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Forord	  
	  
I	  2007	  besluttede	  Region	  Syddanmark,	  at	  Sydvestjysk	  Sygehus	  Esbjerg	  skal	  være	  et	  af	  fire	  akutsyge-‐
huse	  i	  regionen.	  Derfor	  skal	  SVS	  Esbjerg	  frem	  mod	  2020	  udvides	  og	  renoveres	  således,	  at	  SVS	  kommer	  
til	  at	  fremstå	  som	  et	  moderne	  og	  fremtidssikret	  akutsygehus.	  	  
	  
Undervejs	  i	  det	  omfattende	  projekt	  vil	  fokus	  også	  være	  rettet	  mod	  det	  kommende	  SVS’	  æstetiske	  
rammer.	  Dels	  med	  det	  mål	  at	  skabe	  veldesignede,	  trygge	  og	  positivt	  stemte	  omgivelser	  for	  patienter,	  
personale	  og	  pårørende.	  Dels	  for	  at	  sikre	  sammenhængskraft	  på	  tværs	  af	  nyt	  og	  eksisterende.	  Det	  er	  
sygehusledelsen	  og	  projektafdelingens	  ønske	  at	  lade	  integreret	  kunstnerisk	  udsmykning	  spille	  en	  
markant	  rolle	  i	  det	  kommende	  sygehus	  samt	  at	  lade	  processen	  gennemføre	  på	  et	  professionelt	  og	  
kvalificeret	  niveau,	  så	  resultatet	  kan	  stå	  mål	  med	  ambitionerne.	  Det	  blev	  derfor	  i	  januar	  2014	  
besluttet	  at	  tilknytte	  en	  kunstkonsulent	  og	  udvikle	  denne	  kunststrategi,	  som	  skal	  sætte	  ord	  på	  
visionerne,	  fungere	  som	  styreredskab	  og	  dermed	  sikre	  kvaliteten	  af	  den	  integrerede	  kunst.	  Strategien	  
er	  udarbejdet	  af	  SVS’	  kunstudvalg	  i	  samarbejde	  med	  IN	  SITU	  Kunstrådgivning.	  	  
	  
Vi	  ser	  frem	  til	  at	  præsentere	  kunststrategiens	  indhold	  og	  ikke	  mindst	  til	  at	  virkeliggøre	  visionerne.	  Tak	  
til	  Statens	  Kunstfonds	  legatudvalg	  for	  støtte	  til	  strategiens	  udvikling.	  	  
	  
Birthe	  Mette	  Pedersen	  
Sygeplejefaglig	  direktør	  
SVS	  Esbjerg	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Kunststrategien	  gengiver	  en	  række	  billeder	  af	  kunstværker	  og	  -‐installationer.	  Billederne	  tjener	  som	  inspirationsmateriale,	  der	  
illustrerer	  kunstudvalgets	  visioner	  og	  pointer,	  og	  skal	  derfor	  ikke	  opfattes	  som	  forslag	  til	  konkrete	  kunstnere/værker.	  
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Kunstens	  rolle	  i	  helende	  arkitektur	  
	  
”Kunst	  kan	  humanisere	  omgivelserne	  på	  en	  mere	  nærværende,	  kvalificerende	  og	  individuelt	  
vedkommende	  måde,	  end	  nærmest	  alt	  andet	  vil	  kunne.”	  

Peter	  Michael	  Hornung,	  kunsthistoriker	  	  
	  
Bogen	  Sansernes	  Hospital	  af	  daværende	  klinikchef	  på	  Rigshospitalet	  Lars	  Heslet	  og	  arkitekt	  Kim	  
Dirckinck-‐Holmfelt	  var	  tilbage	  i	  2007	  en	  af	  de	  første	  publikationer	  herhjemme,	  der	  italesatte	  kunstens	  
positive	  effekt	  i	  hospitalsmiljøet.	  Ovenstående	  citat	  fra	  bogen	  fører	  et	  af	  hovedargumenterne	  for	  
kunstens	  tilstedeværelse	  på	  hospitaler	  og	  sygehuse:	  det	  faktum,	  at	  den	  kan	  bringe	  noget	  humant	  og	  
betydningsskabende	  ind	  i	  de	  kliniske	  rammer	  og	  nedtone	  oplevelsen	  af	  en	  fremmedgørende	  
hospitalsmaskine.	  	  
	  
Forskning	  i	  ind-‐	  og	  udland	  har	  det	  seneste	  årti	  søgt	  at	  dokumentere	  den	  positive	  sammenhæng	  
mellem	  stimulerende,	  veldesignede	  omgivelser	  –	  brugen	  af	  	  lys,	  farver,	  kunst,	  musik	  og	  natur	  –	  og	  
helbredelse.	  Resultaterne	  er	  utvetydige	  og	  danner	  efterhånden	  præcedens	  i	  hospitalsbyggeri	  verden	  
over.	  Herhjemme	  har	  forskningsrapporten	  Helende	  Arkitektur	  (Aalborg	  Universitet	  2009)	  opsummeret	  
følgende	  pointer	  vedrørende	  kunstens	  gavnlige	  effekt	  som	  integreret	  del	  af	  hospitalsmiljøet:	  	  

• Positiv	  distraktor	  i	  smertebehandling	  
• Sansestimulering	  og	  afledning	  
• Visuel	  distraktion	  og	  oplevelse	  
• Visuelle	  orienteringspunkter	  (wayfinding)	  

	  
Kunst	  kan	  med	  andre	  ord	  styrke	  og	  fremme	  helingsprocessen	  fysisk	  og	  psykisk.	  Den	  kan	  skabe	  tryghed	  
og	  fungere	  som	  et	  frirum,	  der	  distraherer	  fra	  sygdom	  og	  rollen	  som	  patient.	  På	  den	  måde	  er	  kunsten	  
med	  til	  at	  forhindre	  hospitalet	  i	  at	  fremstå	  som	  en	  isoleret	  verden,	  fjernt	  fra	  den	  virkelighed,	  man	  
kommer	  fra	  og	  skal	  tilbage	  til.	  Blandt	  personalet	  kan	  kunsten	  som	  en	  integreret	  del	  af	  hverdagen	  
bidrage	  med	  inspiration	  og	  fortællinger,	  der	  styrker	  fællesskabet.	  
	  
