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INNLEDNING
Orden i omgivelsene

Denne veilederen peker på den positive påvirkningsmuligheten hver enkelt ansatt har på sine estetiske omgivelser. Opprettholdelse av alminnelig orden er et viktig bidrag til trivsel og helsefremmende miljø for
alle, og ryddige omgivelser signaliserer en institusjon som har kontroll og
oversikt og som tar hensyn til den enkelte.
Det er opp til institusjonen selv å bestemme hvilket nivå av orden den ønsker
å opprettholde, og finne prosedyrer som kan operasjonalisere dette på ulike
nivå i organisasjonen.

Hensikten med denne veilederen er todelt;
• generell bevisstgjøring omkring hvordan det fysiske miljøet i sykehuset
påvirker trivsel og velvære for pasienter og ansatte (del 1)

• konkrete ordensprosedyrer for opprettholdelse av alminnelig orden og
god estetisk atmosfære på avdelingene og i fellesarealene i sykehus
og universitet, både inne og ute. (del 2)

Ordensprosedyrene er framkommet gjennom en serie arbeidsseminar med
deltakere fra de ulike enhetene ved St. Olavs Hospital og Det medisinsk
fakultet høsten 2006.

Estetisk orden

Bygningene i St. Olavs Hospital er på ulike designnivå, fra byplan til innredning, planlagt som en estetisk helhet, med bevisste innbyrdes variasjoner.
Arkitekter, kunstnere og øvrige formgivere har planlagt de ulike områdene
med tanke på en bestemt estetisk orden som framkommer blant annet
gjennom valg av materialer, farger, tekstiler og møblering. For best å ivareta disse kvalitetene bør sykehuset ha en fast rutine for innkjøp av nye
møbler og inventar som hensyntar de opprinnelige ideene. Kunnskap om
hvilke møbler, tekstiler og inventar som er kjøpt inn til sykehuset systematiseres i sentral innkjøpsavdeling i egen innkjøpsveileder.
Denne veilederen henvender seg ikke primært til innkjøpere av nytt materiell, men til ansvarlige for daglig klinisk og teknisk drift av avdelingene.



Personlig og profesjonell estetisk sans

Etter at sykehuset er overtatt skal det primært tas vare på av andre enn
profesjonelle estetikere.
Huset fortsetter å utvikle seg etter at arkitekten er ferdig, og brukerne av
byggene preger i høy grad utseende og atmosfære i sykehusmiljøet. Mennesker har i varierende grad personlige preferanser mht. stygt og pent.
Profesjonelle estetikere har kunnskap ut over sin personlige smak, og har
innhentet erfaring med hva som fungerer for flere. Samtidig er moderne
arkitektur noen ganger for “minimalistisk” i forhold til “folkemeningen”,
og mange føler behov for å myke opp med møbler og pyntegjenstander. I
et privat hjem balanseres dette effektivt ved å tilføre personlige eiendeler
som skaper en mer intim personlig atmosfære. I det offentlige rom og på
en offentlig arbeidsplass er det mer krevende å skape intimitet og vennlig
atmosfære uten at det er selve arbeisdplassen som privatiseres.

Estetikkansvarlig ved enhetene

Sykehuset har behov for engasjement og bruk av god både personlig og
profesjonell estetisk sans for å opprettholde et godt miljø.
Etter innflytting i St. Olavs Hospital er det framkommet både positive og
negative eksempler på at ansatte bringer inn nye elementer og pyntegjenstander for å skape mer intim atmosfære. Prosessen med utvikling av
regler for orden på St. Olavs Hospital har vist behovet for utnevning av en
“estetikkansvarlig” ved hver enhet med overordnet ansvar for de delene av
det daglige stell i enheten som krever god orden og estetisk sans.

01.10.2007
Ragnhild Aslaksen
sjefarkitekt Helsebygg Midt-Norge



Omgivelsenes betydning for helse og tilfriskning
Senere års forskning og erfaring har fått fram et overbevisende materiale som viser at den estetiske utformingen av sykehus og behandlingsinstitusjoner har
markant betydning for pasientens velvære, helbred
og opplevelse av kvalitet i behandlingen. Dette kommer som et tillegg til den kunnskap vi allerede har om
betydningen av estetisk miljø som trivselsfaktor i et
arbeidsmiljø.
Disse kunnskapene er brukt som retningslinjer og inspirasjon for utforming av bygninger og uterom i nye
St. Olavs Hospital, der arkitektur, natur og utsmykking
er utformet for å tilføre positive stimuli til brukerne av
sykehuset. Vi har kalt disse positive stimuli for ”livgivende elementer”. Motsatt dukker det i sykehusmiljø
ofte opp signaler som av mange oppleves negative og
stressfremkallende, og som derfor bør unngås. Denne
veilederen er laget for at det skal bli enklere å bevare
positive og unngå negative signaler i sykehus/universitetsmiljøet.



