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1.
1.1

Generel beskrivelse

Vision
I Hospice Sydfyn er det visionen, at livet skal være nærværende i den sidste tid. Omsorg, kvalitet og
personlig kontinuitet er derfor funktionsbærende overskrifter for virket i Hospice Sydfyn.
De fysiske rammer skal med sin arkitektoniske kvalitet understøtte dette og tage hensyn til både
funktioner og stemninger, samt individualitet blandt patienter og pårørende.
Det er visionen at uddannelse af personale og frivillige prioriteres højt og bliver en integreret del af
Hospice Sydfyns virke.

1.2

Historisk baggrund
Den 14. januar 2009 blev Støtteforeningen for Hospice Sydfyn stiftet med det formål at udbrede
kendskabet til hospicetanken i almindelighed og indsamle midler til oprettelse af den selvejende
institution Hospice Sydfyn.
Allerede i marts samme år gav regionsrådsformand Carl Holst tilsagn om, at regionsrådet i Region
Syddanmark ønskede at støtte et hospice på Sydfyn.
Der drives i forvejen 4 hospicer i Region Syddanmark. De er placeret i Haderslev, Esbjerg, Vejle og
Odense. Imidlertid er der en skæv fordeling set i forhold til befolkningstal, idet der på Fyn er 1
hospiceplads pr. 40.000 indbyggere i modsætning til 1 hospiceplads pr. 20.000 indbyggere i den
øvrige del af Region Syddanmark. På den baggrund vil det være oplagt at placere et hospice på
Sydfyn.
I september 2009 afsatte regionsrådet for Region Syddanmark på budgettet for 2010 1 million kr. til
opstartsomkostninger, mens der i årene fremover er afsat midler til driften.
Der har igennem hele forløbet været stor interesse og opbakning fra dels lokalbefolkningen og dels de
sydfynske kommuner, så foreningen efter et år havde ca. 900 medlemmer.
I løbet af 2009 lykkedes det støtteforeningen at få indsamlet midler til stamkapital i den selvejende
institution, så den selvejende institution Hospice Sydfyn kunne stiftes på årsdagen for stiftelsen af
støtteforeningen, altså den 14. januar 2010.
Bestyrelsen for den selvejende institution Hospice Sydfyn startede med at søge efter en egnet
placering. Regionen krævede, at hospice skulle ligge centralt med gode adgangsforhold, også med
offentlig transport. Herudover skulle afstanden til et sygehus ikke være for stor. Desuden måtte det
gerne have en smuk beliggenhed.
Der stiles efter at kunne placere Hospice Sydfyn i det naturskønne, og samtidig bynære, område ved
Tankefuld med udsigt til Egense Ås.
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1.3

Idé og virkegrundlag for Hospice Sydfyn
Hospice Sydfyn tager sig af mennesker med uhelbredelige sygdomme i livets slutfase, hvor der er
brug for en særlig indsats for at gøre tiden tålelig og indholdsrig for den syge og de pårørende.
Der skal primært gives plads for livet og en værdig udgang fra dette med et minimum af smerter.
Der er i Hospice Sydfyn plads til mennesker af alle etniske, sociale og religiøse oprindelser. Det er den
enkelte, der afgør, hvor meget troen og dens udøvelse skal fylde i denne fase af livet. Hospice skal
understøtte dette ønske.
Hospice skal af hensyn til patienten, de pårørende og personalet være medvirkende til at skabe
livsindhold i den sidste tid. Døden er naturlig udgang, men må ikke dominere begivenheder og
aktiviteter i Hospice.
Humor indgår, hvor det kan hjælpe til forståelse og lettelse. Tonen er fri, men ansvarsfuld og med
respekt for den enkelte patient.
Omsorg og personlig kontinuitet i hele forløb er de funktionsbærende overskrifter for virket på Hospice
Sydfyn. Der forventes et engagement af de ansatte ud over den rene faglighed.
Hospice er dels bygningens fysiske rammer og dels indholdet i disse rammer. Der er i egentlig og
overført betydning højt til loftet. Rum, lys og sanseindtryk skal udfordre, optage og stimulere til
samvær og nærhed, men også give plads til private rammer for patienten og dennes pårørende. Der
skal være et klart udtryk for, at livet er nærværende og aktiviteter i og omkring hospice er velkomne.
Bygningerne der danner rammerne om hospice skal understøtte:
• aktiviteter der nødvendigvis skal foregå
• sociale og kulturelle aktiviteter
• samspillet med livet og aktiviteter udenfor
• der må hellere være synlige og hørbare aktiviteter end tavshed i nærheden
• direkte kontakt mellem patienter og behandlere
Bygningerne skal i videst mulig omfang drage nytte af de rammer, der kan tilbydes i området:
• nærhed til naturområder med mulighed for spadsereture
• udsigt til smuk natur fra alle værelser
• let adgang med nærhed til offentlig transport
• ligge med nærhed til by med dens aktiviteter (restauranter, offentlige kontorer og butikker)
• skal falde naturligt ind i omgivelserne
• skal energimæssigt og designmæssigt forsøge at leve op til tidens ønsker om begrænset
anvendelse af energiressourcer
• skal i sit udtryk leve op til Hospice Sydfyns ønske om at fremstå kvalitetsmæssigt,
designmæssigt samt praktisk i et på en gang tidløs og samtidssvarende udtryk. Hospice skal
på én og samme tid virke hjemligt, og samtidig være en arbejdsplads, med de krav det stiller
• hospice opføres i gedigne materialer
• der skal være frisk luft overalt og mulighed for at regulere temperaturen individuelt på stuerne
• de kvadratmeter, der bygges, skal bruges hver dag, hvilket betyder, at lokalerne til fælles
brug, skal kunne anvendes fleksibelt

