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Projekt Sjællands Universitetshospital



• Den lærende enestue

• Fra ventetid til kvalitetstid

• Fleksible arbejdspladser

• Operation med og uden 
overnatning/tjek ind til OP

• Fælles udstyrsordning

• Logistikkerner

• Forflytningsrobot

”Innovationsprojekter i sygehusbyggeri –
Kommer de i anvendelse?”



Her begyndte vi…

• Kunne vi anvende midlerne 
til lidt mere?

• Var det muligt, at udvide 
konceptet?

• Hvordan skulle gribe idéen 
an?

• Tænk hvis…



Inspirationen…



Fortid



Sjællands Universitetshospital 2024



Nøgletal

Fast ramme på 4 mia. kr. (09-PL)
740 mio. kr. af disse til udstyr, it og inventar

Driftseffektiviseringskrav 7% pr. år fra år 0
Låneadgang til ca. 82 mio. kr. (16-PL) til opnåelse af BK2020



Nybyggeri 130.000 m2 brutto
Renovering 50.000 m2 brutto
Ca. 90.000 m2 funktionsareal

Parkeringspladser 1.972
Sengepladser 780
Intensivpladser 44

Op stuer og kirurgisk specialrum 41
Strålekanoner 5

Røntgen og scannere 47

Fakta



Fakta

m2

530.000
(57.000)

780
(296)

62.000
(22.000)

> 4.100
(1.600)

8 etager

(2)

185.000
(64.500)

1972
(296)



TE03

B9

TE04

B3

TEO2

B4

TE01

B1-B2-B6-B8

XE06-XE0x

B7

TE05

B5

Delprojekter og udbud

A1 og A2: Anlægsprojekt

Udbud: Projekt A1 er afsluttet

TE05: Vidensbygning

Udbud: Er gennemført

Areal: 4.500 m2

TE01: Senge og behandling

Udbud: Er gennemført

Areal: 110.000 m2

TE04: 

Varemodtagelse og 

cytostaticaenhed

Udbud: Q3 2019

Areal: 4.250 

kvadratmeter

TE03: Energicentral

Udbud: Q3 2018

Areal: 650 m2

TE02 A & B: Nuklearmedicin, 

laboratorier og Sterilcentral

Udbud: Q4 2018 (TE02A) og 

Q4 2019 (TE02B)

Areal: 15.000 m2



• Personalet bruger deres tid hos patienten
• Indlæggelsestid skal udnyttes til at lære 

patienten at håndtere egen sygdom
Dokumentation sker sammen med patienten

• Indretning understøtter partnerskabet med 
patient og pårørende

• Træningsprogram og patientens plan 
• Patienten kan styre ind og udkig fra stuen

”Den lærende enestue”
- Plads til individuelle hensyn

• Patienten skal kunne tilpasse patientstuen til egne 

behov

• Anvendelse af skærm på væg til egne behov for 

information, viden og underholdning

• Let tilgængelig overnatningsmulighed for pårørende

• Medicindosering på stuen

• Mulighed for at spise på stuen også med pårørende



Frontstage
Rum til undersøgelse og behandling placeres så der 
er kortest mulig vej for patienter og pårørende. 

Backstage
Kontorarealer og personalerettede rum placeres så 
der skabes arbejdsro og diskretion omkring de 
funktioner som kræver dette.

”Frontstage og backstage”
- Fokus på patientforløb og på arbejdsmiljø



Arealer og rum
Lokaler og faciliteter ejes ikke af den enkelte 
funktion eller afdeling. Udgangspunktet er at der skal 
være de rigtige rammer til rådighed når de skal 
bruges, men at den samlede udnyttelsesgrad er høj.

Udstyr
Hjælpemidler, udstyr og inventar er en fælles 
ejendom, som skal forvaltes i deleøkonomi. Der 
etableres et fælles udstyrspulje af småt mobilt udstyr, 
hvor servicering og rengøring er et centralt ansvar.

”Fællesskab i stedet for ejerskab”
- Deleøkonomi om ressourcer



Vores rejse

Idéen 

tager form

Afsøgning af 

markedet

Første 

positive 

kontakt OPI 

Aftale

Kick 
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Resultat
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her er vi 

nu

Test



• Kan vi skabe en mobil løfterobot, 
der gør forflytningen af patienter 
lettere og giver en forbedret 
oplevelse?

• Hvad er rationalet?

• Vi tror at hver 4. indlæggelse har 
behov for mobilisering

• Den kommende løsning skal 
kunne anvendes i andre hospitaler 
og sektorer



• Fysioterapeut, Fysio-/ergoterapi - Reumatologi – Køge 

• Sikkerhedsleder, Næstved Sygehus

• Tidligere patient

• Afdelingssygeplejerske, Onkologisk Afdeling, Næstved Sygehus 

• Projektchef for udstyr, Universitetssygehus Køge

• Regional udvikling, Region Sjælland

• Projektleder, Universitetssygehus Køge

Projektgruppen

Facilliteret af 

Blue Ocean Robotics



• Kald: Personale og evt. patient skal på afstand kunne kalde 

løfterobot fra dockingstation

• Betjening: Løfterobot skal kunne betjenes ved fysisk røring, 

fjernbetjening, stemme- og evt. øjenstyring

• Styring: Løfterobot skal kunne prioritere vigtigheden blandt 

flere opgaver, kunne operere i klynger og tilkalde andre 

robotter efter behov og kunne angive en estimeret ventetid. 

Styresystem skal integreres med andre relevante platforme 

med henblik på deling af data, intelligent styring og bedst 

mulig udnyttelsesgrad.

• Indpasning: Løfterobot, dockingstation (opladning) og 

tilhørende infrastruktur skal kunne indpasses i design og 

indretning af enestuer, sengeafsnit og depotfaciliteter 

på universitetssygehuset. Funktioner











• Afhænger af målepunkt

• Effektvurdering tager længere tid

• Produktudvikling tager tid

• Langstrakt OPI

• JA – innovationsprojekter kan virke!

Er vi nået i mål?



facebook.com/usk2020

Projektchef Frank Hansen
frth@regionsjaelland.dk


