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Koncepter i DNU
Udarbejdet mange koncepter umuligt med overblik bl.a.:
• Akutcenter 
• Ambulante Funktioner 
• Billeddiagnostik 
• Børneområde i det faglige fællesskab for kvinde/barn 
• Dagkirurgi 
• Den gode arbejdsplads 
• Det diagnostiske hus 
• Fysio- og ergoterapi 
• Intensive afdelinger 
• Kostforsyning 
• Laboratoriefunktioner 
• Operation og opvågning 
• Patienthotel 
• Standard sengeafsnit 
• Universitets-, forsknings-, og undervisningsfunktioner
• Standardrum
• Typiseret bygningsstruktur
• Nye arbejdspladser – nye måder at arbejde på
• Just-in-time
• M.fl.



Byggeriets faseopdeling
Initiativ 2005
• Programoplæg 

Program
• Byggeprogram 

Forslag
• Dispositionsforslag
• Projektforslag

Projektering
• Forprojekt
• Hovedprojekt

Udbud
Entrepr. aftaler

Udførelse
• Afleveringsforretning 

Drift 2015



Vision
At hospitalets rum understøtter videndelende adfærd



 
Tværfaglige områder & teamrum



 
Transparens – f.eks. glasvægge og åbne rum, touch down arealer



 
Vi udfordrer de måder vi samarbejder på i dag



 
Teknologi =>It skal virke 

 
2 klik – ”og du er online”



 
Kommunikation ml. kolleger => ”sociale medier, facetime”



 
Læringsrum mange steder i DNU – generelt større rum


 
OP-gang, billeddiagnostik, sengeafsnit,  ambulatorie 

 
”lære hvor 

som helst – når som helst” => Hjemmearbejdspladser / lufthavne



 
Forskning integreres i klinikken => Forskning afdeling, Centerniveau 
(PhD) og CORE = > plan 1



Vi bygger til næste generation……





Eksempler på ”ny” læring 
- eksisterende overført til DNU (f.x.Læringscenter onkologi)

Generelt
• Samling af laboratorier
• Fælles sengeafsnit (kontorafsnit ved senge) 
• Fælles og større ambulatorier (rum)
• Forskning i plan 1

Specielt
• ”Det bankende hjerte”
• Rum på OP gange
• Pelvic Floor Unit
• Fælles forskningsafsnit U/S (KIA)
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Auditorium 350 personer + 
konferencefaciliteter



4 etager Inno – X,  Fase 2 + 3 forskningscenter,  
Interdisciplinært studiecenter samt 
kommune m.fl. + kontor Core + MOMA, KGA

Laboratorier 5 etager
MOMA, KGA, CORE LAB
Kantine + mødelokaler

Center for simulation & 
færdighedstræning

Offentlige arealer:
Foyer, ventelounge, 

auditorier, tube

Center for folkesundhed, Indkøb & Medico- 
teknik, Præhospital, Klinisk Epidemiologisk 
afdeling, GCP – enheden

Ideoplæg Forum



Operationsgang

10  ▪

 

www.dnu.rm.dk

Videns- og læringsrum Koordinationsrum



Det Nye Universitetshospital i Aarhus
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Undervisningsfaciliteter
Galleri plan 1
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http://daluxui.com/view/?project=pvcZ1uci

http://daluxui.com/view/?project=pvcZ1uci


”Konferencerum og læringsrum”
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