DEL 1

ROM for HELSE
bakgrunn og pedagogikk
helsebringende miljø
• kontroll av eget rom
• kontakt og grenser
• personalets egne rom
•



HELSEBRINGENDE MILJØ
Den internasjonalt mest kjente forsker på fysisk
miljø i sykehus er professor Roger Ulrich, miljøpsykolog ved Texas University. Han mener sykehusets utforming kan påvirke pasienten positivt
eller negativt, og at mange av dagens sykehusmiljø
bidrar til stress og stressrelaterte symptomer hos
pasientene. I følge Ulrich skal det fysiske miljøet i
sykehuset utformes slik at pasienten får:
• en følelse av kontroll
• lett tilgjengelig kontakt til personale
• kontakt til natur og andre faktorer som gir en
positiv opplevelse eller fanger opp merksomheten på en positiv måte



En av Ulrichs viktigste anbefalinger er enerom for alle pasienter. Enerommet gir pasienten kontroll og mulighet til å skjerme seg for
uønskede sanseinntrykk som støy, lukt og lys,
samtidig som egen integritet og mulighet for
orientering i omgivelsene tas vare på. Eget rom
øker muligheten for støtte fra familie og venner
uavhengig av besøkstider.
Tilgang til natur, om så bare i form av utsikt og
grønne planter, har en dempende virkning på
stress og gjør at pasienter friskner til hurtigere.
Kunst kan også ha en positiv innvirkning, og
studier viser at noe kunst virker positivt på pasientene mens annen kunst kan utløse angst
og stress. I følge Ulrich synes figurativ kunst å
virke mest positivt.
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PRIVATLIV OG
KONTROLL AV EGET ROM
I Norge er det allment akseptert å skjerme privatlivet fra det offentlige rom.
Mange opplever mangel på privatliv,
definert som kontroll av eget rom, som
stressende.
Vern av privatlivet ved kontroll av eget
rom har vært mangelvare for pasienter
i offentlige sykehus. Mange løsninger
i St. Olavs Hospital er bygget for bedre
å ivareta pasientenes private rom, og
enerommet er det viktigste bidraget til
dette. Og åpne resepsjoner og arbeidsstasjoner er det viktigste arkitektoniske
bidraget til å bli møtt og skape kontakt
på en positiv måte.
På de fleste arbeidsplasser er det praktisk og positivt for samarbeidskulturen
med et mer åpent og sammenhengende
fysisk miljø, og mindre behov for privat,
individuell avgrensing. Yrkesrollen er avgrenset og omgangsformen er mer regulert gjennom dette.

I utformingen av St. Olavs Hospital er det
tatt hensyn til at pasientene er på sykehuset med sitt privatliv, og trenger rom
for å beskytte det.
Helsearbeidere er på sykehuset med sitt
profesjonelle liv og i sin yrkesrolle, og
sykehusets miljø er utformet for i høyere
grad å reflektere det.
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KONTAKT OG GRENSER
Mennesker ”tar plass” - besitter det fysiske rommet - på ulike måter. Å beherske
rommet /omgivelsene er en viktig måte å
skaffe seg trygghet, ro og kontroll på, og en
forutsetning for å gå i kontakt med andre
mennesker.
Vi avgrenser oss på ulike måter som kan
leses i det fysiske miljøet – her nevnes noen
som kan gjenkjennes i sykehusmiljø:

Territorier - hvordan vi tar plass med å

spre tingene våre geografisk/fysisk (signaler og fysisk merking, medisinske plansjer, interne beskjeder, rot).

Personlig rom - ”omrommet” - den fy-

siske/romlige distansen vi lager til andre
mennesker. Størrelse på ”omrommet”,
behov for avgrensing, varierer blant annet med kultur og humør (virkemidler;
avstand, vegger, møbler, skillevegger, forheng).

Kroppens rom - avgrensing av sanseinntrykk (lyd, lukt, syn, berøring, temperatur etc).