1.4

Personale
Alle ansættelser sker efter opslag og udvælgelse sker efter professionelle ledelsesmæssige
principper.
Det tilstræbes, at der er et bredt aldersmæssigt udsnit blandt såvel ansatte som frivillige, ligesom
ligelig kønsfordeling er ønskelig.
Det faglige niveau skal være højt, men det er også vigtigt, at man som ansat og leder forstår at
tilpasse sig de hospicemæssige forhold med fokus på lindring, omsorg, sikring af det private og den
personlige integritet.
Omsorg er velkommen, mens omklamring ikke er. Der skal være stor respekt om den enkelte patient
og dennes ønsker.
Et højt professionelt miljø er i højsædet. Tvister må ikke præge omgangstonen.
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Der skal være kontinuitet i såvel pleje som smertebehandling og socialrådgivning.
Leder og ansatte på Hospice Sydfyn er den vigtigste ressource og viden, udvikling og stabilitet er
afgørende for, at vi kan give patienten og dennes pårørende den bedst mulige behandling.
PERSONALEGRUPPER
Der forventes normeret 30 brutto stillinger fordelt i følgende faggrupper:
• sygeplejersker
• afdelingssygeplejerske (souschef)
• hospiceleder
• sekretær
• økonomaer / køkkenassistenter
• serviceassistenter
• servicemedarbejder (pedel)
• frivilligkoordinator
Der forventes indgået samarbejdsaftale med palliativt team og andre om følgende faggrupper:
• socialrådgiver
• psykolog
• fysioterapeut
• musikterapeut
• læge
• præst
I gennemsnit vil der være mellem 15 og 30 personaler til stede.
I dagtimerne forventes der at være 6 sygeplejersker til stede, i aftentimerne 4 og om natten 2.
Endelig normering fastlægges senere.
Organisationsdiagram – foreløbigt princip:
SYGEPLEJERSKER
BESTYRELSEN HOSPICE SYDFYN
ØKONOMA

HOSPICELEDER
SEKRETÆR
DET PALLIATIVE
TEAM

SOUCHEF

KØKKENASSIST.
RENGØRINGSASIST.
PEDEL
FRIVILLIGKOORDINATOR

DE FRIVILLIGE

SOCIALRÅDGIVER
PSYKOLOG
TERAPEUTER
LÆGE
PRÆST

DET PALLIATIVE TEAM
Det palliative team, der varetager smertebehandling og symptomlindring (tager sig af ”hele patienten”),
skal ikke have fysisk base på Hospice Sydfyn. Teamet vil have opgaver udenfor hospice - på
sygehusene, i private hjem ect.
For at bevare den høje faglighed vil det være en fordel, at personalet, tilknyttet det palliative team,
også har andre ikke hospice relaterede arbejdsopgaver.
DE FRIVILLIGE
Pleje, omsorg, træningsfunktioner mv. varetages alene af de ansatte, men ved inddragelse af de
frivillige vil det være muligt at yde støtte til de praktiske opgaver (dække bord, passe have, deltage i
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kulturelle arrangementer, gåture med patienten, højtlæsning, holde i hånd, sørge for blomster mv.) og
skabe sociale relationer til lokalsamfundet.
Både personalet og de frivillige skal være professionelle; en frivilligkoordinator deltager i udvælgelse
af de frivillige, forestår uddannelse og tilrettelæggelse af deres arbejde.
Det er ønskeligt med både aldersspredning og en ligelig fordeling imellem køn blandt de frivillige, så
patienter og pårørendes individuelle behov kan tilgodeses. Kulturelle arrangementer som koncerter,
oplæsning, foredrag, mindre teaterforestillinger eller f.eks. gymnastikopvisninger kan være med til at
bringe flere aldersgrupper ind i hospice.
UDDANNELSE
I Hospice Sydfyn vil vi prioritere uddannelse højt. Det gælder både uddannelse af personale og
uddannelse af de frivillige! Kompetenceudvikling er forudsætningen for at kunne tilbyde kvalitet og
helhedsorienterede tilbud for patienter og pårørende. Den nyeste viden skal integreres i behandlingsog omsorgsarbejdet på Hospice Sydfyn.
Det er visionen, at personale og frivillige er aktive i interne udviklingsprojekter og forskningstiltag.
Hospice Sydfyn vil være internt og eksternt aktiv med uddannelsesopgaver for andre hospices og
palliative afsnit. I den udstrækning, der er brug derfor, vil Hospice Sydfyn deltage i nationale og
internationale multicenter studier og protokoller, i nært samarbejde med det palliative team på OUH og
Svendborg Sygehus.
Til en hver tid kommer patientplejen og behandlingen i første række.

1.5

Den lægelige indsats
Den syge på hospice er indlagt og skal have adgang til læge med kompetencer på palliationsområdet.
Medicinering, ordination, administration og dispensering er som på et sygehus og underlagt de
samme regler for opbevaring og journalføring.
Patientens egen læge er velkommen på hospice, men har ikke ordinationsret.
Den lægelige tilknytning til hospice sikres bedst ved nærhed til det stedlige sygehus, og om muligt skal
der for patienten tydeligt fremgå tryg kontinuitet fra tiden før hospice opholdet til livets afslutning eller
til de enkelte tilfælde, hvor udskrivning til hjem finder sted.
Det tilstræbes, at der indgår flere læger i en turnuslignende tilknytning. Dermed gives mulighed for, at
patienter, hvis kemi passer dårligt med én læge, kan få glæde af en anden. Derudover kan hospice
lægerne få inspiration fra andre funktioner ved at behandle patienter på sygehuse og, som en del af
det palliativt team, behandle cancerpatienter hjemme. På denne måde sikres kontinuitet i patientens
oplevelse af lægefagligt nærvær.
Der skal tilrettelægges, så mest muligt er afklaret i dagtid, men der skal også være mulighed for at få
kontakt med læge på andre tidspunkter, eksempelvis helligdage, ferier mv.
Den syge skal på lige fod med andre patienter have adgang til sygehusets faciliteter med
laboratorium, undersøgelser og evt. kirurgi eller anden behandling (stråle eller kemoterapi), men det er
afgørende, at fokus er på lindring. Hvor der er mulighed for helbredelse er Hospice-indlæggelse ikke
en mulighed.
Hospice Sydfyn skal råde over tilstrækkeligt apparatur og utensilier, som for at være opdaterede
forventes at indgå i en rotation med nærmeste sygehusenhed.

