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Tidsplan
De første ombygninger startede i 2009, og man forventer at
være færdig i slutningen af 2022. Der bliver ombygget mellem en eller to afdelinger om året.
De sidste områder ombygges, når der bliver plads efter udflytningen til nybyggeriet i 2021.

Nyt Hospital Hvidovre

Nye patientmodtagelser
og venteområder i
ambulatorieetagen
Med ombygningen af modtagelses- og venteområderne bringes der mere
dagslys ind på hospitalet. Personalet bliver mere synligt, og det bliver lettere for patienterne at finde frem.

”

Nye
patientmodtagelser
Hvidovre Hospital er et stort hospital med
mange afdelinger, modtagelser og rum.
Derfor kan man let fare vild.
De nye patientmodtagelser bliver flyttet
helt frem i forreste række ud mod den
centrale midtergang, som er færdselsåren
gennem hele hospitalet.
Det skal gøre det lettere at finde vej og
skabe mere synlighed.

Den hvide skranke går igen i alle hospitalets modtagelser for
at skabe sammenhæng og genkendelighed. De hvide overflader understreger det kliniske hygiejniske look og med en
tydelig skiltning er ingen i tvivl om, hvor de skal henvende sig.

Bedre arbejdsmiljø
De nye skranker er alle placeret med dagslys
og har højdejusterbare arbejdspladser.

Nye
venteområder
Venteområdene bliver åbnet op ud
mod gangarealerne og integreret med
patientmodtagelserne. Det gør, at
patienter, som sidder og venter, hele
tiden kan se personalet. Det giver
tryghed og gør det nemt at kontakte
personalet.
Venteområde
Venteområdet får en central placering og bliver åbnet op mod gangen. Venteområderne bliver udstyret med møbler, som tilgodeser patienternes forskellige behov. Fx sofaer, høje barstole, stole med højt ryglæn og stole med
og uden armlæn.

Underholdning
I alle venteområder er der let adgang til
læsestof og underholdning i form af TV
og/eller infoskærme med relevante oplysninger om afdelingen og hospitalet.

Adgang til drikkevand
I venteområderne skal det altid
være muligt for patienter og pårørende at forsyne sig med frisk
vand i løbet af ventetiden. I de
fleste områder er der også opsat
kaffemaskine.

Plads til familier med børn
På flere afdelinger kan der være
børn enten som patienter eller
pårørende. Derfor skal der også
være plads til de mindste. Små
legeområder, hvor man kan lege
og tegne, samt møbler, man kan
tumle sig på, giver gode forhold
for familier.

Helende
arkitektur
Begrebet ”Helende arkitektur” er
det grundlæggende princip for
ombygningerne. Det har særligt fokus
på dagslys, kunst, farver, natur, og
”hjemlige” omgivelser.

Dagslys
Dagslyset har været gemt væk bag
massive vægge, så patienter og
besøgende har opfattet den store
ambulatorieetage som en kælder, selvom
etagen faktisk ligger i terrænniveau.

I de store centre, der er indgangen til de forskellige
ambulatorier, er der trukket lys ned gennem store glasruder
i loftet. Det giver en visuel forbindelse mellem etagerne.

Disse elementer har en positiv og
helende indvirken på humør, tryghed,
energi og koncentration og er
elementer, som bør være til stede på et
hospital - både i behandlingsøjemed og
til at understøtte gode arbejdsforhold
for personalet.

Før: Indgangen til afdelingen var omkranset af massive vægge, og modtagelsen var gemt væk.
Store glaspartier gør området lyst og imødekommende, og personalet bliver synligt, så alle ved, hvor de
skal henvende sig. Personalet har udsyn til venteområdet og dermed bedre overblik over, hvad der foregår.

Efter: De massive vægge er fjernet og erstattet med glasvægge, så dagslyset fra gårdhaven kan komme ind til centrene.

Kunst og farver
Forskellige farver og kunstværker
bruges aktivt til at understøtte
lindring og helbredelse.