Kunstens	  positive	  indvirkning	  er	  således	  alment	  accepteret	  blandt	  politikere,	  arkitekter	  og	  
sundhedsfagligt	  personale	  herhjemme,	  og	  der	  arbejdes	  derfor	  målrettet	  med	  afsæt	  i	  ambitiøse	  
kunststrategier	  på	  flere	  af	  landets	  igangværende	  sygehus-‐	  og	  hospitalsbyggerier.	  De	  ovenstående	  
ledetråde	  har	  også	  været	  afsættet	  for	  SVS’	  arbejde	  med	  og	  prioritering	  af	  kunst	  i	  det	  fremtidige	  
akutsygehus.	  	  
	  
Den	  stedsspecifikke	  kunst	  
Kunst	  kan	  indgå	  i	  sygehusets	  rammer	  på	  mange	  måder.	  Det	  er	  langt	  fra	  en	  ny	  strategi	  at	  hænge	  
billeder	  op	  for	  at	  forskønne	  omgivelserne	  og	  give	  patienterne	  noget	  smukt	  og	  stimulerende	  at	  kigge	  
på.	  Det	  nytænkende	  ligger	  i	  at	  tænke	  kunst	  ind	  i	  byggerier	  på	  lige	  fod	  med	  andre	  forhold	  i	  den	  
helende	  arkitektur.	  Kunsten	  skal	  med	  andre	  ord	  ikke	  tilføjes	  som	  et	  dekorerende	  supplement,	  men	  
integreres	  i	  omgivelserne	  med	  øje	  for	  hvad	  og	  hvor.	  Rapporten	  Helende	  Arkitektur	  anbefaler	  at	  tænke	  
kunsten	  ind	  på	  et	  tidligt	  tidspunkt.	  I	  bedste	  fald	  allerede	  i	  projekteringsfasen1.	  Fordelene	  er,	  som	  det	  
vil	  fremgå,	  mange.	  
	  

                                                
1 Helende	  Arkitektur,	  p.	  63 
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Når	  kunsten	  forholder	  sig	  til	  de	  konkrete	  rammer	  –	  til	  rum,	  arkitektur	  og	  det	  liv,	  der	  leves	  omkring	  
den	  –	  rummer	  den	  et	  potentiale,	  der	  rækker	  langt	  ud	  over	  evnen	  til	  at	  forskønne	  omgivelserne.	  Den	  
stedsspecifikke	  kunst	  er	  netop	  skabt	  til	  og	  integreret	  i	  sine	  omgivelser	  og	  kan	  derfor	  imødekomme	  
sygehuset	  overordnet	  såvel	  som	  den	  enkelte	  afdelings	  særlige	  behov	  og	  brugergruppe.	  Kunsten	  kan	  
med	  ukomplicerede,	  letaflæselige	  udsagn	  –	  fx	  i	  form	  af	  farvesætning	  og	  med	  afsæt	  i	  naturmotiver	  –	  
virke	  beroligende	  på	  akutafdelingen	  og	  med	  mere	  udfordrende	  greb	  virke	  stimulerende	  i	  
opholdszoner	  ved	  de	  planlagte	  forløb	  eller	  i	  sengebygningen.	  Differentiering	  er	  en	  styrke,	  der	  kan	  
udnyttes	  bevidst.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Tv.:	  Lars	  Arrhenius,	  Livsfrisen,	  facadeprojekt.	  Mältarens	  Hus,	  Hammarby	  Sjöstad,	  Sverige,	  2013	  
Th.:	  Ruth	  Campau,	  Boogie	  Woogie,	  facadeintegreret	  projekt,	  Idrættens	  Hus,	  Brøndby,	  2007.	  Foto:	  Ruth	  Campau	  

	  
Bygningsintegration	  og	  crossovers	  	  
Den	  stedsspecifikke	  kunst	  kan	  være	  decideret	  bygningsintegreret,	  ideelt	  set	  tænkt	  ind	  i	  selve	  
tilblivelsen	  af	  arkitekturen	  –	  fx	  i	  formgivning	  af	  bygningsdele	  eller	  udvikling	  af	  flader	  som	  gulve,	  vægge	  
og	  lofter.	  Den	  bygningsintegrerede	  kunst	  muliggør	  for	  alvor	  en	  interaktion	  mellem	  rum,	  kunst	  og	  
kontekst.	  Desuden	  er	  fordelene	  åbenlyse	  i	  hospitals-‐	  og	  sygehusregi,	  da	  kunsten	  kan	  udføres	  i	  solide,	  
rengøringsvenlige	  materialer,	  som	  opfylder	  særlige	  krav	  til	  slid	  og	  hygiejne.	  	  
	  
Når	  kunsten	  integreres	  i	  byggematerialer	  eller	  tænkes	  sammen	  med	  inventar	  og	  andre	  
funktionsbestemte	  elementer,	  giver	  det	  samtidig	  mulighed	  for	  et	  samspil	  imellem	  kunst-‐,	  design-‐	  og	  
farvestrategi.	  Et	  gennemtænkt	  design	  understøtter	  oplevelsen	  af	  helhed	  og	  kan	  samtidig	  skabe	  
overraskende	  og	  æstetisk	  stimulerende	  crossovers	  –	  måske	  tilmed	  med	  mulighed	  for	  økonomisk	  
besparelse	  ved	  budgettering	  på	  tværs,	  fx	  mellem	  kunst	  og	  inventar.	  
	  
