VORES REJSE
MOD DET NYE
HOSPITAL
Nordsjællands Hospital
skal være dét hospital andre
kigger opmærksomt efter.
Et referenceværk
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Forord
At bygge et helt nyt hospital i smukke naturomgivelser er en chance, kun få er forundt. Vi føler os
privilegerede, og på samme tid er vi ydmyge over for opgaven. I de kommende år skal hospitalet opføres,
og det er ambitionen, at det skal blive et referenceværk, som folk fra nær og fjern vil komme for at høre
om og se. Det bliver en kæmpe opgave.
En endnu større opgave bliver det at gøre os selv klar til at tage hospitalet i brug. Vi har store ambitioner
om, at Nordsjællands Hospital i fremtiden er et hospital, der udmærker sig og skiller sig ud. Det kræver
mod, det kræver fællesskab, tillid og sammenhold. Og det kræver tid. Så vi begynder nu.

Livskraft

Gennem mere end otte år har planlægningen af det nye hospital været undervejs. I den tid har
sundhedsvæsenet og forståelsen af sundhed været under stor forandring. Alle taler om sundhed.
Både politikere, medier og de lokale borgere. Vi skal derfor forberede os på nye måder at arbejde på.
Patienterne er i endnu højere grad i centrum. De akutte, de ambulante, de indlagte og i stigende grad
også patienterne uden for hospitalet. Teknologien muliggør og stiller krav til nye behandlingsmetoder,
nye konsultationsformer, nye måder at mødes på og i det hele taget en forventning om let og uhindret
adgang til sundhedsydelser, når det passer den enkelte.
Vi er med andre ord i gang med et stort organisationsudviklingsprojekt, som i nogle sammenhænge
skubber os ud af vores vante rammer. Vi har ikke alle svarene på, hvordan vi skal arbejde på vores nye
hospital. Hverken i dag eller i morgen. Det skal vi turde.
Vi ved, at det vil trække store veksler på dig og dine kolleger i en i forvejen pakket hverdag, hvor I har
både liv og død mellem hænderne. Vi sætter stor pris på den kæmpe indsats, du gør hver dag i et travlt
sundhedsvæsen. Det vi beder om nu, er dit engagement til at være med til at skabe de nye arbejdsformer.
For fællesskabet. For hospitalet, og fordi det giver mening. Vi har brug for din hjælp, for udviklingen af
organisationen kan ikke lykkes uden dit engagement.
Foran dig ligger et magasin, hvor vi har gjort os umage med at introducere dig til det, som venter. Vi
kommer ind på, hvorfor vi gør det, hvilke fantastiske muligheder vi ser, hvilke krav det stiller, og hvad vi
skal øve os på. Magasinet er vores bud på fremtidens Nordsjællands Hospital.
Vi har givet magasinet samme titel som navnet på organisationsudviklingsprojektet, nemlig Livskraft.
Livskraft handler om os. Om det vi er sat i verden for. At gøre en forskel for menneskene rundt om os.
At bidrage til sunde og hele liv i Nordsjælland. At være Livskraften i Nordsjælland og skabe Livskraft
for de borgere, vi er sat i verden for. I de her år og i årene, der kommer, ændrer sundhedsbegrebet sig.
Det udvider sig. Fra primært at handle om behandling, vil sundhed blive en mere integreret del af alles
hverdag. Derfor tager vi allerede nu skridtet frem og gør det klart, at det nye hospital, og os der arbejder
der, er klar til at indgå i den udvidede sundhedsforståelse. Tættere på borgerne.
Vi har bestræbt os på at gøre tankerne nærværende. Samtidigt har vi et ønske om at bevare en tone og
nogle ambitioner, som ikke bare kigger et par år frem i tiden. Vi skal forberede os på at gøre hospitalet
aktuelt, relevant og ja, ligefrem førende 10-15 år frem. Rejsen starter nu, og vi har brug for dig.
God fornøjelse!

Direktionen, 2019
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Livskraft

Det her er et magasin om den kæmpe
opgave, der venter os. Ambitionen er at
tegne rammerne og visionen for den nye
organisation på Nordsjællands Hospital.

Magasinet har en lang historie bag sig.
Fra beslutningen om at bygge et nyt
hospital i Nordsjælland til i dag, hvor
organisationsprincipperne guider
måden, vi allesammen skal arbejde på
i fremtiden.
Undervejs tager vi dig med langt tilbage i tiden. Før sundhedsplatformen,
før internettet og før hospitaler overhovedet blev mainstream. Vi gør holdt
i 1800-tallet, hvor det bedre borgerskab holdt sig langt væk fra hospitalerne. Vi stopper også i 1943. Dengang
Frederiksborg Amts Sygehus så dagens
lys på Helsevej. Men vi starter og
slutter i fremtiden. På de sidste sider
giver vi endda et bud på de dogmer,
der gælder på det nye Nordsjællands
Hospital i 2035.

Du kan læse magasinet, ligesom du
læser en avis. Forfra eller bagfra. Eller
du kan falde i staver over billeder eller
tekster, der interesserer dig. Synes du,
at rammerne for fremtidens sundhedsvæsen og samfundsudviklingen er
spændende, kan du starte med kapitel
1. Hvis du foretrækker at læse om de
ting, der er tættere på din hverdag,
kan du fx springe direkte til kapitel 3.
Forud for dette magasin er udgivet tre
bind med byggeprojektets grundlag.
Dem brugte arkitekterne og ingeniørerne i projektkonkurrencen til at give
deres bud på, hvordan det nye hospital skulle se ud. Vi udpegede en vinder
i 2014. Et hospital med den velkendte
firkløverform. Nu er turen kommet til
’bind fire’, altså det magasin, du sidder
med nu.
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MAGASINET ER
OPDELT I FIRE
KAPITLER

Kapitel 2

Kapitlet handler om de store tendenser i samfundet. Vi undersøger, hvilke
bindinger og muligheder den demografiske, sygdomsmæssige og teknologiske udvikling giver. Kapitlet beskriver,
hvordan sundhedsvæsenet og sundhedsbegrebet forandrer sig i takt med
samfundet. Det er der som sådan ikke
noget nyt i. Vi bliver hele tiden mødt
med nye krav og forventninger til, hvad
et hospital skal tilbyde. Men nu går udviklingen hurtigere. Der kommer flere
ældre, flere kronikere, flere multisyge
og flere med mentale sygdomme. Med
andre ord vil flere borgere i fremtiden
have behov for at komme i kontakt
med sundhedsvæsenet. Samtidigt
vokser forskellene ift., hvad vores
patienter forventer. Det samme gør
mulighederne, bl.a. når vi krydser nye
teknologier. Hvis du skal huske én ting
fra kapitel 1 er det, at sundhedsbegrebet har udvidet sig til at rumme mere
end fraværet af sygdom. Hvis du skal
huske en ting mere, er det, at vi skal
tilbyde borgerne differentieret service
for at møde deres behov. For fremtidens patient har forskellige ressourcer, evner og forventninger.

Første del af dette kapitel tager dig
med tilbage i tiden. Her finder du
svaret på, hvorfor Nordsjællands nye
hospital hverken vil ligne eller opleves
som et traditionelt hospital. Måske
har du allerede gættet det. Så godt
som alle steder i verden afspejler
hospitalets lukkede, institutionelle
rolle sig i arkitekturen. Typisk ligner
hospitaler store, upersonlige monumenter. Det harmonerer ikke med, at
vi som mennesker har brug for rare
omgivelser i en svær situation. Derfor
skal det nye Nordsjællands Hospital
være en anden type hospital. Kapitel
2 er også der, vi beskriver, hvordan
værdigrundlaget for det nye hospital opstod. Et forløb der bygger på
udsyn, inddragelse af brugerne og
innovation. Værdigrundlaget vil styre
planlægningen og senere driften af
det nye hospital. Det skal guide os i
mål med byggeriet og sikre, at vores
nye hospital bliver så godt, at det
også vil inspirere ud over regionens
og Danmarks grænser.

Kapitel 3

Kapitel 4

Dette kapitel får du mest ud af, hvis
du har læst kapitel 2. Her bevæger
vi os ind i organiseringen af det nye
hospital. Kapitlet indeholder principperne for den måde, det nye hospital
skal fungere på. Det skal guide os alle,
medarbejdere som ledere, i de kommende år. Og vise vejen for, hvordan
vi former og udvikler vores organisation, så vi opfylder patienternes behov.
I kapitlet fortæller vi, hvordan hospitalsprojektet fra starten har været et
forandrings- og kulturprojekt. Vi præsenterer dig for spaghettidiagrammet, der, selvom ordet virker komisk,
er vores centrale redskab til at styre
design- og organisationsprocessen.

Magasinet afsluttes med dette kapitel. Her udfolder vi visionen for den
nære og fjerne fremtid for vores nye
hospital. Med 4,5 mia. kroner og en
bar mark har vi fået en unik mulighed
for at udfordre hospitalets traditionelle rolle i samfundet. Vi har grebet
chancen for at bidrage til en ny, holistisk opfattelse af sundhedsvæsenet.
Blandt andet ved at skifte fokus fra
behandling af sygdom til aktiviteter,
der fremmer sundhed. Vi slutter af
med et bud på de dogmer, der gælder
på det nye Nordsjællands Hospital
i 2035. I sagens natur er kapitlet
perspektiverende, og derfor mere abstrakt. Men vi håber, at det efterlader
dig med følelsen af, at vi sammen går
en spændende fremtid i møde.

9

Læseguide

Kapitel 1

Livskraft
Byggegrunden

10

11

Prolog

Livskraft

Livskraft gentænker velfærd. Hospitalet
skal være civilsamfundets mødested.
Sunde og syge, raske og usunde,
patienter, pårørende og borgere
nedbryder institutionelle grænser.

Det nye Nordsjællands Hospital skal
være mere end et hospital. Sådan har
ambitionen lydt fra starten. Vores
projekt er ikke blot at bygge et nyt
hospital. Vi vil nyfortolke hospitalets
form og funktion i samfundet. Så måden
vi arbejder på, afspejler en moderne,
holistisk opfattelse af sundhed, hvor det
handler om mere end fraværet af sygdom. Det vil vi gøre ved at flytte fokus
fra behandling af sygdom til aktiviteter,
der fremmer sundhed. Ved at skabe
et hospital og et område, der kommer
mennesker i møde i stedet for at vælte
dem omkuld. Og ved at invitere andre
ind på hospitalet og sikre, at patienterne
ikke afskæres fra resten af samfundet.

kan udvikles gennem en indgående
forståelse for brugernes behov – kronikerens livssituation, den pårørendes
ængstelighed, sygeplejerskens konstante afvejning af prioriteter, lægens
behov for at kombinere præcision med
empati og ledelsens behov for indsigt
i den daglige drift. Men det har også
givet os erkendelsen af, at nye løsninger
kræver udsyn, nysgerrighed og viljen
til at invitere andre kompetencer ind i
maskinrummet. At vi skal have modet
til at finde nye veje. Den viden og indsigt har skabt et stærkt fundament for
arbejdet frem mod det nye hospital. Men
vi mangler stadig vigtige skridt, som vi
skal tage sammen.

Det nye Nordsjællands Hospital skal
være et hus til mennesker. Et naturligt samlingspunkt. I denne ånd har
patienter, pårørende og personale været
med til at udfordre og påvirke både de
fysiske rammer og de arbejdsgange,
der kommer til at finde sted på det nye
hospital. Brugerinddragelsen er bygget
på erkendelsen af, at nye løsninger kun

Rundt om os forandrer verden sig.
Samme år, som de oprindelige krav blev
stillet til vores nye hospital, kom den
første iPhone på markedet. Det var i
2007. Tænk, hvad der er sket siden. Ikke
blot teknologisk, men også kulturelt.
Patienterne forventer i dag, at sundhedsvæsenet følger med udviklingen. De
forventer høj kvalitet i behandlingen, en
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personlig serviceoplevelse og fleksibel
adgang til sundhedsydelser.
Sundhedsvæsenet har i mange år
opfattet sundhed som fraværet af sygdom med hospitalet som det åbenlyse
omdrejningspunkt for behandling. I
hospitalets ramme kan det menneskelige præg dog have svære kår. Alt fra
tøjet, der udleveres, bakkerne, som
maden serveres på, samt de rengøringsvenlige materialer, medvirker til
en fremmedgørelse af mennesket. En
fremmedgørelse som kan hæmme såvel
patienters som ansattes velvære. Det
kan stå i skarp kontrast til patienternes
og de pårørendes behov for tryghed,
som er afgørende for kvaliteten i behandlingen, patientoplevelsen og hospitalets effektivitet.
Med et budget på 4,5 mia. kroner og en
bar mark står vi ikke blot med muligheden for at skabe en ny type hospital. Vi
står med forpligtigelsen til ikke at lade
chancen passere.

THE CHANGE CURVE
Forandringskurven
er udarbejdet af
psykiater Elisabeth
Kübler-Ross i 1969.
Den illustrerer,
hvordan mennesker
og organisationer
reagerer på og
tilpasser sig
forandringer.

POSTIVE

IMPACT

NEGATIVE

STAGE
STATE
REACTION

1

2

3

4

Status Quo

Disruption

Exploration

Rebuilding

Shock, Denial

Anger, Fear

Acceptance

Commitment

Prolog

Med det fælles organisationsudviklingsprojekt, vi sammen skal i gang med, ønsker vi på én gang at udnytte det kæmpe
potentiale, et helt nyt hospital giver os,
og tage et fagligt og kulturelt kvantespring som arbejdsplads i Nordsjælland.
Det organisationsudviklingsprojekt
har vi valgt at kalde Livskraft. Det har
vi gjort, fordi ordet indeholder mange
nuancer og en styrke, som kalder på
optimisme og fællesskab.
En organismes Livskraft handler om,
hvor godt den tilpasser sig sine omgivelser, eller hvor godt den kan udnytte
dem. I dagligdagen siger ordet måske
mere om, hvordan vi har det. Om vores
velfærd, psykisk og socialt, ligesom
ordet omfatter de kropslige, mentale
og følelsesmæssige sider af vores liv. I
vores projekt er Livskraft overliggeren
og retningen for hvordan, vi skal
udvikle organisationen på det nye
Nordsjællands Hospital. Ved at møde
patienternes og borgernes individuelle
behov. Og flytte fokus fra alene at søge

at gøre mennesker raske, til at hjælpe
dem med at kunne leve gode liv.
Med det nye Nordsjællands Hospital
ønsker vi at skabe et hus til mennesker.
Et sted, der udover behandling af sygdomme kan rumme hverdagen, skabe
hjemlighed og give plads til fællesskaber. Et sted hvor du ikke hele tiden
mindes om, at du er på et hospital. Et
sted der skiller sig ud på de smukke
rammer og stimulerer til nysgerrighed
og bevægelse, både fysisk og mentalt.
Det er ideen med Livskraft. Et hospital,
der vil være mere end et hospital. I
følelsen og oplevelsen hos de besøgende, men også som et hospital i samfundet. Hospitalets funktion og rolle
ændrer sig, og skal i fremtiden strække
sig udover matriklen.
At skabe et hospital der er mere end et
hospital er en opgave, som kræver ydmyghed og nysgerrighed, og en konstant
stræben efter at gøre alting bedre. Men
vigtigst af alt, kræver det forandring. Vi
ved at al forandring er svær. At opføre et
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nyt hospital med ambitionen om at blive
et referenceværk – ikke kun for de fysiske rammer, men også for den bedste
mulige behandling og serviceoplevelse
til patienter og borgere – kan til tider
virke som en urealistisk målsætning.
Sådan er det ofte, når man skal igennem
en stor forandringsproces som den, vi
står overfor.
Det hele starter med erkendelsen af, at
dér er vi ikke i dag. Men går vi kompromisløst efter det, kan vi sammen
opnå den høje målsætning, ja måske
endda overgå den. Gør vi derimod,
som vi plejer, risikerer vi, at det nye
Nordsjællands Hospital er forældet, før
det åbner.
Vi har altså med andre ord brug for at
starte rejsen. Fra begyndelsen, hvor
man ønsker at bevare status quo, til det
punkt, hvor man udforsker og accepterer forandringen, for til sidst at engagere og forpligtige sig til at gennemføre
forandringen. Det skal vi turde.

”Som dansker bør man af og til rive
sig løs fra det jævne og opsøge bjerge,
træne sig i udsyn og svimmelhed”

Livskraft

Benny Andersen, Personlige papirer (1974)

de nye hospitaler bliver bygget
med tilskud fra staten, nærmere
bestemt fra Kvalitetsfonden. Disse
16 sygehusbyggerier kaldes derfor
for ”kvalitetsfondsbyggerier”.
Regionerne har også en række
byggeprojekter på sundhedsog psykiatriområdet, som
de finansierer på egen hånd.
Nordsjællands nye hospital er det
eneste barmarksprojekt i Region
Hovedstaden.

Vidste du, at i Danmark investerer
vi over en årrække 50 milliarder
i nye og moderne hospitaler, der
i de kommende år slår dørene
op landet over. Målet er at bygge
fremtidssikrede og fleksible
hospitaler. De nye hospitaler
skal understøtte bedre og mere
sammenhængende patientforløb,
øget patientsikkerhed,
effektivisering og højere kvalitet
med patienten i centrum. 16 af

Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet 2017
og Danske Regioner 2018
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Livskraft
er at turde
15

16

Livskraft

1.
Livskraft handler om at turde. Vi sondrer
mellem, hvad vi skal, hvad vi kan og hvad
vi tør. At turde, er at aspirere mod nye
mål, at turde træde frem og sige, at vi skal
gøre det bedre. At vi kan gøre det bedre.
Tør du være med?
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Nye udfordringer kræver nye løsninger

NYE UDFORDRINGER
KRÆVER NYE
LØSNINGER

Livskraft

“Det dyrebareste, vi har, er vores
sundhed. Vores egen og vores
nærmestes. Ingen mennesker går
gennem livet uden at være i kontakt
med sundhedsvæsenet. Når liv kommer
til verden, og når livet slutter.”
Sundhedsministeren, December 2017

18

At finde
nye veje
Forandringer i sundhedsvæsnet er ikke
noget nyt. De fleste er klar over, at sundhedspersonalet i Danmark hver eneste dag
arbejder for at give borgeren den bedste
behandling.

1.

Vokseværk blandt
de ældre

2.

Nyt sygdomsbillede

3.

Fremtidens patienter
og pårørende

19

4.

For samfundet vil forandre sig.
Fremtidsudsigterne vidner om store
udviklingstendenser, der har betydelige
implikationer for den globale sundhedstilstand og for de sundhedsløsninger og
den praksis, der definerer fremtidens
sundhedsvæsen. Det er tendenser, som
vil forandre den måde, vi forstår og indretter sundhedsvæsnet og hospitalerne
på i fremtiden. Og det er forandringer,
som har stor betydning for patienten,
de pårørende og personalet. Det er ikke
altid nemt at forholde sig til forandringer ude i fremtiden. Men det er vores
opfattelse, at det er nødvendigt, og bør
være en pligt – særligt, når man som vi
planlægger fremtidens hospital.
Vi har identificeret fem ”megatrends”,
der vil forandre den måde, vi indretter
os på i sundhedsvæsnet, og den rolle
hospitalerne spiller i fremtiden.

Højteknologisk
stenalder

5.

Sundhed er mere
end fravær af sygdom

Nye udfordringer kræver nye løsninger

Der sker hele tiden fremskridt inden for
sundhedsvæsenet og på hospitalerne: Vi
ved som samfund mere om sundhed end
nogensinde før, og vi kan i dag behandle
mange sygdomme, som tidligere havde
døden som vanlig udgang. Samtidigt
kommer nye udfordringer til, og kravene til høj kvalitet i behandlingen stiger.
Hospitalerne skal leve op til nationale
kvalitetsmål og levere ”mere sundhed
for samme midler”. Men ofte forholder
sundhedsvæsenet sig primært til de
forandringer, som nu og her er båret af
konkrete politiske og strukturelle reformer. Og ikke nødvendigvis til de forandringer, der kommer om 10, 20 eller 30
år. Men det sidste er en forudsætning,
når man planlægger et moderne akuthospital, der også skal have brugsværdi
om 30, 40 og 50 år.

