FUNKTIONELLA INREDNINGSLÖSNINGAR
FÖR SJUKHUS OCH VÅRDINRÄTTNINGAR

Framtiden för sjukhusinredning ur en arkitekts perspektiv

Under sin 30-åriga karriär har
arkitekten Juha Lempinen från
AW2-Arkkitehdit Oy bevittnat
den teknologiska utvecklingen inom sjukhus och dess inverkan på designarbetet. “Även
om arkitektens verktyg har
förändrats under denna period, har själva arbetet förblivit
detsamma,” säger Lempinen.
Arkitekter har alltid ritat för hand,
men moderna designverktyg ger
åtkomst till framtida lokaler redan under planeringsstadiet.
“Förutom att bygga informationsmodeller, använder vi 3D Cave-programvarumiljön i arbetet,”
säger Lempinen. “Dessa nya
verktyg är utmärkta för nya kunder, användare och designers,
eftersom det är möjligt att diskutera designdetaljerna inuti
modellen.” Enligt Lempinen är
sådant arbete väldigt användarvänligt, men även tidskrävande.

Konstant förändring

Lempinen säger att sjukhusen
lever i en konstant förändringsprocess. “På makronivån förändras kraven på lokalerna i och

med att vårdprocesserna förändras. På mikronivån förekommer
det fler sjukhusinfektioner, vilket
förändrar arbetsprocesserna.
“Förändringar är kontinuerliga och oundvikliga. Gamla anläggningar byggs om när de inte
längre går att anpassa till nya
funktioner,” fortsätter han. Syftet
med inredningsdesign är att skapa funktionella, tydliga och överskådliga lokaler med tillräckligt
utrymme, samt att säkerställa
smidiga patientprocesser och en
trevlig patientupplevelse. “Nya
IKT-system spelar en viktig roll i
utformningen av nya, funktionella sjukhustjänster,” säger Lempinen.

balanserar transparens och integritet. Till exempel kan det vara
utmanande att skapa integritet
för intilliggande sjukhussängar
som omges av glasväggar. “Vi har
arbetat tillsammans med Scanmikael för att hitta lösningar på
detta problem,” säger Lempinen,
“Elektrokromatiskt glas skapar

en kan minskas elektriskt och vid
behov användas för att förhindra
värme från att komma in.”

Ramar för glaselement
Scanmikaels produkter är utrustade med en patenterad automatisk spärr för glaselementet
och medger användning av böjda

kerhetsglas. Vi frågar Lempinen
om han tror att detta kan öka
personalsäkerheten?”
“Säkerheten i en sjukhusmiljö
har byggts upp lager för lager
– de viktigaste säkerhetsgränssnitten finns inom strukturerna
i entréer och vestibuler. Konstruktioner med säkerhetsglas

Glasets många möjligheter i en sjukhusmiljö

“Den ökade användningen av
glas i behandlingsrum är en positiv sak.” Enligt Lempinen är den
främsta designutmaningen att
hitta de bästa lösningarna för en

“Olika typer av arbetsstationer
är nödvändiga för kontor med
öppen planlösning. Allt arbete kan inte utföras i en öppen
kontorsmiljö,” säger Lempinen.
“Modulära tysta rum är en praktisk lösning för ljudreduktion i
öppna lokaler. Dessa rum gör
det möjligt att arbeta med kunder på distans, ringa samtal som
kräver sekretess och vid behov,
arbeta tyst.

Renrum

Transparenta bildskärmar blir
allt vanligare på marknaden. Anser Lempinen att transparenta
displayskärmar för med sig nya
möjligheter för att dela information i sjukhusförhållanden?
“Designprocessen börjar alltid med användarnas behov. Ny
teknik såsom transparenta bildskärmar kommer definitivt att
hitta in i behandlingsrummen i
och med att skärmarna är enkla att rengöra, kan tjäna som
informationsskyltar samt dela
upp rummen. Applikationer och
implementering av ny teknik upptäcks över tid,” säger Lempinen.