Kunst	  og	  wayfinding	  
En	  wayfinding-‐strategi	  er	  et	  vigtigt	  parameter	  i	  arbejdet	  med	  at	  skabe	  trygge	  omgivelser	  og	  drage	  
omsorg	  for	  patienter	  og	  pårørende.	  Der	  er	  de	  seneste	  år	  skabt	  ny	  viden	  om,	  hvilke	  faktorer,	  der	  har	  
betydning	  for	  orienteringen	  i	  hospitals-‐	  og	  sygehuskomplekset2	  .	  Resultaterne	  peger	  på	  langt	  flere	  

                                                
2 Solvej	  Colfelt:	  Tilgængelighed	  i	  det	  offentlige	  rum	  –	  wayfinding	  på	  hospitaler,	  phd-‐afhandling,	  Arkitektskolen	  
Aarhus,	  2012 



 

IN	  SITU	  ApS	  Flæsketorvet	  68	  DK-‐1711	  København	  V	  /	  	  www.insitu.dk	  /	  CVR-‐nr.	  31162432	   6	  

parametre	  end	  planløsning	  og	  skiltning,	  herunder	  bl.a.	  integrering	  af	  kunstværker	  som	  visuelle	  
pejlemærker.	  
	  
Kunsten	  kan	  som	  wayfinding-‐element	  bruges	  på	  flere	  måder.	  For	  det	  første	  som	  stedmarkør,	  dvs.	  et	  
”fyrtårn”,	  der	  påkalder	  sig	  opmærksomhed	  og	  skaber	  et	  center	  omkring	  sig	  (fx	  indgang,	  opholdszone	  
og	  trafikknudepunkt).	  For	  det	  andet	  kan	  den	  som	  ”ledetråd”	  i	  form	  af	  et	  udstrakt	  forløb	  med	  flere	  
nedslag	  følge	  den	  søgende	  mod	  sin	  destination.	  For	  det	  tredje	  kan	  kunsten	  skabe	  unik	  identitet	  og	  
således	  differentiere	  afdelinger.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Inges	  Idee,	  Aufschwung,	  LHI	  Leasing,	  München-‐Pullach,	  Tyskland,	  2011	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  Katharina	  Grosse,	  Kat	  Pour	  More	  Gong,	  vægmaleri,	  KPMG,	  København,	  2011.	  Foto:	  Adam	  Mørk	  

	  
Skal	  kunsten	  have	  den	  ønskede	  effekt,	  er	  de	  afgørende	  parametre	  skala,	  synlighed	  og	  farver.	  Kunsten	  
skal	  placeres,	  dimensioneres	  og/eller	  farvesættes,	  så	  den	  skiller	  sig	  ud	  fra	  omgivelserne.	  SVS	  ønsker	  at	  
arbejde	  aktivt	  med	  at	  udnytte	  kunstens	  potentiale	  i	  det	  kommende	  sygehus’	  wayfinding-‐strategi,	  og	  
således	  følge	  ovenstående	  retningslinjer,	  hvor	  det	  synes	  relevant.	  	  	  	  
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Det	  nye	  SVS	  Esbjerg	  
Ombygningen	  af	  SVS	  er	  delt	  op	  i	  3	  faser,	  hvor	  fase	  1	  vedrører	  etableringen	  af	  Fælles	  Akutmodtagelse,	  
fase	  2	  etableringen	  af	  ny	  sengebygning	  og	  fase	  3	  etableringen	  af	  Fælles	  Ambulatorier.	  I	  forbindelse	  
med	  om-‐	  og	  tilbygninger	  sker	  der	  en	  omorganisering	  af	  sygehusets	  struktur	  med	  nye	  adgangsveje	  
samt	  en	  central	  forhal	  med	  sammenhængende	  trafikårer	  ud	  i	  huset.	  Ifølge	  Generalplanen	  fra	  2010	  er	  
de	  tre	  hovedidéer	  i	  udvidelsen:	  

• Fra	  specialernes	  til	  patienternes	  sygehus	  
• Fælles	  akutmodtagelse	  FAM	  som	  omdrejningspunkt	  
• Standardisering	  med	  henblik	  på	  høj	  grad	  af	  fleksibilitet	  

	  

	  
SVS,	  oplæg	  til	  facaderenovering,	  bygning	  01	  

	  
Det	  fremtidige	  SVS	  Esbjerg	  vil	  være	  et	  konglomerat	  af	  eksisterende	  og	  nyt.	  Det	  nuværende	  sygehus,	  
der	  i	  forvejen	  konstituerer	  sig	  gennem	  flere	  bygninger,	  udgør	  kernen.	  Hertil	  kommer	  den	  nye	  
sengebygning,	  der	  placeres	  parallelt	  med	  Haraldsgade.	  Sengebygningen	  er	  seks	  etager	  høj	  og	  vil	  
rumme	  160	  sengepladser.	  Med	  sin	  placering	  vil	  den	  forbinde	  bygningerne	  på	  sygehuset	  og	  dermed	  
forbedre	  logistik	  og	  adgangsforhold.	  I	  forbindelse	  med	  sengebygningen	  etableres	  to	  nye	  indgange	  til	  
SVS	  fra	  henholdsvis	  Haraldsgade	  og	  Østergade	  –	  mod	  Haraldsgade	  i	  tilknytning	  til	  et	  pladsrum,	  som	  
skal	  afvikle	  trafik	  og	  samtidig	  fungere	  som	  et	  attraktivt,	  rekreativt	  område.	  På	  toppen	  af	  
sengebygningen	  etableres	  helikopterlandingsplads. 
 
