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1.

STAMOPLYSNINGER
Kolding Sygehus
Sygehusvej 24
6000 Kolding

2.

BAGGRUND
Kolding Sygehus er Patienternes Akutsygehus i Trekantsområdet. For kontinuerligt at kunne give patienterne en excellent behandling er det nødvendigt, at sygehuset og det medarbejdere hele tiden udvikles og forbedres gennem tilegnelse af ny viden om vores patienter
og deres sygdomme, behandling og sundhed. Vigtige elementer for at nå dette mål er et
stærkt fokus på faglighed, læring, forskning og videndeling. Det er således en vedvarende
opgave at skabe gode fysiske rammer til at huse og understøtte de faglige miljøer og læringen. Et nyt auditorium ved Kolding Sygehus vil spille en helt central rolle i at skabe disse
rammer og vil være det naturlige samlingspunkt for ansatte, studerende, gæster og patienter.
Sygehus Lillebælt prioriterer undervisning og forskning, og der påregnes en stor vækst i
såvel antallet af professorer, som antallet af ph.d.-studerende. Sygehus Lillebælt blev i januar 2019 en del af Syddansk Universitetssygehus. Som en afledt konsekvens af det øgede fokus på forskning er der således et behov for at få etableret plads til mødeaktivitet, vidensdeling samt forskningsmæssigt og klinisk undervisning. Etablering af et auditorium vil
give mulighed herfor.
Der findes i dag allerede adskillige mødefaciliteter på Kolding Sygehus, men der er et stort
behov for faciliteter som kan rumme store arrangementer og indeholder en fleksibilitet som
gør at bygningen kan anvendes til mange formål og deltagerantal.
Sygehus Lillebælt ønsker derfor at etablere et auditorium med plads til 200 personer, som
kan danne rammen om for eksempel forelæsninger, internationale konferencer, forskning
og undervisning for såvel eksterne og interne interessenter.

3.

GENEREL BESKRIVELSE
Auditoriet påtænkes som en selvstændig fritliggende bygningskrop mellem de eksisterende
længer ved Blok 14, ud mod skoven. Der skal etableres en forbindelsesgang fra hovedhuset til auditoriet.
Bygningen skal bygges i 1 plan med plads til 200 mennesker. Det samlede etageareal er
ca. 330 m2, og består af et dobbelthøjt auditorium, teknikrum, AV-rum, toiletter samt et
foyerområde.
For at skabe et fleksibelt rum vil selve auditoriet bestå af 2 sale med fladt gulv, hvor der er
mulighed for at skabe sammenhæng på tværs af rummene ved brugen af mobilvægge.
Tanken er, at auditoriet skal være så mobilt, så det kan anvendes i forskellige henseender
og dermed imødekomme forskellige behov.
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Foyerområdet skal udgøre auditoriets hovedindgang med tilhørende toiletfaciliteter og er
adskilt fra auditoriet med mobilvægge. Dette giver mulighed for at inddrage foyerområdet
ved behov og dermed øge auditoriets kapacitet.
En placering mellem eksisterende længer i blok 14 vil betyde, at auditoriet etableres i et
område, hvor terrænniveauet omkring bygningen er i forskudte niveauer, således at adgang
fra vestsiden sker i plan 1, mens adgang til terræn i østsiden er skrående. Ved at placere
auditoriet på østsiden af blok 14, vil det ligge i nærhed til naturskønne omgivelser ved Marielundsskoven i Kolding.
Figur 1: Skitse til placering af auditorium ved blok 14, ud mod skoven
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Figur 2: Skitse til plantegning af auditorium ved blok 14, ud mod skoven

