Følelsen af tryghed er
det vigtigste
– Louise, Christian og deres
nyfødte datter

Det nye Kvinde-Barn Hus
Nærhed. Sammenhæng. Trivsel.

Nyt Kvinde-Barn Hus i Hjørring
Det nye Kvinde-Barn Hus, der står klar i 2020, kommer til at ligge
i hjertet af det allerede eksisterende hospital og skaber tidssvarende og imødekommende rammer for fødende, barslende, børn og
unge, patienter til gynækologi og obstetrik samt personale.
De fysiske forhold og indretningen af et hospital har stor betydning for patientens oplevelse. Det er for mange patienter af
stor betydning at have familien og de nærmeste tæt på. Det nye
Kvinde-Barn Hus har plads til, at de nærmeste i højere grad end
tidligere kan være en del af behandlingen, når der er behov for
dette – eksempelvis med familiestuer og enestuer. Samtidig skal
patientens vej til og gennem hospitalet være sammenhængende
og så kort som overhovedet muligt, hvilket også forbedres med
det nye hus.

De tre etager i det 7.500 kvm store hus kan hver noget forskelligt. I stueetagen er ambulatorier med plads til, at de ca. 35.000
årlige patienter nemt og hurtigt kan komme til og fra deres aftaler. Længere oppe bliver der ro til de indlagte. Øverst er der gjort
plads til de yngste patienter og deres familier. Og i midten er der
sengeafsnit til de gynækologiske samt obstetriske patienter.
Vi har vægtet funktionalitet, fleksibilitet og korte afstande, der
kan skabe effektive flow og gode rammer om hverdagen. Både
for patienter, pårørende og personale.
Vi ser frem til at kunne byde velkommen i Kvinde-Barn Huset
primo 2020.

”I Børn og Unge Afsnittet glæder vi os især
til, at ambulante og indlagte børn samt deres familier får bedre og mere tidssvarende
forhold. F.eks. kommer der enestuer med
eget bad og toilet i sengeafsnittet.”
Birgitte Nielsen, sygeplejerske og arbejdsmiljørepræsentant, Børn og Unge Afsnittet

”Vi ser frem til et bedre fødemiljø for
patienterne, hvor alle fødestuer bliver store,
lyse og med eget badeværelse samt fødekar,
så der er mulighed for at føde i vand, uanset hvilken stue man er på. I dag har vi 2
moderne og 2 gamle stuer, så der kan godt
være kamp om de gode fødestuer.”
Lene Dahl Jørgensen,
jordemoder, Fødegangen

”Vi ser frem til nye faciliteter, der kan
skræddersys til vores patienter, så mor og
barn ikke risikerer at blive adskilt. Det vil
ligeledes gavne det tværfaglige samarbejde,
at vi flytter sammen. Fysisk distance kan
være hæmmende for samarbejdet, så det
nye hus vil gavne både patienter og personale, når vi mere kommer til at fungere som
én enhed.”
Lenette Scheufens, sygeplejerske, Sengeafsnit for
Gynækologi, Graviditet og Barsel

Med GoZee-appen bliver brochuren levende
”Det er godt, at vi får ambulatorierne og
de øvrige funktioner på området samlet, så
patienterne ikke bliver sendt rundt på hospitalet og skal møde ét sted den ene dag
og et andet næste gang, de kommer. Det
kan være meget forvirrende for dem.”
Jeanne Hesselberg, sygeplejerske,
Ambulatorium for Gynækologi

GoZee: Sådan kommer du i gang på
30 sekunder
1. Indtast ”GoZee” i søgefeltet i App Store
eller Google Play, og download appen på
din smartphone eller tablet.
2. Åbn appen, og brug den på sider med
GoZee-ikonet.

Fotogalleri

Snap
video

”Kvinde-Barn Huset indrettes, så funktionerne ligger der, hvor
det giver mest mening for patienterne og deres forløb. Samtidig
ved vi, at omgivelserne betyder noget for ens velbefindende, og
der er nye rammer alt andet lige nemmere at indrette hensigtsmæssigt og indbydende.
Placering af kliniske funktioner og støttefunktioner kan understøtte sammenhængende patientforløb med færrest mulige
flytninger, minimering af unødig transport- og ventetid m.v.
Forbedrede fysiske rammer giver også mulighed for at øge patientsikkerheden.
Vores personale har gennem årene gjort deres ypperste for
at få hverdagen til at hænge sammen og skabe gode rammer
om patienter og pårørende til trods for de bygningsmæssige
udfordringer, de er blevet mødt af. Men der er ingen tvivl om, at
de også ser frem til, at de fysiske rammer om deres arbejdsplads

forbedres, så de tilbydes et godt og sundt fysisk arbejdsmiljø. Personalet skal også trives for at kunne give det bedste til
patienter og pårørende, og det bliver der bedre mulighed for i de
nye faciliteter.
Det er ingen hemmelighed, at vi har ventet med længsel på
det nye Kvinde-Barn Hus, og vi ser meget frem til at flytte ind
i starten af 2020 og byde patienter og pårørende velkommen
i de nye rammer. Om nogle år får vi desuden selskab af en ny
behandlingsbygning lige på den anden side af forbindelsesgangen, hvilket kun vil bidrage yderligere til at skabe sammenhæng i
patientforløbene.”
Lars Winter Burmester, overlæge i obstetrik og gynækologi,
klinikchef, Klinik Kirurgi-Kvinde-Barn

KVINDE-BARN HUS HJØRRING

VI SKABER rammerne FOR FREMTIDENS SYGEHUS
Med opførelse af Kvinde-Barn Hus på Regionshospitalet Nordjylland har vi sikret, at alle patienter får adgang til den bedste og mest effektive
behandling i nye, helende fysiske rammer.
Vi tror på, at kvalitet i sundhedsvæsnet begynder med kvalitet i byggeriet.
Theresavej 1 | 7400 Herning | Tlf. 9712 4611 | www.cc-contractor.dk

Overvejer I også et kvalitetsbyggeri, så kontakt
os – vi har mere end 47 års erfaring fra byggebranchen. Læs mere på www.cc-contractor.dk

Et travlt og livligt hus
Så mange kommer årligt til at benytte huset:
• 1450 børn vil komme til verden
• 1700 udskrivelser fra Børn og Unge Afsnittet
• 2000 udskrivelser fra Gynækologisk
Obstetrisk Afsnit
• 28.500 ambulante besøg i Gynækologisk
Obstetrisk Afsnit
• 6400 ambulante besøg i Børn og
Unge Afsnittet
– og dertil kommer alle deres pårørende
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GODE RAMMER FOR BEHANDLING OG
PLEJE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE
COWI er en førende international rådgiver inden for ingeniørkunst,
miljø og samfundsøkonomi, og vi har designet fremtiden siden 1930.
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Vi skaber sammenhæng i fremtidens bæredygtige samfund

Totalrenovering af Psykiatrisk
Ambulatorium i Brønderslev.
Udført i hovedentreprise.

Opførelse af maskinhus til kølegård
på Regionshospitalet Nordjylland,
Hjørring. Udført i hovedentreprise.

Troensevej 8 · 9220 Aalborg Ø · Tlf.: 70 27 20 43 · sbp@sbernhard.dk
www.sbernhard.dk

