Helende arkitektur

Børne- og Ungdomspsykiatrien i Roskilde

Tegning stammer fra »Mentale Rum
– arkitektur i psykiatrien – aarhus arkitekterne«

FA K TA OM H U S E T O G BYG G E PRO CE S
•	April 2010 - Regionsrådet beslutter samling af
Børne- & Ungdomspsykiatriens senge
•	Maj 2010 - brugerinvolvering påbegyndes
•	Februar 2011 - Regionsrådet beslutter projektforslag for
samling af Børne- & Ungdomspsykiatriens senge
•	Oktober 2011 - Første spadestik til det nye byggeri
bliver taget
• November 2012 - indvielse af nyt byggeri
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F ORORD

Arkitektur og sundhedsfaglighed går hånd i hånd
Byg et hus, der er skræddersyet til børne- og ungdomspsykiatri!
Sådan lød udfordringen tilbage i 2010.
2 år senere står vi med resultatet, og skrædderen har gjort
sit arbejde godt.
•	Huset lever op til de faglige krav om at kunne danne
rammen om miljøterapeutisk undersøgelse og behandling,
hvilket kommer til udtryk gennem de hjemlige rammer.
•	Huset giver faglig fleksibilitet i anvendelsen af lokalerne. Dette gælder både variationen i antallet af børne- og
ungdomspsykiatriske senge, anvendelsen af skærmningsmuligheder og anvendelsen af samtalekontorer.
•	Huset er arkitektonisk smukt. Lys, indretning og farver er
sammensat på en måde som understøtter behandlings
tænkningen.
•	Huset understreger med sin helhed, at den enkelte bruger i
huset, patienter, pårørende såvel som medarbejder mod
tages i en værdig ramme, som et værdigfuldt individ.
Vi er meget glade for at kunne tilbyde børn, unge, pårørende
og medarbejdere en god og smuk ramme for det vigtige arbejde,
der gøres i børne- og ungdomspsykiatrien.

Jesper Pedersen

Annette Anbert

Poul Erik Ravnsmed

Ledende overlæge

Psykologfaglig
ledende koordinator

Ledende oversygeplejerske
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En skræddersyet børne- og ungdomspsykiatri
November 2012 fik Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatrien i Roskilde nyt sengeafsnit. Bygningen er 3.480 m2
og omfatter 29 sengepladser til børn og unge, intern skole,
konferencelokaler, aktivitetsrum og meget mere, der er med til
at danne rammen om behandlingen.
Afsnittet er skræddersyet til børne- og ungdomspsykia
triens særlige udfordringer. Især er der stort fokus på de
fysiske rammer og arkitekturens indvirkning på patienterne.
Man kan kalde arkitekturen for helende.
Forskningsresultater peger på, at arkitektur kan under
støtte lindring og helbredelse, fordi faktorer som lys, udsigt/
udsyn, farver og kunst påvirker mennesker og adfærd.
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Børne- og Ungdomspsykiatrien har
adresse på smedegade i Roskilde
på første parket til fjorden

Børne- og ungdomspsykiatriens organisering
Huset er bygget, så det lægger op til indbyrdes samarbejde
mellem afsnittene i børne- og ungdomspsykiatrien.
Hvert afsnit har sin egen afsnitsledelse bestående af en afdelingssygeplejerske og en overlæge. Der er tale om to afsnit:
U1: Ungdomspsykiatrisk sengeafsnit
U3:
Børnepsykiatrisk sengeafsnit
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Den miljøterapeutiske ramme

Huset har enestuer med
en enestående udsigt,

De fysiske rammer er vigtige, når et barn eller en ung bliver
så syg, at indlæggelse er nødvendig. Den miljøterapeutiske
ramme er tænkt ind i alle rum i huset og er en vigtig del af
behandlingen.
Huset er indrettet med et hjemligt præg, som tjener en miljøterapeutisk model for patienternes sædvanlige miljø.
Opholdsrum og opholdsnicher på gange er placeret, så der
er mulighed for at følge med, samtidig med at der er mulighed
for at trække sig tilbage på enestuerne.

hvor patienterne kan
være sig selv.

Afskærmning og fleksible rum
I huset er der både åbne rum og mulighed for afskærmning
både for at beskytte udadreagerende patienter, men afskærmningen er også til gavn for de kontaktsvage patienter.
Afskærmningen kan skærme mod forvirrende stimuli.
Der er tænkt i fleksible rum, der kan bruges til skærmning
af patienterne i fleksible og mindre enheder.
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Personalekontorer
Personalet har personalekontorer flere steder i huset, som er
omgivet af glasvægge.
Glasvæggene ved personalekontorerne betyder, at afdelingerne bliver åbne og lyse, hvilket har betydning for, at
sikkerheden er i top.
Samtidig kan børnene og de unge også hele tiden se personalet, hvilket er med til at skabe tryghed.