1.6

Indlæggelser
Målgruppen er uhelbredeligt syge i livets slutfase, som har erkendt deres situation.
En del af patienterne kan med fordel være personer, som har brug for en kortere indlæggelse til
opretning ernæringsmæssigt og til justering og stabilisering af en smertetilstand for så siden at kunne
vende tilbage til eget hjem.
Enkelte patienter vil ikke have cancersygdomme, men lidelser f.eks. i centralnervesystemet, som vil
sætte dem ude af stand til at trække vejret. Er det fravalgt at udstyre patienten med hjemmerespirator
vil hospice-ophold kunne være en mulighed.
Der bør tilstræbes en tæt visitation af patienter, idet det er hospiceleder (eller souschef),
hospicelægen og det palliative team, der forestår fordelingen af ophold.
Stabilisering:
Op mod 20 % af indlæggelserne forventes at være af stabiliserende karakter, med fokus på ernæring,
smertelindring og øvrig medicinering, for atter at kunne komme tilbage til eget hjem.
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Egentlige aflastningspladser er forbeholdt det kommunale tilbud.

1.7

Projektorganisation
Hospice Sydfyn er en selvejende institution med følgende bestyrelsesmedlemmer:
• Edel Nielsen, formand hospicebestyrelsen
• Herdis Hanghøi, næstformand
• Carl Aage Jensen
• Jørgen Andersen
• Jakob Westergaard-Nielsen
• Ib Thorseng
• Medarbejderrepræsentant, når hospice er i drift
• Repræsentant fra Region Syddanmark
Det herunder nedsatte byggeudvalg består af følgende medlemmer:
• Ib Thorseng, bestyrelsesmedlem
• Jørgen Andersen, bestyrelsesmedlem
• Povl Erik Hansen, medlem af støtteforeningens bestyrelse
• Claus Nielsen, Region Syddanmark

ORGANISATIONSDIAGRAM
DEN SELVEJEDE INSTITUTION
HOSPICE SYDFYN

BYGGEUDVALGET
HOSPICE SYDFYN

-

BYGHERRERÅDGIVER
Claus Nielsen, Region Syddanmark
Arkitekt M.A.A. Charlotte Folke

BYGHERRELEVERANCER
- IT
- Løst inventar
TOTALENTREPRENØR

MYNDIGHEDER
ARKITEKR

INGENIØR

FAGENTREPRENØR

FAGENTREPRENØR

FAGENTREPRENØR

FAGENTREPRENØR

FAGENTREPRENØR

1.8

Overordnede arealkrav
Bygningen skal indeholde ca. 1.800 m²; funktionerne fremgår af afsnit 2.

1.9

Budgetramme
Samlet budgetramme i alt kr. 34 mio.
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HOSPICE SYDFYN
SAMVÆR - NÆRHED - DIALOG - FÆLLESSKAB - PRIVAT
FLEKSIBILITET - SKABE RUM FOR INDIVIDUALITET
FORM - FUNKTION - RUMFORLØB
INSPIRATION - KUNST - LYS - LYD - FARVER
RO - TRYGHED - VÆRDIGHED - SANSER - STEMNING

2.
2.0

Funktionelle krav

Generelt
Som rammer for Hospice Sydfyn ønskes en indbydende bygning, der med sin arkitektur understøtter,
at livet er nærværende! Arkitekturen skal tale til sanserne - være smuk og nutidig, forholde sig til sine
omgivelser, være indbydende og kvalitetsbevidst. Der skal lægges vægt på sanseindtryk, så rum,
rumforløb, lys og farver stimulerer til nærvær og samvær, men også skaber private rammer for den
syge og dennes pårørende.
Der skal være fokus på ”helbredende -” og evidensbaseret design, samt miljørigtig projektering for evt.
opnåelse af et 0-energihus udført med så stor grad af svanemærkede materialer som muligt.
I hospice arbejdes med kontraster i stemninger:
• Liv - Død
• Offentligt – Privat
• Åbent – Omsluttende (lukket)
• Formelt - Uformelt
• Fred og fordybelse – Aktivitet og socialt samvær
• Energisk – Roligt
• Orden – Uorden
• Fast – Fleksibelt
• Lyst - Mørkt
• Upersonligt – Personligt
Hospice er ikke et sygehus - institutionspræg skal undgås!
Materialer skal være stoflige og af høj kvalitet.
Gulvbelægning kunne f.eks. være træ.
Hospicets funktioner skal opdeles i mindre enheder, så
arealer ikke bliver for store, men der skabes en intim og
personlig stemning.
Der skal være fokus på dufte og lyde – dufte og lyde der kan
associeres med et hospital skal fjernes eller dæmpes.

INSPIRATION
KUNST

Lys og luft er essentielt – der skal være højt til loftet, dvs.
gerne rumhøjde på 2,70 m.
Transparens igennem dele af bygningen (fællesområder) vil
være med til at signalere åbenhed, samt give lys og luft.
Kunst skal integreres i arkitekturen. Der skal i
konkurrenceforslaget angives, hvor og i hvilken form kunst
kan indgå. Det kan være alt fra f.eks. skulptur eller
vandkunst i landskabet til maleri eller glaskunst i bygningen.
Det er visionen efterfølgende at udskrive en konkurrence
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blandt udvalgte kunstnere med forslag til den integrerede
udsmykning.
Bygningen kan evt. opføres i flere etager, men alle
patientstuer med tilhørende birum og vagtstue skal være i
samme plan og i indgangsniveau.
Hvis bygningen etableres i flere etager, skal der være
elevator (dog ikke til en evt. tekniketage).