Rom for kontakt – hvordan arrangere

omgivelsene for å få gode møter? Likeverdig møte - ”møtes på samme plan” - lik
mulighet for avgrensing og kontakt, (rundt
et bord, over en åpen skranke. etc.).

Å skape rom for kontakt og tilstedeværelse mellom pasient, pårørende
og helsepersjonell

13

14

PERSONALETS EGNE ROM
Det er en utfordring å ta vare på positiv omsorg for omgivelsene (daglig pynt og stell
av avdelingen) på en profesjonell og positiv
måte. Sykehuspersonalet har tradisjon for
å skape mer intimitet og privatisering av arbeidsplassen enn det som er vanlig på offentlige arbeidsplasser. Dette uttrykker seg noen
ganger som halvprivat ”kos” som svekker
inntrykket av profesjonalitet, effektivitet og
ivaretakelse og bør avgrenses til personalets
egne rom.
Personalets egne områder – (f.eks. pauserom, møterom og kontorområder) kan få en
mer intim og avslappende atmosfære. Det
er opp til hver enkelt enhet å innrette seg
slik at området best mulig støtter det å ta
vare på seg selv og arbeidsfellesskapet.

Hva gir næring, kos og avslapping?
Hvordan skal det se ut der du tar pause?
Hva skaper identitet og fellesskap?
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”matter out of place”
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DEL 2

ORDEN og TRIVSEL
rydderegler

1 :: Livgivende elementer
2 :: Motvirkning av negative signaler
3 :: Midlertidig skilting og beskjeder
4 :: Generell orden på avdelingene
5 :: Mellomlagring
6 :: Overmøblering
7 :: Stilbrudd
8 ::

Orden og trivsel ute
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”LIVGIVENDE ELEMENTER”
Elementer i omgivelsene som assosieres med skjønnhet og omtanke og som bidrar til en positiv atmosfære. Dagslys, utsikt til
natur, blomster, grønne planter, balanserte farger, kunst og enkelte pyntegjenstander, er eksempler på livgivende elementer.
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1::
TILFØRSEL AV
LIVGIVENDE ELEMENTER
Ansvar og organisering
Husrådet ved de enkelte senter har ansvar
for å implementere og oppdatere ordensprosedyrene.
Ledelsen ved de enkelte enhetene oppnevner estetikkansvarlig for enheten.

Avdelingene
Estetikkansvarlig på avdelingen setter ut
blomster, vaser og andre pyntegjenstander som passer med arkitektur og brukere/klientell ved avdelingen.
Avdelingen bør utarbeide en strategi for
håndtering av gaver, mange gaver passer
ikke som ”pynt” på avdelingen.

Fellesareal
Ulik praksis i sentrene i dag.
Det etableres avtale med planteservice
eller annen ekstern leverandør for stell
av planter i fellesarealer. Lik avtale for
hele sykehuset, foreslås som del av husleieavtaler.

Tilførsel og ivaretakelse
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NEGATIVE SIGNALER

20

Elementer i omgivelsene som kan virke skremmende, støtende
eller avvisende på mange mennesker. På sykehus er typiske
negative signaler forbudskilt, medisinske plansjer, demonstrasjonsmodeller eller utstyr som plasseres i pasientoppholdsområder.

2::
MOTVIRKNING AV
NEGATIVE SIGNALER
Informasjonsskilt - ikke forbudsskilt
Generelt forbud mot forbudsskilt. Forbudskilt erstattes med informasjonsskilt
og vennlige henstillinger. (eks. ”Takk for
at du ikke røyker”, ”personale” istedenfor”
kun personale” etc.).

Medisinske plansjer, demonstrasjonsmodeller og utstyrsmontre
(er ikke utsmykking)

Skal ikke plasseres i områder der pasienter oppholder seg. Nødvendige hjelpemidler til forklaring av medisinske emner
skal plasseres på bibliotekene eller UB
- rom sammen med personale.

Reklame
Ulik praksis på sentrene i dag.
Det foreslås generelt forbud mot reklame
på St. Olavs Hospital.

21

N

MIDLERTIDIG SKILTING OG BESKJEDER
Sykehus har ofte mange provisoriske skilt og oppheng av beskjeder, noe som skaper et uoversiktlig og rotete miljø – sterkt i
strid med hensikten som er enklere orientering.
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3::
MIDLERTIDIG
SKILTING OG BESKJEDER
Nye skilt
Det er opprettet egen skiltgruppe for sameiet St. Olavs Hospital som har oversikt
over skiltsystemet og ansvar for bestilling
av nye skilt.
Når det oppstår behov for nye skilt skal
dette meldes til husråd som formidler
saken til skiltgruppen.

