ræstitæknar sjá um að halda rýminu innandyra hreinu þá þurfa 
garðyrkjufræðingar að viðhalda görðum. Það er því mikilvægt að gera ráð 
fyrir þeim kostnaði þegar farið er í uppbyggingu á heilandi görðum. Í tilfelli 
Landspítalans þá gæti stofnunin til að mynda verið með garðyrkjuteymi 
sem sæi um öll græn svæði spítalans. Hins vegar væri einnig hægt að horfa 
í fyrirkomulagið í Hortario´s Garden í Sailsbury Englandi (kafli 4.2.) þar sem 
sjálboðaliðar (sumir fyrrum sjúklingar) vinna undir leiðsögn garðyrkjufræðings í 
viðhaldi garðsins og fá mikla ánægju út úr því (Hortario´s Garden, 2017). 

Í kafla 5 var fjallað um hvað ber að hafa í huga við hönnun garða á norðurslóðum 
þar sem sumur eru stutt og vetur langir. Á norðurslóðum erum við að skýla 
fyrir vindum en ekki sól eins og víða annars staðar og erum að reyna að auka 
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hitastigið í görðunum. Í umfjöllun um hugmyndafræði landslagsarkitektsins 
Piet Oudolf (Oudolf og Kingsbury, 2005) kom fram hvernig hægt sé að skapa 
aðlaðandi garð sem hefur ólíka upplifun allan ársins hring, þar sem plöntur eru 
valdar út frá formi og áferð og fegurð þeirra eftir blómgunartíma dregin fram. 
Þetta er mjög viðeigandi nálgun við hönnun garða á Íslandi.
Eins kom fram að gróðurhús geta spilað mikilvægt hlutverk í heilandi görðum. 
Bæði í garðinum í Alnarp (kafli 4.4.) og í Hortario´s garðinum eru gróðurhús sem 
eru mikið nýtt af sjúklingum og geta einnig verið nýtt til meðferðar eða sem 
fundarstaðir. Það mundi án efa gefa heilandi garði á Íslandi mun betri og meiri 
nýtingu ef að gróðurhús væru hluti af garðinum. 

8. Lokaorð 

Með þessari yfirferð vonast höfundur eftir því að opna umræðuna um áhrifamátt 
heilandi garða og möguleika þeirra á Íslandi. Tækifærin eru til staðar og þó 
að hér hafi verið einblínt á Landspítalann við Hringbraut og Grensásdeildina 
þá hafa allar heilbrigðisstofnanir, dvalarheimili aldraðra og fjölmargir aðrar 
heilsustofnanir ávinning af heilandi görðum. Við hönnun slíkra svæða skiptir 
höfuðmáli að samtal milli stjórnenda stofnana, notenda og hönnunarteymis sé 
gott, þar sem hönnunarteymið þarf að skilja hverjar þarfir notendanna eru og 
hvert markmið svæðisins sé. Þar af leiðandi er ekki eitt módel sem gildir fyrir alla 
heilandi garða. 

Í ritgerðinni var aðallega fjallað um heilandi garða fyrir andlega endurheimt 
og endurhæfingargarða, það eru hins vegar fjölmargar aðrar gerðir af heilandi 
görðum þar sem huga þarf að ólíkum þörfum sjúklinga. Sem dæmi má nefna 
garða fyrir andlega veika einstaklinga, þar hentar til dæmis ekki að hafa listaverk 
sem geta valdið truflandi áhrifum (Winterbottom og Wagenfeld, 2015). Í görðum 
fyrir krabbameinsveik börn skiptir máli að hafa ekki auðveldar smitleiðir eins og 
vatn til að sulla í eða sandkassa, þar sem að ónæmiskerfi þeirra er mjög veikt, 
svo eitthvað sé nefnt. 
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Það er von mín að heilbrigðisráðuneytið átti sig á ávinningi heilandi garða 
fyrir starfsfólk, sjúklinga og aðstandendur á Landspítalanum. Það felst alltaf 
efnahagslegur ávinningur í því fyrir ríkið að halda fólki heilbrigðu og koma fólki 
aftur út í atvinnulífið þegar það er hægt. Heilandi garðar geta stytt legutíma 
sjúklinga, haft mikilvæg áhrif á starfsorku og úthald starfsfólks og bætt líðan 
aðstandenda. 