Region	  Syddanmark	  har	  endvidere	  bevilget	  penge	  til	  en	  facaderenovering	  af	  de	  to	  største	  bygninger,	  
dels	  i	  henhold	  til	  energioptimering,	  dels	  for	  arkitektonisk	  og	  æstetisk	  at	  skabe	  et	  homogent	  og	  
velfungerede	  ydre	  på	  tværs	  af	  eksisterende	  og	  nyt.	  
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I	  Generalplanen	  er	  kunsten	  prioriteret	  gennem	  afsatte	  midler,	  der	  svarer	  til	  0.5%	  af	  byggesummen	  
eller	  i	  alt	  kr.	  3.6	  mio.	  Midlerne	  fordeler	  sig	  således:	  
Fase	  1:	  Kr.	  1.5	  mio.	  	  
Fase	  2:	  Kr.	  1.7	  mio.	  
Fase	  3:	  Kr.	  0.4	  mio.	  
Beløbet	  søges	  på	  sigt	  øget	  gennem	  fundraising.	  Målsætningen	  er	  en	  fordobling.	  
	  

Visioner	  for	  integreret	  kunst	  
På	  det	  nye	  SVS	  skal	  kunsten	  bidrage	  til	  et	  visuelt	  attraktivt	  og	  vedkommende	  miljø,	  dag	  som	  nat.	  
Kunsten	  skal	  understøtte	  de	  helende	  rammer	  ved	  at	  øge	  trivsel,	  velbefindende	  og	  skabe	  stimulerende	  
rammer	  om	  patienters	  ophold,	  pårørendes	  besøg	  og	  personalets	  hverdag.	  	  
	  
Kunsten	  skal	  favne	  mangfoldigheden	  –	  de	  forskellige	  afdelinger,	  typer	  af	  patienter	  og	  forløb.	  Kunsten	  
skal	  spænde	  fra	  det	  umiddelbart	  sanseappellerende	  til	  intellektuelt	  stimulerende	  og	  tilbyde	  brugerne	  
alt	  fra	  stille	  fordybelse	  til	  overraskende	  ”forstyrrelser”	  –	  der	  måske	  tilmed	  inviterer	  til	  fysisk	  
interaktion.	  Kunsten	  skal	  integreres	  med	  respekt	  for	  de	  enkelte	  patientgrupper.	  Det	  er	  derfor	  
afgørende,	  at	  kunsten	  så	  vidt	  muligt	  skabes	  til	  stedet,	  så	  der	  kan	  tages	  hensyn	  til	  de	  konkrete	  
omgivelser	  –	  til	  typen	  af	  patienter,	  afdelingernes	  hverdag	  samt	  de	  fysiske	  rammers	  reelle	  
beskaffenhed.	  Ideelt	  set	  må	  det	  enkelte	  projekt	  gerne	  kunne	  opleves	  på	  flere	  niveauer	  afhængig	  af,	  
hvilke	  ressourcer,	  hvilken	  tilstand	  og	  grad	  af	  åbenhed	  man	  møder	  værket	  med.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  Tv.:	  Astrid	  Krogh,	  Flower	  of	  Life,	  lysinstallation	  
	  	  	  Maasland	  Hospital,	  Holland,	  2009.	  Foto:	  Tjeu	  de	  Heus	  
	  	  	  Th.:	  Inges	  Idee,	  Tall	  Girl,	  Orchard	  Central	  Shopping	  Mall,	  
	  	  	  Singapore,	  2009	  
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Nøglebegreber	  
Under	  kunstudvalgets	  arbejde	  med	  at	  formulere	  visionerne	  for	  kunsten	  på	  det	  kommende	  SVS	  er	  
nedenstående	  nøglebegreber	  udkrystalliseret:	  	  	  
	  
Sammenhængskraft	  
Kunsten	  skal	  have	  samlingskraft	  og	  skabe	  helhed	  og	  som	  ledetråd	  give	  en	  oplevelse	  af	  et	  
sammenhængende	  sygehus	  –	  ikke	  mindst	  i	  lyset	  af	  integrationen	  af	  eksisterende	  og	  nyt.	  	  	  
	  
Identitet	  
Kunsten	  er	  med	  til	  at	  tage	  imod	  og	  skal	  med	  sit	  særlige	  oplevelsesrum	  bidrage	  til	  
førstehåndsindtrykket.	  Kunsten	  skal	  understøtte	  oplevelsen	  af	  SVS	  som	  et	  professionelt	  
velfungerende	  behandlingsmiljø	  i	  positive,	  rare	  og	  stimulerende	  rammer.	  Også	  om	  personalets	  
arbejdsliv.	  
	  
Kvalitet	  
Kunsten	  skal	  underbygge	  oplevelsen	  af,	  at	  der	  her	  på	  stedet	  tænkes	  og	  arbejdes	  professionelt	  med	  
fokus	  på	  kvalitet	  og	  konsensus.	  Det	  er	  et	  ønske,	  at	  kunsten	  udføres	  af	  professionelle,	  toneangivende	  
kunstnere,	  der	  kan	  overraske	  sit	  publikum	  og	  tilføre	  SVS	  en	  kunstnerisk	  dimension	  ud	  over	  det	  
sædvanlige.	  	  
	  
Stimulans	  
Ambitionerne	  rækker	  ud	  over	  ”feel-‐good”-‐kunst	  og	  projekter,	  der	  udmærker	  sig	  dekorativt.	  Kunsten	  
må	  gerne	  stimulere	  og	  udfordre	  sanser	  og	  intellekt,	  dog	  under	  hensyntagen	  til	  konteksten	  og	  
naturligvis	  uden	  at	  virke	  decideret	  anstødelig	  eller	  provokerende.	  
	  
Aktivering	  
Kunsten	  må	  på	  egnede	  placeringer	  gerne	  være	  interaktiv	  og	  appellere	  til	  fysisk	  deltagelse.	  Dette	  i	  
overensstemmelse	  med	  den	  overordnede	  målsætning	  om	  så	  vidt	  muligt	  at	  motivere	  patienter	  og	  
personale	  til	  fysisk	  bevægelse	  i	  hverdagen.	  
	  
Wayfinding	  
Integreringen	  af	  kunst	  skal	  i	  det	  omfang,	  det	  er	  muligt	  og	  meningsgivende,	  indgå	  i	  SVS’	  wayfinding-‐
strategi.	  Det	  tilstræbes	  fremadrettet	  at	  koordinere	  kunstudvalgets	  arbejde	  med	  udviklingen	  af	  SVS’	  
wayfinding.	  	  

