
	  

Indretning af fremtidens psykiatriske hospital 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM Indretning af psykiatrisk hospital 

08:30 – 
09:00 Morgenkaffe og registrering 

09:00 – 
09:10 

Velkommen 

Christine Skovgaard, Udviklingschef, Nohr-Con 

09:10 – 
09:40 

Psykiatri i Danmark – og forventninger til fremtiden  
 
Hvilke udfordringer står psykiatrien over for i de kommende år? Hvordan kan ønsker om 
mindre tvang, bedre trivsel og sikkerhed kombineres i de nye psykiatriske hospitaler og 
moderne psykiatri?  

Anne Lindhardt, Seciallæge i psykiatri, Formand, Psykiatrifonden 

09:40 – 
10:20 

Recovery-orientering på de nye psykiatriske hospitaler 

I psykiatrien arbejder man i dag i en recovery-orienteret tankegang – her ligger fokus 
på at skelne sygdom og identitet – at mennesker ikke ér deres psykiske lidelser.  
Behandlingen handler i høj grad om at komme sig og blive udsluset i samfundet igen 
frem for at skulle tilbringe livet på en institution. Det betyder også, at begreber som 
håb, valgmuligheder, indflydelse og udvikling er i centrum i behandlingen – og det skulle 
også gerne afspejle sig i arkitekturen på fremtidens psykiatriske hospital – men hvad er 
der behov for, for at kunne skabe fokus på recovery tankegangen? 

Lisa Korsbek, Seniorforsker, mag.art., ph.d., Region Hovedstaden 

10:20 – 
10:45 Kaffepause  

10:45 – 
11:15 

Det gode arbejdsmiljø på det psykiatriske hospital 

Det er ikke kun patienterne, der skal have de bedste rammer i fremtidens psykiatriske 
hospitaler – det er i høj grad også personalet. At arbejde på en psykiatrisk afdeling kan 
være hårdt og utrygt arbejde, især hvis de fysiske rammer ikke understøtter de 
aktiviteter, der foregår her. Det handler om overskuelighed, sikkerhed og arkitektur - og 
om indretning som understøtter personalets arbejdsgange. Hvilke ønsker har personalet 
selv til indretningen af en god arbejdsplads i psykiatrien? 

Sussan Balleby, HR- og arbejdsmiljøleder, Socialpsykiatrisk tilbud Slotsvænget, 
Center for Social Indsats, Lyngby-Taarbæk Kommune 



	  

11:15 – 
11.45 

Farver og lys i indretningen – helbredelse og beroligelse af sindet 
 
Som moderne menneske har vi fjernet os fra vores oprindelige naturlige døgnrytme og 
lader ikke solen definere vores aktiviteter. Vores livsstil resulterer i en konstant kropslig 
ubalance i forhold til lys, og denne ubalance bliver yderligere forstærket i institutioner 
som fx psykiatriske hospitaler, hvor alle farver og farvetoner reflekterer det kunstige 
lys. Hvordan påvirker lys og farver de psykiatriske patienter, og hvordan kan 
indretningen på afdelingen understøtte helbredelsen af sindet? 
 
Karl Ryberg, Psykolog og arkitekt, Sverige  

11:45 – 
12:15 

Lys og døgnrytmelys til psykiatriske patienter 

Psykiatriske patienter kan have svært ved at opretholde en normal døgnrytme, især på 
den psykiatriske afdeling kan natlig lys på gangen og aktivitet i løbet af natten være 
med til at forstyrre patientens nattesøvn. Lys, som imiterer døgnrytme, kan hjælpe 
patienter på psykiatriske hospitaler til at kende forskel på nat og dag og stimulere 
sanserne. Et forskningsprojekt omkring brug af døgnrytmelys er netop i gang på 
Rigshopsitalets psykiatriske afdeling. Vi skal høre Human Centric Lighting og om 
erfaringer fra projektet. 
 
Claus Puggaard, Partner, Chromavisio  

12:15 – 
12.30 Opsamling på formiddagens indlæg 

12:30 – 
13:30 Frokost 

13:30 – 
14:00 

Det helende rum, kunsten som en del af behandlingen 
 
Arbejdet med lys, lyd og billeder implicit eller som det metafysiske rum i arkitekturen, 
indikeres allerede som tryghedsskabende. Et rum hvor kunsten og videnskaben forenes, 
og personale kan deeskalere patienten, interagere og berolige uanset årstid eller 
tidspunkt på døgnet 
 
Bjørn Wennerwald, Founder/ Product Manager, Wavecare 

14:00 – 
14.30 

Uderum - kan naturen helbrede sindet? 
 
Kan natur og uderum hjælpe til med at helbrede eller berolige sindet? Og hvad er det 
for nogle elementer, der bør være til stede i et helbredende uderum? Det er flere gange 
bevist at grønne omgivelser og vild natur giver os engeri og balance, men hvordan kan 
disse erfaringer overføres til uderum på psykiatriske hospitaler, sådan at uderummet 
kommer til at  understøtte terapi og behandlig? 
 
Lene Lottrup, Landskabsarkitekt, erhvervsPhD, Arkitema Architects  

14.30 – 
14:55 

 
Kaffepause 

14:55 – NRSH – Ny Retspsykiatri på Sct. Hans 



	  

15:25  
Ny Retspsykiatri Sct. Hans går i øjeblikket i gang med projekteringsfasen. Projektet 
omfatter 25.000 bruttokvadratmeter nybyggeri med 126 sengepladser og tilgodeser 
Region Hovedstadens fremtidige behov for intensive retspsykiatriske sengepladser. I 
projektet er patienten i centrum, og der er plads til bevægelse og aktivitet. Med 
nybyggeriet af retspsykiatrien er målet at skabe moderne rammer for differentierede 
behandlingsforløb, sikre trykke forhold for patienter og personale og øge patienternes 
resocialisering og kvalitetsmuligheder 
 
Oplæg ved KHR Arkitekter AS og Rubow Arkitekter 

15:25 – 
16:00 

Selvmordsforebyggelse på dagsordenen – kan de nye hospitaler hjælpe? 

Mennesker med psykisk sygdom lever i gennemsnit 15-20 år kortere end danskere uden 
en psykiatrisk diagnose. Selvmord er den hyppigste dødsårsag og kan desværre for 
patienten føles som eneste vej ud af depression, angst og psykoser. Kan de nye 
psykiatriske hospitaler forebygge selvmord ved at tænke i nye innovative baner? Og kan 
omgivelser og arkitektur gøre en forskel? 
 
Merete Nordentoft, Klinisk professor, Institut for klinisk medicin, Region 
Hovedstaden Psykiatri 

 16:00 – 
16:15 Afrunding og tak for idag 

	  