Flyttbara glaselement möjliggör
anpassningsbara
utrymmen.
Enligt Lempinen ger detta tydligt
mervärde, som gör det möjligt
att ha smarta och anpassningsbara lokaler och utrymmen som
ändras alltefter tiden på dygnet.

strukturer som medger en vårdmiljö som är enkel att övervaka,
samt en privat behandlingsmiljö
när glaset är nedtonat.”
Lempinen förespråkar även
smart glas i fasadkonstruktioner.
“Tekniken med säkerhetsfilm
kommer att göra det möjligt att
använda större fönster, öppning-

skenor. Enligt Lempinen kan böjda glaskonstruktioner användas
i en sjukhusmiljö för att separera
behandlingsområden. “När man
kan öppna upp ytor på ett friare
sätt, kommer det att vara enklare att producera smidig patientvård,” säger han.
Scanmikaels element kan monteras med inbrottsskyddat sä-

skapar en positiv, osynlig säkerhet, som under normala omständigheter inte stör.”

Möjligheten att använda
flyttbara glasväggar och
lugna rum i sjukhusmiljöer

Antibakteriell LED-teknik kan
användas i renrum på sjukhus.
“All hygien som denna typ av
teknik skapar är positiv, och gör
att man kan hålla bakterierna i
schack med färre rengöringsmedel och utföra städningen på
ett enklare sätt,” säger Lempinen och fortsätter, “Hygien kan
ses som en komplex helhet som
består av processer och praxis
samt rumsorienterade byggtjänster, ytmaterial och områdets renlighet. Även kontinuerlig
fortbildning för personalen är
viktig, för att inte nämna effektiv
fysisk planering som tar hänsyn
till den faktiska koreografin i det
dagliga arbetet.”

A PART OF DUURI GROUP

FLYTTBAR GLASVÄGG
Takskenor som är böjda i enlighet med rumsavskiljarna, i kombination med den patenterade spärrstrukturen, garanterar en enkel användning och gör det
möjligt att lätt flytta även stora glaspartier. Flyttbara
glasväggar finns att beställa med ljudisolering och
funktioner för inbrottsskydd.
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Malms sjukhus,
intensivvårdsavdelningen
Helsingfors, Finland

Produkt: L-35-1 flyttbar glasvägg
SCM integritetsglas (elektrokromatiskt)

·
·
·
·

·
·
·
·

65

0

·
·
SCANMIKAEL OY Kartanontie
· 53, 28430 Björneborg, Finland | tfn. +358 2 8377 9000 | info@scanmikael.com | www.scanmikael.com
·

20

·
·
·
·
·
·
·

1000

L-35-PRIVACY

80

65

Räcken och andra stödelement kan monteras på glasväggen för att skapa en säkrare miljö för användaren. Bottenprofilerna skyddar glaset och gör det möjligt att använda städmaskiner i utrymmen som kräver industriell
rengöring.

OPERABLE ACOUSTIC GLASSWALL
PARTITIONS FROM SCANMIKAEL

Malms sjukhus, väntrum
Helsingfors, Finland
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Produkt: SCM Officina inglasning i korridor

Glas som rumsindelning möjliggör ett naturligt utrymme med
stor flexibilitet, samtidigt som
glaset skapar en fysisk barriär.
Denna produkt förebygger fall och
begränsar rörligheten alltefter
behov.

Malms sjukhus, huvudlobby
Helsingfors, Finland
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Glaselementen kan monteras med dekor eller
toning som lämpar sig för det omgivande utrymmet. Systemet kan uppnå RW34db.

De övre skenorna på de flyttbara glaspartierna möjliggör formändringar i utrymmet, på ett på förhand utformat sätt kopplat till de särskilda krav och önskemål som angivits.