1. Vokseværk blandt
de ældre
Velstanden er steget siden industrialiseringen, og levevilkårene er forbedret.
I det meste af verden og i Danmark. Vi
lever bedre, sundere og længere end for
100 år siden. Det betyder, at den demografiske sammensætning i fremtiden vil
se anderledes ud, end den, vi kender i
dag. Verdens ældre befolkning vokser
med en hidtil uset hastighed. Det er
næsten ikke til at begribe, men verdensbefolkningen over 60 år forventes at stige fra 1 milliard i 2017 til 3,1 milliarder
i 21001. Til sammenligning var der 0,5
milliarder i 1990.

Fremskrivningen af den voksende
ældrebefolkning vidner om, at et større
pres på sundhedsvæsnet er på vej. En
ny demografisk sammensætning vil
påvirke kravene til behandling, personalets arbejdsgange, kompetencer, og
det værdisæt, som ligger til grund for
vores tilgang til de ældre i samfundet.
Det stiller naturligt krav til, hvordan
vi indretter og organiserer vores nye
moderne hospital i Nordsjælland – og
ikke mindst, hvilke sundhedsløsninger
vi tilbyder i de nye rammer.

Livskraft

Udviklingen kan betegnes som ”vokseværk i den ældre befolkning”. Men alvoren er til at føle på. En markant større
ældrebefolkning øger efterspørgslen
efter sundhedsydelser, som sundhedsvæsenet de kommende år skal imødekomme. Det skaber nye udfordringer,
fordi vi ved at blive ældre i højere grad

kommer i kontakt med sundhedsvæsenet. Ambulante besøg forventes at
stige med 50 % fra 2007 til 20202. Det
er også tilfældet, hvis vi retter blikket
mod Nordsjællands Hospital, hvor der
allerede er sket en stigning på 15,7 %
i ambulante besøg fra 2008 til 2017.
Denne stigning er i høj grad drevet af
den ældre befolkning over 70 år.3
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Vidste du, at i Nordsjælland vil befolkningen over 80
år stige med 79 % fra 2018 til 2028. Det betyder, at
der vil være over 40.000 borgere over 80 år i 2028.
Det er en væsentlig højere stigning end i Danmark som
helhed. På landsplan vil antallet af borgere over 80 år i
Danmark stige knapt 60 % de næste ti år. Det betyder,
at der vil være 406.000 borgere over 80 år i 2028.
Kilde: Danmarks Statistik 20184
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2. Nyt sygdomsbillede

Livskraft

Vi ved mere om sundhed end nogensinde før; vi er dygtigere, hurtigere og
mere effektive til at diagnosticere og
behandle sygdomme. Og vi kan kurere
eller behandle sygdomme, der før var
terminale. Alderdommen indvirker
naturligt på de sygdomme, vi som mennesker oplever i løbet af livet. Et langt
liv uden sygdom er nærmest utænkeligt.
Næsten alle kender nogen, der lever med
kræft, hjertesygdomme, lungesygdomme eller diabetes. Et liv med sygdom i
en eller anden form er således et meget
realistisk scenarie for langt de fleste af
os. Men det er ikke nødvendigvis noget,
vi dør af.
Vi ved, at alder er den faktor, der er
tættest forbundet med dét at udvikle
kroniske sygdomme. Derfor ændrer
sygdomsbilledet sig også i takt med,
at den ældre befolkning vokser. Det er
tankevækkende, at hver femte dansker i
dag lever med mere end én kronisk sygdom, og at 45 % flere danskere vil have
lungesygdommen KOL om 15 år 5. Men
det er alligevel ikke så overraskende.
Bedre levevilkår skaber også en ny livsstil og nye vaner. I takt med at levestandarden er forbedret, er livstilsrelaterede
sygdomme blevet mere almindelige. Og
en stor andel af dem er kroniske. Fx forventes det, at der er 95 % flere danskere
med diabetes 2 om 15 år.6
Fremtidsudsigten vidner også om en
voksende befolkningsandel, der på
tværs af aldersgrupper kæmper med
dårligt mentalt helbred og psykiske
sygdomme som angst, depression og
skizofreni. WHO anslår, at neurologiske
og psykiske sygdomme vil dominere i
2050, og at hver fjerde person i verden
vil have fået en psykisk sygdom i løbet
af deres liv7.

Ensomhed er en betydelig faktor i vores
psykiske og fysiske helbred, og sociale
relationer er fundamentale for vores
trivsel. Fx har hjertepatienter dobbelt
så stor risiko for at dø af deres sygdom,
hvis de er ensomme 8. Personer, der
føler sig ensomme, har en øget risiko
for blandt andet forhøjet blodtryk,
hjertekarsygdom og overvægt. Det
betyder, at personer, der er ensomme, i
gennemsnit lever seks måneder kortere
end andre. I Region Hovedstaden svarer
lidt over 6% af borgerne, at de føler sig
uønsket alene.9
Det er efterhånden velkendt, at fysisk
aktivitet har stor betydning for vores
sundhed og forebyggelse af sygdomme. Ja, faktisk også for vores mentale
helbred, trivsel og faglige præstation.
I den sammenhæng kan det måske
undre, at kun 29 % af danskerne lever
op til verdenssundhedsorganisationen
WHO’s minimumsanbefaling for fysisk
aktivitet, selvom langt de fleste er fysisk
aktive i deres fritid10 11.
Lad os til slut løfte blikket, og kigge på
det samlede sygdomsbillede. Med flere
ældre, flere kronikere, flere multisyge
og flere med psykiske sygdomme, står
det klart, at flere borgere i fremtiden
får behov for at komme i kontakt med
sundhedsvæsenet. Enten via egen læge,
via hospitalet eller via kommunale tilbud om pleje og forebyggelse. Det stiller
større krav til samarbejdet mellem den
primære sektor og hospitalerne. Det stiller også nye krav til de fysiske rammer,
der møder patienterne, deres pårørende
og personalet. Og det stiller andre krav
til de sundhedstilbud og -løsninger, som
hospitalerne, de praktiserende læger og
de kommunale sundhedsinstitutioner
skal tilbyde i fremtiden.

Vidste du, at antallet af borgere
med KOL vil stige med 45 % fra
2015 til 2030? I 2030 vil 25 % af
befolkningen have KOL.
Kilde: Strategi for digital sundhed 2018-202212
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MINDRE GODT ELLER
DÅRLIGT MENTALT HELBRED
Vidste du, at 13,2 % af Danmarks
befolkning vurderer deres mentale
helbred som mindre godt eller dårligt.
For borgere i Region H er andelen 13,7
% - den højeste andel af alle landets
regioner. Generelt vurderer kvinder i
højere grad end mænd deres mentale
helbred som mindre godt eller dårligt –
andelene var i 2017 15,5 % for kvinder,
10,9 % for mænd.
Kilde: Danskernes Sundhed - Den Nationale Sundhedsprofil 201713
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3. Fremtidens patienter
og pårørende
For første gang nogensinde vil der være
fem generationer på arbejdsmarkedet
på samme tid. Det er interessant at
tænkte over ift. hvilke patienter og
pårørende, som vi vil møde på hospitalet. For vi er vokset op i generationer
med forskellige forhold til teknologi og
oplevelser af, hvor hurtigt udviklingen
går. Mange ældre synes groft sagt, at
mailen fungerer fint, imens de yngste
foretrækker at kommunikere på sociale
medier. Vi indretter os forskelligt i tilværelsen. På tværs af generationer deler
vi ikke nødvendigvis den samme tilgang
til vores egen sundhed, ligesom vi heller
ikke stiller de samme krav til sundhedsbehandlinger.

Fremtidens patienter har altså flere
ansigter. Som hospital skal vi give vores
bud på, hvordan de nye generationer får
en aktiv, samskabende rolle i deres egen
behandling. Vi skal udvikle os, så information og sparring bliver en større del
af vores opgave. Derfor taler vi allerede
nu om fælles klinisk beslutningstagen.
Et mere ligebyrdigt samarbejde mellem
klinikeren og patienten, hvor vi vælger
de løsninger, som skaber mest værdi for
den enkelte og de pårørende. Og hvor vi
bruger sundhedsvæsenets og patientens
ressourcer bedst muligt.

Livskraft

I de ældste generationer er der blandt
andet svage patientgrupper med et stort
behov for omsorg og pleje. Samtidigt
stiller de yngre generationer typisk
større krav om øget tilgængelighed,
korte responstider og et fleksibelt sundhedsvæsen. De efterspørger i stigende

grad sundhedsoplevelser, hvor man som
patient har større autonomi, og hvor
man kan træffe informerede valg, fordi
man kender sine egne sundhedsdata og
behandlingsforløb. Til gengæld tilbyder
de unge selv at monitorere og håndtere
deres sygdom og indrapportere data
i langt større omfang end tidligere.
Vi kan kalde dem for ”de autonome
patienter” eller “forbrugerpatienter”.
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Livskraft
er en kultur
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4. Højteknologisk
stenalder
Når vi taler om de store trends i samfundet, der påvirker vores sundhedsvæsen, er den teknologiske udvikling et
uundgåeligt emne.

Livskraft

Damplokomotivet satte fart på den
moderne verden i 1800-tallet. Det blev
hurtigt det foretrukne transportmiddel,
og det primære symbol på modernitet
verden over. Den teknologiske udvikling
er fortsat ufortrøden og i et hidtil uset
højt tempo. Ikke mindst på sundhedsområdet, hvor nye og effektive lægemidler,
nyt medicinsk udstyr og kombinationsprodukter konstant ser dagens lys. Når vi
skriver ”højteknologisk stenalder” mener
vi, at vi i virkeligheden kun er ved begyndelsen af den teknologiske udvikling.
I sundhedsvæsenet sker innovation i
stigende grad igennem krydsningen
af nye teknologier som datateknologi,
digitalisering, bio- og genteknologi,
nanoteknologi, kunstig intelligens og
robotter. Det giver os nogle enestående muligheder. Ikke kun i Danmark,
men i hele verden. I de kommende år
bliver det muligt at behandle patienter
mere individuelt ved hjælp af præcisionsmedicin, gentest og data fra selvmonitoreringsværktøjer. Telemedicin
og hjemmebehandling, fx ved hjælp af
et smart watch, er ikke længere noget,
der kommer ude i fremtiden. Det er i
test, tænkes ind og bruges på de danske
hospitaler. Populationsdata muliggør
screening af større befolkningsgrupper,
tidligere diagnosticering og bedre
forebyggelse. Og med opfindelser som
wearables i form af skridttællere,
pulsmålere og smart watches samt
det såkaldte Internet of Things (IoT)14
bevæger teknologien sig ind i stadig nye
aspekter af vores liv.

Ny teknologi skaber både fantastiske
muligheder og et pres på os som
hospital. Der er krav om massive
investeringer i teknologi og udstyr, og
et tvingende behov for, at vi omstiller
os og opkvalificerer vores personale.
Men de teknologiske gennembrud
bringer samtidig nye muligheder med
sig. Store teknologi-virksomheder
som Apple, Google og Amazon har
låst blikket fast på sundhedsområdet.
Samtidigt samarbejder iværksættere,
startups og uddannelsesinstitutioner
i stigende grad om at udvikle nye
sundhedsløsninger, der er baseret på
fremtidens teknologi, grænsebrydende
viden og sociale og kreative virkemidler.
Sundhedsløsninger vil se markant
anderledes ud, end dem vi kender i dag,
og ikke nødvendigvis kræve klinisk
dokumentation for at patienterne
vil bruge dem. Det betyder også, at
patienterne vil stille nye krav. Krav
til kvaliteten i deres behandling og
til personalets kompetencer. Men
også krav til organiseringen og
tilrettelæggelsen af sundhedsvæsenet og
hospitalerne, fordi de skæver til andre
brancher, der tilbyder borgerne nye
serviceoplevelser.

Vidste du, at der skulle gå næsten 70 år før 100
millioner mennesker havde prøvet af rejse med fly, og
50 år før telefonen havde nået samme udbredelse. Til
sammenligning tog det 4 år før Facebook havde 100
millioner brugere og Instagram blot to måneder.
Kilde: Lucien Engelen15
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“Det tog 15 år og kostede tre
milliarder dollars at kortlægge det
første menneskelige genom. I dag
kan man kortlægge en persons DNA
inden for nogle få uger og udgiften
er nogle få hundrede dollars.”
Yuval Noah Harari, Sapiens – En kort historie om menneskeheden (2015)
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5. Sundhed er mere
end fravær af sygdom
Vi har kredset om de store udviklingstendenser i samfundet, og hvad de
betyder for sundhedsvæsenet og det
moderne akuthospitals rolle i fremtiden.
Fælles for udviklingstendenserne er, at
det sundhedsbegreb, vi kender i dag, er
under forandring.

Livskraft

Samfundet gennemgår i disse år en
række opbrud i vores sociale og kulturelle sfære. Identitetsspørgsmål
om f.eks. køn og kultur skaber et nyt
sociokulturelt landskab. Sociale medier
udvisker gradvist skellet mellem den
private og offentlige sfære. Og det bidrager alt sammen til, at måden, vi taler
om og forstår sundhed på, ændrer sig
markant i fremtiden.
WHO definererede i 1948 sundhed
som en tilstand af fuldstændig fysisk,
mentalt og socialt velbefindende og ikke
blot fravær af sygdom eller svækkelse.
En definition, der, selvom den er fra
1948, er fremsynet og holistisk, fordi
den tager højde for, at vi som menne-

sker interagerer med vore omgivelser.
Det er netop den tilgang, som i stigende grad vinder frem i takt med, at de
moderne hospitaler redefinerer deres
rolle i samfundet. I 2019 ved vi mere
om sundhed end nogensinde før, men jo
mere vi lærer om sundhed, desto mere
indser vi, at vores sundhed er påvirket
af mange elementer i miljøet omkring
os. Sundhed er ikke blot et spørgsmål
om god fysik eller fravær af sygdom
og svækkelse. Om vi har det godt eller
ej, afhænger af en mangfoldighed af
faktorer.
Vores sundhed handler f.eks. også
om fællesskaber og sociale relationer.
Hospitalets fysiske rammer skal derfor
se anderledes ud, og de skal anvendes
på nye måder. Indretningen og organiseringen af hospitalet skal i højere grad
afspejle en mere holistisk opfattelse af
sundhed, hvor krop og sjæl næres gennem sund mad, kontakt med naturen,
kultur, fællesskaber og kunst.
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Den tidligere Absalons
Kirke på Vesterbro i
København er blevet
omdannet til kulturog forsamlingshus.
Her mødes lokalbefolkningen på tværs
af generationer til alt
fra dans og bordtennis
til koncerter, fællesspisning og banko.

Bente Klarlund 2017, overlæge på Rigshospitalet, professor ved Københavns Universitet
og leder af TrygFondens Center for Aktiv Sundhed
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”Nordsjællands superhospital er
et hidtil uset ambitiøst projekt,
hvor byggestil og natur smelter
sammen, og hvor arkitektur og kunst
skal lokke patienten ud af sengen,
fordi omgivelserne vil stimulere
til nysgerrighed og bevægelse.
Visionen er, at raske borgere vil
bruge hospitalet som forsamlingshus,
simpelthen fordi det er der, man har
lyst til at folde sig ud.”

Hvad betyder de nye trends
for det nye Nordsjællands
Hospital?

Livskraft

Vi kan konkludere, at vi har behov for
nye rammer, der i højere grad tager
højde for en voksende ældrebefolkning,
et nyt sygdomsbillede, patientgrupper
med vidt forskellige behov og forventninger, og ikke mindst en mere holistisk måde at opfatte sundhed på. Men
med det nye Nordsjællands Hospital
står vi, i kraft af et ægte barmarksprojekt, også med en særlig mulighed for
at forberede os til det sundhedsvæsen,
som er på vej, og de forventninger som
borgere, patienter og politikere i stigende grad har.
Mennesker med livsstilsrelaterede sygdomme, kroniske lidelser eller dårligt
mentalt helbred er grupper af patienter,
der vokser. De mennesker skal i dag
ofte igennem langstrakte forløb med
sundhedsvæsenet samtidigt med, at de
er tvunget til at leve med deres sygdom
24 timer i døgnet. Men hvis det nye
Nordsjællands Hospital skal imødekomme patienternes behov i fremtiden, skal
vi designe diagnosticering-, behandlings- og rehabiliteringsforløb så individuelt, fleksibelt og så lidt indgribende
som muligt.

Mødet med hospitalet skal altid foregå
på menneskets præmisser. Ikke omvendt. Forbrugerindustrien har for
længst taget dette mindset til sig. Som
borgere har vi derfor allerede vænnet
os til at være i fokus og få hjælp til at
forstå vores behov og de løsninger
og services, der kan findes. Tænk
blot på sidst, du blev guidet igennem
Københavns Lufthavn.
Vi skal indrette vores nye hospital ud
fra et menneskeligt perspektiv. Hvor det
ikke alene er et spørgsmål om at fortælle patienterne, hvad de skal gøre, men
i langt højere grad et spørgsmål om at
supportere, servicere og hjælpe dem til
forstå deres sygdom. Så vores patienter
får lettere ved at leve sunde liv og spille
en aktiv rolle i deres egen sundhed.
Derfor skal vores hospital heller ikke
blot spille en aktiv rolle i behandlingen,
men i vid udstrækning også deltage i
forebyggelsen af livsstilsrelaterede sygdomme. Det nye Nordsjællands Hospital
skal indtage en ny rolle som en mere
aktiv medspiller i borgernes sundhed
og bevæge sig ind i nye arenaer. Det

30

Man kan tale om, at hospitalet proaktivt
skal holde befolkningen rask og sund
fremfor reaktivt at behandle sygdom.
For eksempel ved at engagere og udstyre patienterne med værdifuld teknologi,
som muliggør selvmonitorering af vitale
parametre som hjerterytme, blodtryk,
vejrtrækning, vægt og aktivitetsniveau. Det handler om at understøtte og
tilskynde, at behandling i stigende grad
foregår tæt på patienten. Det kan være
på en ensengsstue, hvor vi som personale kommer til patienten, eller hjemme
hos patienten via telemedicin og ambulante behandlingsforløb. Diagnostiske
teknologier udvikler sig hurtigt og
understøtter den udvikling, vi kommer
til at se på et moderne hospital.
Det betyder også, at du som medarbejder på det nye Nordsjællands Hospital
skal indtage en central rolle i samspillet mellem de institutioner, der beskæftiger sig med borgernes sundhed. Det
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gælder særligt samarbejdet mellem
akutmodtagelsen, de praktiserende
læger og de kommunale sundhedstilbud, som bliver omdrejningspunktet
for hospitalets nye rolle.
Med udsigten til forskellige generationer
af patienter og pårørende på det nye
Nordsjællands Hospital skal vi kunne
gribe de muligheder og imødekomme
de krav, som mere autonome og aktive
patienter stiller. Det betyder, at vi
sammen med patienten skal bearbejde
og bruge data fra forskellige devices
til bedre at forstå den enkeltes sundhed. Det er nødvendigt, at vores fokus
på klinisk evidens kombineres med
patienternes viden, adgang og forventninger til sammenhæng og dialog. Det
nye Nordsjællands Hospital skal lægge
vægt på forebyggelse og tidlig diagnosticering, og behandlingen skal i videst
muligt omfang personaliseres gennem
skræddersyede, digitale patientforløb,
der kan forberede patienten på sin
interaktion med personalet. Vi skal
holde dem opdateret om forløbet og give
overblik over hospitalets faciliteter.

Nye udfordringer kræver nye løsninger

skal være drivkraften i at supportere
og coache patienterne i forhold til søvn,
ernæring, rygning, alkoholindtag og
ikke mindst fysisk aktivitet.

Lad os se på et tænkt eksempel, som
meget vel kan forekomme i den nærmeste fremtid.

