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Konstfakta

  ECMO står för Extra Corporeal Membran Oxygenering, kortfattat betyder det att man 
syresätter blodet med en konstgjord lunga så att lungorna och/eller hjärtat får vila och läka. På 
ECMO Centrum Karolinska behandlas patienter med tillfällig svikt i lungor och/eller hjärta där 
traditionell intensivvård inte räcker till för att rädda patientens liv. Anledningen till att hjärta 
och lungor sviktar kan till exempel vara en svår lunginflammation eller blodförgiftning.



Se fler projekt och 
bilder på 
www.kultur.sll.se

Konstnärlig rådgivare: 
Margareta Röstin
Mer information: 
Renée Lord, projektledare 
renee.lord@kultur.sll.se

  När Stockholms läns landsting bygger 
om eller bygger nytt avsätts en del av 
bygginvesteringen till konstnärlig gestaltning. 
Hur resurserna fördelas, till vad, och vilka 
konstnärer som får uppdrag bereds av en 
arbetsgrupp. Den kan bestå av representanter 
från personalgruppen, konstrådgivare, arkitekt 
och husets förvaltare samt en konstsakkunnig 
projektledare från kulturförvaltningen. 
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Fotografen Jeppe Wikström har gestaltat 
personalrummet med fotografier av stilla hav och 
kobbar i Stockholms skärgård. Fotografierna är 
monterade i ljusboxar för att ge illusion av fönster. 
Bilderna ger en meditativ utsikt för personalen. 
Jeppe Wikström är en av Sveriges mest framstående 
naturfotografer och har skildrat havet och skärgården 
i en mängd böcker och tidskrifter.

Skulptören Roland Haeberlein har gjort 
utsmyckningen ”Morotsdröm” som är placerad på 
bergväggen utanför personalrummet. Motivet är 
två kaniner i betong som mumsar på varsin morot. 
Skulpturerna är monterade på en sprängsten som 
har fästs tillbaka på berget där den kom från. Roland 
Haeberlein har ett mycket eget uttryckssätt. Han 
återanvänder gamla möbler och träobjekt, sågar 
itu dem och sätter ihop bitarna till nya skulpturer. 
Hans konst finns representerad på Moderna museet 
och Göteborgs konstmuseum. Han har även gjort 
flera offentliga utsmyckningar runt om i Sverige, 
bland annat i Stockholm på Mosebacke torg, 
Medborgarplatsen och Fatbursparken.

Roland Haeberlein och Rolf Steinberg har tillsammans 
gjort utsmyckningen ”Haren och sköldpaddan”, som 
nu får en ny placering utanför lekterapin. Andra 
konstverk som fått ny placering är en serie kaktusar i 
emalj av Susan Gillhög och emaljen “Sköld” av Gerd 
Melén samt oljemålningen “Stilleben Gustavsberg” av 
Cecilia Larsson.
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