52

9. Heimildaskrá

Adevia, A., Grahn, P. og Uvnäs-Mobergb, K. (2018). Therapeutic interventions 
in a rehabilitation garden may induce temporary extrovert and/or introvert 
behavioural changes in patients, su ering from stress-related disorders. Urban 
Forestry & Urban Greening, 30. DOI: 10.1016/j.ufug.2018.02.010 

Anna María Pálsdóttir. (2014). The Role of Nature in Rehabilitation for Individuals 
with Stress-Related Mental Disorders. The Alnarp Rehabilitation Garden as 
Supportive Environment. PhD thesis No.45, Swedish University of Agricultural 
Sciences, Alnarp, Svíþjóð.

Ask arkitektar, Bjarni Snæbjörnsson, Kanon arkitektar, Medplan, Teiknistofan 
Tröð, Landark, Efla, Lagnatækni og Norconsult. (2010). Landspítalinn - nýtt 
Háskólasjúkrahús við Hringbraut. Samkeppni um uppbyggingu á Landspítalalóð. 
Sótt af  http://www.nyrlandspitali.is/images/files/samkeppni_um_
frumhonnun/201007-landspitali-greinargerd.pdf 

Barrett, S. (2011, 9.2.). Q&A: Piet Oudolf on Designing a Winter Garden. Sótt af 
https://www.nytimes.com/2011/02/10/garden/10garden.html

BigToys (2018). Elevated Sand Table EC-124. Sótt af https://www.bigtoys.com/
product/elevated-sand-table

Cryan, J.F. og Dinan, T.G. (2012). Mind-altering Microorganisms: The Impact of the 
Gut Microbiota on Brain and Behaviour. Nature Reviews Neuroscience, 13, 701-12.

Erla Þórðardóttir (2012). Nærumhverfi geðdeilda, Gróður er græðandi. Sótt af 
www.skemman.is

Félag Garðplöntuframleiðanda. (e.d.) Plöntuleit. Sótt af http://leita.gardplontur.
is/  



53

Fréttastofa Ríkisútvarpsins (21. maí 2018). Páll Matthíasson. Sótt af http://www.
ruv.is/spila/ruv/frettir/20180521

Friedman, H.S., Silver, R.C. (2007). Foundations of Health Psychology. New York, 
Bandaríkin: Oxford University Press.

Glise, K. (2014).  Exhaustion Disorder - Identification, Characteriazation and Course 
of Illness. Phd thesis, University of Gothenburg, Svíþjóð.

Grensásdeild. Um deildina. Sótt af https://www.landspitali.is/grensasdeild/
forsida/um-deildina/

Grensásdeild. Starfsemi. Sótt af https://www.landspitali.is/grensasdeild/forsida/
starfsemi/

Horatio´s Garden (2017). What we do. Sótt af http://www.horatiosgarden.org.uk/
about-us/what-we-do/

Horatio´s Garden (2015). Horatios Garden on Gardeners World. Sótt af https://
vimeo.com/110160401

Jordan, M. (2015). Nature and Therapy. Understanding counselling and 
psychotherapy in outdoor spaces. New York, Bandaríkin: Routledge. 

Jordan, M. og Hinds, J. (2016). Ecotherapy: Theory, Research and Practice. 
London, New York: Palgrave Macmillan.

Jordan, M. og Marshall, H. (2010). Taking Counselling and Psychotherapy Outside: 
Destruction or Enrichment of the Therapeutic Frame?. European Journal of 
Psychotherapy and Counselling, 12, 345-59.

Kaplan, R. og Kaplan, S. (1989). The Experience of Nature. New York, Bandaríkin: 
Cambridge University Press.



54

Kaplan, S. (1995). The restorative benefits of natue. Journal of Environmental 
Psychology, 15, 169-182.

Kaplan, S. (2001) Meditation, Restoration, and the Management of Mental 
Fatigue. Environment and Behaviour, 33, 480-506. 

Lidwall, U., Olsson-Bohlin, C. (2016). Sjukskrivning för Reaktioner på Svår Stress 
Ökar Mest (Sickness Because of Reactions to Severe Stress Increases the Most). 
Stokkhólmur, Svíþjóð: Försäkringskassan.

Louv, R. (2010). Last Child in the Woods. Saving our children from nature deficit 
disorder. London, England: Atlandic Books.

Mannvirkjastofnun (2017). Byggingarreglugerð. Sótt af: http://www.
mannvirkjastofnun.is/library/Skrar/Byggingarsvid/Byggingarreglugerd/
byggingarreglugerd_med_br_nr_112_2012%20-191017-%C3%A1n%20
atri%C3%B0aor%C3%B0askr%C3%A1r.pdf

Marcus Cooper, C og Sachs, N. (2014). Therapeutic Landscapes, An Evidence-
Based Approach to Designing Healing Gardens and Restorative Outdoor spaces. 
Bandaríkin: Whiley.