Livskraft

Forestil dig et samfund, hvor en praktiserende læge udfører en undersøgelse af
en patients hjerterytme. Når der konstateres uregelmæssigheder, deler lægen det
øjeblikkeligt med en specialiseret kardiolog på hospitalet for at diagnosticere patienten og oprette en målrettet behandlingsplan. Der er ingen grund til at lave
en aftale, hvor patienten om flere uger
eller måneder skal møde på hospitalet,
fordi problemet kan håndteres i realtid.
Det er det, vi har vænnet os til, når vi
booker fly, behandler vores økonomi eller
handler online. Det er en verden, hvor en
person med en kronisk sygdom kan dele
alle sine vigtige data med sit ”sundhedsteam”, der med hjælp fra data sikkert
vil vide, før patienten gør, at nogen skal
træde ind for at yde støtte eller behandling. Det er ideen om at vedligeholde den
generelle sundhedstilstand i befolkningen og den enkeltes velvære fremfor at
reagere på enkelthændelser.
Det nye Nordsjællands Hospital skal
skille sig ud og udmærke sig ved at
levere den bedst mulige personlige
brugeroplevelse – ikke kun for patientens tilfredshed og velvære, men også
for personalets trivsel og performance.
Det kræver, at du som læge eller sygeplejerske på det nye Nordsjællands
Hospital forstår og arbejder med forventningen om, at fremtidens sundhedsløsninger vil se markant anderledes ud end dem, vi kender i dag.
Et moderne hospital, som hospitalet i
Nordsjælland, kan ikke forvente at være
teknologisk frontløber uden hjælp fra
andre. Derfor skal hospitalet og sundhedspersonalet gå aktivt ind i udvikling
og test af fremtidens sundhedsløsninger
– både før, under og efter opførelsen
af det nye hospital. Det kræver, vi er
nysgerrige efter at lære af erfaringerne fra de nye aktører, som banker på
døren til sundhedsvæsenet. Vi skal
sammen vise, hvordan vi kan bruge
teknologien til at give patienterne den

bedst mulige behandling og brugeroplevelse – til at skabe et mere fleksibelt,
imødekommende og proaktivt hospital.
Men vi skal være bevidste om, at vi kun
når ambitionen, hvis vi inviterer til nye
samarbejder. Det gælder både, når vi
taler om at anvende kunstig intelligens
og ved fælles klinisk beslutningstagen.
Ny teknologi kan have stor værdi, men
det skal ske på menneskets præmisser
og med mennesket i centrum.
Når vi planlægger fremtidens akuthospital i Nordsjælland, er udviklingen i samfundet årsag til at gentænke
den måde, vi designer, tilrettelægger
og forstår hospitalet på. For hvad nu,
hvis vi rent faktisk kan levere mere
sundhed for det samme ved at indrette
os anderledes. Bedre. Vi skal have blik
for optageområdets karakteristika og
sammensætning. Det nye Nordsjællands
Hospital er geografisk placeret i den del
af Region Hovedstaden, der har udsigt
til den største ældrebefolkning i fremtiden – og dermed flere kronikere, flere
multisyge og flere borgere med livsstilsrelaterede sygdomme. I de henseender
er højt specialiserede funktioner langtfra altid nødvendige for at give patienterne den bedst mulige behandling.
At hjælpe borgerne med at leve sunde
liv er en kær pligt for os alle på
Nordsjællands Hospital. Efter du har
læst dette kapitel, tænker du måske
på sundhed på en ny måde. Som mere
end fraværet af sygdom. Måske har du
i virkeligheden altid tænkt sådan på
det. I hvert fald er det den anskuelse,
der skal inspirere os til at udfolde en ny
rolle for vores hospital i samfundet. Vi
har momentum for at bryde med vanetænkning. At gå nye veje. Vores projekt
de kommende år – Livskraft - handler
netop om at aspirere mod nye mål. Det
vender vi tilbage til i kapitel 4. Men det
hele handler om at turde træde frem
og sige, at vi som hospital vil gøre det
bedre. At vi kan gøre det bedre sammen. Det kræver vilje, et åbent sind og
ikke mindst udsyn.
Tør du være med?
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Nye udfordringer kræver nye løsninger
Nordsjællands
Hospital i den nye
bydel Favrholm
bliver kraftcenter for
sundhedsinnovation
innovation og udvikling
i Nordsjælland

33

Livskraft

Livskraft
gentænker velfærd
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PATIENTENS ROLLE

2010-2020

2020-2035

Sygehus

Hospital

Sundhedshub

Behandling
af sygdom og
svækkelse

Specialiseret
behandling
og diagnostik

Forebyggelse,
forudsigelser
og velfærdsinstitution

Patient

Aktiv medspiller

Forbruger

Lydig og tillidsfuld
Passiv

Informeret
Inddraget

Ekspert
Partner

Digitalisering

Digital transition

Digital transformation

Digitalisering af elementer,
som tidligere var analoge fx
patientjournaler og mails

Fragmenteret landskab af digitale
tilbud og kombination af digitale
og analoge arbejdsprocesser fx
behandlingsforløb.

Digital teknologi understøtter faglige
beslutninger. Det digitale bliver en
forbrugsvare og forandringsdriver.

Big Pharma

Start-up og medico

Tech-giganter

Fx. Novo Nordisk, Novartis,
Roche og Lundbeck

Fx Siemens, GE, Coloplast, Roche og
Leo Innovation Lab

Fx. Amazon, Apple, Google
og Microsoft

UDVIKLINGSDRIVERE

DIGITAL SUNDHED

1970-2010
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Nye udfordringer kræver nye løsninger

HOSPITALETS ROLLE

TRANSFORMATION

2.
Livskraft

Livskraft er en konstant stræben.
Efter den bedste løsning i arbejdet med og
for mennesker. Det forpligtiger os. Vi skal
gøre os umage. Være kritiske. Åbne.

MERE END
MURSTEN
36

Mere end mursten
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Intentionen
om nyfortolkning

Livskraft

Med byggeriet af det nye
Nordsjællands Hospital ligger
ikke blot muligheden, men også
forpligtelsen til at gentænke
hospitalet.

I første kapitel kunne du læse om
de store samfundstrends og betydningen for det nye Nordsjællands
Hospital. Vi konstaterede, at sundhedsvæsenet og sundhedsbegrebet
forandrer sig i takt med samfundet.
Sådan har det altid været. Vi bliver
hele tiden mødt med nye krav og
forventninger til pleje og behandling
af patienter, og til de bygninger og
steder, hvor det foregår.

Caption
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I dette kapitel skal vi se nærmere på
de første skridt i skabelsen af det
nye Nordsjællands Hospital. For at
forstå, hvordan vi får realiseret vores
ambitioner, må vi forstå fortiden.
Vi starter derfor på et lidt andet
tidspunkt i vores fortælling. Det er
nemlig ikke første gang, at Hillerød
har fået et nyt moderne hospital.

HOSPITALSBYGGERIETS TYPOLOGIER

Tårnet

Rygraden

Sammensat

B

De forskellige arkitektoniske typologier,
der kendetegner de
moderne hospitaler.
Det nye Nordsjællands
Hospital repræsenterer en helt ny typologi
med sin organiske
form.

A

B

A

AB

Kilde: ArchiMed A /S, 2015

A

Karréen

Karéen + Kernen

B

Kernen

Mere end mursten

Et nyt hospital
ser dagens lys
Den 30. marts 1943 blev Frederiksborg
Amts Sygehus på Helsevej indviet.
Her deltog tre indenrigsministre (den
daværende og to forhenværende) samt
kongefamilien. Og Gunnar Nu Hansen
transmitterede indvielsen i radioen. Ved
åbningen var der 160 senge, hvilket allerede i 1945 blev udvidet til 265. Flere
patienter og en tiltagende specialisering
krævede hurtigt mere plads, og kun 13
år efter indvielsen startede den række
af knopskud, som kendetegner matriklen på Helsevej i dag.16
Byggeriet af et moderne centralsygehus i Hillerød var ét blandt mange nye
hospitaler, der voksede frem i de danske
provinsbyer.
Åbningen af hospitalet i Hillerød var
en stor begivenhed, som man kan
læse ud af den fornemme gæsteliste.
Men hospitaler har ikke altid været
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associeret med de højere samfundslag
eller det bedre borgerskab. Går vi
tilbage til 1800-tallet handlede det
om at undgå at komme på hospitalet.
De, der havde råd, blev tilset og plejet
hjemme. Kun de fattige og ensomme
lod sig indlægge. Men med teknologiske
og hygiejnemæssige fremskridt blev det
mere og mere attraktivt at tage ophold
på et hospital.
Etableringen af velfærdsstaten satte
gang i hospitalsbyggerier fra slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af
1900-tallet.17 Der blev bygget hospitaler
i alle store og mellemstore byer, og
antallet steg for i 1927 at toppe med
160 sygehuse i hele landet. Sidenhen er
tallet faldet i takt med, at de mange små
sygehuse er lagt sammen til stadig større enheder, fordi sundhedsvæsnet har
bevæget sig i retning af øget centralisering og specialisering.

Vi vil også organisere hospitalet på en
ny måde, og det afspejler sig i arkitekturen. Historisk har hospitalsbygninger
herhjemme og verden over taget
udgangspunkt i opdelte siloer. Både
arkitektonisk og organisatorisk. Hvor
specialiserede afdelinger ligger på
række eller oven på hinanden. Hvor afdelinger ”ejer” deres eget udstyr, lokaler
og organisationsprincipper. Og hvor
hospitalet i mindre grad er et organisk
hele, der fungerer på tværs og på alsidige måder. Det vil vi gøre op med.

Livskraft

Som vi berørte i kapitel 1, har sundhedsvæsenet i mange år behandlet
sundhed som fraværet af sygdom. Her
har hospitalet været det umiddelbare omdrejningspunkt for behandling.
Hospitalets lukkede, institutionelle rolle
afspejler sig i arkitekturen så godt som
alle steder i verden, hvor hospitaler
typisk ligner store, upersonlige monumenter. Det harmonerer ikke med, at vi
som mennesker har brug for rare omgivelser, især hvis vi er i en svær situation.
Derfor skal det nye Nordsjællands
Hospital være en anden type hospital. Et
hospital med masser af dagslys, natur og
træ. Et hospital, der hverken ligner eller
føles som et hospital.

Det har længe været kendt, at udsigt til natur har en beroligende og smertereducerende effekt. På det
nye Nordsjællands Hospital vil der være udsyn til naturen samt lys fra det omkringliggende landskab og
de mange gårdhaver. Målet er, at bygning og natur smelter sammen. Naturen skal give ro og mulighed
for restitution, så patienterne kommer sig hurtigere. Samtidig er det vigtigt, at omgivelserne stimulerer
til nysgerrighed og bevægelse. Hospitalsområdet skal være åbent og tilgængeligt. Det skal også invitere
til interaktion og rekreation for andre end hospitalets patienter.
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HOSPITALSBYGGERIER
I DANMARK
DNU
Aarhus
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PsykiatriSygehus
Slagelse
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Hospital
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Nordsjælland
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Kilde: Danske Regioner (2019).

Hvordan indretter vi den offentlige
sektor? Det er et emne, som altid er
til debat i Danmark. Som kernen i den
moderne velfærdsstat er vores sundhedsvæsen gået igennem en række reformer, der tilsammen har tegnet det
sundhedsvæsen, som vi møder i dag.
Sundhedsvæsnet har bevæget sig
i retning af øget centralisering og
specialisering. Fra den første kommunalreform i 1970’erne, hvor knapt 1.100
kommuner over en årrække blev til
275, og antallet af amter gik fra 25 til
14, til Kvalitetsreformen i 2009-2010.
Strukturreformen i 2007 skulle sikre
den enkelte borger mere kvalitet for
pengene i den offentlige service, navnlig i sundhedsvæsenet. Det skulle ske
ved at styrke det lokale demokrati gennem stærke, bæredygtige kommuner.
Reformen medførte store forandringer
for sundhedsvæsenet i Danmark.
De 14 amter, som havde det grundlæggende ansvar for sundhedsvæsnet
og patientbehandlingen, blev nedlagt,

og de 5 regioner så for første gang
dagens lys. Antallet af kommuner gik
samtidig fra 271 til 98, og ansvaret for
forebyggelse og genoptræning blev i
langt højere grad deres anliggende.
Allerede dengang var der et stort behov for, at hospitalerne og de kommunale sundhedsinstitutioner arbejdede
tæt sammen.
Kvalitetsreformen i 2009-2010 bragte
også nyt til sundhedsvæsnet. En samling af højt specialerede funktioner
på færre enheder skulle sikre højere
kvalitet i behandlingen, og 45 hospitaler med akutmodtagelser er over
en årrække blevet reduceret til 21
hospitaler med større fælles akutmodtagelser, der skal være hjertet i
hospitalet. Store dele af behandlingen
flytter derfor fra specialeafsnit frem i
akutmodtagelsen.
Med ønsket om en højere kvalitet i
behandlingen blev fokus på hospitalsdrift, logistik og fysiske rammer styrket. En kvalitetsfond suppleret med
regional medfinansiering skulle bane
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vejen for 16 nye store strukturelle
anlægsprojekter. De såkaldte ”supersygehuse”.
Regeringens udspil til en ny sundhedsreform, ”Patienten først” fra 2019, vidner endnu en gang om skiftende vinde
i sundhedsvæsnet. I udspillet til en ny
sundhedsreform lægges op til, at flere
skal behandles tættere på hjemmet af
egen læge eller kommunalt sundhedspersonale, og at mødet med sundhedsvæsnet skal være sammenhængende fra diagnose over behandling til
genoptræning og kontrol. Men reformudspillet puster også liv til debatten
om organiseringen af fremtidens
sundhedsvæsen ved at foreslå nye omstruktureringer i form en ny national
myndighed, nye sundhedsforvaltninger
og nye sundhedsfællesskaber.
Hvordan vi indretter den offentlige sektor, og navnlig sundhedsvæsenet, er evig
genstand for debat. Vi kan ikke forudsige,
hvad fremtiden bringer, men vi kan være
sikre på, at det medfører forandringer
for os selv og vores nærmeste.

Mere end mursten

REFORMER I SUNDHEDSVÆSENET
OG HISTORIEN OM 16 NYE HOSPITALER I DANMARK

Livskraft
er tryghed
42

Marie Curie, 1923
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Mere end mursten

“Gennem hele mit liv har
synet af naturen fået mig til
at frydes som et barn”

En anden
tilgang

Livskraft

Udviklingen af det nye hospital
handler om mere end mursten.
Et lille ordspil, der minder os
om, at et ekstraordinært hus kan
bidrage til at motivere og drive
en transformation. Derfor har
sætningen været et pejlemærke i
processen.

Hvordan går vi fra vision til virkelighed? Hvordan realiserer man tanken
om at skabe en bygning med mennesket
i centrum, der kan rumme hverdagen
og skabe hjemlighed? Hvordan kan man
skabe et hospital, der vil være meget
mere end et hospital? Det kræver en
særlig tilgang. Og det vil vi gerne reflektere over sammen i dette afsnit.
Tilrettelæggelsen af det nye
Nordsjællands Hospital er fra starten
forvaltet fundamentalt anderledes.
Nysgerrighed driver vores tilgang, og vi
insisterer på udsyn og innovation. Gør
vi som alle andre, når vi ikke i mål med
ambitionen om at skabe et referenceværk, der sætter mennesket i centrum.

Det nye Nordsjællands Hospital skal
være et hus til mennesker. I denne ånd
har patienter, pårørende og personale
været med til at udfordre og påvirke
både de fysiske rammer og arbejdsgange, der vil finde sted på det nye
Nordsjællands Hospital. Vi har prioriteret brugerinddragelse højt i erkendelsen
af, at nye løsninger kun kan udvikles
gennem en indgående forståelse af
brugernes behov. Det gælder fx kronikerens dagligdag og drømme, den
pårørendes bekymringer, sygeplejerskens konstante afvejning af prioriteter,
lægens behov for at kommunikere med
empati og præcision og ledelsens behov
for indblik i driften på hospitalet.
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Vi vender tilbage til, hvad brugerinddragelsen helt konkret har betydet
for udviklingen af det nye hospital i
afsnittet: ”Videreudvikling af projektet: Med udgangspunkt i brugernes
behov”. Det kan du finde senere i
kapitlet.

Udsyn
I udviklingen af vores nye hospital
har vi stræbt efter en klar ambition;
vi skal udfordre vanetænkning og de
eksisterende strukturer. Vi har ønsket
at udvide forståelsen af sundhed ved at
inkludere andre sektorer, nye generationer og kreative virkemidler. Derfor har
vi også fra starten af projektet prioriteret at træffe bevidste til- og fravalg.
Vores tilgang har dels taget afsæt i at
lære fra de andre hospitalsbyggerier,
da vi står med et af landets sidste
kvalitetsfondsprojekter. Og dels har
vi fundet inspiration i andre sektorer
særligt ift. mindset og til at anvende
teknologier og metoder, der egner sig
til sundhedssektoren.

Men udsyn handler ikke kun om
inspiration, læring og opmærksomhed
på andre. Udsyn handler også om
at undersøge og forstå de blødere,
humanistiske elementer såsom betydningen af arkitektur, kunst, design og
ikke mindst fysisk og mental aktivitet.
Det er her, at ambitionen om hospitalet,
der er mere end et hospital, og ideen
om Livskraft, kommer til sin ret. Disse
’bløde’ elementer er grundlæggende,
når vi skaber det fysiske hospital. Det
er her ideerne om hverdagsliv, motion,
sundhed, forsamlingshus, folkekøkken,
kulturtilbud og fællesskaber for
Nordsjællands borgere har sin
oprindelse. Mere om det i kapitel 4.

Mere end mursten
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Innovation

Bæredygtighed

Innovation har stået øverst på dagsordenen i udviklingen af det nye hospital
fra start. Projektet har været drevet af
en innovationskultur, hvor det har været
tilladt at fejle og tænke stort og nyt.

Da visionen for hospitalet blev udformet
efterspurgte brugere og borgere fra
start et bæredygtigt hospital. Både i
opførelsen og den efterfølgende drift.
Bæredygtigheden – forstået som indvirkningen på mennesker, en fornuftig
brug af projektets økonomi og skærpede
hensyn til miljøet – blev tænkt og tegnet
ind, så byggeriet i sin samlede livscyklus er klima- og ressourcebevidst.
Placeringen i det grønne område syd
for Hillerød by gjorde det indlysende,
at bygningen skulle spille tæt sammen med landskabet og naturen.
Konstruktionen er simpel, robust
og fleksibel, og de valgte materialer
er genanvendelige og rigelige. Disse
elementer, sammen med intelligente
styringssystemer, spiller sammen for
at skabe et godt indeklima, et inspirerende arbejdsmiljø og en ressourceeffektiv drift.

Livskraft

Frem mod det nye hospital har projektorganisationen i samarbejde med
klinikere på Nordsjællands Hospital
arbejdet med at udvikle nye koncepter
og teknologier. Den mangeårig innovationsindsats har bragt et væld af nye ideer og projekter. De er blevet udforsket og
testet. Og flere har fundet vej ind på det
eksisterende hospital i Nordsjælland. De
testede koncepter og teknologier skal
også være en del af det nye hospital og
bane vejen for markante økonomiske,
menneskelige og kvalitetsmæssige
fremskridt.
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Livskraft
er en konstant stræben
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Livskraft

”Inside the Horizon” af
Olafur Eliasson, 2014,
Paris

Livskraft
– et strategisk samarbejde
I 2023 vil en bar mark i Hillerød være
hjemsted for det nye Nordsjællands
Hospital og Favrholm; et nyt grønt
område, der skal huse 4.000 indbyggere og fokusere på life science. Det nye
hospital i Nordsjælland og Favrholm er
en enestående mulighed for at bevise,
at livet handler om mere end at være i
live; at være aktiv, kreativ og en del af
fællesskaber er vitale ingredienser i et
godt og sundt liv.
Nordsjællands Hospital og Hillerød
Kommune gik derfor i 2016 sammen i
et strategisk partnerskab om projektet
Livskraft, der handler om at gribe frem-

tidens sundhedstendenser og bidrage
til at skabe et tankesæt og en kultur,
der kan inspirere andre. At gentænke
velfærd og finde nye måder vi som mennesker kan tilpasse os på.
Livskraft er et visionært og grænseoverskridende udviklingsprojekt, der
udforsker nye former for aktiviteter,
kultur, fysiske faciliteter og fællesskaber. Ambitionen er, at Livskraft
skal gøre Favrholm og de omkringliggende områder til et naturligt center
for et vibrerende liv, en slags ’hub’ og
international rollemodel for det sunde
og hele liv.
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I det strategiske samarbejde, Livskraft,
arbejdes med fire udviklingsspor:
Kunst og kultur, der gennem sociale
og kulturelle fællesskaber, og i samspil
med kunst i verdensklasse, skaber kreativt engagement, forundring og inviterer
til fysisk og mental bevægelse for det
større samfund og lokalområdet.
Byrum og funktioner, der er levende
og med en høj arkitektonisk kvalitet
inviterer til fysisk aktivitet og sociale
fællesskaber. Det byder dog også på ro
til refleksion og nære sociale relationer
i omgivelser, som nedbryder grænsen
mellem bygninger og natur og mellem
syg og rask.