2.1

Disponering af grund

INSPIRATION
GRØNNE OMRÅDER

SAMSPIL MED OMGIVELSER
Hospice Sydfyn skal signalere liv, aktivitet og åbenhed.
Udearealer skal derfor være anvendelige og
adgangsvenlige, så der skabes liv, nærhed og oplevelser
året rundt.
Der etableres én indgang - hovedentré - til den samlede
bebyggelse (bortset fra vareindlevering). Alle kommer ind og
ud denne vej.
Det skal være en oplevelse at ankomme til hospice.
Parkeringsarealer må ikke være dominerende foran
indgangen, men det skal være muligt at køre helt frem for afog pålæsning.
Der skal ikke etableres en egentlig legeplads, men
elementer, der indgår som del af naturen eller som skulptur
og kan benyttes af børn, vil være fine.

Grønne områder kan bestå af følgende delområder:
•

Park – landskab med f.eks. vand og kunst
Landskabet skal give mulighed for, at patienter og
pårørende kan opholde sig ugenert i en del af
parken; patienter skal f.eks. have mulighed for at
ligge i deres senge på terrasse ud mod
landskabsrummet.
Der skal i øvrigt være mulighed for andre
besøgende end patienter i parken
Parken eller landskabet må meget gerne være et
naturområde med vilde planter, blomstereng, hegn
osv.

•

Sansehave – dufte, farver, smage, lyd
Højbede kan give en sengeliggende patient
mulighed for at være tæt på beplantning, samtidig
med at der skabes mindre afskærmede udeopholdsrum.

•

Atrium gård – lys og grønne planter som
integrerede elementer i bygningen
Det grønne element kan være udformet som et
atrium, et orangeri, et område med ovenlys og
grønne planter i krukker eller en ”green wall”. Det
grønne element kan også være i form af en særlig
bearbejdning af kontakten imellem uderum og
inderum.
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2.2

Disponering af bygning
Hospice skal bestå af følgende delområder:
•

Den offentlige del - ankomst, modtagelsesområde og fælles fordelingsområde med
opholdsmuligheder, dertil knyttet foredragssal og møderum
Aktiviteter i dette område må ikke genere patienterne; det skal være muligt at lukke af til
sengeafsnit.

•

Administration – personaleområde med kontorer, vagtstue og samtalerum
Det palliative team integreres i området.

•

Sengeafsnit – 12 stuer med eget bad og toilet, 2 gæsteværelser, birum (depoter, medicinrum,
skyllerum, vaskerum mv.), spise- og opholdsstue med bibliotek, samtalerum

•

Den rekreative del – reflektionsrum / orangeri / sanserum og spabadsfaciliteter

•

Servicefunktioner – køkken og pedelværksted, omklædnings- og baderum til personale
Omklædnings- og baderum for personale kan etableres som kælderrum.

•

Teknikrum – teknikrum for ventilation, EL og IT
Kan etableres som kælderrum.

RUMOVERSIGT
Nedenstående rumskema viser ca. nettoarealer.
Erfaringen viser (jf. Det Gode Hospice), at omregningsfaktor for brutto/netto varierer fra 1,3 til 1,5.
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Den offentlige del
ANKOMST OG MODTAGELSESOMRÅDE
FOREDRAGSSAL OG MØDERUM
Mødelokale
Sal / Foyer
FÆLLES FORDELINGSOMRÅDE
Den offentlige del i alt
Administration
FÆLLES PERSONALE OMRÅDE
Modtagelse m. skranke, (sekretær og frivilligk.)
Vagtstue – á nettoareal
Kontor til hospice leder
Enkeltkontor til det palliative team
Enkeltkontor til læge m/konsultationsmulighed
Møderum
KOPIRUM
ARKIV / DEPOT
Administration i alt
Sengeafsnit
PATIENT STUE
GÆSTEVÆRELSER
TOILET/BAD INCL. FORRUM TIL GÆSTEV.
SPISESTUE
OPHOLDSRUM
BØRNE- OG UNGEOMRÅDE
Sengeafsnit i alt
Birum
MEDICINRUM
LINNEDRUM
SKYLLERUM
VASKERUM
NÆRDEPOT
RENGØRINGSRUM
Birum i alt
Den rekreative del
REFLEKTIONSRUM / ORANGERI /
SANSERUM
KARBADEVÆRELSE INCL. TOILET
SAMTALERUM (POWERNAP)
PAUSE-NICHER
Den rekreative del i alt
Servicefunktioner
PRODUKTIONSKØKKEN MV.
PEDEL VÆRKSTED
REDSKABSRUM
OMKLÆDNING OG BAD - PERSONALE
TOILETTER
Servicefunktioner i alt
Teknikrum mv.
FJERNDEPOT
TEKNIKRUM
I alt ca. netto areal
I alt ca. brutto areal (netto areal x faktor 1,4)
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Indgår i brutto/netto
1 stk. á
30 m²
1 stk. á
70 m²
Indgår i brutto/netto

30
70
100 m²

1
1
1
1
1
1
1
1

stk. á
stk. á
stk. á
stk. á
stk. á
stk. á
stk. á
stk. á

15
30
15
15
20
15
8
8

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

15
30
15
15
20
15
8
8
126 m²

12
2
1
1
1

stk. á
stk. á
stk. á
stk. á
stk. á

37
12
6
50
35

m²
m²
m²
m²
m²
m²

444
24
6
50
35
30
589 m²

1
1
2
1
3
1

stk. á
stk. á
stk. á
stk. á
stk. á
stk. á

15
10
10
10
15
10

m²
m²
m²
m²
m²
m²

15
10
20
10
45
10
110 m²

1
1
1
2

stk. á
stk. á
stk. á
stk. á

30
25
15
10

m²
m²
m²
m²

30
25
15
20
90 m²

1
1
1

stk. á
stk. á
stk. á

2

stk. á

85 m²
25 m²
25 m²
m²
7 m²

85
25
25
50
14
199 m²

1 stk. á 100 m²
Indgår i brutto/netto

100

100 m²

1314 m²
1840 m²

.
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FUNKTIONSKRAV
Logistikken skal lette patienttransport mellem stuer og behandlingsrum; gangarealer skal minimeres
og i den udstrækning det er muligt, være funktionelle og have en udsmykningsmæssig værdi.
Rumforløbene skal give mulighed for naturlige overgange imellem det private rum i patientstuen og
det offentlige rum i fællesområder. Der skal være fleksibilitet i graden af tilknytning til det offentlige rum
og fokus på tryghed.
Den fysiske udformning skal understøtte og give mulighed for flere forskellige opholdsmuligheder. Der
skal skabes rum til fællesskab med mulighed for uformelle møder, såvel som privathed og plads til
individualitet. Patienter eller pårørende skal kunne være en del af fællesskabet også uden at være i
centrum.
Disponering og indretning skal tage hensyn til plejepersonalets arbejdsmiljø; vejledninger fra Byggeog Boligstyrelsen samt cirkulære fra Arbejdstilsynet skal følges.
Der henvises til:
Vejledning – Indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl.; Bygge- og Boligstyrelsen
At-cirkulæreskrivelse nr. 3 – 1997.