McGeeney, A. (2016). With Nature in Mind. The Ecotherapy manual for mental 
health professionals. United States: Jessica Kingsley Publishers. 

Nýr Landspítali (2018). Hringbrautarverkefnið. Sótt af http://www.nyrlandspitali.
is/

Oudolf, P. og Kingsbury, N. (2005). Planting Design. Gardens in time and space. 
London, England: Timber Press. 

Patel, R. (2015, 23.02). Piet Oudolf. Sótt af https://www.iconeye.com/
architecture/features/item/11575-piet-oudolf



55

Pouya, S og Demirel, Ö. (2015) What is a healing garden. Sótt af https://www.
researchgate.net/publication/303923867_What_is_a_healing_garden

Rogers, K. (e.d.). Biophilia hypothesis. Sótt af: https://www.britannica.com/
science/biophilia-hypothesis

Royal National Orthopaedic Hospital (e.d). Patient feedback questionnaire, 
Research into landscape-led rehabilitation strategies. Sótt af https://www.rnoh.
nhs.uk/sites/default/files/downloads/horatios_garden_3_1.pdf

Samsýn (2018). Borgarvefsjá. Sótt af: https://borgarvefsja.reykjavik.is/
borgarvefsja/# 

Stigsdotter, U. A. og Grahn, P. (2002). What makes a Garden a Healing Garden? 
Journal of Therapeutic Horticulture, 13. Sótt af https://www.researchgate.net/
publication/234072230_What_Makes_a_Garden_a_Healing_Garden

Stigsdotter, U. A. og Grahn, P. (2003). Experiencing a Garden: A healing Garden 
for People Suffering from Burnout Diseases. Journal of Therapeutic Horticulture, 
14, 39-49.

The Royal Parks (2018). Diana Memorial Fountain, Hyde Park. Sótt af https://
www.royalparks.org.uk/parks/hyde-park/things-to-see-and-do/memorials,-
fountains-and-statues/diana-memorial-fountain

The Swedish University of Agricultural Sciences. (2015, 26.10.). Research and 
publications. Sótt af https://www.slu.se/en/departments/work-science-business-
economics-environmental-psychology/rehabiliteringstradgarden/research/

Ulrich, R. S. (1984). View through a window may influence recovery from surgery. 
Science, 224 (4647), 420-421.



56

Ulrich, R. S. (1991). Effects of interior design on wellness: Theory and recent 
scientific research. Journal of Health Care Interior Design, 3 (1), 97-109.

UNESCO World Heritage Center. (1988). Sanctuary of Asklepios at Epidaurus. 
Sótt af https://whc.unesco.org/en/list/491

University of Minnesota, Kreitzer, M. (2016). Taking care of  your health and 
wellbeing. What are Healing Gardens? Sótt af https://www.takingcharge.csh.
umn.edu/explore-healing-practices/healing-environment/what-are-healing-
gardens

Winterbotom, D og Wagenfeld, A. (2015). Design for Healing Spaces, 
Therapeutic Gardens. Portland, London: Timber Press. 

World Health Organization (2008). The World Health Report 2008 - primary 
Health Care - Now More Than Ever. Sótt af http://www.who.int/whr/2008/en/