”Projections On Inner
Garden”, skitseforslag
til kunstprojekt til det
nye Nordsjællands
Hospital af Pipilotti Rist
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Livskraft er forankret i en styregruppe,
hvor Nordsjællands Hospital og Hillerød
Kommune deltager som faste medlemmer. Til styregruppen er knyttet et
Advisory Board samt en række eksterne
samarbejdspartnere i forbindelse med
de konkrete udviklingsprojekter og
aktiviteter.

Mere end mursten

Viden og forskning, der med udgangspunkt i en holistisk sundhedsopfattelse,
hvor sundhed er mere end fraværet
af sygdom eller svækkelse, bygger
bro mellem forskellige fagligheder og
livsanskuelser, og bruger indsigter
fra kunst, innovation, fællesskaber og
byudvikling.

Innovation og vækst, hvor Nordic
Health Lab har skabt et levende laboratorium for next practice sundhedsløsninger baseret på data og teknologi,
men også kreative og sociale virkemidler, som bidrager til vækst og værdiskabelse. Nordic Health Lab afspejler
en ny og anderledes måde at forstå
sundhed på, hvor det traditionelle skel
udfordres og nye kompetencer bringes
i spil.

Livskraft

En væsentlig del af facaderne på det nye
hospital skal udføres i træ. Træ bruges i
projektet for at skabe en hjemlig kvalitet for
personalet, patienter og de besøgende, og
til at understrege sammenhængen med det
omkringliggende landskab. Der afprøves FSC
certificeret Western Cedar træ (kæmpethuja)
med ru eller høvlede overflader, knastet eller
ikke-knastet.

Terrazzogulv

Indvendige og udvendige mockups er visuelle 1:1-modeller,
hvor man kan se samspillet
mellem de forskellige materialer
og monteringsmetoder, fx
afstanden mellem trælameller,
karmenes dybde, dørens højde
og forskellige træsorter. Mockups har været anvendt til test
siden 2017, hvor patienter og
medarbejdere har gennemgået
indretning og muligheder.
Teknologisk Institut tester
materialernes holdbarhed og
udvikling over tid.
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Mock-up af facade

Mere end mursten

Mock-up af facade
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Udsnit af plantegning fra level 0.
Fra januar 2018.
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IT teknik / IT DATA
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IT Technical
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Toilet, bad
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Livskraft
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06.09.026
3 m²

Vagtrum

Shaft
2.0.4T12
14.X2.070
14 m²

Bathroom
2.0.4160A
06.09.030
3 m²

Toilet, bad

Toilet

Skakt

Toilet, bad

Bathroom
2.0.4180A
06.09.024
3 m²

Workshop Medico
2.0.4190
06.06.032
167 m²

21

WC, bathroom HC
2.0.2190A
06.09.031
8 m²

1400

2360
Personalerum

Toilet, bad Sengestue, Intesiv og

Skakt

Staff room
2.0.2180
08.01.068
42 m²

Bathroom
2.0.2120A
08.01.025
6 m²

Shaft
2.0.2T10
14.X2.071
15 m²

Patient room, Intensive care
2.0.2120
08.01.011
24 m²

Vagtrum

Duty room
2.0.2200
06.09.004
11 m²

5000

22

Shaft
2.0.6T
14.X2
18 m²

Trapperum

Storage, equipment
2.0.6050
06.06.002
150 m²

Workshop IT
2.0.6060
06.06.033
49 m²

Skak

1000

Depot, udstyr

Værksted IT

Værksted Smed, snedker
2.0.6070
06.06.003
40 m²

Toilet, bad
Bathroom Toilet, bad

TERRASSE /
TERRACE

2.0.2210A Bathroom
06.09.023 2.0.2200A
06.09.022
3 m²
3 m²

Vagtrum
Duty room
2.0.2210
06.09.011
11 m²

Skyllerum

Utillity room
2.0.2120B
08.01.096
3 m²

Sengestue, Intesiv o

Patient room, Intensive car
2.0.2160
08.01.016
24 m²

5000

23

Toilet, bad

Bathroom
2.0.2160A
08.01.027
6 m²

5000

24

Skylle

Utillity ro
2.0.2170
08.01.14
6 m²

Teambase

Team base
2.0.1270
08.01.038
21 m²

3300

25
Skyllerum

GÅRDHAVE /
COURTYARD

GÅRDHAVE /
COURTYARD

Utillity room
2.0.1240B
08.01.102
3 m²

Sengestue, Intesiv

Patient room, Intensive c
2.0.1240
08.01.009
24 m²

5000

26

Toilet, bad

Bathroom
2.0.1240A
08.01.053
6 m²

Toilet

Bathro
2.0.122
08.01.0
6 m²

5000

27

MORSRUM / MORTUARY
(PUBLIC)

MORSRUM / MORTUARY
(NON-PUBLIC)

Sengestue, Intesiv

28

Patient room, Intensive
2.0.1220
08.01.017
24 m²

Pårørendestue

5000

Vagtrum
Duty room
2.0.1320
06.09.036
11 m²

Chapel
2.0.1370
06.17.003
73 m²

Venteområde

Office, functionspecific
2.0.1330
06.17.005
13 m²

Samtale rum

Conversation room
2.0.1350A
06.11.009
14 m²

Morsrum, forberedelse
Mortuary facility preparation
2.0.1340
06.11.003
28 m²

Fremvisningsrum, mors

5000

Duty room
2.0.1300
06.09.014
11 m²

Kontor, funktionsspecifik

Waiting
2.0.1360
06.11.012
13 m²

29

Viewing Room, Mortuary
2.0.1350
06.11.010
31 m²

Mortuary facility, 6 hour room
2.0.3210
06.11.002
25 m²

Refrigerator room, Mortuary
2.0.3200
06.11.001
52 m²

Office (6)
2.0.3190
07.01.422
28 m²

Elevator

Patient Elevator
2.0.3E07
14.X2.105
4 m²

Flexirum (lille)

1000

KAPEL / CHAPEL

32

West MV Panel
West MV Panel
2.0.5190
14.Y1.151
20 m²

West LV Panel

6200

Gang

Corridor
2.0.0330
14.X1.050
93 m²

Shaft
2.0.3T09
14.X2.073
8 m²

Møderum, Kontor
Office Meeting room
2.0.3180
07.01.162
20 m²

52

Depot

Toilet Toilet Toilet
WC
WC
Toilet, HC WC
2.0.3160A
2.0.3160B
WC, HC
2.0.3170
06.05.008
5 m²

Toilet, forrum

WC, anteroom
2.0.3160
06.06.035
6 m²

Affaldsrum

Storage, Clean
2.0.3130

2.0.3160C
07.01.276
07.01.232
06.17.011
1 m²
1 m²
1 m²

Waste
2.0.3120
08.01.122
8 m²

Niche 08.01.049

Niche 20 m²
2.0.3140
08.01.041
3 m²

Niche

Niche
2.0.3150
08.01.047
3 m²

Kopirum
Konferencerum

Køleskabsrum, mors

Conference room
2.0.5110
07.01.398
54 m²

Refrigerator room, Mortuary
2.0.5130
06.11.015
21 m²

Relaxzone

Relax zone
2.0.5120
07.01.536
30 m²

West TransformerWest
1
TransformerWest
2
Transformer 3 Tekøkken
West Transformer 2
2.0.5170
14.Y1.149
10 m²

Toilet, bad

Bathroom
2.0.1180B
08.01.032
6 m²

Skakt

Shaft
2.0.3T05
14.X2.074
14 m²

Gang

West LV Panel
2.0.5150A
14.Y1.152
18 m²

West Transformer 1
2.0.5180
14.Y1.148
9 m²

Shaft
2.0.1T07
14.X2.072
15 m²

Corridor
2.0.0350
14.X1.114
251 m²

West UPS Battery
2.0.5140
14.Y1.153
12 m²

West UPS Static
2.0.5150
14.Y1.154

West MV Meter 15 m²

West MV Meter
2.0.5200
14.Y1.155
23 m²

Bathroom
2.0.1280A
08.01.081
4 m²

West UPS Battery

West UPS Static

1000

Bathroom
2.0.1290A
06.09.025
3 m²

Flex space Flexrum (lille)
2.0.3190D
space
07.01.438 Flex
2.0.3190C
3 m²
07.01.010
3 m²

1600
1180

6200

Trapperum

Staircase
2.0.5S07
14.X2.048
15 m²

Skakt

1940

3000

5000

Garderobe

Wardrobe
2.0.3250A
06.17.002
5 m²

31

Patient room, Intensive
2.0.1180
08.01.008
24 m²

Skakt

Family room
2.0.1280
08.01.069
14 m²

Flexirum (lille)
Flex space
2.0.3190A
07.01.440
3 m²

Kontor (6)
Toilet, forrum

WC, anteroom
2.0.3230
06.11.013 IT teknik / IT DATA
2 m²
IT Technical
2.0.3220
Toilet 14.Y1.027
14 m²
WC
2.0.3230A
06.17.014
1 m²

Toilet, bad

Toilet, bad

Flex space
2.0.3190B
07.01.439
3 m²

Køleskabsrum, mors

Sengestue, Intesiv

Bathroom
2.0.1280A
08.01.131
4 m²

Vagtrum

Duty room
2.0.1290
06.09.012
15 m²

Flexirum (lille)

Toilet, HC
WC, HC
2.0.3240
06.17.006
5 m²

Skyllerum

Utillity room
2.0.1180A
08.01.099
3 m²

TERRASSE /
TERRACE

Toilet, bad

Pårørendestue

2500

Morsrum, syningsrum, 6 timers rum

30

Toilet, bad

Bathroom
Toilet, bad
2.0.1320A
Bathroom 06.09.045
2.0.1300A 3 m²
06.09.018
3 m²

Vagtrum

Kapelrum

Family room
2.0.1310
08.01.070
11 m²

West Transformer 3
2.0.5160
14.Y1.150
9 m²

Kitchen, small
2.0.5120B
07.01.068
8 m²

Copy room
2.0.5100D
07.01.047
6 m²

Flexirum (stor)

Trapperum

Staircase
Flex space (large)
2.0.5S05
2.0.5100C
Flexirum (stor)14.X2.049
07.01.508
Flex space (large) 18 m²
6 m²
2.0.5100B
07.01.058
6 m²

1000

AGV

AGV
2.0.5
14.X2
8 m²

Skak

Shaft
2.0.5T
14.X2
18 m²

Kontor (14)
?
2.0.5100
07.01.022
58 m²

Flexirum (stor)

Flex space (large)
2.0.5120A
07.01.506
6 m²

Bufferzone, Uniformsaflevering

Buffer zone, Staff clothing delivery
2.0.5090
06.08.024
9 m²

1000

Gang

14.X2.044
18 m²
Corridor
1.0.0351
14.X1.010
7 m²

1000

Storage, Clean
1.0.3110
03.02.112
16 m²

Forbereldelse

AGV Logistik

Affaldsrum

AGV Logistic
1.0.5070
06.18.025
64 m²

Waste
1.0.3100
03.02.125
8 m²

3000

Skakt

Forbereldelse

IT teknik / IT DATA

Preparation
1.0.1550
03.02.094
28 m²

2500

IT Technical
1.0.3090
14.Y1.017
14 m²

AGV Elevator
1.0.5E05
14.X2.097
8 m²

OP Ortopedi

3730

OR Orthopaedic
1.0.2480
03.02.002
52 m²

Info-point

Cleaning Cupboard
1.0.1540
03.02.167
9 m²

Shaft
1.0.3T05
14.X2.063
6 m²

Server Room CIMT
1.0.5060
14.Y1.064
60 m²

OP Ortopedi

Rengøringrum

Skakt

Rengøringrum

Info-point
1.0.2470
03.02.012
17 m²

Modtagelsesbase
Reception
1.0.1510
03.02.127
18 m²

Lægevask

Senge niche

Preparation
1.0.2510
03.02.096
28 m²

GÅRDHAVE /
COURTYARD

OR Orthopaedic
1.0.1520
03.02.020
52 m²

AGV Elevator

Shaft
1.0.5T07
14.X2.208
18 m²

Server rum, CIMT

GÅRDHAVE /
COURTYARD

Cleaning Cupboard
1.0.2500
03.02.166
9 m²

Lægevask

Surgical scrub
1.0.1530
03.02.077
6 m²

Bed Niche
1.0.3080
03.02.184
4 m²

Surgical scrub
1.0.2490
03.02.017
5 m²

Niche

Niche
1.0.3070
03.02.146
4 m²

Server Room DAS
1.0.5050
14.Y1.176
65 m²

Patient/ Senge Elevator

Skakt

Patient/ Bed Elevator
1.0.5E03
14.X2.098
24 m²

OP Øje

Shaft
1.0.5T03
14.X2.210
5 m²

Senge niche Senge niche

OR Eye
1.0.1500
03.02.085
48 m²

Toilet

WC
Toilet, forrum
1.0.3060C
WC, anteroom03.02.176
1.0.3060
1Toilet
m²
03.03.120
WC
7 m²
1.0.3060B
03.02.107
Toilet
1
m²
WC
1.0.3060A
03.02.195
2 m²

Server rum DAS

OP Øje

OP Gynækologi

Bed Niche
1.0.1470
03.02.158
3 m²

Bed Niche
1.0.1490
03.02.159
3 m²

Senge niche

OR Eye
1.0.2420
03.02.084
48 m²

OR Gynaecology
1.0.1460
03.02.023
56 m²

Bed Niche
1.0.2430
03.02.138
3 m²

Forberedelse

OP Sectio

Senge niche

OR C-section
1.0.2460
03.02.065
56 m²

Bed Niche
1.0.2450
03.02.157
3 m²

Forberedelse

Preparation
1.0.1480
03.02.068
21 m²

Preparation
1.0.2440
03.02.069
21 m²

3000

Patient Elevator
Patient Elevator
1.0.3E01
14.X2.099
8 m²

Bufferzone, Uniformsaflevering
Buffer zone, Staff clothing delivery
1.0.5040
06.08.018
11 m²

Brusebad Brusebad

Shower
2.0.6030J
06.12.011
2 m²

Shower
2.0.6010J
06.12.016
2 m²

Forberedelse af patienter
Omklædningsrum

Changing room, wardrobe
1.0.5030
06.12.201
174 m²

Omklædningsrum

Omklædningsrum

Changing room, wardrobe
2.0.6010
06.12.318
107 m²

Changing room, wardrobe
2.0.6030
06.12.202
160 m²

Toilet

Preparation, Patients
1.0.2410
03.03.087
32 m²

Venteområde

Waiting
1.0.1440
03.01.004
122 m²

GÅRDHAVE /
COURTYARD

GÅRDHAVE /
COURTYARD

Venteområde

Waiting
1.0.1450
03.01.002
40 m²

Toilet

WC
2.0.6030E
06.12.251
2 m²

WC
2.0.6010E
06.12.256
2 m²

3000
Brusebad

Toilet

Shower
1.0.5030L
06.12.021
2 m²

Brusebad

WC, HC
1.0.3050
03.01.008
5 m²

Toilet

Omklædningsrum

Changing room, wardrobe
1.0.5020
06.12.319
154 m²

Corridor
2.0.0240
14.X1.123
108 m²

Skakt

Medication room
2.0.4020
08.01.040
20 m²

Niche 23 m²
Niche
2.0.4040
08.01.046
3 m²

Affaldsrum

Shaft
2.0.4T02
14.X2.261
11 m²

Conversation room
1.0.3020
03.03.062
10 m²

Touch Down
Touch down
1.0.1170
03.03.026
3 m²

Gang

Sengestue, Intesiv og intermediær
Toilet, bad

Patient room, Intensive care
2.0.2010
08.01.001
24 m²

08.01.004
23 m²

Opvågning
Recovery
1.0.1350
03.03.077
10 m²

Bathroom
2.0.2010A
08.01.036
6 m²

Corridor
1.0.0150
14.X1.087
55 m²

Niche

Niche
1.0.1280
03.03.121
8 m²

Opvågning
Recovery
1.0.1270
03.03.076
9 m²

Exit lounge
1.0.1360
03.01.019
79 m²

re

Sengestue, Intesiv og intermediær

Patient room, Intensive care
2.0.2150
08.01.013
23 m²

Opvågning
Recovery
1.0.1260
03.03.079
9 m²

Skyllerum

Utillity room
2.0.2080B
08.01.104
3 m²

Toilet, bad
Bathroom
2.0.2080A
08.01.080
6 m²

Toilet, bad

Mini Teambase

Mini Team Base
2.0.1260
08.01.134
1 m²

v og intermediær

care

Bathroom
2.0.1250B
08.01.029
6 m²

Toilet, bad

Bathroom
2.0.1140A
08.01.079
6 m²

Mini Teambase

Mini Team Base
2.0.2090
08.01.138
1 m²

t, bad

oom
20A
035

care

Skyllerum, fælles
Utillity room, Shared
2.0.2070
08.01.148
6 m²

Mini Teambase
Mini Team Base
2.0.1200
08.01.136
1 m²

v og intermediær
care

Bathroom
2.0.1100A
08.01.030
6 m²

Skyllerum

Mini Team Base
2.0.1230 Skyllerum
08.01.135 Utillity room
1 m²
2.0.1210A
08.01.106
3 m²

Utillity room
2.0.1060B
08.01.094
3 m²

Corridor
2.0.0200
14.X1.071
112 m²

Toilet, bad
Bathroom
2.0.1050A
08.01.031
6 m²

Skyllerum

Waiting
2.0.1150
08.01.087
14 m²

Utillity room
2.0.1040A
08.01.101
3 m²

Conversation room
2.0.3080
Toilet HC
08.01.072
WC, HC
10 m²
2.0.3070
08.01.073
5 m²

