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Kunststrategi for BørneRiget

Kan man blive helbredt
af den smukkeste blå?
Roger Hiorns, Untitled, 2012
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Indledning

BørneRiget, som er tegnet af 3XN og Arkitema, vil komme til at ligge på hjørnet af Rigshospitalets grund.

BørneRiget – verdens bedste hospital for børn, unge og fødende
Fra 2024 vil alle Rigshospitalets patienter op til 18 år og alle fødende
være samlet i det nye hospital, ‘BørneRiget’ (se bilag 1). Disse patienter,
som ofte er livskritisk syge, vil fra år 2024 komme fra hele Danmark,
Færøerne og Grønland for at modtage højt specialiseret behandling. Vi
vil skabe verdens bedste hospital for børn, unge og fødende ved at:
• Give patienterne og deres familier verdens bedste behandling
• Bidrage til at skabe flere videnskabelige gennembrud
• Bidrage til at forny og udvikle hele det danske sundhedsvæsen
Bygnings- og landskabsintegreret kunst af høj kvalitet er en del af
BørneRigets vision. Kunsten skal være til glæde for de over 2.400
personer, der dagligt vil have deres gang i det nye hospital – patienter,
pårørende og personale. Dette dokument giver et indblik i, hvordan vi
ser kunsten udfoldet i BørneRiget.

Fem bærende designprincipper er styrende for udviklingen af
BørneRigets bygning og organisation (se s. 9 og bilag 2).

#1 Integreret leg

#2 Designet til
hverdagen

#3 Se mig, spørg
mig, lad mig

#4 Den Gode Rejse

#5 Klare zoner

Baseline
Internet, frisk luft, naturligt lys,
gode parkeringsmuligheder osv.

Verdens bedste
hospital for børn,
unge og fødende

Forventninger til et
hospital i 2024
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Hvad kan kunsten gøre for familierne på hospitalet?
Vi har foretaget en brugerundersøgelse på Rigshospitalet (bilag 2),
som viser, at familierne sætter pris på kunst, der kan…

Talrige studier viser kunstens positive effekt på patienter på tværs
af aldersgrupper:

Eksempel med babyer: En halv times lytning til
Mozart kan hjælpe for tidligt fødte med at tage på

…skabe frirum
”Haven! Et frirum. Der er grønt og roligt. Man er
væk fra trafikstøj og behandling. Og hvis min dreng
er frisk nok kan han også lege lidt eller vi spiser en
is eller frokost derude.” Mor til dreng på 5 år

Den beroligende musik reducerer babyernes hvilende
energiforbrug, hvilket betyder, at de kan klare sig med færre
kalorier og dermed hurtigere kan tage på i vægt.
Lubetzky R, Mimouni FB, Dollberg S, Reifen R, Ashbel G, et al. (2010) Effect of music
by Mozart on energy expenditure in growing preterm infants

…sætte i bevægelse
”De stenfigurer, der står i forhallen og ved
børneafdelingerne skal vi altid hen til. Vera synes, at det
er fedt at klatre på dem.” Mor til Vera på 8 år

”Svend elsker at kravle
på dyrene i foyeren.”
Mor til Svend på 6 år

Eksempel med børn og unge: Kunst, atmosfære og
sanseoplevelser kan skabe velvære
“Providing a rich source of aesthetic variation, entertainment, distraction, engagement
and identity supported young people’s capacity to maintain a positive frame of mind
and remain positively engaged in their experience. Both remaining engaged and
maintaining a positive frame of mind were identified as fundamental elements in
children’s and young people’s feeling of well-being in hospital in this study.”
Bishop K. (2010) The Role of Art in a Paediatric Healthcare Environment from Children’s
and Young People’s Perspectives

…pirre nysgerrigheden
”Min søn elsker at gå ned i stueetagen og kigge på væggen
mellem opgang 4 og 5. Han siger, at det er ligesom
skyformationer, og at han altid kan få nye billeder frem.
Han kan også få meget tid til at gå med at kigge på
miniaturemodellerne af Riget før, nu og i fremtiden.”
Mor til dreng på 12 år