	  
Identifikation	  af	  mulige	  placeringer	  
Med	  afsæt	  i	  Generalplanen	  for	  det	  kommende	  sygehuskompleks	  samt	  kunststrategiens	  vision	  og	  
målsætning	  er	  en	  række	  placeringer	  identificeret	  som	  egnede	  eller	  med	  særlige	  behov	  for	  integreret	  
kunst.	  Placeringerne	  gennemgås	  herunder	  med	  afsæt	  i	  en	  karakteristik	  af	  de	  fysiske	  forhold,	  stedets	  
funktionalitet	  samt	  overvejelser	  om	  kunstens	  rolle	  og	  beskaffenhed.	  Bemærk,	  at	  alle	  relevante	  
placeringer	  er	  medtaget.	  På	  sigt	  skal	  de	  prioriteres	  i	  henhold	  til	  budget	  og	  realiseringsplan.	  	  
	  
Ankomst	  og	  facade	  
SVS’	  facade	  skal	  undergå	  en	  gennemgribende	  renovering.	  Renoveringsplanerne	  omfatter	  også	  en	  
udskiftning	  af	  selve	  skallen	  på	  de	  eksisterende	  bygninger	  for	  sikre	  en	  materialemæssig	  og	  
arkitektonisk	  harmoni	  mellem	  disse	  og	  den	  nye	  sengebygning.	  Facaderne	  skal	  udføres	  i	  glas,	  som	  giver	  
en	  lethed	  i	  udtrykket.	  I	  lokalplanerne	  er	  der	  også	  gjort	  overvejelser	  om	  en	  kunstnerisk	  bearbejdning	  af	  
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facaden	  –	  fx	  i	  form	  af	  bearbejdede	  overflader,	  farvesætning,	  lys	  el.lign.	  Der	  kan	  i	  den	  forbindelse	  tages	  
højde	  for	  artikulering	  af	  facaden	  således,	  at	  det	  tydeliggøres,	  hvor	  sygehusets	  hovedindgange	  
befinder	  sig.	  	  
	  
Hvis	  et	  bygningsintegreret	  facadeprojekt	  ikke	  viser	  sig	  muligt,	  grundet	  tidsplanen	  (udbud	  efterår	  
2014),	  kan	  kunsten	  i	  stedet	  tænkes	  ind	  som	  et	  skulpturelt/installatorisk	  projekt,	  fx	  i	  forbindelse	  med	  
den	  projekterede	  glasetage	  øverst	  på	  de	  eksisterende	  bygninger	  (01	  og	  02)	  ,	  placeret	  toppen	  af	  
sengebygningen	  (i	  den	  udstrækning,	  det	  er	  tilladeligt,	  evt.	  i	  samspil	  helikopterlandingsplads)	  eller	  på	  
SVS’	  forpladser	  (primært	  Haraldsgade,	  da	  Finsensgade	  pt.	  er	  udsmykket	  med	  skulptur	  af	  Per	  Kirkeby).	  
Et	  lyskunstprojekt	  i	  forbindelse	  med	  facade/indgang	  kunne	  medvirke	  positivt	  til	  oplevelsen	  af	  et	  
sygehus,	  der	  er	  aktivt	  døgnet	  rundt.	  Formålet	  med	  kunsten	  skal	  i	  alle	  tilfælde	  være:	  

• at	  skabe	  en	  stærk	  signatur	  i	  byrummet,	  der	  tager	  vel	  imod	  SVS’	  besøgende	  og	  skærper	  
stedets	  identitet	  

• at	  skabe	  sammenhæng	  på	  tværs	  af	  nyt	  og	  eksisterende	  (jf.	  	  de	  to	  hovedindgange)	  	  
• at	  skabe	  visuelle	  fokuspunkter	  til	  brug	  i	  wayfinding	  	  

	  

	  
Karl	  Heinz	  Klopf	  +	  Weiflecker	  Architecten,	  Crickled	  Wall,	  Kufstein	  Gymnasium,	  Østrig,	  2013	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  
Jeppe	  Hein,	  Lightline,	  Sydbank,	  Aabenraa,	  2008	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Viera	  Collaro,	  Ringen,	  Kulturhuset,	  Randers,	  1997.	  Foto:	  Bent	  Ryberg	  
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Forhaller	  	  
Det	  kommende	  SVS	  får	  tre	  indgange	  –	  dels	  den	  eksisterende	  mod	  Finsensgade,	  der	  fremover	  også	  vil	  
fungere	  som	  akutmodtagelse,	  dels	  to	  nye	  indgange	  i	  forbindelse	  med	  den	  nye	  sengebygning,	  fra	  hhv.	  
Østergade	  og	  Haraldsgade.	  Finsensgade	  og	  Haraldsgade	  vil	  fungere	  som	  SVS’	  primære	  indgange.	  
	  
Kunsten	  i	  forhallerne	  skal	  i	  lighed	  med	  facadeprojektet	  tage	  imod	  patienter	  og	  pårørende	  og	  derfor	  
bidrage	  positivt	  med	  markante,	  visuelle	  fokuspunkter.	  Der	  vil	  enten	  være	  mulighed	  for	  nye,	  
selvstændige	  kunstprojekter	  i	  de	  to	  forhaller	  eller	  en	  videreførelse	  af	  et	  eventuelt	  udendørs	  projekt.	  
Det	  vil	  under	  alle	  omstændigheder	  være	  hensigtsmæssigt	  at	  søge	  at	  skabe	  sammenhæng	  via	  
kunstprojektet	  –	  mellem	  ude	  og	  inde,	  de	  to	  forhaller	  samt	  på	  tværs	  af	  eksisterende	  og	  nyt.	  Samtidig	  
er	  det	  afgørende,	  at	  kunsten	  og	  det	  oplevelsesrum,	  den	  skaber,	  imødekommer	  de	  forskellige	  
ankomstsituationer	  –	  hvad	  enten	  du	  er	  patient/pårørende	  i	  et	  planlagt	  forløb	  eller	  kommer	  til	  
sygehuset	  i	  forbindelse	  med	  akut	  sygdom	  eller	  skade.	  	  
	  