St. Olavs et ”teipfritt sykehus”
Generelt forbud mot oppheng av beskjeder
og informasjon utenom dedikerte oppslagstavler
Midlertidige skilt/beskjeder er kun tillatt i
egen folder/ramme.
Generelt forbud mot opphenging av interne beskjeder i fellesområder, eller
områder der pasienter oppholder seg.
Dette gjelder også all informasjon til studenter.
Post-it lapper er forbeholdt Driftservice.

N
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GENERELL ORDEN PÅ AVDELINGENE
Orden og fast plass for arbeidsredskaper og møblering styrker
både funksjonalitet og atmosfære både for ansatte og brukere.
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4::
GENERELL ORDEN PÅ
AVDELINGENE
Plassering av arbeidsredskaper på pasientmøbler, i vindusnisjer og omkring
vask skal unngås. Alle redskaper skal ha
fast plass.
Hvert arbeidsskift skal rydde/sette tilbake møbler på fast plass før vaktskifte,
det gjelder også nattskift.
Det skal skilles mellom pasient- og
personalmøbler.
Utstyr og hjelpemidler fra andre avdelinger skal snarest leveres tilbake. Ikke
ta i bruk det som tilhører andre, eller la
det bli igjen i avdelingen. Dette gjelder
også utstyr som benyttes til undervisning. Ikke la utstyret bli igjen i rommet
eller i trafikkarealet utenfor.
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MELLOMLAGRING
En svært utbredt kilde til uorden i sykehus. Å unngå at fellesarealer blir sted for mellomlagring av utstyr og materiell krever en organisasjon som samarbeider i flere ledd.
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5::
MELLOMLAGRING
Vasketraller skal settes i underetasje

når de ikke er i bruk. (rutine hos renhold,
skjerpes). Når traller er i bruk skal de plasseres minst mulig til hinder for bevegelser
og ikke foran kunst og skilt.

Tøy-, forbruks - og sterilgodstraller

skal hentes fra AGV-stasjon når ankomstmelding mottas.
Retur til AGV hente-leveringsstasjon gjøres av den som tømmer tralla. Dersom
posisjonen er opptatt av annen tralle, må
det etableres en rutine som sikrer at tom
tralle blir flyttet til riktig posisjon for senere avhenting med AGV.
Traller som står midlertidig i kliniske områder for tømming/oppfylling skal plasseres på merkete plasser som sikrer at de
ikke blir stående foran skilt og kunst.

Rullestoler skal parkeres på oppmer-

kete plasser i hvert senter. Stolene merkes
med avdelingen/senteret de tilhører. Det
må etableres rutiner som sikrer at stoler
ikke blir gjensatt utenom merkete plasser.

Senger som venter på pasient plasseres

ikke foran kunst eller skilt og merkes med
eget skilt utformet for formålet (tilhører
pasient som er til behandling)

Papir, drikkeglass, søppelsekker etc.

Mellomlagring av forbruksvarer bør unngås. Evt. mellomlagring skal plasseres i
hyller og skap, ikke oppå dispensere, over
vannlåser eller løst stablet på gulv.
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OVERMØBLERING
Mer inventar gir mindre rom og bevegelsesfrihet. For lite bevegelsesfrihet hemmer funksjonaliteten og kan skape frustrasjon.
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6::
OVERMØBLERING
Leder eller estetikkansvarlig ved avdelingene sørger jevnlig for å fjerne møbler
og utstyr som ikke er i bruk, og vurderer
om områder som oppleves å ha for dårlig
plass kan klare seg med mindre inventar
eller har feil inventar.
Leder eller estetikkansvarlig skal godkjenne alt nytt inventar som bringes inn
i avdelingen.

Gjenbrukssentral
Etablering av gjenbrukssentral på sykehuset foreslås etablert som det mest økonomiske og effektive virkemiddelet mot
overmøblering og feilmøblering på avdelingene.

Automater
St. Olav Eiendom eventuelt i samarbeid
med kjøkkensjef og husråd må avklare
omfang og plassering av automater i hvert
senter.

Rot som samler rot
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STILBRUDD
Noen ganger kan et stilbrudd skape en flott effekt, andre ganger
blir det trist og stusselig.
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7::
STILBRUDD
Leder eller estetikkansvarlig på enheten tar stilling til evt. innpassing av gjenbruksmøbler, og lager regler for hvilke
møbler som skal stå hvor på enheten.

