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Psykiatrien Slagelse understøtter 
og videreudvikler Psykiatriens visi-
on; at det er mennesker, mulighe-
der og relationer, der er vigtige. 
Omdrejningspunktet i Psykiatrien 
er respekten for det enkelte indi-
vid, dennes holdninger og ressour-
cer. Der er fokus på menneskelige 
relationer i kontakten og behand-
lingen af brugerne af Psykiatrien. 
Det nye psykiatrisygehus giver de 
bedste rammer og muligheder for, 
at patienterne kan komme sig.

Psykiatriens vision er at se patien-
tens sygdom i en bred sammen-
hæng, hvor både biologiske, psyko-
logiske og sociale forhold spil-
ler ind. Yderligere er Psykiatriens 
overordnede mål at skabe et bedre 
liv for mennesker med en psykisk 
lidelse både gennem udredning og 
behandling, men også ved at bidra-
ge til, at fordomme og myter afl i-
ves, og at psykiske lidelser afstig-
matiseres.

Brugerstyret psykiatri er en vigtig 
grundsten i Psykiatrien. Psykia-
triens patienter skal sikres afgør-
ende medbestemmelse over deres 
behandlingsforløb, og pårørende 
skal inddrages i det omfang, pati-
enten ønsker det. 

Også i byggeriet af psykiatrisyge-
huset er brugerne blevet hørt. Psy-
kiatriens Bruger-/Pårørendepanel, 
der består af tidligere og nuværen-
de patienter og pårørende, har væ-
ret involveret i byggeprocessen og 
har i tæt samarbejde med arkitek-
terne bidraget med gode forslag til 
design og indretning af huset.

Hvad er Psykiatrien?
Sengeafsnittene udgør kun en 
lille del af de mange behandlings-
tilbud i Psykiatrien. Langt de fl este, 
der har kontakt til Psykiatrien, har 
kontakt til de ambulante enheder, 
der er placeret i de større byer. Det 
er kun de dårligste patienter, der 
bliver indlagt på et sengeafsnit.

Efter indvielsen af Psykiatrien 
Slagelse er alle sengeafsnit samlet 
på tre steder; Slagelse, Vording-
borg og Roskilde. Desuden har 
Psykiatrien en række tværgå-
ende funktioner, der udvikler og 
formidler en bred vifte af psykia-
triske tilbud til regionens borgere. 
Flere af disse, blandt andet Forsk-
ningsenheden, er samlet i Psykia-
trien Slagelse. Også specialfunk-
tioner som Retspsykiatrien og den 
landsdækkende Sikringsafdeling er 
samlet i Psykiatrien Slagelse.
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ET BYGGERI FYLDT MED
MENNESKER, MULIGHEDER 
OG RELATIONER
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PATIENTEN 
I FOKUS

Psykiatrien Slagelse understøtter 
både målet og visionen for Psykia-
trien. Blandt andet er Psykiatrien 
Slagelse placeret tæt på Slagelse 
by, hvilket giver mulighed for at 
bruge byen, og de tilbud der er i 
den forbindelse. Nærheden til byen 
giver også mulighed for at invitere 
offentligheden inden for i Psyki-
atrien og på den måde være med 
til at komme fordomme og myter 
til livs. Byggeriet opfordrer med 
rekreative områder offentlig-
heden til at bruge stedet også uden 
at have et ærinde i Psykiatrien 
Slagelse.

Farver, lys og kunst spiller en stor 
rolle i byggeriet og er nogle af de 
elementer, der understøtter Re-
covery-tankegangen. Denne tan-
kegang giver patienterne håb om, 
at de kan komme sig over deres 
sygdom eller lære at leve med den 
og stadig have en fungerende hver-
dag. De store glaspartier i byggeri-
et bidrager til, at naturen kommer 
ind i byggeriet, og kan hjælpe pati-
enter til at komme hurtigere og 
bedre igennem deres forløb.

Desuden er der god plads til for-
skellige fysiske aktivitetsformer og 
-terapier, der er en del af behand-
lingstilbuddene. Blandt andet er der 
idrætshaller, svømmebassin, fæl-
lesrum og aktivitetsrum, som pa-
tienterne kan bruge i dagligdagen.

Patientværelserne er designet med 
en stor dør, der sørger for, at 
værelset kan åbnes ud til fælles-
arealerne, når patienten er klar til 
det. På den måde er der mulighed 
for ro, samtidig med at patienten 
kan være en del af fællesskabet.

Nedbringelsen af tvang er vigtigt
i Psykiatrien og har også været 
et tema under byggeriet. Blandt 
andet er inventaret udviklet med 
patientsikkerhed for øje. Det ska-
ber trygge rammer om de indlagte 
patienter.



De store glaspartier i byggeriet
bidrager til, at naturen kommer  
ind i byggeriet.



Når forskningen rykker tæt på både
sengeafsnit og ambulatorier, sikres

de bedste vilkår for formidling
og vidensdeling.