Forhallerne	  er	  qua	  deres	  størrelse	  og	  rummelighed	  de	  to	  placeringer,	  der	  bør	  prioriteres	  til	  integreret	  
kunst.	  Kunsten	  kan	  skabe	  sammenhæng	  på	  tværs	  og	  medvirke	  til	  at	  slå	  tonen	  an	  til	  ophold	  eller	  besøg	  
på	  SVS.	  Kunsten	  må	  gerne	  overskride	  grænserne	  for	  det	  forventelige	  og	  med	  momenter	  af	  
overraskelse	  skabe	  øget	  attraktion.	  Det	  kan	  fx	  ske	  gennem	  appel	  til	  fysisk	  aktivitet	  –	  evt.	  med	  
siddefunktioner	  og	  mulighed	  for	  at	  kravle	  og	  klatre.	  Da	  begge	  forhaller	  har	  forskellige	  ventezoner,	  må	  
kunsten	  desuden	  gerne	  tilbyde	  flere	  lag	  at	  gå	  på	  opdagelse	  og/eller	  fordybe	  i.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  
	  
Jeppe	  Hein,	  Long	  Modified	  Bench	  San	  Fransisco,	  2011	  
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	  Jason	  Bruges	  Studio,	  interaktiv	  væg,	  Ormond	  Street	  Hospital,	  2012	  

	  

Finsensgade	  
Den	  nuværende	  indgang	  mod	  Finsensgade	  bliver	  i	  fremtiden	  også	  den	  nye	  akutmodtagelse.	  Der	  skal	  
derfor	  tages	  særligt	  hensyn	  til	  stressede	  situationer	  og	  patienter,	  der	  befinder	  sig	  i	  en	  kritisk	  tilstand.	  
Kunsten	  må	  ikke	  være	  anmassende	  og	  kompleks	  og	  således	  forstyrre	  uhensigtsmæssigt.	  Den	  skal	  til	  
gengæld	  bidrage	  til	  et	  positivt	  og	  afvæbnende	  rum,	  der	  sender	  klare	  signaler.	  Kunsten	  kan	  æstetisk	  
opgradere	  rummet,	  skabe	  ro,	  harmoni	  og	  adspredelse	  i	  ventesituationer.	  Atriet	  lægger	  rent	  
arkitektonisk	  op	  til	  en	  større	  skulpturelt	  projekt,	  evt.	  installeret	  i	  højden.	  
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I	  forbindelse	  med	  Finsensgade	  ligger	  også	  Café	  Finsen	  og	  i	  forbindelse	  hermed	  et	  gårdrum.	  Begge	  
steder	  bruges	  i	  dag	  af	  både	  patienter,	  pårørende	  og	  personale.	  Cafeen	  planlægges	  flyttet	  i	  området	  og	  
udvidet	  og	  gårdrummet	  overdækket	  for	  at	  opnå	  større	  udbytte	  af	  arealet	  som	  opholdszone.	  Et	  samlet	  
integreret	  kunstprojekt	  i	  forhallen,	  som	  fx	  tænkes	  ned	  i	  gulv	  eller	  ud	  på	  vægge	  og	  således	  kan	  brede	  
sig	  ud	  i	  disse	  zoner,	  kan	  skabe	  sammenhæng	  og	  oplevelse	  af	  flow	  og	  medvirke	  til	  etableringen	  af	  de	  
nye	  rum	  som	  attraktive	  opholdsarealer.	  	  
	  
Haraldsgade	  /	  Østergade	  
I	  forbindelse	  med	  den	  nye	  hovedindgang	  under	  sengebygningen	  mod	  Haraldsgade	  vil	  der	  være	  
opholdsarealer	  for	  patienter	  og	  pårørende,	  som	  forventes	  vel	  besøgt.	  Arealet	  mellem	  sengebygningen	  
og	  FAM	  bliver	  desuden	  et	  trafikknudepunkt,	  hvor	  patienterne	  orienterer	  og	  fordeler	  sig	  mellem	  
funktionerne.	  Her	  kan	  kunsten	  bidrage	  som	  stedmarkør	  og	  visuelt	  fokuspunkt.	  Kunsten	  skal	  endvidere	  
tildeles	  en	  markant	  rolle	  som	  adspredende	  og	  stimulerende	  frirum,	  der	  vækker	  nysgerrighed	  og	  taler	  
til	  både	  sanser,	  krop	  og	  intellekt.	  	  
	  
Ved	  Haraldsgade-‐indgangen	  placeres	  det	  centrale	  elevatortårn.	  Det	  vil	  rejse	  sig	  som	  en	  markant	  form	  
i	  ankomstrummet,	  og	  det	  er	  derfor	  oplagt	  at	  bruge	  tårnet	  som	  afsæt	  for	  forhallens	  kunstprojekt.	  Et	  
projekt,	  der	  både	  vil	  appellere	  visuelt	  og	  taktilt	  –	  enten	  i	  form	  af	  vægmaleri	  eller	  som	  en	  skulpturel	  
formation,	  integreret	  i	  betonstrukturen.	  Målet	  er	  overordnet	  et	  spektakulært	  projekt,	  der	  kan	  skabe	  
øget	  attraktion.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  Rene	  Schmidt,	  Bjerget,	  Institut	  for	  Idræt,	  Syddansk	  Universitet,	  2012.	  Foto:	  René	  Schmidt	  