Gang

Corridor
2.0.0250
14.X1.194
120 m²

Skakt

AGV Logistik

Shaft
2.0.5T01
14.X2.077
5 m²

AGV Logistic
2.0.5070
06.18.028
45 m²

Patient/ Senge Elevator

Patient/ Bed Elevator
2.0.5E03
14.X2.108
24 m²

kt

Toilet, forrum
WC, anteroom
2.0.3060
08.01.149
4 m²

Toilet

WC
Toilet
2.0.3060B
WC
08.01.082
2.0.3060A
1 m² 08.01.083
1 m²

Opvågning

Opvågning, Børn

Recovery
1.0.2190
03.03.067
10 m²

Opvågning

Recovery
1.0.2060
03.03.082
9 m²

Recovery
1.0.2170
03.03.090
10 m²

Recovery, children
1.0.2200
03.03.058
10 m²

Opvågning, Børn
Recovery, children
1.0.2290
03.03.039
10 m²

Opvågning, Børn
Recovery, children
1.0.2180
03.03.001
10 m²

Teambase
?
1.0.2280
03.03.033
18 m²

Niche
1.0.2040
03.03.104
7 m²

2000

2000

Toilet

Toilet

WC
1.0.1030
03.03.122
2 m²

WC
1.0.2030
03.03.123
2 m²

Toilet HC

Depot, rent

Opvågning, sengestue

Storage, Clean
1.0.2020
03.03.037
13 m²

Recovery, patient room
1.0.2260
03.03.003
26 m²

Toilet HC
WC, HC
1.0.2010
03.03.031
5 m²

Skyllerum

Utillity room
1.0.2270
03.03.034
12 m²

CT
4.0.2100
09.02.003
44 m²

Niche

Niche
2.0.3030
08.01.044
3 m²

Niche
4.0.1020
09.01.051
3 m²

Control room
4.0.2090
09.02.009
21 m²

Changing room
4.0.1090
09.04.018
2 m²

Betjeningsrum

Control room
4.0.1070
09.04.065
7 m²

Røntgenrum

Interpretation room
4.0.2020
09.02.033
21 m²

Beskriverrum

Interpretation room
4.0.2020A
09.02.034
19 m²

X-ray
4.0.1080
09.04.002
41 m²

Beskriverrum

Interpretation room
4.0.1010
09.04.038
21 m²

Betjeningsrum
Teambase

Temabase

Team base
4.0.2030
09.02.043
21 m²

Team base
4.0.1030
09.04.049
21 m²

Control room
4.0.1100
09.04.025
7 m²

Røntgenrum
X-ray
4.0.1110
09.04.003
41 m²

Omklædningsrum

Waiting
4.0.4020
09.02.060
8 m²

Affaldsrum
Waste
2.0.3020
08.01.088
8 m²

Niche

Toilet

WC
4.0.2130
09.02.062
5 m²

Toilet, rengøring opbevaring

Omklædningsrum

Betjeningsrum

Control room
4.0.2060
09.02.058
8 m²

Changing room
4.0.2110
09.02.026
2 m²

Bathroom
2.0.1010A
08.01.054
6 m²

Mini Teambase

Mini Team Base
2.0.1020
08.01.145
1 m²

Depot, rent

Changing room
4.0.2150
09.02.025
2 m²

Toilet

WC
4.0.2140A
09.02.057
2 m²

Depot, gartner

Storage, Clean
2.0.3010
08.01.071
16 m²

Omklædningsrum

Storage, Gardener
4.0.4030
06.07.007
12 m²

Omklædningsrum

Gang

Teknik

Technical
4.0.2120A
09.02.018
14 m²

Corridor
4.0.0120
14.X1.022
59 m²

Teknik

Technical
4.0.2120
09.02.019
7 m²

Betjeningsrum
Control room
4.0.1120
09.04.024
13 m²

CT

GÅRDHAVE /
COURTYARD

CT
4.0.2140
09.02.005
45 m²

Røntgenrum

X-ray
4.0.1130
09.04.004
41 m²

Røntgenrum

X-ray
4.0.1150
09.04.005
41 m²

Changing room
4.0.2160
09.02.027
4 m²

Shaft
4.0.4T02
14.X2.078
21 m²

Gang

Omklædningsrum

Corridor
4.0.0160
14.X1.131
131 m²

Changing room
4.0.2190
09.02.030
4 m²

3010

CT

CT
4.0.2180
09.02.001
44 m²

Depot, udstyr

Storage, equipment
4.0.4040
09.01.064
14 m²

Omklædningsrum

Changing room
4.0.2230
09.02.050
2 m²

Omklædningsrum
Changing room
4.0.2240
09.02.052
4 m²

Changing room
4.0.1200
09.04.057
5 m²

Beskriverrum
koordinationsbase
Coordination base
4.0.2040
09.01.002
43 m²

CT

CT
4.0.2220
09.02.002
44 m²

Gang

Omklædningsrum
Interpretation room
4.0.1040
09.04.037
18 m²

Teknik

Technical
4.0.2050
09.02.017
Betjeningsrum 14 m²
Control room
4.0.2210
09.02.059
8 m²

Betjeningsrum

Control room
4.0.1180
09.04.063
7 m²

Toilet

53

Omklædningsrum

Corridor
4.0.0130
14.X1.019
91 m²

Control room
4.0.2170
09.02.011
8 m²

Changing room
4.0.2200
09.02.049
2 m²
WC
4.0.2200A
09.02.055
2 m²

Changing room
4.0.1140
09.04.020
3 m²
Changing room
4.0.1160
09.04.058
2 m²

Betjeningsrum

Omklædningsrum

3000

Omklædningsrum

Omklædningsrum

Changing room
4.0.1170
09.04.019
5 m²

Skakt

Changing room, wardrobe
2.0.5020
06.12.204
145 m²

Toilet

Opvågning

Recovery, children
1.0.2220
03.03.060
10 m²

Recovery, children
1.0.2300
03.03.057
10 m²

Recovery
1.0.2080
03.03.109
10 m²

Recovery
1.0.2050
03.03.074
9 m²

WC, HC
1.0.1010
03.03.048
5 m²

Betjeningsrum
CT

Sengestue, Intesiv og intermediær

Omklædningsrum

Toilet

Opvågning, Børn

Opvågning, Børn

Recovery, children
1.0.2310
03.03.059
10 m²

Niche

Beskriverrum

Corridor
4.0.0140
14.X1.011
122 m²

Depot, rent

1300

Opvågning

Niche
4.0.2010
09.01.050
3 m²

Gang

Storage, Clean
2.0.5050
06.17.001
8 m²

T03
2.076
²

CT

CT
4.0.2070
09.02.004
44 m²

Mini Teambase

Patient room, Intensive care
2.0.1010
08.01.019
24 m²

WC, cleaning storage
2.0.3050
08.01.126
Niche
4 m²
Niche
2.0.3040
08.01.048
2 m²

Opvågning

Niche

2500

V Elevator

Elevator
5E05
2.107

Samtalerum

Patient Elevator
2.0.3E01
14.X2.217
8 m²

Waste
1.0.1020
03.03.096
9 m²

Niche
1.0.1040
03.03.101
3 m²

Omklædningsrum

Toilet, bad

Venteområde

Recovery
1.0.1070
03.03.073
9 m²

Affaldsrum

Niche

Changing room
4.0.2080
09.02.028
2 m²

Mini Team Base
2.0.1030 Skyllerum
08.01.144 Utillity room
2.0.1010B
1 m²
08.01.109
3 m²

Koordinationsbase, off-stage, 1 pers.

Coordination base, off-stage, 1 pers.
2.0.1160
08.01.151
Modtagelsesbase
8 m²
Reception
2.0.1160A
08.01.061
9 m²

Opvågning, sengestue

Recovery, patient room
1.0.1290
03.03.002
25 m²

Venteområde senge
Bathroom
2.0.1040B
08.01.055
6 m²

Opvågning

Recovery
1.0.1060
03.03.072
9 m²

Waiting Beds
4.0.4010
09.01.060
16 m²

3000

Niche
2.0.3110
08.01.045
3 m²

Niche blod gas anlyse

Niche blood gas analysis
2.0.3100
08.01.067
3 m²
IT teknik / IT DATA
IT Technical
2.0.3090
14.Y1.030
20 m²

Opvågning
Opvågning

Recovery
1.0.1180
03.03.078
9 m²

Recovery
1.0.2070
03.03.081
10 m²

Opvågning

Recovery
1.0.2320
03.03.063
10 m²

Toilet, bad
Bathroom
2.0.1070A
08.01.052
6 m²

Venteområde

Niche

Recovery
1.0.1080
03.03.108
10 m²

Opvågning, Børn

Opvågning

Opvågning

Recovery
1.0.2240
03.03.092
10 m²

Opvågning

Recovery
1.0.2100
03.03.065
9 m²

Corridor
1.0.0140
14.X1.097
53 m²

Opvågning

Recovery
1.0.2210
03.03.091
10 m²

Recovery
1.0.2090
03.03.088
9 m²

Corridor
2.0.0100
14.X1.015
184 m²

Toilet, bad

Patient room, Intensive care
2.0.1040
08.01.014
24 m²

Patient Elevator

Opvågning

Recovery
1.0.1200
03.03.070
9 m²

Recovery
1.0.2230
03.03.093
10 m²

Opvågning

Opvågning

Recovery
1.0.1090
03.03.089
10 m²

Corridor
1.0.0120
14.X1.007
57 m²

?
1.0.2110
03.03.032
15 m²

Opvågning

Recovery
1.0.1110
03.03.064
9 m²

Niche
1.0.2250
03.03.103
8 m²

Gang

Toilet, bad

Bathroom
2.0.1060A
08.01.075
6 m²

1800

Recovery
1.0.1220
03.03.069
9 m²

Gang
Niche

Opvågning
Gang

Teambase

Gang

Corridor
1.0.0110
14.X1.096
55 m²

Recovery
1.0.1100
03.03.106
9 m²

Opvågning

Utillity room
1.0.1300
03.03.007
12 m²

2540

Sengestue, Intesiv og intermediær

Mini Teambase

?
1.0.1120
03.03.011
15 m²

Niche
1.0.1050
03.03.105
7 m²

Skyllerum

Sengestue, Intesiv og intermediær

Sengestue, Intesiv og intermediær

Mini Team Base
2.0.1170 Skyllerum
08.01.137 Utillity room
2.0.1190A
1 m²
08.01.098
3 m²

GÅRDHAVE /
COURTYARD

Sengestue, Intesiv og intermediær

Patient room, Intensive care
2.0.1070
08.01.003
24 m²

Patient room, Intensive care
2.0.1050
08.01.020
24 m²

Toilet, bad

Staircase
2.0.1S01
14.X2.259
13 m²

Recovery
1.0.1240
03.03.094
9 m²

Corridor
1.0.0100
14.X1.099
170 m²

Teambase

Corridor
1.0.0130
14.X1.089
58 m²

Niche
?
1.0.1310
03.03.010
18 m²

Mini Teambase

Patient room, Intensive care
2.0.1060
08.01.005
23 m²

Trapperum

Gang
Opvågning

Teambase

08.01.142 Utillity room
2.0.1070B
1 m²
08.01.092
3 m²

GÅRDHAVE /
COURTYARD

Bathroom
2.0.1210A
08.01.026
6 m²

Patient room, Intensive care
2.0.1190
08.01.012
24 m²

Opvågning

Mini Teambase
Mini Team Base
2.0.1090 Skyllerum

Mini Team Base
2.0.1080
08.01.143
1 m²

Sengestue, Intesiv og intermediær

Sengestue, Intesiv og intermediær

Bathroom
2.0.1190B
08.01.028
6 m²

Recovery
1.0.1210
03.03.085
9 m²

Recovery
1.0.1320
03.03.086
10 m²

Toilet, bad
Bathroom
2.0.2050A
08.01.056
6 m²

Team base
2.0.1110
08.01.037
21 m²

Toilet, bad

Sengestue, Intesiv og intermediær
Gang

Patient room, Intensive care
2.0.1210
08.01.015
23 m²

Opvågning

Opvågning

Toilet, bad
Bathroom
2.0.2060A
08.01.033
6 m²

Patient room, Intensive care
2.0.1100
08.01.006
23 m²

Sengestue, Intesiv og intermediær

Toilet, bad

Recovery
1.0.1230
03.03.080
9 m²

Self-service Kitchen
1.0.2120
03.01.018
4 m²

Gang

Teambase

Mini Team Base
2.0.1130
Sengestue, Intesiv og intermediær
Toilet, bad
Patient room, Intensive care
1 m²
2.0.1120
Bathroom
2.0.1120A
Skyllerum 08.01.024
08.01.089
Utillity room 24 m²
6 m²
2.0.1120B
08.01.093
3 m²

Sengestue, Intesiv og intermediær
08.01.139

Patient room, Intensive care
2.0.1140
08.01.023
24 m²

Patient room, Intensive care
2.0.1250
08.01.010
23 m²

v og intermediær

Opvågning

Recovery
1.0.1190
03.03.066
9 m²

Mini Teambase

2500

Recovery
1.0.1330
03.03.075
10 m²

Niche
1.0.2130
03.03.116
3 m²

Drikkevarekøkken

Niche
1.0.1130
03.03.115
4 m²

Opvågning

Mini Teambase
Toilet, bad

Opvågning

2.0.2080
08.01.022
24 m²

Bathroom
2.0.2100A
08.01.078
6 m²

Niche

Niche

Opvågning

Sengestue, Intesiv og intermediær
Patient room, Intensive care
2.0.2050
08.01.002
24 m²

Intesiv og intermediær
Sengestue, Intesiv og intermediær Sengestue,
Patient room, Intensive care

2500

Bathroom
2.0.2150A
08.01.076
6 m²

Recovery
1.0.1250
03.03.068
9 m²

08.01.141 Utillity room
2.0.2010B
1 m²
08.01.111
3 m²

Patient room, Intensive care
2.0.2060
08.01.018
23 m²

Toilet, bad

oom, Shared
0
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Mini Team Base
2.0.2040
08.01.140
1 m²

Sengestue, Intesiv og intermediær

Patient room, Intensive care
2.0.2100
08.01.021
24 m²

erum, fælles

Utillity room
2.0.2020B
08.01.108
3 m²

Touch Down

Touch down
1.0.1140
03.03.021
3 m²

Touch down
1.0.2150
03.03.022
3 m²

Touch down
1.0.2140
03.03.023
3 m²

4000

og intermediær

Skyllerum

GÅRDHAVE /
COURTYARD

Utillity
room
Mini Team
Base
2.0.21302.0.2110B
08.01.095
08.01.133
3 m²
1 m²

Opvågning

Touch Down

1620

Mini Teambase
Mini Team Base
2.0.2140
08.01.132
1 m²

Recovery
1.0.1340
03.03.083
10 m²

Mini Teambase
Mini Team Base
2.0.2030 Skyllerum

Touch down
1.0.2160
03.03.025
3 m²

Touch Down

Touch down
1.0.1150
03.03.027
3 m²

Opvågning

Mini Teambase

Touch Down

GÅRDHAVE /
COURTYARD

Exit lounge

1560

2500

Toilet, bad 2.0.2020
Bathroom
2.0.2020A
08.01.034
6 m²

Skyllerum
Mini Teambase

WC
1.0.2350A
03.04.010
2 m²

Touch Down

Patient room, Intensive care

Bathroom

GÅRDHAVE /
COURTYARD

Touch Down

Touch down
1.0.1160
03.03.024
3 m²

Niche
1.0.3010
03.03.102
3 m²

Sengestue, Intesiv og intermediær

Toilet, bad
6 m²

Toilet

WC
1.0.2330A
03.03.110
2 m²

?
1.0.1370
03.03.097
27 m²

Endoscopy
1.0.2360
03.04.005
24 m²

Toilet
Toilet, forrum

Corridor
2.0.0320
14.X1.073
132 m²

Patient room, Intensive care
2.0.2110
08.01.007
23 m²

Toilet

Koordinationsbase

Staff room
1.0.1380
03.01.024
29 m²

Endoskopi

WC, anteroomWC
1.0.2330B
1.0.2330
03.03.124
03.01.034
1 m²
3 m²

Niche

2.0.2110A
Sengestue, Intesiv og intermediær
08.01.077

Personalerum

Samtalerum

Waste
2.0.4010
08.01.123
11 m²

Gang

g intermediær

e

Medicinrum

Kitchen
2.0.4030
08.01.060

Bathroom, pt. w/special needs
2.0.4060
08.01.090
11 m²

Toilet HC

WC
1.0.2360A
03.04.021
2 m²

Endoscopy
1.0.2350
03.04.004
24 m²

Multi Scopi Room
1.0.2340
03.04.020
27 m²

WC, HC
1.0.1410A
03.03.095
5 m²

Skakt

Shaft
1.0.3T01
14.X2.065
6 m²

Køkken

Toilet, bad, pt. m/specielle behov

Endoscopy
1.0.2390
03.04.003
24 m²

Mere end mursten

Medication room
2.0.4080
08.01.039
20 m²

Endoskopi

Toilet

Endoskopi

Skopirum, Multi

WC
1.0.1410B
Samtalerum
Samtalerum
03.03.111
Conversation room Conversation room
1 m²
Toilet,
forrum 1.0.1400
1.0.1390
WC, anteroom
03.01.006
03.01.005
1.0.1410
12 m²
12 m²
03.01.032
4 m²

1500

Niche

Niche
2.0.4050
08.01.042
3 m²

IT teknik / IT DATA

IT Technical
2.0.4070
14.Y1.028
14 m²

Medicinrum

WC, HC
1.0.2380A
03.04.019
6 m²

Corridor
1.0.0200
14.X1.005
136 m²

Gang

Corridor
1.0.0250
14.X1.069
95 m²

Gang

Corridor
2.0.0340
14.X1.118
214 m²

Toilet HC

Endoscopy
1.0.2380
03.04.002
24 m²

Toilet

Toilet

Skakt

Gang

Endoskopi

Gang

Kitchen
1.0.3030
03.03.114
23 m²

Shaft
2.0.6T04
14.X2.067
5 m²

Endoskopi

Endoscopy
1.0.2370
03.04.006
24 m²

Garderobe, off stage

Wardrobe, off stage
1.0.1420
03.01.012
63 m²

WC, HC
1.0.2390A
03.04.007
6 m²

Køkken

V Elevator

Elevator
6E04
2.104

Modtagelsesbase

Reception
1.0.1430
03.01.003
21 m²

Toilet, forrum

WC
1.0.3040C WC, anteroom
03.01.014 1.0.3040
03.03.119
1 m²
Toilet
6 m²
WC
1.0.3040B
03.01.015
1Toilet
m²
WC
1.0.3040A
03.01.016
1 m²

Patient/ Bed Elevator
2.0.6E02
14.X2.103
24 m²

AGV Logistic
2.0.6020
06.18.027
44 m²

T06
2.068
²

Toilet HC

WC
1.0.5020F
06.12.279
2 m²

Patient/ Senge Elevator

AGV Logistik

?
1.0.2400
03.04.008
9 m²

Anteroom, Wardrobe
1.0.5010
06.12.307
5 m²

Toilet

Shower
1.0.5020L
06.12.027
2 m²

kt

Præp/Toilet (Klyx)

Forrum, Omklædning

WC
1.0.5030F
06.12.273
2 m²

Røntgenrum
X-ray
4.0.1190
09.04.006
42 m²

Røntgenrum

1810

Toilet, HC

WC, HC
4.0.1050A
Niche Toilet, forrum
4.0.1060WC, anteroom09.01.031
1 m²
4.0.1050
09.01.057
Toilet
3 m² 09.01.065
WC
6 m²
4.0.1050B
09.01.029
1 m²

Niche

Toilet

Betjeningsrum

Control room
4.0.1220
09.04.064
7 m²

X-ray
4.0.1230
09.04.007
41 m²

Omklædningsrum

Changing room
4.0.1210
09.04.056
2 m²

Omklædningsrum
Changing room
4.0.1240
09.04.016
2 m²

Omklædningsrum
Changing room
4.0.1250
09.04.015
5 m²

Projektets historie

3. Inden vi går rigtigt i gang, kan
du orientere dig i tidslinjen på de
næste sider. Den skulle gerne give
dig overblikket over de væsentligste
milepæle i udviklingen af vores nye
hospital. Dette kapitel indeholder
en række begreber, som er særlige
for et byggeprojekt. Vi har taget de
vigtigste med her.

Livskraft

Her starter vi den kronologiske
historie om det nye Nordsjællands
Hospital. Vi håber, du har lyst til at
læse om den rejse, som projektet
har været på siden 2010. Hvis du
er mere interesseret i, hvordan vi
kommer til at arbejde på det nye
hospital, kan du springe de næste
sider over og gå direkte til Kapitel

Begreber
Nyt Hospital Nordsjælland er navnet på
den projekt- og byggeorganisation, der
står for at planlægge og aflevere det nye
hospital i Nordsjælland.
Rådgivere: Projekt- og byggeorganisationen samarbejder med en totalrådgiver,
som består af det schweiziske arkitektfirma Herzog & de Meuron samt det
danske arkitektfirma Vilhelm Lauritzen
Arkitekter. Rambøll og MOE er rådgivende ingeniører for projektet.
Et konkurrenceprogram er en beskrivelse af den opgave, som teams af arkitekter og ingeniører skal løse i konkurrencen om at vinde et byggeprojekt. I
konkurrenceprogrammet kan man læse
om alt fra visionerne for det nye hospital
til økonomi og funktionskrav.

Byggeprogrammet er bygherrens krav
og ønsker til det færdige byggeri og
til byggeprocessen. Det omfatter også
forudsætningerne for byggeopgaven.
Programmet indeholder specificerede
krav til byggeriet, og derfor er involvering af brugere essentielt i byggeprogramfasen. Byggeprogrammet er udgangspunkt for det videre arbejde med
dispositionsforslag.
Dispositionsforslaget indeholder
tegninger, som illustrerer, hvordan
opgaven skal løses. Endvidere rummer
dispositionsforslaget en redegørelse for
de overordnede økonomiske rammer
samt en tidsplan.
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Livskraft
er en modreaktion
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TIDSLINJEN

Regeringen etablerer Kvalitetsfonden med midler
til nybyggeri af hospitaler. Med den regionale
egenfinansiering på ca. 40 procent er den samlede
investeringsramme 41,4 mia. kroner (09 PL).

Regeringen nedsætter et ekspertpanel med
Erik Juhl som formand. Udvalget får til opgave
at vurdere regionernes ansøgninger om
kvalitetsfondsstøtte til nye hospitalsbyggerier.

2007

2008

Baggrund

Livskraft

Idéfasen: Direktionen
igangsætter
visionsproces,
og projektets
værdigrundlag
udarbejdes.