FUNKTIONERNES INDBYRDES BELIGGENHED - FUNKTIONSDIAGRAM
I nedenstående figurer er vist den umiddelbare prioritering af funktionernes indbyrdes placering.
Diagrammerne afspejler ikke et konkret ønske om bygningens indretning, men er et billede på ønsker.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administrationsområdet skal ligge centralt for alle
funktioner
Sengeafsnit skal have udsigt til landskabet
Sengeafsnittene må gerne være opdelt i flere
mindre grupper
Der skal fra administrationens modtagelse (skranke)
og vagtstue være udsyn til ankomstområde /
indgangsparti
Opholdsområde skal være synligt fra modtagelsen
Transparens igennem bygningen og udsigt til
landskabet
Sengeafsnit skal være placeret væk fra
modtagelsen
Servicefunktioner skal være placeret væk fra
sengeafsnit
Bygningen disponeres generelt under hensyntagen
til nemmeste og kortest mulige interne afstande
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TILGÆNGELIGHED
Bygningen skal indrettes så der tages mest muligt hensyn til,
at handicappede skal kunne færdes i bygningen uden
hjælpere.
• Automatiske skydedøre ved adgangsdøre i
hovedindgangens vindfang
• Indvendige døre i gangarealer udføres med
automatiske døre, der åbner ved albuetryk,
dørpumper med friløbspumper el. lign.
• Niveaufri adgang – senge skal kunne køres ud på
terrasser, selv mindre bump bør undgås også af
hensyn til patienter med smerter
• Senge/kørestole mv. skal have adgang til
udearealer
• Gange skal have en fri bredde på min. 2,50 m
• Dørbredder skal være min. 16M (hulmål 161 cm) til
alle rum, hvor senge skal have adgang
• Helt plant måtte/ristesystem ved adgangsdøre

INSPIRATION
TILGÆNGELIGHED

I øvrigt henvises til:
Tilgængelighed for Alle; DS3028
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RUMBESKRIVELSE – D E N O F F E N T L I G E D E L

ANKOMST OG MODTAGELSESOMRÅDE
Hospice Sydfyn skal kun have en hovedindgang; alle patienter, pårørende og kister/bårer benytter
denne.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Handicapvenlig indgangsparti (se i øvrigt ovenstående vedr. tilgængelighed)
Tilstrækkelig længde på indgangsparti (vindfang), så skydedøre ikke åbner samtidigt med
træk til følge
Ventemulighed i forbindelse med indgangen
Imødekommende stemning med skranke, der danner overgang til administrationsområdet
(beskrevet nedenfor)
Informationsmulighed
Parkeringspladser til ansatte, pårørende, patienter og frivillige – antal afstemmes med evt.
krav i lokalplan
Cykelparkering
Tydelig opmærkning og skiltning
Effektivt rist/måttesystem
Kaldeanlæg og videoovervågning af indgangsparti
Garderobe med bøjlestang, hattehylde og taskeskabe

FOREDRAGSSAL OG MØDERUM
Opdelt i to rum – nettoareal i alt ca. 100 m²
Foredragssalen skal anvendes til kulturelle arrangementer, som koncerter, foredrag, teater osv.
Salen opdels med foldevæg i to rum – et møderum på ca. 30 m² og en sal / foyer på ca. 70 m².
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plads til flygel.
Mulighed for videotransmission af events til TV i
hver enkelt patientstue
Lærred i begge rum, men ingen fast
whiteboard/tavle i salen; af hensyn til fleksibilitet og
rummets karakter anvendes mobile tavler
I møderummet monteres whiteboard
Projektor i begge rum
Caféstemning i salen med f.eks. farver og kunst på
vægge
Placering af salen, så patienterne ikke forstyrres
Rummene skal være fleksible og kunne bruges i
hverdagen
Fleksibilitet i størrelse ved sammenlægning med
opholdsrum og spisestue

FÆLLES FORDELINGSOMRÅDE
Areal afhænger af den arkitektoniske løsning og disponering.
Fordelingsarealer skal indgå som imødekomne, brugbare arealer med opholdsnicher. Der skal være
plads til de uformelle møder mellem patienter, pårørende, personale og frivillige.
Skiftende udstillinger af forskellige kunstnere kan være med til at give området liv og karakter.
•
•
•
•
•

Kulisseskinner for ophængning af kunst - fleksibilitet
Transparens
God akustik
Varierende belysning (mulighed for dæmpning) gerne kombineret med f.eks. galleribelysning
Højt til loftet
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RUMBESKRIVELSE – D E N A D M I N I S T R A T I V E D E L