	  
FAM	  +	  ambulatorier	  (bygning	  01	  og	  02)	  
Den	  Fælles	  Akutmodtagelse,	  intensiv,	  ambulatorier	  samt	  administration	  placeres	  i	  det	  eksisterende	  
SVS’	  bygning	  01	  og	  02	  og	  fordeler	  sig	  over	  4	  etager.	  FAM	  undergår	  i	  øjeblikket	  1.	  etape	  af	  ombygning,	  
der	  forventes	  afsluttet	  uge	  9/2015	  	  Kunstens	  rolle	  i	  01	  og	  02	  skal	  primært	  være	  at	  bidrage	  til	  positivt	  
stemte	  omgivelser.	  Kunsten	  skal	  skabe	  identitet	  og	  gerne	  understøtte	  wayfinding.	  Kunsten	  skal	  være	  
tilbagetrukket,	  forstået	  således,	  at	  den	  ikke	  må	  optage	  plads	  i	  gangarealerne	  eller	  på	  anden	  måde	  
forstyrre	  uhensigtsmæssigt.	  Den	  må	  gerne	  være	  visuelt	  og	  taktilt	  appellerende	  og	  kan	  oplagt	  
integreres	  i	  overflader	  –	  vægge,	  gulve,	  lofter	  –	  og	  således	  blive	  en	  styrende	  faktor	  i	  farvesætning	  og	  
valg	  af	  materialer.	  	  
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Malene	  Landgreen,	  Vestforbrændingen,	  2008	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Malene	  Bach,	  inventar,	  glas	  og	  akustik,	  Nørrebro	  Park	  Skole,	  2012	  	  

	  
Sengebygning	  
Den	  seks	  etager	  høje	  sengebygning	  placeres	  mod	  nord	  i	  sygehuskomplekset,	  parallelt	  med	  
Haraldsgade.	  De	  160	  nye	  sengepladser,	  fordelt	  på	  fem	  af	  de	  seks	  etager,	  er	  alle	  en-‐sengsstuer.	  
Stuerne	  ligger	  ud	  mod	  facaden,	  således	  at	  alle	  patienter	  vil	  få	  glæde	  af	  udsyn	  og	  dagslys	  –	  en	  
væsentlige	  faktor	  i	  det	  helende	  miljø.	  Mod	  kernen	  af	  bygningen	  placeres	  servicefunktionerne,	  
arbejdsrum	  og	  opholdsarealer.	  	  
	  
Da	  det	  netop	  er	  i	  sengebygningen,	  patienter	  opholder	  sig	  i	  længere	  tid,	  er	  det	  et	  ønske	  at	  opprioritere	  
kunsten.	  På	  gangarealerne	  kan	  kunsten	  integreres	  i	  fx	  gulve,	  vægge	  og	  lofter	  som	  en	  del	  af	  farve-‐	  og	  
wayfinding-‐strategien,	  og	  tanken	  er	  endvidere	  at	  føre	  kunsten	  ind	  på	  de	  enkelte	  stuer.	  I	  det	  
patientnære	  rum	  som	  netop	  sengestuen,	  skal	  kunsten	  være	  så	  neutral	  som	  muligt	  med	  høj	  feel-‐good-‐
faktor	  –	  oplagt	  naturmotiver.	  Kunsten	  på	  sengestuen	  kan	  evt.	  tage	  form	  som	  små,	  diskrete	  
reminiscenser	  fra	  et	  eventuelt	  ”hovedprojekt”,	  fx	  koncentreret	  omkring	  opholdsarealer.	  	  
	  

	  
Erik	  Steffensen,	  A	  Winter’s	  Tale,	  KPMGs	  domicil	  i	  København,	  2011.	  Foto:	  Adam	  Mørk	  
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Afdelinger	  	  
På	  de	  enkelte	  afdelingers	  gangarealer	  og	  opholdsområder	  har	  kunsten	  til	  formål	  at	  skabe	  identitet	  og	  
særkende	  til	  glæde	  for	  både	  patienter	  og	  pårørende	  samt	  ikke	  mindst	  det	  personale,	  der	  har	  deres	  
hverdag	  det	  pågældende	  sted.	  Da	  udfoldelsesmulighederne	  er	  forholdsvis	  begrænset,	  skal	  fokus	  være	  
rettet	  mod	  teamrum	  og	  samtalerum.	  	  
	  
Tunnel	  til	  patienttransport	  	  
Den	  anonyme	  og	  kedelige	  passagevej	  kan	  med	  fordel	  opgraderes	  gennem	  et	  kunstnerisk	  projekt.	  
Tunnelen	  vil	  blive	  benyttet	  af	  en	  bred	  skare	  af	  patienter,	  så	  der	  skal	  naturligvis	  tages	  hensyn	  til	  særligt	  
syge	  patientgrupper	  i	  forhold	  til	  værkets	  beskaffenhed	  og	  dets	  påvirkning	  af	  og	  intervention	  med	  
omgivelserne.	  	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Ane	  Lykke,	  Curbing	  the	  Sense	  of	  Endlessness,	  tunnel	  under	  Rigshospitalet,	  2011	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Lykke	  Andersen,	  Uden	  titel,	  P-‐kælder,	  KPMG,	  København,	  2011.	  Foto:	  Adam	  Mørk	  

	   	  



 

IN	  SITU	  ApS	  Flæsketorvet	  68	  DK-‐1711	  København	  V	  /	  	  www.insitu.dk	  /	  CVR-‐nr.	  31162432	   16	  

Trapperum	  
De	  tre	  trapperum,	  der	  etableres	  fra	  foyeren	  i	  den	  nye	  sengebygning,	  vil	  fortrinsvist	  være	  til	  brug	  for	  
personalet.	  Målet	  med	  at	  integrere	  kunst	  her	  er	  at	  gøre	  trapperne	  attraktive	  og	  motivere	  personalet	  
til	  brug	  i	  hverdagen.	  Det	  kunne	  fx	  ske	  gennem	  et	  værk,	  som	  er	  foranderligt	  og	  ændrer	  karakter,	  så	  
hvert	  besøg	  på	  trappen	  byder	  på	  nye	  oplevelser	  -‐	  fx	  programmerbar	  lyd-‐	  eller	  lyskunst.	  	  
	  