2011

I foråret 2012 godkender Regionsrådet
idéoplægget for
Nyt Hospital Nordsjælland, som bl.a.
indeholder projektets
bærende værdier og
hospitalets endelige
placering

2012

I februar ansøger Region Hovedstaden om
endeligt tilsagn til regeringens ekspertpanel
for kvalitetsfondsprojektet ”Nyt Hospital
Nordsjælland”.
Projektkonkurrencen
sættes i gang med
udgivelsen af konkurrenceprogrammet
”This Is It – Your Blank
Canvas”. Processen
forløber i to etaper.

2013

I april offentliggøres
resultatet af anden
etape af projektkonkurrencen. Det
vindende arkitektteam
består af Herzog og de
Meuron samt Vilhelm
Lauritzen Arkitekter.

2014

I juni vedtager Regionsrådet byggeprogrammet for det nye
hospital. Byggeprogrammet afdækker
krav og behov til
fremtidens hospital,
som er afdækket i den
store brugerproces i
efteråret 2014

2015

Byggeprojekt
I august 2013
offentliggøres de tre
finalister i konkurrencen

Brugerprocessen i
2010 har til formål at
udarbejde projektets
bærende værdier

2010

Brugerproces i 2012
forbereder behov og
nærhedsprincipper
forud for udarbejdelsen af konkurrenceprogrammet

2012

”Mere end mursten”

En omfattende brugerproces afholdes i
efteråret 2014. 186 udvalgte medarbejdere fra
Nordsjællands Hospital
deltager i 13 programgrupper. Grupperne
kvalificerer byggeriet af
det nye hospital forud
for udarbejdelsen af
byggeprogrammet.

Innovationsindsatsen
InNOHvation på Nordsjællands Hospital
etableres for at drive
innovationsprojekter
frem mod åbningen af
det nye hospital.

Det nye Nordsjællands Hospital vinder
den internationale
MIPIM-award for årets
”Futura Mega Project”

2014

2015

2014-2015

2015-2019

Projekt- og
byggeorganisationen
fortager as is-analyser
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Projekt- og
byggeorganisationen
udvikler to be-koncepter

I maj 2010 aftaler en række partier i Region Hovedstadens regionsråd
en aftale om en ny hospitals- og psykiatriplan, der sætter rammerne
for udviklingen af regionens sundhedsvæsen frem mod 2020. Det
besluttes at bygge et nyt somatisk hospital ved Hillerød.

Projektorganisationen Nyt Hospital
Nordsjælland etableres

2010

2011

I november får Region Hovedstaden foreløbigt tilsagn til etablering af det nye hopital i Hillerød. Den økonomiske ramme for
projektet fastlægges til 3,8 mia. kr. (09-pl), heraf godt 0,7 mia.
kr. til it og apparatur.

Projektet for det nye
Nordsjællands Hospital sendes i udbud: I
oktober offentliggøres
de fire prækvalificerede entreprenører, der
deltager i konkurrencen om at bygge
hospitalet

2016
2017

2018

2019

2018-2019

2019-2022

I juni godkender Regionrådet det endelige
projektforslag

Det nye Nordsjællands Hospital vinder
den internationale
MIPIM-award for årets
”Futura Mega Project”

2015

Første spadestik entreprenørerne
går i gang på
grunden.

Der foretages
byggemodning på
grunden i Favrholm

Hillerød Kommune og
Nordsjællands Hospital
indgår et strategisk samarbejde om udviklingen af
Favrholm, det nye område
i Hillerød, og hospitalets
rolle i samfundet. Samarbejdet og visionen for området kaldes ”Livskraft”.

2018

2015-2023

2022
2023

Det nye hospital
bygges

Nordic Health Lab
indvies

2016

Entreprenørerne
afleverer byggeriet,
hvorefter der venter
en test- og flytteproces.

Det nye hospital
tages i brug

Det nye hospital
tages i brug

2023

2018-2023

Løbende inddragelse af brugere dvs. patienter,
pårørende og medarbejdere. Brugerne kvalificerer rådgivernes forslag til plantegninger,
nærheder og flow.

Nordsjællands Hospital igangsætter i januar 2019 organisationsudviklingsprojektet, der skal forberede og udvikle
organisationen frem mod, at det nye hospital tages i brug.
Organisationsudviklingsprojektet kaldes ”Livskraft”.
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Mere end mursten

I juni godkender Regionsrådet et revideret
dispositionsforslag.
Forslaget omfatter en
nedskalering af hospitalet pga. stigende byggepriser. Hospitalets areal
justeres fra 124.000 m2
til 112.500 m2.

Værdigrundlaget
Som første skridt i planlægningen af
Nordsjællands nye hospital satte den
daværende direktion en visionsproces
i gang i 2010. Formålet var at etablere
et værdigrundlag, som var robust nok
til både at styre planlægningen, og
senere driften af det nye hospital. I et
samspil mellem hospitalsdirektionen,
personalet, borgerne og patienterne
udarbejdede man fem bærende værdier.
Værdierne og fundamentet for dem fik
overskriften ”Nye tider – nye rammer”.
De fem værdier har siden da styret den
videre planlægning og tilrettelæggelse
af byggeriet.

I tæt kobling til de 5 værdier og de 10
arealprincipper udviklede projektorganisationen 20 koncepter for driften, som
vi sammen skal føre ud i livet på det
nye Nordsjællands Hospital fra 2023 og
frem. Men alt det kommer vi tilbage til i
Kapitel 3, hvor vi udfolder det samlede,
såkaldte ”spaghettidiagram”.
Værdigrundlaget har siden projektets
barndom været et uvurderligt værktøj.
Det har guidet de væsentligste til- og
fravalg, og vil fortsat være et pejlemærke
for organisationsudviklingsprojektet.

Livskraft

På baggrund af de fem værdier udarbejdede projektorganisationen ti
principper for, hvordan det nye hospital
skal udnytte sit areal. Formålet var at
guide koblingen mellem visionen og
den fysiske udformning af hospitalet.
Principperne var nødvendige for at stille

krav til organisationen og bygningen,
og for at holde den økonomiske ramme.
Principperne er tydelige retningslinjer
for, hvordan vi skal disponere arealrammen i forhold til indretning og funktioner i det nye byggeri, så vi sikrer høj
funktionalitet, og at patienterne får en
god oplevelse.

FEM BÆRENDE
VÆRDIER

Det sikre hospital

Hospitalet der tilbyder
den bedste behandling

På Nyt Hospital Nordsjælland er
mennesker i centrum, når vi leverer
en optimal behandling. Patienten
behandles i et helende og driftsoptimeret miljø, hvor vi 24 timer i
døgnet leverer det, vi er bedst til:
effektive, professionelle patientforløb i imødekommende rammer med respekt for det enkelte
menneske. Her er vi specialister i
almindeligt forekommende sygdom.
Vi tilbyder personalet et fagligt
udviklende miljø og samarbejder
bredt med patienter og pårørende, andre behandlingssteder og på
tværs af faggrænser og sektorer
for at yde den bedste behandling til
hver enkelt patient.

Patienten beskyttes i videst mulig
omfang mod skader, ulykker og
utilsigtede hændelser ved ophold
og behandling på hospitalet.

Patienten oplever behandling af
høj faglig kvalitet i veltilrettelagte
behandlingsforløb. Patienten
befinder sig i en atmosfære præget
af respekt og fokus på patientens
situation og behov.

Personalet skal stole på, at deres
psykiske og fysiske arbejdsmiljøforhold er tilgodeset.
De fysiske rammer er baseret på
evidensbaserede løsninger, der
højner sikkerheden for alle, der
færdes på hospitalet.

Personalet har adgang til de
nødvendige arbejdsredskaber,
herunder hurtig tilgang til relevante
data og ny teknologi som forudsætning for effektiv, højtkvalificeret og
evidensbaseret behandling.
De fysiske rammer er indrettet til at
understøtte patientflow og baseret
på optimeret logistik, så bygningernes funktionalitet fremmer
grænseløse arbejdsgange mellem
kompetencemiljøer og dermed
understøtter den bedste og mest
effektive behandling.
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Det effektive og
professionelle hospital

Hospitalet der
arbejder på tværs

Patienten behandles værdigt med
respekt for den enkeltes identitet
og relationer. Patienten skal føle
sig tryg og velkommen i hospitalets
omgivelser. Ved udskrivelse er
patienten tryg og velforberedt på at
forlade hospitalet.

Patienten har adgang til rettidig og
korrekt behandling og information
i sin kontakt med hospitalet både
fysisk og digitalt.

Patienten og de pårørendes kompetencer inddrages i et partnerskab med sundhedsprofessionelle.
Behandlingsforløb foregår med ikke
mærkbare overgange til andre dele
af sundheds- og behandlingssektoren.

Personalet anerkendes som professionelle og personlige mennesker
i rammer, der tilkendegiver værdsættelse.
De fysiske rammer bidrager til menneskers helbredelse, behandling
og trivsel. Hospitalet er tryghedsskabende, tilgængeligt og æstetisk.
De fysiske rammer understøtter
en ligeværdig relation mellem
patienter og personale samt tager
hensyn til, at mennesker er forskellige og har forskellige behov.

Personalet har en høj faglighed
med udvikling og forskning som
integreret del af hverdagen. Digital
adgang til information, data og
kommunikation giver mulighed
for tværfaglige patientforløb med
hurtig udredning og fagligt velfunderede behandlingsbeslutninger.
De fysiske rammer smidiggør
patientens vej gennem hospitalet.
Arealer understøtter en optimeret
logistik og sikrer høj udnyttelse af
alle ressourcer gennem fokus på
fleksibilitet, funktionalitet og fremtidssikring.
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Personalet indgår i fagligt samarbejde med relevante aktører i
omverdenen, f.eks. kommunerne,
praksissektoren, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og
forsknings- og udviklingsmiljøer.
De fysiske rammer muliggør
tværgående samarbejde, udvikling og deling af viden mellem
kompetencemiljøer både indenfor hospitalets rammer og med
omverdenen.

Mere end mursten

Det imødekommende
hospital
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Livskraft

”This is it your blank
canvas” – sådan
lød overskriften på
konkurrenceprogrammet til de arkitekter
og ingeniører, som
ønskede at give deres
bud på formgivning
af byggeriet. Det
blev udgivet som et
opslagsværk i tre bind
– I, II, og III. Dette er
grunden til, at vi også
kalder dette magasin
for ”Bind IV”.

Det tomme lærred –
mulighed for nyfortolkning
Projektorganisationen har fra start
fortolket det at bygge et nyt hospital
fundamentalt anderledes. Et tidligt eksempel på det er konkurrenceprogrammet fra 2013.
Konkurrenceprogrammet dannede
grundlag for projektkonkurrencen for
byggeriet. Det indeholdt en række basiskrav. Men rammerne for løsningsforslagene var vidde. Der var højt til
loftet og sågar en bar mark – heraf
navnet ”This Is It - Your Blank Canvas”.
De få bindinger i programmet gav
arkitekterne i konkurrencen plads til at
fokusere på designet og skabe en helt
ny type hospital, der kreativt fortolkede
spaghettidiagrammet. Der var rum til at
tænke nyt.
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På baggrund af en indledende prækvalifikation blev syv bydende teams udvalgt
i 2013. Heriblandt teams uden erfaring
med hospitalsbyggerier – netop for
at understøtte ønsket om kreativitet
og nyfortolkning. De bydende teams
skulle præsentere deres bud på en
overordnet helhedsplan for det nye
Nordsjællands Hospital, samt redegøre
for placering på grunden, parkering, bygninger og afvikling af trafik.
Bedømmelseskomitéen vægtede særligt
det arkitektoniske hovedgreb samt robusthed over for fremtidige ændringer.

Mere end mursten

Ambitionen var at få nogle hidtil
usete bud på, hvordan fremtidens
hospital skulle se ud. Derfor indeholdt
konkurrenceprogrammet visionen
om at skabe et internationalt referenceværk for hospitalsbyggerier. Et
hospital, der med sin arkitektur og

indretning, bryder fundamentalt med
den måde andre hospitaler er bygget,
dimensioneret og bestykket. Ja, faktisk
med den måde vi forstår hospitalets
rolle i samfundet. Nærmere bestemt
lød opgaven på at give et forslag til
en helhedsplan for det nye moderne
akuthospital med et stærkt arkitektonisk koncept. Konkurrenceprogrammet
listede også de overordnede retningslinjer for bygningens fysiske placering,
udformning og struktur.

Projektkonkurrencen
I februar 2013 blev projektkonkurrencen
skudt i gang med de syv bydende teams.
Heraf gik tre finalister videre til projektkonkurrencens næste fase. Alle forslag
blev vurderet af fageksperter, politikere
og hospitalspersonale samt projektorganisationen. Der blev i bedømmelsen lagt
vægt på funktionalitet, arkitektur, bæredygtighed, økonomi og organisering.
I august 2013 blev tre finalister af
projektkonkurrencen kåret.

Bedømmelseskomitéen fokuserede på,
hvordan generelle afsnit og standardrum var udformet, og hvordan det
overordnede flow for patienter, personale og varetransport var håndteret.
Desuden vægtede bedømmelseskomitéen, at det vindende forslag i
sin overordnede form var så logisk og
overbevisende, at det kunne rumme og
understøtte den videreudvikling af koncepterne og funktionerne på hospitalet,
der ville foregå de følgende år frem mod
det endelige projektforslag.

Livskraft

Tre konkurrenceforslag gik videre til
anden fase af konkurrencen: Team
Herzog & de Meuron og Vilhelm
Lauritzen Arkitekter, Team C. F. Møller
og Team BIG A/S.

Team Herzog & de Meuron
og Vilhelm Lauritzen
Arkitekter
Forslaget præsterede en original hovedidé,
der på en enkel måde skabte et arkitektonisk
bygningsværk af meget høj kvalitet, også ift.
kerneopgaven og funktionalitet.

Team C. F. Møller
Dette forslag blev valgt på baggrund af de
klare funktionelle kvaliteter med en fin opdeling i patientnære og tekniske administrative
funktioner.

Team BIG A/S
Forslaget gik videre til projektkonkurrencens
næste fase, fordi teamet lykkedes med at
skabe en elegant, legende bygning, der kombinerede det positive fra et campus med en
hospitalsmaskine.

”Både ved ankomsten og ved
opholdet i huset er der tale om en
human skala og en arkitektonisk
rummelighed, der virker enkel og
overbevisende. Landskabsarkitektonisk
er bygningsværket ligeledes venligt
og imødekommende.
Et patienternes hospital”
Bedømmelseskomitéen om forslaget fra Team Herzog & de Meuron og Vilhelm Lauritzen Arkitekter18

Kunstværket ”Flutter”
af Maya Lin, Miami
2005
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Livskraft
er distrak tion
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Et design for mennesker
Vinderen af projektkonkurrencen blev
det internationalt anerkendte arkitektfirma Herzog & de Meuron og danske
Vilhelm Lauritzen Arkitekter. Teamet
formåede med stor succes at indarbejde
og underbygge ambitionen for det nye
Nordsjællands Hospital i selve bygningsværkets design. Resultatet var en nyfortolkning af det traditionelle hospital i en
menneskelig skala.
Med deres design formåede teamet
at skabe et værk, der nyfortolkede
hospitalets vante form og følelse.
Bygningsværkets atypiske organiske
kredsform brød med hospitalers klassiske institutionelle udtryk.

I Herzog & de Meurons design er det
nemlig funktionen, der definerer logikken. Designets styrke er, at den arkitektoniske idé er hospitalets overordnede
funktionelle idé. Designet integrerer
de bærende værdier med en velfungerende klinisk logistik, en høj grad af
standardisering, gode adskilte flows,
overholdelse af nærhedsprincipperne
og korte afstande både horisontalt og
vertikalt. Forsimplet kan man sige, at
arkitekturen løser vores kliniske behov
og understøtter vores dagligdag på
hospitalet. Alt sammen i kombination
med human æstetik. Hermed lever
designet ikke alene op til principper for
funktionalitet og organisering i vores
spaghettidiagram men også hospitalets
ambition om at være et referenceværk
med mennesket i centrum.

Livskraft

Herzog & de Meuron og Vilhelm
Lauritzen Arkitekter forstod således
budskabet om at skabe en bygning med
mennesket i centrum. Med tryghed og
omfavnelse som hovedgreb skabte arkitekterne en sømløs overgang mellem
arkitektur og natur hvilket står i skarp

kontrast til det traditionelle monumentale hospital. Alt sammen uden at gå
på kompromis med hospitalets funktionalitet.
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Mere end mursten
Udsyn og adgang til natur og dagslys reducerer
stress og øger trivsel for medarbejdere. På det
nye Nordsjællands Hospital vil der være udsyn
til natur i det omkringliggende landskab og
gårdhaverne.

VIDSTE DU, AT PÅ DET NYE HOSPITAL FÅR VI:
4.727

1,2 km

5.019

6.263

3.049

2.723

rum

facade

holdere til
engangshandsker

stole

holdere til
håndsprit

forskellige
typer udstyr
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Livskraft

Mere end mursten
Tværsnit fra konkurrenceforslaget 2013.
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Videreudvikling af projektet:
Med udgangspunkt i
brugernes behov
Med valget af vinderprojektet var det
tydelige arkitektoniske hovedgreb på
plads. Siden har vi fokuseret på at nå
i mål med ambitionen om at skabe et
referenceværk, der sætter mennesket i
centrum. Her har brugernes medvirken
været afgørende.

PÅ DET NYE HOSPITAL
FÅR VI BRUG FOR:

Livskraft

Projektorganisationen har involveret
brugerne i de vigtige faser af projektet.
Først i ideudviklingen, hvor vi formulerede vores ambition og principper.
Herefter i definitionen af behov efter
arkitektkonkurrencen og dernæst i
kommenteringen af de konkrete løsninger til indretning. Endelig har brugerne deltaget i det foreløbige arbejde med
at finde ud af, hvordan vi som organisation og hver for sig skal arbejde i de
nye rammer.

2059
håndvaske

117
kaffemaskiner

1620
kontorstole

994
toiletter

En særlig vigtig fase var gennemførelsen af Brugerprocessen i 2014. Her
sammensatte direktionen 13 programgrupper, der bestod af medarbejdere
og ledere på Nordsjællands Hospital.
Brugerne tog stilling til flow, funktionalitet og overordnet indretning i de
layouts, som arkitekterne præsenterede.
Målet var at definere brugernes behov,
som arkitekterne herefter skulle tegne
løsninger til.

LØBENDE TILPASNINGER MED BYGHERRERÅDGIVER & TOTALRÅDGIVER

KONKURRENCE
FØRSTE FASE
2013-2014

BYGGEPROGRAM
2014-2015

DISPOSITIONSFORSLAG
2015-2016
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KONSOLIDERINGSFASE
2016

PROJEKTFORSLAG
2016-2017

HVEM ER BRUGERNE?
Brugerne er patienter, pårørende
og medarbejdere på Nordsjællands
Hospital.

Mere end mursten
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BRUGERPROCES 2014
I TAL:

Livskraft

186 medarbejdere
13 programgrupper
45 plantegninger
43.057 legoklodser
1024 kopper kaffe
285 input til byggeprogrammet
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Forslag til sengestue

LEGO anvendes til at
bygge sengestuer og
ambulatorierum
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Mere end mursten

Programgruppe 2,
som arbejder med
ambulatoriedrift,
gennemgår
plantegningerne.

Livskraft
er livslang læring
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Et intakt og bygbart projekt
Konkurrenceforslaget fra Herzog & de
Meuron og Vilhelm Lauritzen Arkitekter
dannede grundlag for det efterfølgende
byggeprogram. I byggeprogrammet
skulle projektorganisationen konkretisere krav til byggeriets form, funktion
og byggeteknik.
Brugerne kvalificerede krav og rammer
til projektet, f.eks. hvor det er nødvendigt med korte afstande, og de tekniske
og flowmæssige forudsætninger. Det
blev fundamentet for det efterfølgende
dispositionsforslag.
Dispositionsforslaget omsatte byggeprogrammets specifikationer til tegninger,
som på rumniveau anvendte de tilgængelige kvadratmeter ud fra de opstillede
behov og krav. Fordeling af rum og
funktioner blev løbende kvalificeret af
brugergrupper.