Samtalekontorer
Behandlerne har ikke deres egne samtalekontorer, men rummene er indrettet, så de kan bruges af flere behandlere i løbet
af en dag.
Der er sat digitalskiltning op ved alle samtalekontorerne, så
det er nemt og hurtigt at udskifte medarbejdernes navne på
dørene.
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Lysets betydning
Lyset spiller en meget fremtrædende rolle i huset. Der er
overalt et stort lysindfald og udsigt til grønt miljø med udsigt
fra bygningen. Fjordbeliggenheden tæt på vandet er ligeledes
med til at give et fantastisk lys, hvilket har en understøttende
effekt på behandlingen.
Sollyset kommer let gennem de store vinduespartier, men
der er naturligvis også behov for kunstigt lys i huset.
Der er benyttet LED-belysning, som er en meget energirigtig
belysning at bruge.
Helt ned på værelsesniveau kan lyset justeres, og der kan
opsættes en programmering, så lyset ændrer sig i løbet af
dagen, hvilket er med til at understøtte personalets og
patienternes velvære.
Udearealerne er svagt oplyst om natten for at skabe
overblik og tryghed for patienterne.
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Naturen kommer indenfor
Huset ligger i grønne omgivelser, og naturen trækkes overalt indenfor. Der er flere gårdhaver, som er placeret mellem
bygningerne.
Gårdhaverne er indrettet med bevægelsesmuligheder,
beskyttede opholdspladser og med beplantninger, blomster
og bær/frugter, der »lokker ud« og bidrager til oplevelse af
årstidens variationer.

Udendørsaktiviteter
Både de unge og børnene har mange muligheder for at være
aktive udenfor.
Der er boldspil og et bredt udvalg af udendørsaktiviteter.
Derudover er der en stor legeplads, som er indrettet, så den
samtidig kan understøtte undersøgelse og behandlingsformål.
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Intern skole
I huset findes en intern skole, hvor børnene kan blive undervist. Der er seks lærere tilknyttet skolen, som har tre skolestuer og et lærerværelse.
Skolen er placeret i parterre, hvilket understreger at skolen
ikke er en del af døgnafsnittet. Den skal fungere som en
særskilt enhed, man som barn/ung skal gå hen til for at
deltage i skoleaktiviteter.
Læringsmiljøet er tilpasset elevklientellet.
Når skolen ikke bliver benyttet til undervisning, bliver
skolefaciliteterne brugt til andre formål.
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Madens betydning i miljøterapien
Maden har en væsentlig betydning i behandlingen.
Barnet/den unge kan blive inddraget af sin kontaktperson
og inviteret med til både planlægningen og tilberedningen af
maden.
Der findes både et stort produktionskøkken, hvor der hver
dag bliver lavet duftende og velsmagende mad. Derudover er
der flere mindre tekøkkener med spisepladser med hjemlige og
hyggelige rammer.
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Kunst i Psykiatrien
Man mødes af et stort relief af granit, som forestiller en løve,
når man kommer til hovedindgangen.
Den lange facade lige ved indgangen kan man anse som den
miljøterapeutiske ramme, hvor løven stikker sit hoved ud.
Det samme kan patienterne i huset gøre – de befinder sig i de
miljøterapeutiske rammer, men det er vigtigt, at patienterne
også kan se ud i verdenen, ligesom løven gør det. Sådan
fortæller billedhuggeren Claus Ørntoft, der står bag værket.
Udover granitløven ved hovedindgangen, findes der også
meget kunst indenfor i huset.
Kunstneren Grethe Sørensen har lavet en række vævede
vægmalerier, som hænger i indgangspartiet. Her er temaet
blomster, og den smukke natur er således også trukket
indenfor.
Farvekonsulenten Birgitte Fløe har stået for farve
sammensætningen i huset, så der er en god balance mellem
alt interiør og farverne – alt sammen for at patienterne skal
være føle sig godt tilpas.
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I huset findes en række konference- og aktivitetsrum, der også kan anvendes til undervisning og
mødeaktiviteter for patient- og pårørendegrupper
og for medarbejdere, der ønsker viden om
psykiatriske lidelser.