Indre	  gård	  
Den	  indre	  går	  mellem	  bygning	  01	  og	  02	  facaderenoveres	  også.	  I	  stueetagen	  der	  adgang	  til	  gårdmiljøet,	  
mens	  de	  øvrige	  etager	  kan	  kigge	  ned	  i	  det.	  Det	  vil	  være	  ønskværdigt	  med	  et	  opgraderet	  gårdmiljø	  
gennem	  beplantning	  og/eller	  et	  kunstprojekt.	  Fx	  i	  form	  af	  lyskunst,	  som	  kan	  gøre	  rummet	  levende	  og	  
foranderligt	  henover	  døgnets	  24	  timer.	  Gårdrummet	  vil	  primært	  være	  tilgængeligt	  for	  personale.	  
	  
Auditorium	  	  
Auditoriet	  er	  ikke	  patientrelateret,	  hvorfor	  integreret	  kunst	  ikke	  er	  af	  højeste	  prioritering.	  Det	  er	  dog	  
til	  nærmere	  overvejelse,	  hvorvidt	  et	  kunstprojekt	  i	  auditoriet	  kunne	  være	  med	  til	  at	  gøre	  rammerne	  
så	  lukrative,	  at	  rummet	  også	  kan	  bruges	  af	  eksterne	  aktører	  på	  lejebasis.	  Et	  kunstprojekt	  ville	  i	  så	  fald	  
skulle	  udføres	  på	  vægfladerne	  og	  tage	  højde	  for	  rummets	  brugsfunktion	  –	  oplagt	  sammentænkt	  med	  
akustisk	  regulerende	  flader.	  	  
	  

Den	  eksisterende	  samling	  
Der	  er	  endnu	  ikke	  foretaget	  en	  decideret	  registrering	  af	  SVS’	  nuværende	  samling	  af	  kunst,	  men	  det	  
vurderes	  umiddelbart,	  at	  den	  ikke	  er	  omfattende,	  hvad	  angår	  værker	  af	  professionelle	  kunstnere	  og	  
originalkunst.	  Der	  er	  primært	  tale	  om	  plakater	  samt	  værker	  af	  beskeden	  værdi	  kunstfagligt	  set	  –	  
bortset	  fra	  skulpturen	  af	  Per	  Kirkeby,	  placeret	  på	  forpladsen	  ved	  den	  nuværende	  hovedindgang.	  Da	  
en	  af	  målsætningerne	  for	  denne	  kunststrategi	  er	  at	  skabe	  sammenhæng	  med	  fokus	  på	  kvalitet,	  bør	  
samlingen	  på	  sigt	  registreres	  for	  at	  skabe	  et	  overblik	  samt	  muliggøre	  en	  handlingsplan	  for	  
genanvendelse	  og/eller	  afhændelse	  i	  forbindelse	  med	  det	  nye	  SVS.	  	  
	  
Kunstforeningens	  aktiviteter	  
Ud	  over	  den	  eksisterende	  samling	  består	  den	  kunstneriske	  udsmykning	  af	  det	  nuværende	  SVS	  af	  
kunstforeningens	  aktiviteter.	  Der	  skal	  fremadrettet	  fortsat	  skabes	  en	  platform	  for	  disse	  i	  form	  af	  et	  
fast	  udstillingssted.	  Oplagt	  i	  kantinen	  som	  nu.	  	  

	  
Implementering	  af	  kunststrategi	  	  
Visionen	  bag	  SVS’	  kunststrategi	  	  er	  at	  aktivere	  kunstens	  potentiale	  som	  betydningsfuldt	  element	  i	  det	  
helende	  miljø.	  Dette	  ved	  at	  følge	  anbefalinger	  i	  bl.a.	  Helende	  Arkitektur	  og	  så	  vidt	  muligt	  integrere	  
kunsten	  i	  bygningerne.	  Forudsætningen	  for	  denne	  tilgang	  vil	  i	  mange	  tilfælde	  være	  en	  tidlig	  
involvering	  af	  kunstnerne	  i	  selve	  byggeprojektet	  i	  tæt	  samarbejde	  med	  styregruppe	  og	  arkitekt.	  Der	  
bør	  hurtigst	  muligt	  efter	  denne	  kunststrategis	  godkendelse	  udarbejdes	  en	  handlingsplan,	  der	  bl.a.	  
prioriterer	  kunstprojekterne	  i	  henhold	  til	  den	  forventede	  økonomiske	  ramme	  og	  tidsplan	  samt	  skaber	  
overblik	  over	  organisering	  og	  fremadrettede	  beslutningsprocesser.	  	   	  
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http://www.hopkinsmedicine.org/the_johns_hopkins_hospital/_docs/jhh_art_architecture_book.pdf	  	  
	  



 

IN	  SITU	  ApS	  Flæsketorvet	  68	  DK-‐1711	  København	  V	  /	  	  www.insitu.dk	  /	  CVR-‐nr.	  31162432	   18	  

SVS	  Esbjergs	  kunstudvalg:	  
	  
Birthe	  Mette	  Pedersen,	  sygeplejefaglig	  direktør,	  SVS	  
Charlotte	  Banke,	  kommunikationschef,	  SVS	  	  
Helle	  Lindved,	  projektleder,	  SVS	  
Kirsten	  Vilain	  Mikkelsen,	  overlæge,	  SVS	  
Marianne	  Gjerstrup	  Thomsen,	  chefterapeut,	  SVS	  
	  
Kunstkonsulent	  
Trine	  Møller	  Madsen,	  kunstkonsulent	  og	  partner,	  IN	  SITU	  Kunstrådgivning	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Udarbejdelsen	  af	  Kunststrategi	  SVS	  Esbjerg	  er	  støttet	  af	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Ved	  manglende	  rettighedstilkendegivelse,	  kontakt	  venligst	  IN	  SITU	  Kunstrådgivning:	  mail@insitu.dk	  