Både medarbejdere og patienter 
får nogle helt unikke og fantasti-
ske forhold.
Blandt andet er der lavet multi-
stimulirum, og bredere gange, 
der ligger ud til de mange frodige 
gårdhaver. Det signalerer rumme-
lighed og sikrer, der er plads til alle 
i Psykiatrien. Med de mange aktivi-
tets- og opholdsmuligheder for 
patienter og pårørende er der altid 
liv i huset.
Transport af vasketøj, mad og lig-
nende foregår i kælderen under 
sygehuset, hvilket også øger sik-
kerheden for medarbejdere og 
patienter, når ikke vogne fylder i 
gangene.

Der er skabt rum, hvor medar-
bejderne kan arbejde i fred, og, 
hvor de kan holde møder og pau-
ser. Medarbejderne har desuden 
adgang til en lille have, hvor de for 
eksempel kan spise frokost, når 
vejret tillader det. Patienter, perso-
nale, pårørende og andre gæster 
kan også bruge den fælles kantine, 
eller de opsatte salgsautomater.

Medarbejderne får dedikerede om-
klædningsfaciliteter og mulighed 
for at overnatte efter endt vagt.

Med 480 parkeringspladser er 
der plads til, at både medarbej-
dere, patienter og pårørende kan 
parkere. Medarbejderne på Sik-
ringsafdelingen får adgang til en 
indhegnet parkeringsplads med 
adgangskontrol.

Også faglig udvikling vil være i fo-
kus i Psykiatrien Slagelse. Forsk-
ningsafdelingen fl ytter ind i det 
nye hus, og det giver nogle helt 
unikke muligheder og faciliteter 
for forskning og uddannelse blandt 
andet med et stort nyt audi-
torium. Det vil være med til at sik-
re et meget højt fagligt niveau. Når 
forskningen rykker tæt på både 
sengeafsnit og ambulatorier, sik-
res de bedste vilkår for formidling 
og vidensdeling også.
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PLADS TIL 
FAGLIG UDVIKLING



”Huset i Parken - parken i huset” 
har været projektets motto fra 
idéskitse til det færdige byggeri. 
Med den store åbenhed inde og 
ude, til samfundet og til naturen, 
lever byggeriet i høj grad op til 
dette motto.

Byggeriet spiller sammen med de 
rekreative parkarealer og er åbnet 
op, så offentligheden frit kan bru-
ge dem. Parken forbinder området 
med Slagelse bymidte.

Undervejs er der tænkt meget over 
miljø og bæredygtighed, og der er 
gjort forskellige tiltag for at sik-
re dette. Blandt andet er der lagt 
sedum på taget, som er en mos- 
og græsblanding, der er med til at 
holde på regnvandet, samtidig med 
at det bidrager positivt til CO2-
regnskabet. De store glaspartier i 
byggeriet er med til at varme byg-
ningen op. For at sikre, at der ikke 

bliver for varmt, er der lavet et om-
vendt jordvarmeanlæg, der ved at 
suge varm luft ud og blæse kølig 
luft ind kan være med til at køle 
huset ned. Derudover er der også 
mulighed for naturlig ventilation 
via vinduer og automatiske oven-
lysvinduer.

Som noget helt unikt er der anvendt 
LED-lys, som er programmeret så-
ledes, at lysets farve og styrke af-
spejler den naturlige døgnrytme. 
Dette sikrer, at både patienters og 
personales døgnrytme understøt-
tes bedst muligt.

Psykiatrien Slagelse er placeret 
tæt på Slagelse Sygehus, det gi-
ver en unik mulighed for at sam-
arbejde om driften. Samtidig gi-
ver nærheden mulighed for at 
benytte Slagelse Sygehus´ facili-
teter til at kombinere somatisk og 
psykiatrisk behandling.
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BÆREDYGTIGT
DESIGN



Unikt LED-lys sikrer, at både  
patienters og personales døgnrytme 
understøttes bedst muligt.



KONTAKTINFORMATIONER
PÅ PSYKIATRIEN

Du kan læse meget mere om Psykiatrien Slagelse på 
www.regionsjaelland.dk/Psykiatrien

Psykiatrien Region Sjælland
Nørregade 54
4100 Ringsted

Tlf.: 54 67 24 00

E-Mail: psykiatrien@regionsjaelland.dk

Cenergia yder rådgivning inden for bæredygtigt byggeri:  

Energidesign, miljø, vedvarende energi, indeklima, 
totaløkonomi og DGNB-certificering

Cenergia  •  Herlev Hovedgade 195  •  2730 Herlev
cenergia@cenergia.dk  •  Tlf.: 44 66 00 99

KARLSSON ARKITEKTER

Danmarks største psykiatrisygehus
Totalrådgiver og arkitekt for GAPS

Karlsson arkitekter arbejder for regioner, styrelser, ministerier og private virksomheder



Harrestedvej 12 • 4200 Slagelse
Tlf.: 58 58 45 48 • ihbyg@ihbyg.dk • www.ihbyg.dk