I juni 2016 godkendte Regionsrådet
det reviderede dispositionsforslag. På
baggrund af det reviderede dispositionsforslag fra 2016 udformede Herzog
& de Meuron og Vilhelm Lauritzen
Arkitekter det endelige projektforslag
til det nye Nordsjællands Hospital.
Projektforslaget dannede fundamentet
for den efterfølgende hovedprojektfase.

I juni 2017 godkendte Regionrådet det
endelige projektforslag. En væsentlig
milepæl i projektet, som kostede - hvis
ikke blod så i hvert fald - sved og tårer
til granskning af projektforslaget. Det
betød, at anlægsomkostningerne kunne
reduceres uden at sætte design og funktionalitet over styr. Med et godkendt
projektforslag var projektets endelige
udformning fastlagt. Intentionen og
ambitionerne var intakte. Grundideen,
strukturen, principperne og designet
gælder således stadig.
I slutningen af 2018 gik det nye
Nordsjællands Hospital ind i næste
fase af byggeriet, da det officielt blev
sendt i udbud. Vi fokuserer ikke alene
på prisen, når vi i 2019 skal vælge
hovedentreprenøren. Vi fokuserer i
høj grad også på at finde en erfaren
organisation med et solidt økonomisk
fundament, der kan håndtere et så
stort og komplekst byggeri som det nye
Nordsjællands Hospital. Nu gælder det
om at finde en hovedentreprenør, der
forstår og deler visionen for hospitalet, og som kan sikre kvaliteten af det
ambitiøse byggeri. Uden at vi går på
kompromis med vores ambition om
et referenceværk med mennesket i
centrum.

Det var kapitel 2. En tur tilbage i
tiden. Nu bevæger vi os fremad og
tættere på den hverdag, der venter
os på det nye hospital.
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Mere end mursten

I perioden 2015-2016 blev dispositionsforslaget revideret. Formålet med dette
var at skabe et bedre kvadratmeterbudget og øge projektets reservekapital. Hospitalets areal blev justeret fra
124.000 m2 til 112.500 m2.

De væsentligste ændringer i forhold
til det godkendte dispositionsforslag
omhandlede en tilpasning af den funktionelle planlægning og udviklingen af
rumtegninger, detaljering af facadedesign og valg af materialer.

Livskraft

Direktionens kernefortælling
På Nordsjællands Hospital skal alle have den
bedste og mest effektive behandling. Som
en del af Region Hovedstaden er det vores
kerneopgave at imødekomme patienters og
pårørendes behov for både høj faglighed
og en god oplevelse i en svær situation.
Fordi vi er Patienternes hospital – først og
fremmest.
Vi skal have høje ambitioner og
kompromisløst forfølge dem. En konstant
stræben efter den bedste løsning i arbejdet
med og for mennesker er altafgørende. Vi
skal udvikle og tiltrække nye kompetencer. Vi
skal skabe rammerne og forudsætningerne
for at udvikle og rekruttere de bedste
indenfor deres felt. Medarbejderne er vores
vigtigste ressource.
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Vi skal gøre os umage. Være kritiske. Være
åbne. For kun med den rette mængde vilje,
mod og udsyn kan vi leve op til ambitionerne
og sætte nye standarder for fremtidens
hospital. Og det er det, vi skal. Sætte nye
standarder. Sammen.
Det stiller krav. Vi skal udvikle os mere. Vi skal
lære mere af succes og fiasko. Vi skal bruge
et nyt sprog. Vores patienter forventer det.
Vi skal, vi kan, vi tør.
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Mere end mursten

Vi skal skabe et hospital med en kultur,
hvor nye ideer udvikles og udfordrer vante
forestillinger. Vi skal tænke nyt gennem udsyn
og innovative tilgange til teknologi, indretning
og service. Vi skal være dét hospital, andre
kigger opmærksomt efter. Et referenceværk.

3.
Livskraft

Livskraft er en kultur, hvor nye ideer udvikles
og udfordrer vante forestillinger. Det kræver
mod og udsyn. Nysgerrighed åbner døre
og stiller spørgsmål, gør os forvirrede og
mere insisterende på at finde veje, som giver
værdi, mening og modet til at gå all-in.

PRINCIPPER
FOR
FREMTIDEN
76

Principper for fremtiden
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Livskraft

Principper for
organisering, ledelse,
samarbejde og adfærd

Hvis du lige har læst kapitel 2, så
kender du værdigrundlaget for vores
nye hospital. Du ved, at vi har inddraget dig eller dine kolleger for at
nå frem til det fundament, vi skal
arbejde videre med. På tværs af
organisationen og i samarbejdet med
omverdenen og borgerne. Forhåbentligt giver det også mening for
dig, når vi siger, at vores internationale arkitekter har tegnet et hospital, der ikke vil være et hospital.

Når nogen siger, at de skal flytte, tænker vi, at de skal flytte bopæl. Nok ikke
at de skal rykke sig som mennesker
eller som del af en organisation. Men
ordet kan tage sig ud på begge måder,
og det er ikke tilfældigt. Når vi flytter
ind på det nye hospital, er det en enestående mulighed for at flytte os selv og
vores grænser sammen.
Det er vores opgave at lede hospitalet
efter moderne og effektive metoder,
så vi bruger ressourcerne optimalt.
Men det her hospital handler ikke kun

I dette kapitel tager vi dig med ind i
organiseringen af hospitalet. Her skal
du høre om det værktøj, der styrer
vores arbejde frem mod det nye hospital og efter vi er flyttet ind – det
såkaldte ”spaghettidiagram”.

om effektivitet og optimering. Det skal
være patienternes og medarbejdernes
hospital.
Et hospital i menneskelig skala, der
ikke føles som en institution, når
man møder det. Derfor ser hospitalet
anderledes ud, og drives efter andre
principper end hidtil. Det skal et fælles
værdigrundlag og en række fælles
principper for ledelse og organisering
hjælpe os med.
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Principper for fremtiden

Som vi beskrev i kapitel 1, har fremtidens patienter en helhedsorienteret
opfattelse til deres liv og til deres
sundhed. De kræver større autonomi og
fleksibilitet, og efterspørger nye løsninger. Det skal vi levere. Vi skal imødekomme patienternes behov og forventninger i fremtiden, og vi skal indtage en
ny og samskabende rolle i den enkelte
patients forløb. Vores hospital skal forandre sig for at følge med.
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Som mennesker – alene og i fællesskab påvirkes vi af vores omgivelser. Sociale
såvel som fysiske. Fra hvordan dagslys
og kig til naturen beroliger os til måden,
vi arbejder sammen med hinanden og
med patienterne på. Derfor guider de
samme principper os fra designet af det
nye Nordsjællands Hospital til måden,
hospitalet skal fungere på i praksis.
Principperne skal hjælpe os som medarbejdere og ledere i de kommende år til
at forberede, udvikle og træne ny organisering, ledelse, samarbejde og adfærd.
De indgår i spaghettidiagrammet, som
vi præsenterer dig for på næste side.

Livskraft

Sådan læser du
spaghettidiagrammet
Med vores nye hospital har vi valgt en
anderledes tilgang og form. En tilgang
som adskiller sig fra traditionelle
design af hospitaler, arbejdsgange og
patientforløb. Vi ønskede fra starten,
at byggeprojektet skulle tage form som
et forandrings- og kulturprojekt. At det
skulle handle om mere end mursten.

Spaghettidiagrammet har hidtil særligt
været et redskab til at styre bruger- og
byggeprocessen. Men diagrammet og de
10 organisationsprincipper danner også
udgangspunkt for den udvikling af vores
organisation, som vi er i fuld færd med,
frem mod, at vi flytter ind i og tager de
nye rammer i brug.

Værdierne

Koncepterne

De 5 værdier introducerede vi i Kapitel
2. De udgør de 5 overordnede visionsmål, som projektet satte sig fra starten.
De er stadig retningsgivende for det
hospital, vi ønsker at blive.

Koncepterne beskriver det nye hospitals
samlede funktion: de faktuelle rammer
og fundamentet. De stiller nye krav
til både indretning, organisering og
arbejdsgange. Og til patienter, pårørende og personale. Fx er der et koncept for
akutmodtagelse, for ambulatorier og
for service og logistik. Vi har løbende
designet og detaljeret dem sammen med
brugerne, i takt med, at bygningen har
udmøntet sig. Hensigten er, at koncepterne er en væsentlig del af grundlaget
for de kommende organisationsudviklingsprojekter på Nordsjællands
Hospital. At de får til sigte enten at
udnytte de muligheder, der fx er i en ny
akutmodtagelse, eller er med til at løse
de udfordringer, som koncepterne peger
på fx i forhold til håndtering af medicin.
Vi vender tilbage til de 20 koncepter,
når vi runder kapitlet af.

Organisationsprincipperne
De 10 principper viser retningen for os,
medarbejdere og ledere, i årene fremover. Så vi prioriterer rigtigt, kan vælge
til og fra, og realisere vores ambitioner i
udviklingen af organisationen.
Principperne i spaghettidiagrammet
hed tidligere ’arealbenyttelsesprincipper’ og blev brugt til at disponere over
vores kvadratmeter og styre udviklingen af hospitalets funktion. Da funktionen stadig er styrende, fastholder vi
principperne som et ledelsesværktøj til
at styre organisationens virke. Vi uddyber principperne på de følgende sider.

På højre side kan du se
spaghettidiagrammet. Herefter
følger en uddybning af de 10
organisationsprincipper, der
beskriver hvordan medarbejdere,
patienter og pårørende skal opleve
hospitalet i fremtiden.
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NYE TIDER - NYE RAMMER

De 5
værdier

De 10 organisationsprincipper

Hospitalet, der
tilbyder den
bedste behandling

24/7/365

De 20
koncepter

Fælles akutmodtagelse (FAM)
Maksimer delefunktioner

Sengeområder
Ambulatorier
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Principper for fremtiden

Det effektive og
professionelle
hospital

1.

24/7/365

PATIENT
•

Det skal være trygt at bo eller opholde sig i
Nordsjælland. Ved sygdom eller ulykker skal hjælpen
altid være inden for rækkevidde. Nordsjællands Hospital
modtager patienter døgnet rundt, alle ugens dage, hele
året. Hospitalet har en naturlig døgnrytme, men via
intelligent, databaseret tilrettelæggelse af arbejdet og
godt samarbejde sikrer vi, at patienterne ikke oplever
unødvendig forskel på, om det er dag eller nat, når det
gælder diagnostik, behandling og servicetilbud.
Det nye hospital vil med sin åbenhed og tilgængelighed
dag og aften være det naturlige mødested for både
patienter, borgere og medarbejdere. Her mødes man til
træning, fællesspisning og koncerter. Herved udvikles
fællesskaber, og grænserne viskes ud mellem hospitalet
som institution og det omgivende lokalsamfund.

•
•

•

PERSONALE
•
•

•
•

Livskraft

•

2.

Maksimér
delefunktioner
På Nordsjællands Hospital er vi forpligtet til at bruge
vores ressourcer og faciliteter optimalt. Så borgerne får
mest sundhed for pengene. Derfor deler vi udstyr og rum
såsom konferencerum og modtagelsesbaser i senge- og
ambulatorieområder. Men maksimering af delefunktioner
handler ikke kun om økonomi. Når vi deler flere funktioner,
er det lettere at tænke i helheder frem for afgrænsede
kategorier. Når vi mennesker bringes tættere sammen,
opstår nye fællesskaber, tværfaglig synergi, deling af viden
og større forståelse for helheden. Vi udnytter hospitalets
rammer og funktioner til at styrke samarbejdet med den
primære sektor.
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Jeg føler mig tryg, fordi jeg får den
nødvendige behandling, uanset tidspunktet
Jeg oplever et hospital, der lever hele
døgnet
Jeg oplever et åbent og tilgængeligt hospital,
hvor man ikke kun kommer som patient eller
pårørende
Jeg deltager i sociale og kulturelle
aktiviteter på hospitalet sammen med
personalet, mine medpatienter og folk fra
nær og fjern

Vores akutmodtagelse er omdrejningspunkt
for en væsentlig del af hospitalets aktiviteter
Vores behandlingstilbud, rådgivning og
services er til rådighed for patienten, når
der er behov for det
Vores arbejde understøttes af diagnostik,
service og logistik døgnet rundt
Vi arbejder et sted, der åbner sig over for
omverdenen - også efter kl. 16
Vi samarbejder og rådgiver aktører uden for
hospitalet, når der er behov for det

PATIENT
•
•

•

Jeg ser personalet i kantinen og møder mine
medpatienter i nicherne og taghaverne
Jeg træner på gangene og i træningszonerne
sammen med mine medpatienter og
personalet
Jeg deltager i arrangementer på hospitalet
og indgår i netværk sammen med mine
medpatienter

PERSONALE
•
•
•
•
•

Vi ser hospitalet og sundhedshusene som en
helhed
Vi styrker vores faglighed gennem
samarbejde og netværk
Vi anvender rum til flere formål
Vi deler rum og udstyr med hinanden
Vi deltager i sociale og kulturelle aktiviteter
på hospitalet inden for og uden for
arbejdstiden

3.

Fleksibilitet til
fremtiden

PATIENT
•
•

Vores internationale arkitekter har designet et
hospital med fleksibilitet til fremtiden. Konkret
betyder standardisering af sengestuer, ambulatorier
og understøttende funktioner, at vi kan forme vores
hospital efter skiftende behov de næste mange år.
Som ledere og medarbejdere skal vi forberede os
til fremtiden, så hospitalets sundhedsydelser og
servicetilbud til enhver tid matcher eller overstiger
borgernes forventninger og krav. Med det nye hospital
får vi en bygning, der skal stå i mange årtier frem.
Gennem arkitekturen og designet kan bygningerne
bruges til mange andre formål og aktiviteter end dem,
vi normalt forbinder med et hospital. Deri ligger den
største fleksibilitet til fremtiden.

•
•

•

PERSONALE
•

•
•
•

Som patient på et hospital har man brug for at føle sig
ventet og velkommen. Især når man befinder sig i en sårbar
situation. Det nye Nordsjællands Hospital har derfor
zoner indrettet specifikt til patienterne og flows, der er
organiseret på patienternes præmisser. På samme måde
har du og dine kolleger dedikerede arbejdszoner, som er
indrettet specifikt til jer. Arbejdszonerne skal sikre, at vi
uforstyrret kan levere sundhedsydelser, patientsikkerhed
og servicetilbud af højeste faglige kvalitet.

PATIENT
•
•
•
•
•

Jeg føler mig ventet og velkommen, uanset
hvor jeg befinder mig
Jeg har let ved at orientere mig og finde vej
Det er tydeligt for mig, når jeg befinder mig
”det rigtige sted”
Det er tydeligt, at der er plads til mig og
mine pårørende
Min stue er mit midlertidige hjem

PERSONALE
•
•

•
•
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Vi arbejder i fysiske rammer, der tager højde
for, at sundhedsydelser udvikler sig over tid,
og som inviterer til udvikling
Vi udbygger løbende vores kompetencer og
rekrutterer nye profiler
Vi har en kultur, hvor vi udvikler nye ideer og
udfordrer vante forestillinger
Vi tænker nyt gennem udsyn samt
evidensbaserede og innovative tilgange til
behandling, teknologi, indretning og service

Vi er altid synlige, tilgængelige og ’til for
patienten’, når vi befinder os onstage
Vi har veldefinerede offstage-zoner, hvor vi
har plads til at fordybe os, have kollegiale
samtaler og puste ud
Adskilte flows sikrer os effektive
transportveje
Når vi træder ind på patientstuen, er vi
besøgende i patientens liv

Principper for fremtiden

4.

Zoneinddeling af
flow og funktioner

Jeg oplever, at hospitalet er tidløst, smukt
og funktionelt
Jeg bliver mødt af medarbejdere, der har
udsyn og er fagligt i front
Jeg oplever et hospital, der føles som mere
end et hospital
Hospitalet kommer mig i møde og gør det
nemt for mig at møde medarbejdere og
medpatienter
Jeg oplever, at hospitalet udvikler sig i takt
med omverdenen og tilpasser sig mine behov

5.

Mest foregår
hos patienten

PATIENT
•

Når man som borger kommer i berøring med sundhedsvæsenet, higer man efter at blive mødt som et helt menneske,
og mærke at ens egne behov er i centrum. På vores nye
hospital skal borgerne opleve et højt serviceniveau, hvor vi
som personale kommer til dem – ikke omvendt. På Nordsjællands nye hospital skal vi sikre sammenhængende, sømløse forløb og give patienterne ro til at restituere i smukke,
helende omgivelser. Ved at tage prøver, genoptræne og
foretage undersøgelser hos patienten, undgår vi unødvendige forstyrrelser og transport af patienter.

•
•
•

•
•

Jeg kan blive undersøgt, få taget prøver,
blive plejet og behandlet samt træne på min
egen stue
Mine pårørende kan være hos mig, når jeg
har brug for det
Personalet kommer fysisk eller digitalt til
mig, når jeg har brug for det
Jeg får hjælp af personalet på hospitalet, og
efter behov også derhjemme, så jeg kan klare
mig selv
Jeg har mulighed for at varetage og præge
mit eget forløb
Jeg har mulighed for socialt samvær med
andre patienter

PERSONALE
•
•
•

Livskraft

•

6.

Brugsret fremfor
ejerskab
På det nye hospital skal vi i langt højere grad arbejde
sammen for at løse vores opgaver. Hospitalet stiller
ressourcer til rådighed, som fordeles efter behov – lige fra
sengestuer og depotplads til hjælpemidler. Brugsret frem
for ejerskab er nødvendigt, når vi på bedste vis skal udnytte
de nye fysiske rammer og anvende hospitalets fælles
ressourcer. Brugsret frem ejerskab kalder på, at vi arbejder
bedre sammen på tværs af organisatoriske enheder. Det
kalder også på, at vi ser hospitalet og sundhedshusene
som en samlet helhed.

PATIENT
•

Der er rum, udstyr, faciliteter og plads til mig
og mine pårørende, når jeg har brug for det

PERSONALE
•
•

•
•
•

•
•
•
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Vi kommer til patienten
Vi taler fortroligt med patienten og de
pårørende på patientens stue
Vi sørger for, at prøvetagning, samtaler,
genoptræning, undersøgelser, måltider,
stuegang og dokumentation kan foregå der
hvor patienten er
Vi skaber rammerne for, at patienten
aktivt kan præge sit eget forløb, pleje og
behandling

Vi ser hospitalet som en helhed
Vi definerer os med afsæt i vores speciale
eller funktion - og ikke i vores fysiske
placering
Vi anvender sengestuer og ambulatorier
efter behovsstyrede principper
Vores specialer ejer ikke senge eller rum,
men har ansvar for at behandle patienter
Vi har ikke vores eget faste skrivebord, men
der er altid arbejdspladser til os i dedikerede
områder med forskellige typer kontorpladser
Vi deler birum, køkkener, depoter og udstyr
i ressourcefællesskaber
Vi bemander sengeslangen, så vi kan pleje og
behandle patienter fra mere end ét speciale
Vi har effektiv digital understøttelse til
styring af deling af rum og udstyr

7.

Tværgående
funktioner placeres i
en samlet funktion
På det nye hospital er funktionerne placeret, så de
udnytter det areal, vi har fået, optimalt. Ved at samle
tværgående funktioner, som fx al operativ aktivitet og stort
billeddiagnostiske apparatur, anvender vi det givne areal
langt bedre end i dag. Vi udnytter også vores personales
tid bedre, ligesom vi skaber gode muligheder for synergi
og deling af viden.

PATIENT
•
•

PERSONALE
•
•
•

•
•

PATIENT
•

Standardisering betyder ikke one size fits all.
Standardisering betyder, at vi giver patienterne et ensartet
højt serviceniveau, uanset hvor på hospitalet de befinder
sig, og uanset hvilket menneske, de møder. Vi går efter
en ensartet, høj, fælles standard - så vi kan rumme alle
patienternes unikke behov. Standardisering er med
andre ord en forudsætning for differentieret behandling.
Standardisering af de fysiske rammer er et unikt redskab
til at sikre os gode arbejdsgange. Når rum og udstyr er
standardiseret, giver det os ro og genkendelighed, så vi kan
fokusere på patienterne og sikre høj sikkerhed i pressede
situationer. Standardisering betyder også, at rummenes
funktioner nemt kan ændres over tid og efter behov. Det
giver fleksibilitet til fremtiden.
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Vi arbejder sammen i centrale funktioner
Vi har samlet vores operative aktiviteter i en
central enhed med nyt, fagligt fællesskab
Vi har et fælles perioperativt område, der
muliggør fleksibel anvendelse af rum og
personaleressourcer
Vores store diagnostiske udstyr er samlet i
enheder med øget mulighed for vidensdeling
Vi overvåger, planlægger og optimerer
hospitalets drift centralt fx via nyt command
center

•

Som patient møder jeg en ensartet, høj
kvalitet, uanset hvor jeg befinder mig
Jeg modtager samme høje, professionelle
service og faglighed i mit møde med
personalet hver gang

PERSONALE
•

•

•
•

Vi fastholder standardiseringen
på patientstuer, operationsrum og
ambulatorier
Vi har et godt overblik over rummene og
sparer tid og ressourcer, når indretningen er
standardiseret
Vi begår færre fejl, når vi arbejder med
identiske indretninger
Vi optimerer på tværs og undgår driftstab

Principper for fremtiden

8.