Farver lindrer
Undersøgelser har vist, at farver har en beroligende og smertelindrende effekt på mennesker. Derfor bliver både gangarealer, venteområder og behandlingsrum udsmykket med farver og mønstre.

Natur
Naturen er et vigtigt element i
ombygningerne, da natur kan give
ro og energi til dem, som kigger på
den.

Kæmpekunst
Store kunstværker opsættes i hvert af de fire centre på
hospitalet. Kunstværkerne er mere end 10 meter høje
og går fra ambulatorieetagen gennem loft og gulv hele
vejen op til øverste etage.
Kunst som pejlemærke
De enkelte kunstværker, som opsættes i hvert center,
er domineret af det pågældende centers farve. Hermed
bliver kunsten til pejlemærker, som hjælper patienter
med at finde vej.

Natur ind i bygningen
Ikke alle steder er der vinduer. Derfor bliver mange vægge udsmykket med naturbilleder for at opnå den samme beroligende og afstressende effekt.

Adgang til naturen
I tilknytning til de nye venteområder er der gårdrum med bænke, stole og masser af grøn beplantning. Det giver patienter og pårørende mulighed for at trække frisk luft i ventetiden.

Tilgængelighed
I indretningen er der fokus på, at der
også skal være plads til de borgere,
som har nedsatte funktioner eller et
handicap.
Modtagelse i øjenhøjde
Sænkede henvendelsesskranker gør det lettere
og mere tilgængeligt for fx kørestolsbrugere.
Plads til alle
I alle venteområderne er der gjort plads til, at kørestolsbrugere også kan finde en naturlig plads enten ved et bord eller i en siddegruppe.

Håndlister giver hjælp til selvhjælp
Gangarealer omkring modtagelses- og venteområdet
er forsynet med håndlister på vægge, så dårligt gående har noget at støtte sig til.

Toiletter for alle
Der vil altid være toiletter i forbindelse med venteområderne. Nogle handicaptoiletter har fået en automatisk skydedør, som er nem at åbne både for kørestolsbrugere eller mennesker med funktionsnedsættelse i
hænder eller arme.

Akvarier giver ro
Akvarier med fisk, vand og planter
kan bidrage til en beroligende atmosfære.

Dynamisk
belysning

Nye
behandlingsrum

Lys som redskab
Et blødt og rødligt lys, når
patienten ankommer og forlader rummet, sikrer en rolig
ankomst og opvågning.

Kunstig belysning og hygiejne er i fokus,
når der bygges nye lokaler til behandling
af patienter.

Mens operationen står på
bruges et grønt og rødt lys,
som gør det lettere for kirurgen at kigge længe på sin
skærm og undgå at få træthed i øjnene.
Når der skal gøres rent, bliver der skruet helt op for det
kraftige kolde lys, så støv og
snavs bliver synligt, og krav til
hygiejne kan overholdes.

Avancerede undersøgelsesrum
ombygges efter høje hygiejniske
standarder. For eksemepl bliver
operationsudstyr løftet op fra
gulvet og hænger ned fra loftet
fremfor at stå på hjul. Det gør
rengøringen lettere og mere effektiv, og man undgår de mange
ledninger, der ellers ville ligge på
gulvet.

Behandlingsrum
bliver opgraderet med mere lys
og dekorative billeder og mønstre på væggene, som passer til
den patientgruppe, der skal behandles i lokalet.

Kunstigt døgnrytmelys kan give bedre arbejdsmiljø
Opgraderede undersøgelsesrum, som ikke har vinduer, bliver udstyret med en speciel belysning, et såkaldt døgnrytmelys. Lyset gengiver det lys, som ellers ville være kommet ind ad vinduerne ved fx i morgen- og aftentimerne
at kaste et varmt og rødligt lys og i løbet af dagen et mere kraftigt og hvidt lys. Døgnrytmelyset styres automatisk
og har en positiv indvirken på personalets energi og trivsel.

Dagslyset er kraftigt og hvidt.

Morgen- og aftenlyset er mere blødt og rødt.