VÆRDISKABENDE LØSNINGER 
MED ENGAGEMENT OG NÆRVÆR
indenfor udbud, entreprise- og byggeret

C O P E N H A G E N  .  A A R H U S  .  L O N D O N
W W W. K R O M A N N R E U M E R T. C O M

VÆRDISKABENDE LØSNINGER 
MED ENGAGEMENT OG NÆRVÆR
indenfor udbud, entreprise- og byggeret

C O P E N H A G E N  .  A A R H U S  .  L O N D O N
W W W. K R O M A N N R E U M E R T. C O M

VÆRDISKABENDE LØSNINGER 
MED ENGAGEMENT OG NÆRVÆR
indenfor udbud, entreprise- og byggeret

C O P E N H A G E N  .  A A R H U S  .  L O N D O N
W W W. K R O M A N N R E U M E R T. C O M

KØBENHAVN
www.kubenman.dk

Tel. 7011 4501

Professionel bygherrerådgivning
Idé- og projektudvikling

Brugerinvolvering og programmering

Udbudsrådgivning

Styring af tid, økonomi og kvalitet

Risikohåndtering og juridisk bistand

IKT-ledelse og rådgivning

Arbejdsmiljøkoordinering og
sikkerhedsrådgivning

AARHUS AALBORG KOLDING

Kuben Management forfølger kun én 
interesse: Bygherrens. Vores største 
ambition er, at bygherren får succes 
med sit projekt. 

Vores kunder kvitterer for vores 
entusiasme med samarbejder, som 
strækker sig over mange år. 

Vi lever af at sælge dig tryghed i 
processen!

Mesterlodden 44 · 2820 Gentofte · Telefon: 39 65 71 50

www.friedmann.dk

Skal vi tage en snak om
malerarbejde?

Vi har 100 års erfaring i boligvedligeholdelse.

Ønsker De en total istandsættelse af vinduer
eller trapper, påtager vi os gerne at sørge for snedker,
murer, gulvbelægning og el-arbejder i totalentreprise.

100 års

jubilæum

Såfremt der er behov for:

•  Nybyggeri – villa klar til indflytning sommer 2015

•  Eksklusive helårsgrunde i Slagelse / Korsør

•  Sommerhusgrunde, bl.a. Drøsselbjerg Strand

•  Sommerhuse, bl.a. luksussommerhus Stillinge Strand

•  Rækkehuse samt villaer i Slagelse / Fuglebjerg

•  Erhvervslokaler til butik, værksted, opbevaring etc. i Slagelse

SEEJENDOM.DK

Vi finder i fællesskab netop den løsning 
– der opfylder jeres behov.

SE VOR HJEMMESIDE – www.seejendom.dk
Ring på 57 68 70 63 for yderligere oplysninger

VILHELM  LAURITZEN ARKITEKTER

GAPS
VILHELM LAURITZEN ARKITEKTER HAR SAMMEN MED KARLSSON ARKITEKTER VÆRET TOTALRÅDGIVERE OG ARKITEKTER
PÅ NYT PSYKIATRISYGEHUS SLAGELSE

VILHELM LAURITZEN ARKITEKTER ER 
OGSÅ EN DEL AF ARKITEKTTEAMET BAG 
NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND
MIPIM AWARDS 2015
BEST FUTURA MEGA PROJECT
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D E N M A R K

LED TIL DANMARKS STØRSTE PSYKIATRIBYGGERI I 100 ÅR

DELUX DENMARK vandt udbuddet til Danmarks største og mest moderne psykiatribyggeri i 100 
år. Det nye Psykiatrisygehus i Slagelse er på hele 44.000 kvadratmeter, og DELUX DENMARK har 
leveret LED-armaturer både inde og ude. Heriblandt mere end 10.000 stk. custom- made LED- 
armaturer. 

Lyset i byggeriet er et særligt kapitel for sig selv og kan gavne både patientbehandlingen og 
personalets velvære. LED er nemlig den eneste teknologi, som gør det muligt at regulere farve-
temperaturen og intensiteten automatisk efter det naturlige lys hen over døgnet.

Forskningen peger på, at det giver bedre søvn, mindre forvirring og hurtigere heling.  
For personalet vil det samtidig kunne mindske helbredsgenerne ved natarbejde.

Fremtidens belysning er LED

DELUX DENMARK er specialister i belysning inde og ude.  
 

Andre kompetenceområder inden for hospitals-sektoren: 
 

Sengestuepaneler 
 

Intensivrum 
 

Operationsrum (operationslamper samt søjler)  

> Dynamisk lys fra 2.200 til 6.500 K
> Farvet belysning med LED RGBWW

DELUX   DENMARK - Torbenfeldvej 1 - 2665 Vallensbæk Strand - Tlf.: 43 53 53 35 - Mail: mm@deluxdk.com - www.deluxdk.com 

> Brugervenlige betjenings�ader 
> LED-projektør med indirekte re�ektorteknik