Standardisering

Jeg oplever kvalitet og sammenhæng i mit
forløb
Jeg oplever en koordineret indsats på tværs
af specialer, som er tilpasset mine behov

9.

Digitalisering og
automatisering

PATIENT
•

•

Med udviklingen af vores nye hospital har vi en særlig
lejlighed til at få større gavn af teknologi – både de nye og
de effektive, gennemtestede teknologier. Så vi på én gang
leverer gode oplevelser til patienterne, høj klinisk kvalitet
og en sund økonomi på det nye hospital. Med digitale
services øger vi borgernes autonomi i deres eget forløb,
før, under og efter de møder på hospitalet. Så de oplever
større værdighed og ejerskab, og vi sikrer rammerne for det
bedste personlige behandlingsforløb.
It, medicinsk udstyr og logistik hjælper til at smidiggøre
vores arbejdsgange på tværs af specialer, afdelinger
og andre sundhedsfaglige aktører. Digitalisering og
automatisering giver mulighed for at løse driftsopgaver og
rutineopgaver på en ny måde, der frigør tid vi kan bruge på
serviceopgaver til gavn for patienten. Digital opgavestyring
af supportfunktionerne (fx transport af patienter) og
serviceopgaver hjælper til, at vi kan løse opgaverne på den
smarteste måde.

•

PERSONALE
•

•

•

•
•

Livskraft

•

10.

Enkelt, indlysende
og optimeret

•

•

Jeg oplever hospitalets indretning som
enkel og indlysende og har let ved at bevare
overblikket og finde vej
Jeg oplever hospitalets indretning
som imødekommende, rolig og uden
unødvendig støj
Jeg oplever hospitalets information, tilbud
og services som intuitive og brugervenlige

PERSONALE
•
•

•
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Vi arbejder med brugertilpassede digitale løsninger, der aktiverer patienterne og inddrager
de pårørende
Vi anvender patienternes egne data til
diagnostik og behandling, naturligt under
hensyn til datasikkerhed
Vi tilrettelægger vores arbejde baseret på
data, og intelligent beslutningsgrundlag styrker vores faglighed
Vi har flere ressourcer frigjort til serviceopgaver
og patientkontakt på grund af automatisering
Via sporing og digital opgavestyring ved vi,
hvor varer, udstyr og hjælpemidler befinder
sig, og vi kan hurtigt flytte udstyret derhen,
hvor behovet er
Vi dokumenterer sammen med patienten

PATIENT

•

Det enkle og intuitive design på det nye hospital giver
plads til høj kompleksitet og faglighed. Tanken er, at det
skal være indlysende, hvordan vi som personale bruger
faciliteterne på hospitalet, så vi kan tilbyde patienterne
optimale og gnidningsfrie forløb, og så vi kan effektivisere
vores arbejde. Det gælder fx måden, hvorpå vi gør rent og
vedligeholder bygningen. De enkle rammer fjerner unødig
støj. De giver os plads til, at vi kan være os selv, når vi er på
hospitalet.

Jeg har adgang til alle mine data og kan se den
nyeste information om behandling, undersøgelser, genoptræningstilbud og services
Jeg oplever, at mine egne data anvendes til at
hjælpe mig bedst muligt
Jeg har kontrol over mit eget nærmiljø, når
jeg er indlagt (fx madbestilling, information,
rumtemperatur og lysstyring mv.)

Vi har klare roller og tydelige arbejdsgange
Hospitalet understøtter med sin intuitive
indretning og struktur, at vi kan skabe de
bedst mulige patientforløb
Enkel og intuitiv indretning gør det nemt for
os at finde rundt og finde os til rette på hele
hospitalet

Koncepter

Kort sagt er koncepterne manualen,
vi tager i hånden, når vi skal bruge
hospitalet.

KLINISKE
KONCEPTER
FOR

DESIGNKONCEPTER
FOR

SUPPORTKONCEPTER
FOR

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

fælles akutmodtagelse (FAM)
sengeområder
ambulatorier
operation
intensiv
rehabilitering
billeddiagnostik
laboratorier
kvinde/barn
forskning og uddannelse

De udtrykker den måde, vi ønsker, at
det nye hospital skal fungere på. Og
de hjælper os med at oversætte visioner og principper til hensigtsmæssige
og fremtidssikre fysiske rammer og
arbejdsgange.

offentlige arealer
arkitektur og kunst
kontor- og mødefaciliteter
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Derfor omfatter koncepterne både de
kliniske ydelser til patienterne og den
samlede mængde af opgaver og funktioner, som driver hospitalets virke.
Faktisk har vi i samarbejde med dig
eller dine kolleger udarbejdet koncepter
for alt fra drift af sengeafdelinger til
brug af kunst og transport af blodprøver, linned eller affald. Koncepterne
bliver en væsentlig del af grundlaget for
de kommende organisationsudviklingsprojekter på Nordsjællands Hospital. Du
vil derfor høre meget mere om dem.

service og logistik
medicin
forplejning
it
bygningsdrift
teknisk infrastruktur
medicoteknologi

Principper for fremtiden

Nu har vi været alle principperne
igennem, altså vores fælles dogmer
for det nye hospital. Om lidt er
kapitlet slut. Men først skal vi lige se
nærmere på koncepterne.

4.
Livskraft

Livskraft er nu. Det nye hospital er på vej.
Det samme er en ny bydel Favrholm og
bevægelser, der efterlyser bæredygtige
løsninger og personlig frihed og som
forventer, at alt er tilgængeligt.
Nu og hele tiden.

LIVSKRAFT
SVARER PÅ
MORGENDAGENS
UDFORDRINGER
88

Livskraft svarer på morgendagens udfordringer
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Livskraft

Livskraft

Det nye Nordsjællands Hospital er
blandt årtiers største velfærdsprojekter
i Danmark. Det forpligter.

Magasinet er nu næsten færdigt.
Uanset om du har læst alle kapitler
eller levet dig ind i enkelte bidder,
kan du måske bruge en genopfriskning af de vigtigste pointer. Den
kommer her.
Kapitel 1 beskrev de store trends
i samfundet. Dem, der udfordrer
måden, vi organiserer, indretter og
opfatter hospitalet på. Hvis du skal
huske én ting fra det kapitel, er det
nok, at sundhedsbegrebet har udvidet sig til at rumme mere end fraværet af sygdom. I kapitel 2 så vi tilbage
på, hvordan vi planlagde hospitalet
og på projektets historie. Her håber
vi, du fik indtryk af, hvordan vi i de
sidste mange år har bestræbt os på

at sætte mennesket i centrum, ændre
vores kultur og mindset, og slippe
innovationen løs. I kapitel 3 introducerede vi spaghettidiagrammet og de
10 principper, som skal styre vores
arbejde i udviklingen af organisationen i de næste år. Vi skrev også kort
om koncepterne for, hvordan vi nærmere bestemt skal arbejde, og dem
vil du helt sikkert høre mere om.
Dette kapitel er det afsluttende. Det
er her, du kan læse om vores fælles
vision og ambition for, hvordan det
nye Nordsjællands Hospital skal udmærke sig. For os som arbejdsplads,
som hospital og som en væsentlig
aktør i samfundet.
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Hvis vi skal planlægge et hospital, der
også har brugsværdi for de næste generationer, forudsætter det, at vi forholder
os til fremtiden. Ikke blot næste år men
om 10, 15 og 20 år.
Vi har navngivet visionen og organisationsforandringsprojektet for det nye
Nordsjællands Hospital Livskraft. For
Livskraft handler om os. Om det, vi er
sat i verden for. At gøre en forskel for
menneskerne rundt om os. At bidrage til
sunde og hele liv i Nordsjælland. At være
Livskraft i Nordsjælland.

Det er ikke tilfældigt, at det er i
Danmark og Nordsjælland, at Livskraft
ser dagens lys. Vores forudsætninger er
gode. Vi skal bygge et nyt, unikt akuthospital i smukke naturgrønne omgivelser. Som land besidder vi samtidigt
en række internationale førerpositioner
inden for lifescience, design, arkitektur
og ingeniørkunst, og vi har en lang tradition for at samarbejde på tværs. Men
vi har endnu ikke grebet muligheden for
at tænke vores styrkepositioner sammen. Når vi gør det, når Livskraft bliver
til virkelighed, vil vi opleve, at helheden
er langt mere end summen af delene.

NORDSJÆLLANDS
HOSPITAL
Livskraft svarer på morgendagens udfordringer

Et nyt moderne akuthospital i
Favrholm. To sundhedshuse.
Tæt samarbejde med privatpraktiserende læger og behandling
hjemme hos patienten.
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Livskraft
er kaos og orden
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Lars Nittve 2016, strategisk rådgiver, forhenværende direktør for Louisiana
og stiftende direktør for M+ i Hong Kong og Tate Modern i London
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Livskraft svarer på morgendagens udfordringer

”Den grundlæggende tanke med
Livskraft er, at du som patient i et
øjeblik glemmer, at du faktisk er
patient. Og at du som rask gerne vil
besøge hospitalet, simpelthen fordi
du ikke kan lade være. At grænsen
mellem syg og rask flyder. Noget der
simpelthen er uset i denne verden.”

Livskraft

Nordsjællands
Hospital er livskraften
i Nordsjælland
Hvilke værdier kendetegner det nye
Nordsjællands Hospital i fremtiden?
Hvordan er hospitalet organiseret og
indrettet? Og hvordan er det at arbejde
på hospitalet i fremtiden? Aspirationen
for det nye Nordsjællands Hospital er, at
det fungerer som en motor for livskraft
i Nordsjælland. Med Livskraft som det
altoverskyggende mål, ser vi seks områder,
hvor vi kan udmærke os og stå som
referenceværk.

Nordsjællands Hospital yder den
bedste behandling og serviceoplevelse til patienter og borgere
Vi er det hospital, man refererer til, når
man som patient, som pårørende og
som borger taler om den bedste behandling og den bedste serviceoplevelse. I
alle kontaktpunkter forfølger vi stædigt
at møde patienterne, der hvor de er.

Derfor har vi en professionel servicekultur, hvor vi skaber behandlingsforløbene sammen med vores patienter.
Det kræver, at vi er det førende hospital,
når det kommer til digitale services.
Derfor er vores hospital det hospital, der
bedst understøtter patienternes forløb
uden for egne mure.
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Nordsjællands Hospital er et lokalt
flagskib for den holistiske sundhedsopfattelse
Det nye Nordsjællands Hospital rummer
en holistisk opfattelse af sundhed. Med
det afsæt udfordrer vi hospitalets traditionelle rolle i samfundet.
En rolle, hvor hospitalet flyder sammen
med civilsamfundet. Hvor det repræsenterer en ny måde at forstå sundhed,
og hvor vi bryder grænserne mellem
at være syg og rask, sund og usund. Vi
arbejder med at skifte fokus fra behandling af sygdomme til aktivitet, der
fremmer sundhed. Fordi livet handler
om mere end at være i live.

Fællesspisning i
Folkehuset Absalon
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Det nye Nordsjællands Hospital er
det lokale mødested for patienter,
pårørende og personale, men også for
besøgende. Simpelthen fordi man har
lyst til at folde sig ud i dets rammer.
Folkekøkken, nyttehaver og forsamlingshuse kan meget vel være elementer, vi rummer i rollen som fremtidens
hospital. Det gode, aktive liv og de
grænsebrydende samarbejder og fællesskaber er kernen i fremtidens sundhedsløsninger.

Livskraft svarer på morgendagens udfordringer

Hospitalet tilbyder den bedste behandling til dem, der er ramt af sygdom. Men

vi inviterer også samfundet omkring os
indenfor. Det gør vi gennem fællesskaber og alsidige kulturelle oplevelser.

Nordsjællands Hospital er kraftcenteret for sundhedsinnovation og
udvikling i Nordsjælland
Det nye Nordsjællands Hospital er det
naturlige samlingspunkt i Nordsjælland.
Hospitalet spiller en aktiv rolle i
behandlingen og i forebyggelsen af kroniske og livsstilsrelaterede sygdomme.
I vores borgeres sundhed. I forhold til
søvn, ernæring, rygning, alkohol og
ikke mindst fysisk aktivitet.

Vi driver sømløse overgange mellem
vores egen behandling af borgerne
og andres. Særligt de praktiserende
læger, kommunen, de specialiserede
hospitaler og den stigende grad af
hjemmebehandling.
Derfor samarbejder vi også, når vi
udvikler vores hospital. Det kan fx være
på det diagnostiske område eller om digitalisering af patientforløb. Her kan den
rette type samarbejde med industrien
sikre, at det nye Nordsjællands Hospital
bliver førende ift. at tage nye løsninger i
brug til gavn for vores patienter.
Vi udnytter vores stærke rolle i udviklingen af Nordic Health Lab i Hillerød.
Med lab’et udnytter vi et langt større
samspil med industrien og vidensinstitutioner. På den måde sikrer vi, at du
eller dine kolleger bidrager til udviklingen af vores sektor sammen med
patienterne, og er blandt de første til at
nyde godt at den.

Livskraft

Vi engagerer patienterne og udstyrer
dem med værdifuld teknologi, så de kan
følge med i deres vitale parametre. Og vi
stræber i langt højere grad end tidligere
efter at understøtte behandling tæt på
patienterne. Det kræver også, at du som
medarbejder i højere grad forstår dit
arbejde ud fra nye vinkler; det handler
ikke alene om klinisk behandling af
høj kvalitet. Det handler også om det
helbredsmæssige potentiale i bevægelse,
natur, fællesskaber og bæredygtighed.

Nordsjællands Hospital er førende i
samarbejdet med omverdenen
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Vores fysiske rammer
er enestående

Som medarbejdere stræber vi altid
nysgerrigt og ambitiøst efter at gøre
alting bedre. For vores patienter og for
hinanden. I vores interne samarbejde
tør vi gå nye veje sammen. Vi trives,
og vi har overskud i vores arbejde.
Det kendetegner os.

Vi skiller os ud på de smukke rammer, som udgør vores hospital. Det er
vi stolte af. Bæredygtighed er tænkt
ind fra start og dens indvirkning på
mennesker og miljø skal kunne mærkes af patienter, pårørende, personale
og besøgende. Med dagslys, naturlig
beplantning og naturmaterialer sætter
vi nye standarder for, hvordan man har
det på et hospital. Designet fremmer
vores patienters sundhed og rehabilitering. Det gavner også vores eget velvære
som medarbejdere, når vi er på arbejde.

Vi prioriterer og anerkender samarbejde
på tværs i vores organisation. Og vi er
førende i at integrere og gøre brug af
nye typer kompetencer. Både kliniske og
ikke-kliniske.
På det nye Nordsjællands Hospital udvikler vi fremtidens sundhedsløsninger.
Vi realiserer det helbredsmæssige potentiale i bevægelse, natur, fællesskaber
og bæredygtighed. Vi tænker i helheder
snarere end i afgrænsede kategorier.
Moderne teknologi og organisationsformer er vigtige komponenter. Men vores
forståelse af sundhed og sygdom er
mere nuanceret og dybere end teknologien og organisationen traditionelt har
givet plads til.
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Hospitalsområdet er åbent og tilgængeligt. Bygningen og naturen smelter
sammen. Arkitektur og kunst lokker
patienterne ud af sengen – eller borgere
til hospitalet - fordi omgivelserne stimulerer til nysgerrighed og bevægelse.
Både fysisk og mentalt.

Livskraft svarer på morgendagens udfordringer

En særlig medarbejderkultur kendetegner Nordsjællands Hospital

Livskraft

Det nye Nordsjællands Hospital
er ideen om Livskraft

98

Livskraft er nu
99

Livskraft

Epilog

Vi ved jo reelt ikke, om verden
bliver, som vi tror. Men vi har taget
udgangspunkt i antagelser, der
baserer sig på nutiden, kombineret
med de store trends, vi fortalte om i
kapitel 1.
Det er vigtigt, at vi insisterer på at
forholde os til tiden 10, 20 og 30
år frem. Ikke nødvendigvis at tro,
at vi kan gætte rigtigt. Men vi skal
tage stilling, så vi kan tilpasse os
virkeligheden. Og måske ovenikøbet
være på forkant med det, der venter.
Det være sig alt fra ændrede livsformer
og udviklingen i teknologi til, hvordan
et hospital og vores ansatte skal indgå
i samspillet med patienter, pårørende,
myndigheder, praksis og omgivelserne
i det hele taget.

I de foregående fire kapitler har vi
beskrevet vores strategiske retning
for det nye Nordsjællands Hospital.
Forhåbentlig har vi vist, at hospitalets
fremtid er lys, hvis vi tør og formår
at gribe de muligheder, der opstår,
og hvis vi afprøver og udfordrer
rammerne.
Her til sidst vil vi præsentere
dig for et manifest for Livskraft.
Manifestet sammenfatter de
egenskaber, vi vil forfølge i
organisationsudviklingsprojektet,
Livskraft.
Alle, som får kontakt med det nye
Nordsjællands Hospital, skal kunne
genkende disse sætninger i vores nye
fysiske rammer, i vores adfærd og i
hospitalets aktiviteter.
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Livskraft er nu

Hospitalet skal være civilsamfundets mødested.
Sunde og syge, raske og usunde, patienter, pårørende
og borgere skal besøge hospitalet og nedbryde
institutionelle grænser sammen.

Det nye hospital er på vej. Det samme er en ny bydel
Favrholm og bevægelser, der efterlyser bæredygtige
løsninger og personlig frihed og som forventer, at alt er
tilgængeligt. Nu og hele tiden.

Livskraft er en kultur

Livskraft er livslang læring

Hvor nye ideer udvikles og udfordrer vante forestillinger.
Det kræver mod og udsyn. Nysgerrighed åbner døre og
stiller spørgsmål, gør os forvirrede og mere insisterende
på at finde veje, som giver værdi, mening og modet til at
gå all-in.

Vi skal udvikle os mere. Vi skal lære mere af succes
og fiasko. Vi skal bruge et nyt sprog. Vores patienter
forventer det.

Livskraft er tryghed

Livskraft er en konstant stræben

I at du bliver mødt af indsigt, viden og
medmenneskelighed. At du inddrages og kan have en
aktiv rolle i dine til- og fravalg, og at dine fortrolige kan
involveres.

Efter den bedste løsning i arbejdet med og for
mennesker. Det forpligtiger os. Vi skal gøre os umage.
Være kritiske. Åbne.

Livskraft er en modreaktion

Livskraft er distraktion

Mod vanetænkning og plejer. Gennem et levende
laboratorium udvikler og tester vi nye måder at udføre
vores opgaver.

I en svær tid. Midt i et sygdomsforløb, når vi venter
på en diagnose eller efter en besked, søger vi som
mennesker efter mening og retning. En fornemmelse af
normalitet. Som professionel i en alvorlig hverdag med
menneskelige skæbner kan et åndehul være afgørende
for at bevare fatningen - om bare for en kort stund.

Livskraft er kaos og orden

Livskraft er at turde

En erkendelse af, at med forandringer følger nye behov,
andre krav og nye potentialer.

Vi sondrer mellem, hvad vi skal, hvad vi kan, og hvad vi
tør. At turde, er at aspirere mod nye mål, at turde træde
frem og sige, at vi vil gøre det bedre. Tør du være med?
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Epilog

Livskraft gentænker velfærd

Livskraft
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“At bygge et helt nyt hospital i
smukke naturomgivelser er en
chance, kun få er forundt.”
Direktionen, Nordsjællands Hospital