Eksempel med voksne patienter: Smertelindring

“…an increased pain threshold and pain tolerance when
participants were exposed to soundless video displays of
nature as opposed to a blank screen.”
Tse MM, Ng JK, Chung JW, Wong TK. The effect of visual stimuli on pain threshold and
tolerance
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Kunstens rolle i BørneRiget

Kan man blive helbredt af den smukkeste blå?
Vi har ikke svaret, men vi ved, at æstetik kan sætte ting i bevægelse
og påvirke menneskets perception og velvære. Vi tror derfor på, at
kunst, atmosfære og sanseoplevelser kan understøtte både
patientens og familiens heling. Og det vil vi gerne udforske:

Vi vil i BørneRiget gå på opdagelse i
kunstens helende potentiale og skabe nye
bygnings- og landskabsintegrerede værker
af høj kunstnerisk kvalitet.
Vi vil række udover ”smag og behag” for
bedst muligt at understøtte patientens og
familiens helingsprocesser med
kunstoplevelser, der skaber velvære,
frirum og sætter krop og sind i bevægelse.

Fra BørneRigets visionsbog (2016)
”Kunsten skal findes i de offentlige zoner som ankomstområder,
haver og gange, og i de mindre offentlige zoner som opholdsområder i
sengeafsnittene, ambulatorierne og kontorerne. Kunst på sengestuer
eller andre mere private rum skal kunne tilpasse sig den person,
som bruger rummet. Stor såvel som lille. Med andre ord være
dynamisk.
Når vi ser kunsten for os, ser vi ikke enkeltværker anbragt på
væggen i galleriophæng. Vi ser kunsten som bygningsintegreret,
indarbejdet i selve bygningens DNA og skabt til stedet. Vi håber
også, at kunsten kunne bruges til at understøtte et eller flere af den
nye bygnings designprincipper: #1 Integreret leg, #2 Designet til
hverdagen, #3 Se mig, spørg mig, lad mig, #4 Den gode rejse og
#5 Klare zoner.
Vi ser også gerne, at kunsten kunne komme udenfor og integreres i
de naturlige oplevelseslandskaber, som bygningens haver skal være.”
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Succeskriterier for kunsten i BørneRiget

• Kunstværker, der skaber velvære, frirum og
sætter krop og sind i bevægelse og herved
understøtter patientens og familiens
helingsprocesser
• Kunstværker, der er integreret i og spiller
sammen med BørneRigets arkitektur og
landskabsdesign, så de tilsammen skaber
rammen om verdens bedste hospital for børn,
unge og fødende
• Kunstværker, der spiller godt sammen med
BørneRigets 5 designprincipper for
brugeroplevelsen
• En sammensætning af værker, der sikrer, at der
er kunst, der appellerer til alle aldersgrupper.
Det overordnede indtryk af BørneRiget skal
være børnevenligt, ikke barnligt
• Kunst af en kvalitet, som anses som høj – af
såvel fagfolk indenfor kunst som af patienter,
pårørende og personale
• Kunstværker som har en høj grad af
”driftbarhed”
• Et kunstproces, som ikke har en negativ
påvirkning af projektbyggeriet ift. tid, økonomi
og kvalitet
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Kunstens integration i bygning og landskab
På BørneRiget skal man aldrig være mere end én etage væk fra en
overraskende kunstoplevelse eller en stille oase. Se bilag 4 for
tegningsmateriale.
Mulige steder for kunstværker:

Landskabet omkring bygningen i
grundplan
Kunst kan bidrage til at differentiere og skabe
forskelligartede oplevelser i
landskabsrummene omkring bygningen.
Tagfladerne på de to lave dele
Kunsten her er kun visuelt tilgængelig, men til
gengæld er tagfladerne synlige fra både
BørneRiget og andre bygninger.