Auditoriet er valgt placeret ved østsiden af blok 14, da auditoriet vil blive en del af læringsog undervisningsmiljø på Kolding Sygehus, som i øjeblikket er under etablering i blok 14.
Undervisningsmiljøet skal danne rammen for undervisning af medarbejdere på hele sygehuset, herunder IT-undervisning i forbindelse med blandt andet EPJ Syd samt simulations
og færdighedstræning. Læringscenteret er tiltænkt sygehusets mange ph.d.-studerende, og
vil give dem mulighed dels for at fordybe sig i deres forskning, dels sparre med andre studerende i et inspirerende og udviklende miljø.
Bygningen indrettes til en personbelastning på maksimalt 200 personer. Hvert af auditorierummene indrettes til maksimalt 75 personer ved opdeling og har dermed tilsammen maksimalt en kapacitet til 150 personer.
Foyerområde indrettes til en personbelastning på maksimalt 50 personer, hvormed den
samlede maksimale personbelastning for bygningen er på 200 personer. Auditoriet vil indeholde siddepladser til 150 personer.
Auditoriet bliver udstyret med brugervenligt AV-udstyr som skal understøtte den fleksible
anvendelse af bygningen. AV-udstyret skal bidrage til at skabe gode betingelser for videotransmittering af møder og workshops med eksterne samarbejdspartnere på f. eks. andre
sygehuse, i primær sektoren og på læringsinstitutioner. Dette kan give et løft dels i dialogen
andre sygehuse, hvilket kan styrke sammenhængen i Syddansk Universitetshospital, dels i
dialogen om nærhedsprincipperne med samarbejdspartnere i andre sektorer. Ligeledes vil
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muligheden for f.eks. at transmittere direkte fra operationsstuerne, radiologirummene samt
hybridstuen styrke læringsperspektivet.

4.

FUNKTIONSBESKRIVELSE
Et nyt auditorium på Kolding Sygehus vil kunne danne rammen om:
o

forskning, udvikling og læring

o

klinisk undervisning

o

borger- og patientinformation

o

udmærkelser og tiltrædelser, herunder professorater, postdocs og ph.d’er

o

velkomst og receptioner

En kontinuerlig forbedring af behandlingen af den akutte patient drives blandt andet af
forskning, hvorfor de eksisterende lærings- og forskningsmiljøer på Sygehus Lillebælt og i
Region Syddanmark til stadighed har behov for at udvikles. Det er derfor vigtigt, at understøtte denne udvikling med faciliteter til udvikling, læring og forskning.
Som en del af Syddansk Universitetshospital er det vigtigt for Sygehus Lillebælt at kunne
tiltrækker og rekrutterer dygtige klinikere, der gerne vil bidrive forskning på højt niveau.
Dette fokus på forskning og faglig udvikling er med til at udvikle personalets faglige kompetencer, hvilket er højt prioriteret på Sygehus Lillebælt.
Et auditorium vil give mulighed for at rumme store arrangementer og dermed understøtte
vidensdeling blandt andet på de månedlige staff-meeting. På disse staff-meetings møde alle specialer og faggrupper på tværs af sygehusets afdelinger, hvilket betyder at der ofte
kan deltage op til et par hundrede deltagere.
På Kolding Sygehus samarbejdes der med eksterne forskningsmiljøer både nationalt og internationalt. At forske på højt niveau og gøre resultaterne af forskningen synlige er nødvendigt for at danne netværk med de dygtigste klinikere på verdensplan.

5.

LOKALISERING OG ETAPER
Formålet med projektet er at etablere et auditorium til brug for såvel interne som eksterne
personalegrupper, forskere, besøgende, samarbejdspartnere og patientforeninger.
Auditoriet er placeret som en selvstændig fritliggende bygningskrop mellem eksisterende
længer ved Blok 14, ud mod Marielundsskoven.
Der skal etableres en forbindelsesgang fra hovedhuset til bygningen.
Der vil snarest muligt blive indgået et samarbejde med et arkitektfirma om såvel brugerinvolveringen som projekteringen af bygningskroppen og indretningen.
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7.

INTERESSENTER
Region Syddanmark og Sygehus Lillebælt

8.

RISIKO
Der vurderes ikke at være nogen ekstraordinær risiko i forbindelse med projektet.

9.

ØKONOMI
Anlægsudgifterne er beregnet til kr. 13,070 mio. kr. ved Regionens indeks 144,5

Anlægsbudget
Nybyggeri af auditorium
Forbindelsesgang til hovedhuset

Kr.
Kr.

9.200.000
500.000

Inventar og AV-udstyr
Uforudsete udgifter 10 %
Rådgivning / projektering

Kr.
Kr.
Kr.

1.300.000
970.000
1.100.000

I alt

Kr.

13.070.000

Entreprenørudgifter

10.

FINANSIERING
Udgiften til auditoriet skal prioriteres indenfor Region Syddanmarks anlægsramme. Konkret
vil Sygehus Lillebælts lokale anskaffelsesramme kunne reduceres med 4,5 mio. kr. i 2019
og 8,570 mio. kr. i 2020.

11.

KONKLUSION
Med baggrund i ovenstående beskrivelse af etablering af auditorium på Kolding Sygehus
indstilles det:
at ovenstående anlægsøkonomi optages i budgettet og at projektet igangsættes.
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