FÆLLES PERSONALE OMRÅDE
1 stk. modtagelse med skranke – á nettoareal ca. 15 m²
1 stk. vagtstue – á nettoareal ca. 30 m²
1 stk. kontor til hospice leder – á nettoareal ca. 15 m²
1 stk. enkeltkontor til det palliative team – á nettoareal ca. 15 m²
1 stk. enkeltkontor til læge m/konsultationsmulighed – á nettoareal ca. 20 m²
1 stk. møderum - á nettoareal ca. 15 m²
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fælles teambaseret arbejdsmiljø, for plejepersonale, palliativt team, administrativt personale,
eventuelle frivilligkoordinatorer og forskningspersonale
Indeholder arbejdsgrupperinger af varierende størrelse
Adgang til møde-, studie-, telefon-, konsultations og print/kopirum
Mulighed for at 10-15 mennesker kan holde korte, intense møder i nærhed af journalerne (kan
være i møderum ved foredragssal)
Glasvægge eller anden visuel kontakt mod resten af sengeafsnit
Akustisk reguleret så følsomme samtaler ikke forstyrres
Den del af personaleområdet, hvor det palliative team sidder, skal være tilbagetrukket fra
resten af personaleområdet, for at undgå forstyrrelser ved telefonkonsultationer og lignende
Diktering vil foregå fleksibelt rundt i bygningen
Arbejdspladser opfattes ikke som stationære, men kan foregå via bærbar PC og trådløst
netværk rundt i bygningen
Vagtstue indrettes med arbejds- ø – min. 4 arbejdspladser
Inventar skal så vidt muligt være mobilt
Fritstående reoler i skranke højde, kan anvendes som rumdelende elementer, ståmødepladser og til fralægning
I kontor for læge skal der være håndvask, undersøgelses briks, plads til ultralydsapparat
(bærbart), depotskabe (læge og præst skal kunne opbevare beklædning, remedier mv.)
Der skal ikke etableres laboratoriefaciliteter
Alle enkeltkontorer skal have både arbejdsplads og mindre mødeplads til fire personer
Mødelokale anvendes bl.a. til undervisning; der etableres ikke særlige undervisningsrum. Kan
indrettes med mobil tavle af hensyn til fleksibilitet og stemning; vægflader vil dermed kunne
udsmykkes med billeder
Modtagelse med skranke indrettes med 2 arbejdspladser (for sekretær og frivilligkoordinator)

KOPIRUM
1 stk. – á nettoareal ca. 8 m²

ARKIV / DEPOT
1 stk. – á nettoareal ca. 8 m²
Journaler vil efterhånden ligge på EPJ, arkivet vil kunne
anvendes til andre papir-/ og kontorvarer mv.

INSPIRATION
PERSONALEOMRÅDE
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RUMBESKRIVELSE – S E N G E A F S N I T

PATIENT STUE
12 stk. – á nettoareal ca. 37 m2 incl. bad/toilet
Patientstuen vil være patientens og de pårørendes base; den skal kunne være privat. Stemningen
skal være hjemlig, hyggelig, varm og tryg.
Der skal være plads til, at patienten kan have egne ejendele med, f.eks. enkelte møbler som en særlig
god lænestol, bøger, nips, billeder mv. Der skal være plads til indretning med sofa, der kan benyttes
som sovesofa af overnattende pårørende.
Forholdet til landskabet er vigtig – både udsigt fra sengen og direkte adgang (også for seng) til ”privat”
terrasse.

Sengestue – vist med ca. 6 m facade
Principper for placering af adgang til bad, skabe og seng
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Der skal være adgang til eget bad/toilet; adgangen meget gerne fra ”forrum” så der ikke er
indkik fra stuen
Bad/toilet skal indrettes som almindeligt handicap-bad, der skal ikke være ekstra plads til
liggende lejer. Spejle bør være små og evt. placeret, så de kan vinkles væk eller på enkelt
måde demonteres.
11M (hulmål 111 cm) skydedør til bad/toilet
Aflåselig 16M (hulmål 161 cm) todelt dør til stuen; døren skal kunne stå åben og den gående
dør skal give fri bredde til passage med kørestol
Patientstuen skal indrettes handicapvenlig og arbejdsmæssigt hensigtsmæssigt
Sengen skal dels kunne placeres op ad væggen og dels ud fra væggen med adgang på
begge sider
Mulighed for brug af lift; liften skal udføres så diskret som muligt (undgå institutionspræg)
Opbevaringsmuligheder - garderobeskab, skab til personlige toilet sager, aflåselig værdiboks
Kontrol af lys (kunstigt som naturligt), ventilation og åbning/afskærmning mod omverdenen
Belysningsarmaturer skal tilgodese sengeliggende patienter. Der kunne som en del af det
”helbredende design” arbejdes med intelligent belysning, så farve og dermed stemning kan
varieres. Hyggebelysning og arbejdsbelysning adskilt
Klimaanlæg skal give mulighed for individuelt ekstra luftskifte, lige som vinduer bør kunne
åbnes
Alle døre udføres med niveaufri adgang – også til det fri
TV skal placeres så det er synligt fra sengen
El-, telefon- og datastik skal placeres under hensyntagen til behandlings situationer, der
kræver ekstra maskiner som f.eks. en luftfugter, og pårørende der ønsker at arbejde under
besøget
Der skal være internetopkobling (trådløs)
Ingen faste installationer til ilt og sug, der anvendes mobile apparater
Patientkaldeanlæg bør udføres sådan, at eventuelle lyde fra dette ikke forstyrrer andre
patienter
God akustisk regulering mod andre værelser, gang og toilet
Undgå så vidt muligt "institutionsmaterialer" dog under hensyntagen til hygiejne og rengøring;
erfaring viser, at f.eks. lakerede trægulve er fuldt funktionsduelige i patientområder og
fællesområder
Kulisseskinner
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GÆSTEVÆRELSER
2 stk. – á nettoareal i ca. 12 m² og fælles bad/toilet/forrum ca. 6 m²
Stuen indrettes som et gæsterum for pårørende, der ikke ønsker (eller det ikke er muligt) at overnatte
på stuen sammen med patienten.
•
•

Plads til dobbeltseng, skab og lille bord til f.eks. computerarbejde
Toilet/bad kan være alm. størrelse (ikke handicap)

SPISESTUE
1 stk. – á nettoareal ca. 50 m²

INSPIRATION

SPISESTUE OG OPHOLDSRUM

Spisestuen skal være mødested for patienter, pårørende
og personale.
•
•
•
•

•
•
•

Gerne indrettet med buffet ø
Spiseplads for patienter, pårørende, personale og
frivillige
Handicapvenligt
Fleksibelt udformet, skal understøtte aktiviteter af
varierende størrelse og type, så som
fødselsdagsfester, julehygge, mindre foredrag, små
koncerter m.v.
Skal ligge centralt og synligt placeret med størst
mulig åbenhed og sammenhæng med
fællesarealerne
Evt. pejs (hævet, så ilden kan ses fra seng)
Foldevæg mod opholdsrum og sal / foyer