”Floden” i ankomsthallen
I ankomstrummet er en særlig dynamik mellem
besøgende, patienter og ansatte. Kunsten kan
bidrage til at styrke mødet med BørneRiget og
hospitalets identitet.
Hvor gangene mødes i håndflader
I håndflader vil der være mulighed for både
meget synlige, men også mere overraskende
placeringer. Disse områder er rammer for et stort
flow, og kunsten kan her bidrage til at skabe
oplevelser, styrke identitet og wayfinding.

Gangbroen – underside eller loftet
Som et overraskende element under
gangbroen eller under gangbroens tag kan
dette lange, lineære element være flade for et
kunstværk.

Vinterhaverne
Kunsten kan være med til at skabe oplevelser og
identitet i de 95 m2 store vinterhaver (mix af
overdækkede balkoner og glasafskærmede
udestuer) og kan bidrage til den identitet, der er
på de bagvedliggende sengestuegange. Der vil
her være meget stor synlighed både til og fra den
omkringliggende by.

Farvesætningen af bygningen
Der er lagt op til rig brug af farver i
bygningen. Der er mulighed for at lade
farvesætningen være ét stort kunstværk.

Badeværelserne på sengestuerne
Hospitalsbadeværelser er oftest ikke spændende.
Ved at bruge f.eks. fliser som flade for kunst, kan
skabes en overraskende kunstoplevelse.
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Om BørneRigets brugere

Nogle patienter kommer her gennem hele deres barndom og
ungdom – andre blot en enkelt gang. Familierne kan være i dyb
krise med et kritisk sygt barn – andre patienter er i huset for et
rutinebesøg hos jordemoderen. De fleste personer i bygningen vil
være voksne: personale, pårørende og voksne patienter (barslende).
Men også andelen af babyer er stor – ligesom andelen af unge i
alderen 12- 18 år udgør omkring 1/3. Kunsten skal skabes med
dette i baghovedet.

Ambulant

Familierne på BørneRiget kan deles op i fire kategorier, baseret
på længden og frekvensen af deres ophold. Samlet set skal
kunsten i BørneRiget tilgodese familier i alle fire kategorier.

Indlagt

BørneRiget vil dagligt rumme

Der vil være/ komme op til 2.400 personer i BørneRiget på en
gennemsnitlig dag i 2024, når alle afsnit er fuldt funktionsdygtige
(se bilag 3). Over halvdelen af disse personer vil være personale,
som vil være tilknyttet BørneRiget over en årrække.

De gennemrejsende

Stamgæsterne

Kortere ambulante
forløb.

Regelmæssig
ambulant behandling
over en længere
periode (flere
måneder eller år).

De overnattende

Beboerne

Enkeltstående,
kortere
indlæggelsesforløb
op til en uge.

Længere
indlæggelsesforløb,
evt. med
genindlæggelser.
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De 5 designprincipper for brugeroplevelsen
I BørneRiget fylder brugerens
perspektiv meget. Derfor skal kunsten
tage højde for de 5 designprincipper for
brugeroplevelsen, som guider hele
projektet. Forventningen er ikke at
kunsten forholder sig 1:1 til
principperne, men at den harmonerer
med dem og måske kan hente
inspiration fra dem. Se bilag 2 for mere
information om designprincipperne.

Designprincip
#1 Integreret leg
Børn holder ikke op med at lege, ”bare”
fordi de bliver syge. Det handler ikke
blot om legepladser og legepauser, men
integration i hele patientforløbet. Vi vil
lege for alvor og skabe både fysiske
rammer og en kultur, der inspirerer til
leg.
#2 Designet til hverdagen
Det skal være muligt at fortsætte
hverdagens rutiner og aktiviteter på
BørneRiget. Børn skal kunne gå i skole
og se deres venner. Forældre skal have
mulighed for at arbejde, dyrke motion
og koble af sammen. Sengestuen skal
danne en hyggelig ramme om
familieoplevelser: delte måltider, spil,
film osv. Detaljerne gør hele forskellen.