Caps Clinic, behandlingsrum
Australien
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Produkt: SCM L-35-1 flyttbara glasväggar

GLASVÄGG FÖR KONTOR
De modulära Officina glasväggarna för kontor, ger god
ljudisolering och kan lätt moduleras om vid ett senare
tillfälle genom att man lägger till dörrar eller flyttar
glasväggarna till en ny plats.

OPERABLE ACOUSTIC GLASSWALL
PARTITIONS FROM SCANMIKAEL
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Malms sjukhus,
konferensrum i huvudlobbyn
Helsingfors, Finland

BÖJD GLASVÄGG
Det krökta väggsystemet som vi tagit fram, gör det
möjligt att forma vägglinjen på ett friare sätt. Böjda
systemsektioner i kombination med böjda säkerhetsglas, gör det möjligt att leverera stilrena böjda glasväggar som går att beställa både som helt öppningsbara likaväl som stationära i flera olika varianter.

Malms sjukhus, helpdesk
Helsingfors, Finland
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BRANDSÄKER GLASVÄGG
Brandsäkra glasväggar möjliggör att naturligt ljus
kommer in i utrymmet, samtidigt som väggarna säkerställer god isolering och brandskydd. Gångdörrar och
dörrtillbehör finns givetvis tillgängliga.

Sjukhus, Polen
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Produkt: Alufire brandsäkra glasväggar

Brandsäkra glasväggar kan tillverkas
med eller utan vertikala profiler och hörn
för alla typer av rumslayouter.
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• Avaus Marketing Innovations, Helsinki, Finland •
Produkt: Alufire brandsäkra glasväggar

Dubbeldörrar och dörrar gör det möjligt att ha brandsäkra glasväggar i trapphus och för att dela av brandceller. Aluminiumprofilerna går att beställa i valfri RAL kulör för att på bästa sätt stämma in i den omgivande miljön.

• Avaus Marketing Innovations, Helsinki, Finland •
www.scanmikael.com
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• Avaus Marketing Innovations, Helsinki, Finland •
Produkt: Alufire brandsäkra glasväggar

www.scanmikael.com

TYSTA RUM
En smart innovation mot bakterier.
Ljus med hjälp av desinfektionsteknik dödar upp till 90
procent av alla mikrober – både i luften och på ytor.
Den fullständigt automatiserade ljustekniken är ofarlig
för människor och byggnadskonstruktioner, tillför energi under dagen och förstör bakterier på natten.
Det effektiva HEPA-luftfiltret hjälper även till att avlägsna skadliga partiklar och bakterier. Ett kemikaliefritt utrymme är optimalt för personer som lider av
överkänslighet och allergier.

• Federation
of Finnish
Industries, Helsinki, Finland •
Produkt:
VetroHealth
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Nya Träskända sjukhus, Finland
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• Federation of Finnish Industries, Helsinki, Finland •

Scanmikael din samarbetspartner när det gäller rumsavdelare i glas
Planeringen, utformningen och tillverkningen av våra produkter är 100 procent finsktillverkade och vi anlitar endast inhemska materialleverantörer av högsta kvalitet. Våra design- och
tillverkningsanläggningar ligger i Björneborg och vår utställningslokal ligger i Skomakarböle
i Helsingfors.
I vårt design- och utvecklingsarbete fokuserar vi särskilt på användarvänlighet, pålitlighet,
utseende och kvalitet.
Vi tar fullständigt projektansvar för alla våra projekt. Vårt samarbete med byggföretag och
arkitekt- och designbyråer sträcker sig över mer än 15 år och garanterar det bästa resultatet
för våra kunder. Glasväggarna med dess flexibla och innovativa utformning garanterar att de
är ytterst användarvänliga. Vid planering och projektering av nya och befintliga lokaler där man
önskar att använda glasväggar så finns Scanmikaels kunniga medarbetare alltid till din tjänst.
Flyttbara, hopfällbara och permanenta glasväggar kan kombineras alltefter rumsspecifikationerna, samtidigt som man behåller ett harmoniskt och estetiskt tilltalande utseende.
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