OPHOLDSRUM
1 stk. – á nettoareal ca. 35 m²
Opholdsrum med lænestole/sofamiljø.
•
•
•
•
•
•

TV
Bibliotek
Musik
Evt. pejs (hævet, så ilden kan ses fra seng)
Skal ligge centralt og synligt placeret i sengeafsnittet
Skal ligge i forbindelse med spisestue, adskilt med
foldevæg

BØRNE- OG UNGEOMRÅDE
I alt - nettoareal ca. 30 m²
Området for børn skal være placeret centralt og synligt. Børn
skal kunne opholde sig, hvor der er aktivitet. Området kan
med fordel opdeles i et åbent område i tilknytning til
gangarealer og i et mere aflukket rum (med
glasdør/glasvæg), hvor der kan være plads til computerspil,
musik osv.

Opholdsområde med spisestue og børneområde
skal være synligt ved ankomsten
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RUMBESKRIVELSE – B I R U M

MEDICINRUM
1 stk. - á nettoareal ca. 15 m²
•
•
•
•
•
•
•

Til fælles opbevaring og dosering af medicin
Aflåst - ADK - og uforstyrret
Temperatur maks. 25grader
Håndvask
EL-betjent hæve-/sænke bord med plads til én PC og medicinhåndtering
Skuffer til væsker, åbne hylder til medicin (kombination af skråtstillede og alm.)
Redundant netværk

LINNEDRUM
1 stk. – á nettoareal ca. 10 m²
•
•

Hylder til opbevaring af rent linned / rullemadrasser
Gerne med direkte indgang udefra af hensyn til levering

SKYLLERUM
1 til 2 stk. - á nettoareal ca. 10 m²
Urent skyllerum; der skal ikke være gennemstik til, eller etableres rent skyllerum.
Skyllerum skal placeres centralt i forhold til patientstuer og alligevel diskret.
•
•
•

God udluftning for at undgå lugtgene
Plads til bækkenkoger, vask og udslagsvask
Central placering, antal afhænger af disponeringen

VASKERUM
1 stk. – á nettoareal ca. 10 m²
Personale og pårørende vil benytte rummet for vask af patient tøj, sejl mv.
Linned vil ikke blive vasket her, men sendt på vaskeri.
•

Plads til 1 vaskemaskine og 1 tørretumbler, affaldsboks og diverse skabe, hylder og bordplade
med vask

NÆRDEPOT
3 stk. – á nettoareal ca. 15 m²
•
•
•

Opbevaring til lifte, kørestole, indeklima maskiner mv.
Opbevaring af sygeplejeartikler
Opbevaring af ilt flasker mv.

RENGØRINGSRUM
1 til 2 stk. – á nettoareal ca. 10 m²
•
•
•
•

Udslagsvask
Depotskab og hylder
Plads til rengøringsvogn og evt. gulvmaskine
Antal afhænger af disponeringen
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RUMBESKRIVELSE – D E N R E K R E A T I V E D E L

INSPIRATION
TIL SANSERNE

REFLEKTIONSRUM / ORANGERI / SANSERUM
1 stk. – á nettoareal ca. 30 m²
Rummet skal tale til sanserne og give plads til fordybelse i ro og fred. Rummet skal kunne bruges
både til samtaler, til ceremoni og til stilhed. Naturelementer (vand og planter) og lys skal give rummet
en særlig stemning, der ikke er kirkelig eller kapelagtigt.
•
•
•
•
•

Spirituelt, multi-religiøst rum
Handicapvenligt, herunder adgang for
sengeliggende patienter
Mulighed for opbevaring af religiøse artefakter.
Godt lydisoleret
Rummet kan udformes som et orangeri med grønne
planter

KARBADEVÆRELSE
1 stk. – á nettoareal ca. 25 m² incl. toilet
Stemningen skal være afslappende og sanselig. Karret skal være et spabad, hævet over gulvet og
med mulighed for betjening fra langsider og fodende. Der skal være visuel oplevelse, når man ligger i
karret i form af planter, natur, lys eller kunst.
•
•
•

Til bad og smerteterapi af patienter; brug af rummet
skal være afslappende og lindrende for patienten
Grønne planter, kunst, musik, dufte og levende lys
kan indgå i terapi og bør findes i rummet
Der bør tages hensyn til akustisk regulering ved
musikbrug
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•
•
•

•
•

Lyset bør kunne dæmpes og armaturer udføres
under hensyntagen til den liggende patient
Der skal være håndvask, men ingen store
figurspejle
Dagslysadgang skal forefindes, men
opmærksomhed bør rettes mod at minimere indsyn
direkte i rummet; dagslys via ovenlys vil være en
mulighed
Mulighed for brug af loftlift
Karret skal være hæve-/sænkbart

SAMTALERUM
1 stk. – á nettoareal ca. 10 - 15 m²
•
•
•
•
•
•

Mindre rum til private ad-hoc samtaler uden for
patientstuen / møderum og de offentlige fællesarealer
Mulighed for at lukke og låse døren
Primært til brug for pårørende og personale
Begrænset indkik pga. diskretion
Mulighed for møblering med opholdsmøbler
Evt. mulighed for powernap

PAUSE-NICHER
2 stk. – á nettoareal ca. 10 m²
•
•
•

Flere mindre uformelle åbne mødesteder/nicher til
uformel snak mellem patienter, pårørende, personale,
læger, præst, mobilsamtaler
Plads til lænestole eller sofaarrangementer,
cafebord mv.
Skal have god nærhed til patientstuerne

UDERUM - SANSEHAVE MV.
Se i øvrigt ovenstående pkt. Samspil med omgivelserne.
•
•
•
•
•
•

