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1  INTRODUKTION  
 
Som led i en ny og forbedret sygeshus-
struktur i Danmark planlægger, projekterer 
og bygger regionerne i årene frem mod 
2020 hospitalsbyggeri for samlet set 40 
mia. kr. Region Midtjylland bygger 2 nye 
hospitaler og etablerer en større udvidelse 
af et eksisterende hospital. Desuden fore-
går der ombygninger på de øvrige hospita-
ler. 
 
Inden for alle hospitalsbyggeprojekterne 
skabes der konstant ny viden og erfarings-
udveksling. Formålet med Designguide for 
Hospitalsbyggeri er, med afsæt i de regio-
nale projekter såvel som nationale og inter-
nationale, at opsamle og dele viden. De-
signguiden kan dermed, med baggrund i 
aktuelle hospitalsbyggerier, kvalificere byg-
herre, projektgrupper og rådgivere mv. til 
at gå i dialog om at skabe de bedst mulige 
fysiske rammer for fremtidens hospitaler. 
Desuden støtter designguiden bygherre og 
projektgrupper i at fastlægge og synliggøre 
kvalitetskrav indenfor regionen, til gavn for 
både patienter, personale og pårørende.  
 

1.1 Forankring 

Designguide for Hospitalsbyggeri i Region 
Midtjylland er forankret i Strategisk Sund-
hedsledelsesforum (SSLF).  
 
SSLF har i februar 2012 besluttet at De-
signguide for Hospitalsbyggeri skal være 
”følg eller forklar” med følgende procedure: 
 
 

 
 

 

 

 

I projekter med styregruppe hvor Re-

gion Midtjyllands administration delta-

ger 

Byggeorganisationen skal i forbindelse med 
udarbejdelse af dispositions-/ projektforsla-
get redegøre over for projektets styregrup-
pe, hvorvidt de eksisterende designguides 
overholdes. Styregruppen skal godkende 
evt. ønsker om at fravige enkelte design-
guides. Det skal i så fald fremgå af sags-
fremstillingen til regionsrådet, når projekt-
forslaget skal godkendes politisk.  
 
I øvrige projekter  

Det er hospitalsledelsens ansvar, at videre-
formidle et ønske om at fravige enkelte 
designguides. Dialogen skal foregå med 
Sundhedsplanlægning. Det skal i så fald 
fremgå af sagsfremstillingen til regionsrå-
det, når projektforslaget skal godkendes 
politisk.  

1.2 Grundlag 

Designguiden er skabt ud fra et stort vi-
densgrundlag fra hospitaler, projekt-
afdelinger samt sundhedsfaglige og tekni-
ske grupper i regionen. Dertil kommer 
forskningsresultater, nationale og internati-
onale projekter samt gældende lovkrav og 
vejledninger. Der har desuden været ru-
mafprøvning i mock-up.  
I designguiden vil nogle anbefalinger derfor 
være evidensbaserede imens andre baserer 
sig på erfaringsgrundlag og mock-up resul-
tater. 
 



DESIGNGUIDE FOR HOSPITALSBYGGERI I REGION MIDTJYLLAND, Toilet/bad tilknyttet somatisk sengestue 
 

 

 
 
 - 5 - 

2  OM DESIGNGUIDEN 
Designguiden ”Toilet/bad tilknyttet soma-
tisk sengestue” giver anbefalinger til et 
godt patient toilet-/baderum for somatiske 
patienter med fokus på trivsel, sikkerhed, 
arbejdsmiljø og hygejne. 
 
Guiden beskriver følgende rumtype: 

• Toilet-/baderum tilknyttet sengestue 
til voksne patienter i somatikken. 

 
Designguiden er udarbejdet med fokus på 
både patient- og personalegruppen, i et 
forsøg på at illustrere de bedst mulige fysi-
ske rammer for alle. 
 

2.1 Funktionsbeskrivelse 

Toilet-/baderummet danner rammen om 
patientens personlige hygiejne, vask og 
pleje. Desuden er rummet også et arbejds-
rum for personalet, når patienten har behov 
for assistance i forskellige plejesituationer, 
træningssituationer i forbindelse med bad, 
tandbørstning og lignende (ADL/Activity of 
daily living). 
 
Der vil kunne opholde sig 1 patient og 2 
personaler i toilet-/baderummet på samme 
tid. 
 
Såfremt der ikke er håndvask på ensengs-
stuen, skal personalet kunne benytte hånd-
vasken i toilet-/baderummet ved undersø-
gelser, stuegang m.v., og der skal i den 
forbindelse være automatik på døren. 
 

2.2 Diskussion 

Toilet-/baderum med de tre arbejdsstatio-
ner håndvask, toilet og brus er et omkost-
ningstungt rum, som hverken må være for 
småt eller for stort.  
I det følgende begrundes de valg, der ind-
går i forudsætningerne for denne guide. 

2.2.1 Sidehængt dør eller skydedør  

Designguiden for Toilet/bad tager udgangs-
punkt i brug af skydedør. Dette skyldes 
fordelene ved pladsbesparelse og nem og 
hygiejnisk betjening med dørautomatik.  
 

Fordele ved sidehængt dør: 
Sidehængt dør lukker mere tæt end en 
skydedør og er derfor mere lyd- og lufttæt. 
Sidehængt dør er lettere at vedligeholde og 
reparere. 
 