Husråd utpeker ansvarlig for vestibyle/
fellesområde.

Private ting i offentlige rom

Oppheng og plassering av private bilder og
gjenstander på arbeidsplassen er ikke tillatt.
Unntak er kontor og pauserom der pasienter ikke oppholder seg (se side 15).
Avdelingene ved leder og estetikkansvarlig tar stilling til hvor ”privat/uformelt” den
enkelte avdelingens interne områder skal
være.
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ORDEN OG TRIVSEL UTE
Oppfordring eller påbud/forbud ....

32

8::
ORDEN OG TRIVSEL UTE
Generell rydding av uteområdene
Uteområdene eies av St. Olavs Hospital
og Trondheim kommune. Ansvaret for
rydding av de enkelte gårdshager, parkanlegg og øvrig fellesareal synes uavklart.
Ansvaret må avklares og gjøres kjent.

Det bør monteres mange lett tilgjengelige, pene og synlige søppelkasser på
området.
Problemer med uorden ute bør meldes
husrådet som tar dette opp med St.
Olav driftsservice.
Røykfritt sykehus og sigarettsneiper
St. Olavs Hospital er røykfritt sykehus
inne og ute. Gateløp og fortau er imidlertid offentlig område der sykehuset
ikke kan forby røyking. Det monteres
pene henstillingsskilt (takk for at du
ikke røyker) der pasienter og pårørende
ferdes /oppholder seg noe lengre - som
inngangspartier og bussholdeplasser.
Kiosksøppel
Hyppig rydding av inngangsparti og område foran utleieareal foreslås inkludert
i leieavtale.
Sykkelparkering
Sykler skal parkeres på stativ og eller
i sone mellom vegg og fortau. Sykler
skal ikke parkeres foran inngangspartier eller til hinder for allmenn ferdsel.
Sykler som er feil parkert og/eller ikke
er i bruk vil bli fjernet.
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Form og farge vil løsrive din pasient
fra smertefulle tanker bedre
enn hvilket som helst argument.
Florence Nightingale
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mennesker
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menneskelige ressurser

kompetanse
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kvantitet

”harde” verdier
målbare
resultater

HELHET
LIKEVERD
MEDBESTEMMELSE
RESPEKT

teknikk
kapasitet
areal / struktur
rom utstyr

etikk
holdninger
verdier
kultur

kvalitet

”myke” verdier
tilfredshet
velvære

estetikk

bygninger
materielle ressurser

opplevelse av
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skjønnhet
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HELHETSMODELL - fysiske omgivelser formes av kulturen i bygget
Helhetsmodellen er en illustrasjon av hvilke ressurser og verdisett som er
aktuelle i utvikling, bygging og drift av sykehus. Oppnåelse av felles mål er
avhengig av samspill og forståelse mellom de ulike interessesfærer. Alle
delaspekter er virksomme, uavhengig om de tas hensyn til eller ikke.

I sentrum har St.Olavs Hospital definert følgende visjon for sin virksomhet;
helhet, likeverd, respekt og medbestemmelse. Det er viktig at verdiene
også kommer til uttrykk i måten sykehuset tar vare på de fysiske omgivelsene på – forholdet mellom etikk og estetikk.

I 2007 ble St. Olavs Hospital hedret med to priser for
sine gode fysiske omgivelser, Norsk Forms hederspris
og Trondheim kommunes Byggeskikkpris.

Fra juryens begrunnelse:“Fokus på helse, livskvalitet og
bærekraftig utvikling har vært viktige forutsetninger for
det største sykehusprosjektet her til lands. Prosjektet har
hatt en helhetlig og funksjonell tilnærming, der arkitektur,
bygninger, landskap og de enkelte produkter har en klar
funksjonsverdi, men også vært preget av en klar formal
sammenheng fra helhet til detaljer.”
IgdcY ]Z^b`dbbjcZh

7n\\Zh`^``eg^h'%%,

Fra juryens
begrunnelse:”St. Olavs Hospital, byggefase1
Hi #DaVkh=dhe^iVa!Wn\\Z[VhZ&kZY=ZahZWn\\B^Yi"Cdg\Z
viser konturene av en helt ny medisins bydel, med arkitektur på et høyt nivå, et imponerende samspill mellom
bygninger, uterom og kunst, et pasientfokus og et miljøperspektiv som vil bli et forbilde ikke bare lokalt, men også
nasjonalt og internasjonalt.”