Der bør være god adgang til sydvendt uderum for patienterne og pårørende f.eks. gennem
fælles have, individuel have, sansehave, terrasse, altan eller en kombination af disse
Senge skal have niveaufri adgang til uderummet; belægninger og dørkarme skal udføres
under hensyntagen hertil
El-udtag og belysning i terræn
Evt. udestue, så der er mulighed for at skærme mod vind, og sol og støvregn
Enkelte patienter ønsker at sove til middag i det fri; terrasse i forbindelse med patientstuer bør
være overdækket
Uderummet må gerne udformes, så der etableres mindre ”rum” og nicher
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RUMBESKRIVELSE – S E R V I C E F U N K T I O N E R
PRODUKTIONSKØKKEN MV.
1 stk. – á nettoareal ca. 85 m²
Ernæring er vigtig for at understøtte velbehag og måltidet er en mulighed for socialt givende samvær.
Derfor er madens appetitlighed og kvalitet vigtig. Patienter skal have mulighed for individuelt selv at
bestemme menu.
•
•
•
•
•
•

Kold / varmt køkken til sengeafsnit og al personale; inklusive plads til anretterkøkken,
grovkøkken, bageafdeling, kold afdeling, frost, køl, lager, skrald, opvask, depot,
køkkenpersonale faciliteter osv.
Køkkenet skal være dimensioneret og disponeret for at tilgodese individuelle madønsker til
patienterne og eventuelt pårørende og personale
Vareindlevering
Affaldsrum (renovation)
Økonomakontor på ca. 10 m² i forbindelse med køkken
Den del, der udgør anretterkøkken, indrettes med køl, bordplade med vask, kaffemaskine
osv., så sygeplejersker, frivillige og pårørende kan brygge kaffe og afhente tilberedt mad der
er sat på køl

PEDEL VÆRKSTED
1 stk. – á nettoareal ca. 25 m², derudover en mindre garage til plæneklipper, fejemaskine mv.
•
•
•
•
•

Kontor og værksted til alt muligmand; indeholder kontorarbejdsplads og plads til mindre
reparationer / værktøj
Plads til redskaber og depotvarer som pærer mv. i redskabsrum
Arkivbehov: ca. 8 lbm.
Rummet må gerne ligge i nærhed til fjerndepot
Rummet må gerne ligge i kælder, men der skal være dagslys

OMKLÆDNING OG BAD - PERSONALE
I alt nettoareal ca. 50 m²
•
•
•
•

Omklædningsforhold for ansatte og frivillige
Inkl. toilet, brus og aflåselige skabe; et garderobeskab pr. personale (der kan evt. opnås
fleksibilitet ved at placere skabe i eget rum udenfor toilet og bruserum)
Indrettes iht. arbejdsmiljøkrav
Funktionerne må gerne ligge i kælder

TOILETTER
1 stk. HCP toilet og 1 stk. alm. toilet med forrum til personale og gæster i hospicets fællesarealer
– á nettoareal ca. 7 m²
•
•

Toiletterne skal udføres handicapvenligt
Toiletterne skal placeres i nærheden af foredragssal

Servicefunktionerne skal placeres væk fra de private
områder og nogle af funktionerne skal have direkte
adgang udefra jf. ovenstående.
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RUMBESKRIVELSE – T E K N I K R U M M V .
TEKNIKRUM
Rum til ventilationsanlæg, EL-tavler, IT osv.
Kan med fordel placeres i kælder.

FJERNDEPOT
1 stk. – á nettoareal ca. 100 m²
•
•
•

Kan eventuelt placeres i kælder (med elevatoradgang for transport af større maskiner/senge)
Opbevaring af madrasser (vekseltryksmadrasser / tempurmadrasser) på hyldesystem
Opbevaring af havemøbler – depot med adgang direkte udefra
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2.3

Lys- og lydkrav
Der skal i udformningen af bygningen være særlig fokus på lys og lyd. Generelt ønskes
efterklangstider og lydisolation iht. Bygningsreglement BR10. Der er dog områder som patientstuer,
refleksionsrum og vagtstue der ønskes optimeret.
Der ønskes en varieret belysning med såvel indirekte belysning som galleribelysning.
Intelligent belysning med LED-lys kan evt. indgå.
Løsning af belysning indgår som et konkurrenceparameter.

2.4

Miljørigtig projektering
Miljøhensyn og bæredygtighed
•

Samlet miljø- og energimæssig optimering af projektet, omfattende både arkitektur,
indretning, konstruktionsprincipper, installationssystemer og materialer

•

Miljøindsatsen skal integreres i den samlede planlægning, projektering og udførelse, og den
skal gennemføres med respekt for de æstetiske, funktionelle, byggetekniske og
driftsmæssige krav, der stilles til projektet

•

Et byggeri, der står sig godt, når det samtidig kan rumme mange forskellige behov over tid og
som har en arkitektonisk og materialemæssig holdbarhed, gennem hele livscyklusforløbet

•

Energimæssige optimeringer samt udnyttelse af ”gratis” energi som passiv solvarme,
akkumulering af varme/kulde, naturlig ventilation og køling, opsamling af regnvand, mv. (ingen
regnvand i kloaksystem, grønne tage)

•

Bygningen designes, så der er mindst muligt varmetab, hvilket betyder stor tæthed,
højisoleret konstruktioner, lavenergivinduer og kuldebro-frie løsninger

Bygherren lægger særlig vægt på:
•
•
•
•
•
•

opnåelse af godt indeklima, herunder minimering af brugen af miljø- og sundhedsskadelige
materialer
opnåelse af lang levetid
valg af bæredygtige materialer og løsninger
anvendelse af driftssikre og brugervenlige systemer
rengørings- og vedligeholdelsesvenlige materialer og løsninger
fleksible løsninger, som forbedrer mulighederne for at opfylde nye eller ændrede krav til
bygningen i fremtiden

Tankefuld er tænkt og planlagt som en bæredygtig bydel. Bæredygtighed skal opnås ved benyttelse
af miljøvenlige teknologier samt nyskabende og eksperimenterende løsninger; det er målet at
bydelen bliver CO2 neutral.
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