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

Udvikling af dynamisk virtuelt hospital

Projekt titel

Formidling af eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Dato + version

06.06.12 version 0.4. – detaljeret projektbeskrivelse

Godkendelse

Version 0.3. godkendt af styregruppen den 16. december 2011.

1.2: Projektansvarlige
Projektledende region
eller gruppe

Danske Regioner

Deltagende regioner

Alle fem regioner

Projektleder

Marlene W. Würgler, seniorkonsulent i Danske Regioner, 35 29 81 06,
mww@regioner.dk

Projektgruppe

Hans Husted Hansen, arkitekt, Region Nordjylland
Trine Rørmose, ingeniør, Region Nordjylland
Jane Brandstrup, specialkonsulent, Region Midtjylland
Thorkild Hjort, arkitekt, Region Midtjylland
Claus Roikjer, projektchef, Nyt Hospital Nordsjælland, Region Hovedstaden
Morten Rasmussen, innovationskonsulent, Region Hovedstaden
Henrik Bendix Olsen, projektchef, GAPS, Region Sjælland
Inger Kafton, arkitekt, Region Syddanmark
Birgitte Eriksen, sygehusplanlægger, Region Syddanmark

Detaljeret Projektbeskrivelse_virtuelt_hospital_06 06 12

2
Marlene W. Würgler

31-05-2012

2: Projektbeskrivelse
Formål

Formålet er for det første at levere inspiration til byggeprojekter ved virtuelt at
formidle eksempelsamlingen om best practice på rumniveau i en underside på
Godtsygehusbyggeri.dk.
For det andet er formålet at styrke systematisk læring på tværs af regionerne
ved at formidle erfaringer om klinikernes reaktioner på en evt. mock-up af de
pågældende rum i eksempelsamlingen.

Mål og leverancer

Målet er, at der udarbejdes en underside til Godtsygehusbyggeri.dk, hvor best
practice eksempelsamlingen formidles. Undersiden skal formidle best practice
eksempelsamlingen på en nem og overskuelig måde. Undersiden skal deles op
i forskellige kategorier som f.eks. rumtype, lokalitet, rådgivere og kronologi.
Klikker man f.eks. på kategorien ”op-rum”, får man vist det antal best practice
eksempler, der er inden for denne kategori.
Eksempelsamlingen formidles via:
- Tekstbeskrivelse/pdf fra best practice eksempelsamlingen.
- Visualiseringer og tekst, der forklarer hvorfor rummet ser ud, som det
gør.
- Situationsplan og afsnitsplan.
- Billeder af mock-ups af et best practice rum sammen med tekst om,
hvordan klinikerne har reageret på mock-up’en.
- Når en best practice rumtype er taget i brug, lægges billeder og evt.
film af rummet på undersiden sammen med en tekst, der redegør for
klinikernes evaluering af rummet.
Hovedleverance:
En ny underside til Godtsygehusbyggeri.dk, der via tekst, plantegninger og
visualiseringer formidler:
- best practice eksempelsamlingen på en brugervenlig måde
- klinikeres reaktioner på en evt. mock-up af et best practice rum
- billeder eller evt. film af færdige best practice rum, der er taget i brug og en
kort tekst om klinikernes evaluering af rummet.
Underleverancer:
- Nedsættelse af tværregional projektgruppe
- Udarbejdelse af detaljeret projektbeskrivelse
- Specifikation af krav og behov til udarbejdelse af ny underside til
Godtsygehusbyggeri.dk
- Udbud af opgaven om udvikling af underside til relevante leverandører
- Indgåelse af kontrakt med leverandør
- Samarbejde med leverandør om at udvikle undersiden, f.eks. via
workshop forløb.
- Udvikling af strategi for opdatering af undersiden; herunder fordeling
af ansvar for opdatering
- Pilottest af underside
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Afgrænsning

Udvikling af kommunikationsstrategi for at få udbredt kendskabet til
undersiden
Løbende samarbejde med projektgruppen for pejlemærket om best
practice på rumniveau.

Projektet beskæftiger sig udelukkende med at formidle de rum og områder,
som pejlemærket om best practice har valgt at fokusere på:
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. Endvidere indgår emnerne træningskøkken og integreret åben-lukket funktion.

Fremgangsmåde/metode

Undersiden udvikles i tæt samarbejde med en leverandør. Projektgruppen involveres i udviklingsprocessen.

Succeskriterier

Formålet er opfyldt, når medarbejdere, ledere og rådgivere i regionernes byggeprojekter hurtigt og nemt kan finde relevant inspiration om best practice på
rumniveau på Godtsygehusbyggeri.dk. Og når samme gruppe kan lære af andres erfaringer om brugernes reaktioner på mock-ups af best practice rum.

Perspektiver for videre
Ved afslutning af projektet kommer projektgruppen med en række anbefalinudvikling af pejlemærket ger til, hvordan den virtuelle formidling af best practice eksemplerne kan videreudvikles i et nyt projekt (fase 2). Det kan f.eks. være i form af tilføjelse af 3D
modeller og en temaboks med tekst om aktuelle tendenser inden for sundhedsbyggeri.
Forudsætninger og afhængigheder

Der er en afhængighed til pejlemærket om etablering af aktuel best practice på
rumniveau. Projektlederen deltager også i arbejdet med pejlemærket om best
practice på rumniveau, så der sikres koordinering mellem de to pejlemærker.

Tidsplan og budget

Projektet starter 01.01.2012 og slutter, når der er etableret en underside på
Godtsygehusbyggeri.dk, hvor best practice eksempelsamlingen formidles og
løbende opdateres.
Projektet sigter mod at have den nye underside på Godtsygehusbyggeri.dk klar
i løbet af efteråret 2012.
Estimeret budget for udvikling af underside til Godtsygehusbyggeri.dk er
150.000 kr. ekskl. moms
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