57

9.1. Myndaskrá

Myndir 1. Heilandi garður við spítala. (Marcus Cooper og Sachs. 2014).
Myndir 2. Meðferðarfulltrúi vinnur með skjólstæðingi. (Marcus Cooper og Sachs. 
2014).
Myndir 3. Heilbrigðistarfsmaður tekur hvíld. (Marcus Cooper og Sachs. 2014).
Mynd 4. Breidd göngustíga. (Winterbottom og Wagenfeld. 2015)
Mynd 5. Hæð handriða. (Winterbottom og Wagenfeld. 2015)
Mynd 6. Barn minnist ástvins.  (Marcus Cooper og Sachs. 2014).
Mynd 7. Upphækkuð beð 1. Ljósmynd Donald Frisch. Sótt 30. maí 2018 af http://
peopleplantcouncil.org/2014/04/missouri-botanical-garden-enriching-lives-through-
therapeutic-horticulture/.
Mynd 8. Upphækkað beð 2. Endurhæfingar garður, Stenzel Healing Garden. 
(Marcus Cooper og Sachs. 2014).
Mynd 9. Upphækkað beð 3. Sótt 20.apríl 2018 af https://i.pinimg.com/
originals/80/e5/30/80e5305cc07484d5248406a0291984d0.jpg
Mynd 10. Könnun meðal sjúklinga Hortario´s Garden. Sótt 28.apríl 2018 af Sótt af 
https://www.rnoh.nhs.uk/sites/default/files/downloads/horatios_garden_3_1.pdf
Mynd 11. Könnun meðal sjúklinga Hortario´s Garden. Sótt 28.apríl 2018 af Sótt af 
https://www.rnoh.nhs.uk/sites/default/files/downloads/horatios_garden_3_1.pdf
Mynd 12. Aðgengi sjúkrarúma. (Horatio´s Garden, 2017).
Mynd 13. Samvera. (Horatio´s Garden, 2017).
Mynd 14. Einvera. (Horatio´s Garden, 2017).
Mynd 15. Listmeðferð. (Horatio´s Garden, 2017).
Mynd 16. Gróðurhús. (Horatio´s Garden, 2017).
Mynd 17. Upphækkaður sandkassi. Ljósmynd Richard Duncan. Sótt 1.júní 2018 af 
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-18096-0_32
Mynd 18. Frístandandi sandkassi. Sótt 1.júní 2018 af https://www.bigtoys.com/
product/elevated-sand-table
Mynd 19. Kort af Alnarp garðinum. (Adevia, Grahn, og Uvnäs-Mobergb, 2018).
Mynd 20. Þröngur göngustígur. (Adevia, Grahn, og Uvnäs-Mobergb, 2018).
Mynd 21. Gróðurhús. (Adevia, Grahn, og Uvnäs-Mobergb, 2018).
Mynd 22. The Welcoming garden, Alnarp. (Adevia, Grahn, og Uvnäs-Mobergb, 
2018).



58

Mynd 23. The Meadow, Alnarp. (Adevia, Grahn, og Uvnäs-Mobergb, 2018).
Mynd 24. Hönnun Piet Oudlolf. Ljósmynd Jurgen Becker.  Sótt 5.apríl 2018 af 
https://oudolf.com/photographer/jurgen-becker
Mynd 25. Hönnun Piet Oudolf. Ljósmynd Marianne Majerus. Sótt 5. apríl 2018 af 
https://oudolf.com/photographer/marianne-majerus
 Mynd 26. Hönnun Piet Oudolf, ljósmynd Jurgen Becker.  Sótt 5.apríl 2018 af 
https://oudolf.com/photographer/jurgen-becker
Myndasería 27–32. Hönnun Piet Oudolf, Hauser & Wirth Somerset garðurinn í 
Englandi. Ljósmyndir Heather Edwards (2017). Sótt 20.apríl 2018 af https://www.
gardenista.com/posts/deisgner-visit-piet-oudolf-garden-hauser-wirth-somerset/
Mynd 33. Staðsetningar Landspítala Háskólasjúkrahúss. Höfundur. Kort sótt af 
https://borgarvefsja.reykjavik.is/borgarvefsja/#
Myndir 34 - 39. Umhverfi valinna lóða Landspítalans. Höfundur. Kort sótt af https://
borgarvefsja.reykjavik.is/borgarvefsja/#
Mynd 40. “Græn” svæði Landspítalans við Hringbraut kortlögð. Höfundur. Kort sótt 
af https://borgarvefsja.reykjavik.is/borgarvefsja/#
Myndir 41–42. Lóðir Landspítalans við Hringbraut. Höfundur. Kort sótt af https://
borgarvefsja.reykjavik.is/borgarvefsja/#
Mynd 43. Diagram úr vinningstillögu um nýjan Landspítala. (Ask arkitektar ofl. 
2010).
Mynd 44. Afstöðumynd úr vinningstillögu um nýjan Landspítala. (Ask arkitektar ofl. 
2010).
Mynd 45. Umhverfi Grensásdeildar. Höfundur. Kort sótt af https://borgarvefsja.
reykjavik.is/borgarvefsja/#
Mynd 46. Grunnur, útlínur af stækkun Grensásdeildar (THG arkitektar). Kortlagning 
útivistarsvæða (Höfundur). 
Myndasería 47–57. Dvalarsvæði sunnan við Grensás byggingu. Ljósmyndir höfundur 
(maí 2018).
Myndasería 58–64. Aðkoma og grasflöt, Grensás.  Ljósmyndir höfundur (maí 2018).
Myndasería 65–71. Dvalarsvæði autan við Grensás byggingu. Ljósmyndir höfundur 
(maí 2018).
Mynd 72. Talþjálfi og sjúklngur. (Marcus Cooper og Sachs. 2014).
Mynd 73. Hvönn. Sótt af
Mynd 74. Snjóber. Sótt 20. apríl 2018 af https://www.prairienursery.com/store/
native-plants/for-clay-soils/white-snowberry-symphoricarpos-albus#.WunfetPRCRt