#1 Integreret leg
#2 Designet til
hverdagen

#3 Se mig,
spørg mig, lad
mig

#4 Den Gode
Rejse

#5 Klare zoner

Baseline
Internet, frisk luft, naturligt lys,
gode parkeringsmuligheder osv.

Eksempel på kunstværk
Studio Weave’s værk ‘The
Lullaby Factory’ på Great
Ormond Street Hospital for
Children: Transforming an
awkward exterior space, it is a
secret world that can only be seen
from inside the hospital. You can
listen to the lullabies composed by
Jessica Curry on the Patient
Bedside Entertainment System or
from the ‘Hummermering
Transmitters’ found in the garden.

Idé til kunstprojekt,
visualisering fra
BørneRigets
projektforslag:
Forskellige
flisekompositioner
skaber liv på
badeværelset og
sengestuen, når
badeværelsesdøren er
åben.

#3 Se mig, spørg mig, lad mig
Børn og unge har et lige så basalt
behov for anerkendelse som
voksne. Derfor gør vi brug af
patienter og pårørendes viden i
planlægningen af byggeriet. Men
involveringen stopper ikke med
planlægningen. I både
behandlingsforløbene og dagliglivet
på BørneRiget skal patienter og
pårørende føle sig set, hørt og have
mulighed for at føre an.
#4 Den gode rejse
Vi vil skabe en patientrejse, der
starter godt, hænger sammen, og
som altid føles i fremdrift. Det
kræver et godt førstehåndsindtryk
af BørneRiget, og at vigtige
overgange i forløbet markeres på
passende vis.
#5 Klare zoner
En bygning, der er intuitiv at finde
rundt i. Arkitektur, teknologi,
materialer og farvevalg, der
fortæller dig, hvad du skal, må og
kan. Bygningen skal guide brugerne
i højere grad end skilte.
Konsekvens og klare linjer
udstråler kompetence og skaber
tillid til, at man er i gode hænder.

Yoko Ono’s værk ’Wish Tree’. Værket består af et eller
flere træer, der plantes rundt omkring i verden. På en
seddel, et såkaldt ’wish tag’, kan alle skrive et ønske,
som efterfølgende hænges op på træernes grene.

Kirstine Roepstorffs
værk ‘Gong’ på
Dokk1 i Aarhus.
Gong er påmonteret
en slåarm, som
aktiveres og slår,
hver gang et nyt
barn er født i Aarhus
Kommune.

Malene Landgreens
farvesætning af Nyt
psykiatrisygehus i
Slagelse.
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Tidslinje

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Byggeprojektet
Fastintegreret inventar og
installationer
Løst inventar og installationer

Kunstprocessen
Fase 01 Grundlag
- Udarbejdelse af kunststrategi
- Identifikation af steder for kunsten
- Inddragelse af kunstfaglig ekspert,
som skal tilknyttes projektet
- Fundraising-strategi og materiale
- Detaljering af procesplan, herunder
plan for brugerinddragelse
Fase 02 Udvælgelse af kunstnere

- Identifikation af bruttoliste af
kunstnere
- Inviterede kunstnere laver
skitseforslag
- Udvælgelse af skitseforslag
- Udarbejdelse af fundraisingmateriale om de valgte værker
- Fundraising
Fase 03 Udførelse af kunstværker
- Detaljering af værker
- Evt. tilpasning af bygningsfysik
- Udførelse bygningsfysik og værk

Projektforslag

Hovedprojekt
Udførelse

Ibrugtagning
Idriftsættelse
Indflytning
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Finansiering af kunsten
Om BørneRigets generelle finansiering
Med en ekstraordinær bevilling fra RegionH på 1,4 mia kr. og en
donation fra Ole Kirk’s Fond på 600 mio kr. er finansieringen af
selve byggeriet på plads. Efter åbningen af BørneRiget dækkes
driftsudgifter af Rigshospitalet.
Midler til kunst skal finansieres eksternt. En række fonde støtter
andre udviklingsprojekter med forankring i BørneRiget projektet:

• Novo Nordisk Fonden til tre 5-årige professorater inden for det
børnekirurgiske område (60 mio kr.)
• Elsass Fonden til professorat i cerebral parese og MR skanner
(24 mio kr.)
• TrygFonden til projektet ”Mit Følgedyr” (600.000 kr.)
• Simon Fougner Hartmanns Familiefond til Rutsjetårn i
BørneRigets have (500.000 kr.)
• Mindre ansøgte beløb hos andre fonde med positivt tilsagn,
men mangler endeligt bevillingsbrev (samlet 4,2 mio kr.)

BørneRigets kunstbudget
Vores kunstbudget baserer sig på standarden i statens
kunstcirkulære.
Kunstbudget

Finansieringsbehov

Fase 1

Alle udgifter er internt finansieret.

- Udarbejdelse af kunststrategi
- Identifikation af steder for kunsten
- Inddragelse af kunstfaglig ekspert, som skal tilknyttes
projektet
- Fundraising-strategi og materiale
- Detaljering af procesplan, herunder plan for
brugerinddragelse

Fase 2
-

Identifikation af bruttoliste af kunstnere
Inviterede kunstnere laver skitseforslag
Udvælgelse af skitseforslag
Udarbejdelse af fundraising-materiale om de valgte
værker
- Fundraising

Fase 3
- Detaljering af værker
- Evt. tilpasning af bygningsfysik
- Udførelse bygningsfysik og værk

Total

Honorar til kunstfaglig ekspert og til
de kunstnere, der inviteres til at lave
skitseforslag.

Honorar til kunstnere,
projekteringsomkostninger, udgifter
til materialer og håndværkere. Vi
regner med ca. DKK 0,1-3 mio per
kunstværk, afhængig af værkets
kompleksitet og størrelse.
Vi stiler efter 1% af
håndværkerudgifter som i
kvalitetsfondsbyggerierne (ca. DKK
15 mio)
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Kunstprojektgruppen

Kunstfaglig ekspertise og kuratering

Lægefaglig ekspertise
Bent er lægefaglig chef i BørneRiget.
Professor i gynækologi og obstetrik,
tidligere direktør for Juliane Marie
Centret på Rigshospitalet og
ophavsmand bag BørneRiget projektet.

Michael er direktør for Kunsthal
Charlotteborg. Uddannet cand.mag.
Tidligere kanalchef for DR2 og
kulturredaktør i DR.

Michael Thouber

Michael skal sikre den kunstfaglige
kvalitet af de værker, der vil blive
designet til BørneRiget. Derudover vil
han være ansvarlig for at samarbejde
med kunsterne om at få skab et
kuratorisk sammenhængende oplevelse.

Arkitektonisk ekspertise

Bent vil sikre samarbejdet med
klinikeren omkring kunstens helende
potentiale.
Bent Ottesen

Projektledelse

Kim er uddannet arkitekt og
grundlægger af tegnestuen 3XN, hvor
han er kreativ direktør. 3XN er
totalrådgiver på BørneRiget projektet.

Elisabeth er leder for strategi og
innovation i BørneRiget.
Elisabeth vil stå for projektkoordinering
og inddragelse af brugerne i
kunstprocessen.

Kim skal med sin arkitektoniske
ekspertise være med til at sikre at
kunsten integreres naturligt i bygningen
og dens omgivelser.
Kim Herforth Nielsen

Elisabeth Ginsberg
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Bilagsoversigt

1.
2.
3.
4.
5.

Visionsbog (oktober 2016)
Brugeroplevelsen på verdens bedste hospital for børn og familier (de fem design principper)
Patientprofiler
Designmanual for BørneRiget
Tegningsmateriale

BørneRigets hjemmeside

https://www.rigshospitalet.dk/boerneriget/Sider/default.aspx

For mere information om BørneRiget

Elisabeth Ginsberg, 42394443, elisabeth.ida.ginsberg@regionh.dk
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