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Projektbeskrivelse: Pejlemærker for
vidensdeling om sygehusbyggeri
1: Projektbasis
1.1: Projektidentifikation
Pejlemærke

6. Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Projekt titel

Eksempelsamling for rumindretning

Dato + version

25-05-2011 0.1
…
0.x frem til godkendelse.
1.0 ved godkendelse i styregruppe for vidensdelingsprojekt
1.x ved revisioner efter godkendelse.

Godkendelse

14. juni 2011

1.2: Projektansvarlige
Projektledende region
eller gruppe

Region Syddanmark

Deltagende regioner

alle

Projektleder

Kurt Smedegaard Larsen og Inger Kafton, Region Syddanmark
Kurt.Smedegaard.Larsen@regionsyddanmark.dk 29201646
Inger.Kafton@regionsyddanmark.dk 29201488

Projektgruppe

Navn, stilling, e-mail og mobil.

Projektleder/kontaktperson kan evt. indsætte diagram med forslag til projektorganisationen.
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2: Projektbeskrivelse
Formål

Projektet gennemføres for at indsamle erfaringer på rumindretning til brug for
planlægning og opførelse af fremtidigt byggeri inden for sundhed og psykiatri.

Mål og leverancer

Når projektet er afsluttet, er følgende opnået:
- Hovedleverance
Ved projektets slutdato leveres en eksempelsamling med eksempler på rumindretning i nye sygehuse fra alle regioner. Eksempelsamlingen vil give et struktureret overblik over allerede etablerede rum på landsplan.
- Underleverancer
Eksemplerne opdeles i to grupper for henholdsvis somatik og psykiatri. Følgende temaer behandles for hver gruppe/på rumniveau: Tilgængelighed, udstyr/teknik, sikkerhed, hygiejne, lys og lyd samt indeklima.
Følgende rumtyper skal indgå i eksempelsamlingen for somatikken:
Badeværelse, 1-sengsstue, intensivstue, ambulatorium, OP-stue, gangarealer.
Følgende rumtyper skal indgå i eksempelsamlingen for psykiatrien:
Sengestue, badeværelse. Her skelnes mellem bariatriske og ikke-bariatriske
patienter. Endvidere indgår emnerne træningskøkken og integreret åbenlukket funktion.

Afgrænsning

Projektet leverer ikke entydige, faste standarder, der skal efterleves i alle regioner for det fremtidige byggeri.

Fremgangsmåde/metode Region Syddanmark forestår udarbejdelse af en fælles skabelon, der godkendes
i projektgruppen og derpå forelægges styregruppen forud for udsendelse til
alle regionale tovholdere.
Hver region leverer sine eksempler i tekst og illustrationer indarbejdet i den
fælles skabelon.
Alle eksempler skal godkendes internt i den pågældende region, inden materialet afleveres til projektlederen i Region Syddanmark.
Region Syddanmark forestår sammenskrivning, opsætning og redigering af det
samlede materiale. Det færdige udkast godkendes af projektgruppen og forelægges herefter i styregruppen.
Succeskriterier

Materialet anvendes i praksis som inspiration og basis for planlægning og projektering af fremtidige byggerier.
Eksempelsamlingen skal være lettilgængelig og operationel for såvel bygherre
som rådgiver, fx i form af bilagsmateriale til programoplæg og byggeprogrammer.

Forudsætninger og af-

Nationale krav (lovgivning, aftaler etc).
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Eksempelsamlingen skal bestå af opførte byggerier/byggerier under planlægning og herunder gerne på baggrund af prøveopstillinger (mock-ups).
Alle eksempler skal have opnået en godkendelse/forhåndstilkendegivelse af
Arbejdstilsynet.

Tidsplan, milepæle og
opfølgning

Opstart august 2011 med forventet udgivelse af eksempelsamling, 1. udgave
september 2012.
Milepæle for projektets leverancer:
Oktober 2011 – skabelon for indsamling af eksempler udarbejdet og godkendt i
projektgruppe og styregruppe.
Februar 2012 – eksempler fra alle regioner er godkendt og fremsendt til Region
Syddanmark (fremsendes successivt så vidt muligt)
Juni 2012 – færdigt udkast fra Region Syddanmark godkendes i projektgruppen
og forelægges styregruppen.
September 2012 – Godkendt eksempelsamling, 1. udgave.
Opfølgning:
Eksempelsamlingen opdateres herefter løbende i takt med erhvervelse af nye
erfaringer fra byggeprojekter.

De enkelte felter kan suppleres med bilag efter behov.
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