59

10. Viðauki – plöntulisti

Hér er plöntulisti yfir fjölæringa og einstaka runnategundir sem hafa fallegan 
vetrarstrúktúr, fræhylki, eru hálfsígrænar eða sígrænar miðað við íslenskar 
aðstæður (mynd 73-74). Listinn var unninn í samvinnu við Sigríði Emblu 
Heiðmarsdóttur (munnleg heimild, maí 2018), ráðgjafa í fjölæringum, með 
hliðsjón af plöntulistum frá Piet Oudolf og Noel Kingsbury (Oudolf og 
Kingsbury, 2005) og Samson B. Harðarsyni (munnleg heimild, september 2016), 
lektor við Landbúnaðarháskóla Íslands og ásamt því var stuðst við upplýsingar 
í plöntuleit Félags garðplöntuframleiðanda (Félag garðplöntuframleiðanda, 
e.d.). Plöntulistar Oudolf og Kingsbury (Oudolf og Kingsbury, 2005) eru mjög 
áhugaverðir en eru hins vegar ekki með loftslag á norðurslóðum í huga svo 
þess vegna var þessi listi unninn. Hafa verður í huga að aðstæður og skjól spila 
alltaf mikið inn í hvernig plöntur standa á veturna svo það sem gengur í einum 
garði gengur kannski ekki í þeim næsta. Þarf af leiðandi þarf stöðugt að vera að 
endurskoða og bæta eins og Oudolf gerir í sínum görðum. Ákveðið var að vera 
ekki að telja upp sígrænar tegundir þar sem að það er auðveldara að nálgast 
lista yfir þær.

Íslenskar tegundir:

Vallhumall - Achillea millefolium
Hvönn - Angelica archangelica
Vetrarblóm - Saxifraga oppositifolia
Beitilyng - Calluna vulgaris
Fjalldalafífill - Geum rivale
Njóli - Rumex longifolius

Fjölæringar með fallegan strúktúr fram eftir vetri og/eða fræhylki: 

Alpaþyrnir - Eryngium alpinum
Alpaþyrnir “Superbum” - Eryngium alpinum ‘Superbum’
Flatþyrnir - Eryngium planum
Broddþyrnikollur - Echinops exaltatus
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Purpuraþystill - Cirsium heterophyllum
Vatnsberi - Aquilegia vulgaris
Sveipstjarna - Astrantia mjaor - Roma
Bronslauf - Rodgersia podophylla
Dílatvítönn - Lamium maculatum - Beacon Silver
Nýrnajurt - Pulmonaria saccharata - Sissinghurst white (ATH!)
Slöngusúra - Persicaria bistorta ssp. carneum
Geitaskegg - Aruncus diocius
Prestabrá - Leucanthemum
Síberíuhumall - Achillea sibirica var. pulchra
Rósavallhumall - Achillea millefolium ‘Colorado’
Mjaðarhumall - Achillea filipendulina
Musterisblóm - Astilbe x arendsii (margar tegundir)
Kínablóm - Astilbe chinensis (margar tegundir) 
Skrautkollur - Knautia macedonica
Indánakrans - Monarda didyma
Engjakollur - Stachys monnieri
Freyjugras - Thalictrum aquilegifolium (Album)
Kóngakyndill - Verbascum longifolium

Þekjandi hálfsígrænar tegundir:

Hélurifs - Ribes laxiflorum
Bergflétta - Hedera Helix (sígræn)
Lambseyra - Stachys byzantina
Ilmblágresi - Geranium macrorrhizum
Hörpulauf - Vinca minor
Breiðumispill - Cotoneaster dammeri ‘Skogholm’ (sígrænt)

Hálf sígrænir fjölæringar:

Hjartasteinbroti - Bergenia 
Hörpulauf - Vinca minor
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Vetrarneisti - Pachysandra terminalis
Urðargull - Chiastophyllum oppositifolium

Grös sem hafa strúktúr að vetri til:

Japansstör - Carex morrowii ‘Ice Dance’
Lundahæra - Luzula sylvatica
Garðahálmgresi - Calamagrostis acutifolia - Karl forester og Overdam

Hnoðrar hálfsígrænir eða með strúktúr:

Helluhnoðri - Sedum acre
Ljósihnoðri - Sedum album 
Berghnoðri - Sedum reflexum
Klappahnoðri - Sedum anacampseros

Runnar:

Snjóber - Symphoricarpos albus var. laevigatus - Svanhvít
Sveighyrnir - Cornus stolonifera
Mjallhyrnir - Cornus alba

Mynd 73. Hvönn í vetrarbúningi. Mynd 74. Snjóber að vetri til.
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