Ulemper ved sidehængt dør: 
• Sidehængt dør kræver mere plads 

(dørpladen åbner ud i rummet). 
• Sidehængt dør er vanskeligere at betje-

ne for kørestolsbrugere, rollatorbrugere 
m.v. 

 
Fordele ved skydedør: 
• En skydedør er let at betjene for de fle-

ste patientkategorier, særlig hvis den er 
forsynet med automatik. 

• En skydedør kræver mindre plads end 
en sidehængt dør. 

 
Ulemper ved skydedør: 
• Der kan være patientkategorier (ek-

sempelvis demente), som kan have 
svært ved at forstå betjeningen af au-
tomatikken. 

• En skydedør er ikke så lyd- og lufttæt 
som en sidehængt dør. Det er dog af 
mindre betydning, når toilet-
/baderummet er i tilknytning til en en-
sengsstue. 

• Er skydedøren skjult i væg, kan den 
være vanskelig at reparere og vedlige-
holde, og der kan være problemer med 
rengøring. Alternativt kan skydedøren 
monteres uden på væggen. 
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2.2.2 Toilet-/badestol eller brusele-
je 

De anbefalede arealer i designguiden for 
toilet/bad, forudsætter brug af kipbar og el-
højdejusterbar toilet-/badestol.  
 
Vær opmærksom på at pladskravene øges 
ved anvendelse af toilet-/badestol, der ikke 
er kipbar og el-højdejusterbar. 
 
Fordele ved kipbar el-højdejusterbar 

toilet-/badestol: 
• Toilet-/badestol kræver mindre plads 

under manøvrering end et bruseleje.  
• Kip og højdejustering med el giver mu-

lighed for hensigtsmæssige arbejdsstil-
linger. 

• Toilet-/badestol er let at manøvrere. 
• Jo mere kipbar, jo flere patientkategori-

er kan toilet-/badestolen anvendes til. 
 
Ulemper ved kipbar el-højdejusterbar 

toilet-/badestol: 
• Toilet-/badestolens udformning be-

stemmer anvendeligheden. Vending af 
patient til siderne er yderst begrænset. 

• Den er dyrere end et bruseleje. 
 
Fordele ved bruseleje: 
• Bruseleje kan benyttes til alle, der kan 

tåle at ligge vandret. 
• Det er muligt at vende patient fra side 

til side. 
 
Ulemper ved bruseleje: 
• Bruseleje kræver mere plads under ma-

nøvrering end toilet-/badestol. 
• Bruseleje kræver mere depotplads end 

toilet-/badestole. 
 
 
 
 
 
 

                     

Afprøvning med kipbar toilet/badestol i mock-up. 

Forudsætninger 

Med afsæt i diskussionen er designguiden 
udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: 
• Patientgruppen er  voksne patienter. 
• Toilet-/baderum placeres i direkte for-

bindelse med ensengsstuen. 
• Der anvendes skydedør. 
• Der er plads til 2 hjælpere, samtidig 

med at der er fokus på den selvhjulpne 
patient. 

• Der foregår ADL-træning (Activity of 
Daily Living) i rummet. 

• Liftfunktioner foregår med rumdækken-
de loftlift på sengestuen, og der er der-
for ikke loftlift i toilet-/baderummet.  

• Plads til bruseleje er fravalgt. Der tages 
udgangspunkt i plads til el-
højdejusterbare toilet-/badestole. 

 
Hvor teksten er formuleret som ”skal”, er 
der tale om krav baseret på lovgivning, 
regionale retningslinjer om hygiejneforhold 
eller viden om ergonomi. Begrebet ”anbefa-
ling” benyttes ved designguidens anvisnin-
ger.  
Ordet arbejdsareal defineres som den plads 
hjælpere, patient, inventar og udstyr skal 
anvende ved forskellige arbejdsfunktioner. 
 
Kilder står til sidst i dokumentet. 
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3  BÆREDYGTIGHED 
 
Region Midtjylland har udarbejdet en stra-
tegi og handlingsplan for arbejde med et 
bedre lokalt- og globalt miljø. I Lokal Agen-
da 21, Strategi og handlingsplan 2012-2015 
fokuseres der på at forbedre energi- og 
miljøforholdene af hensyn til det globale 
miljø og for at fremme sundhed og ar-
bejdsmiljø på regionens hospitaler, i institu-
tionerne og regionshusene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definitionen af bæredygtighed rummer flere 
dimensioner sammensat af miljømæssig, 
økonomisk og social bæredygtighed. 
 
Miljømæssig bæredygtighed omhandler 
energi og ressourceforbrug samt miljøpå-
virkning af vand, jord og luft. Det kan imid-
lertid være vanskeligt at opstille energi- og 
miljømæssige anbefalinger for toilet/bad 
alene, da den i energi- og miljømæssig 
sammenhæng ikke er en selvstændig stør-
relse. På toilet/bad-niveau kan man dog 
arbejde med forskellige energi- og ressour-
cebesparende installationer ved valg af be-
lysning, sanitet og armaturer.  
Region Midtjylland anbefaler brug af biolo-
gisk nedbrydelige og genanvendelige mate-
rialer i videst muligt omfang. 
 

Økonomisk bæredygtighed omhandler 
det økonomiske grundlag og prioritering af 
eksempelvis miljøinvesteringer. I forhold til 
toilet/bad kan det betyde, at det kan vurde-
res, om ekstra anlægsomkostninger kan 
tjene sig ind i driftstiden. Det vil sige, om 
prioritering af miljømæssig  

 
og social bæredygtighed kan skabe større 
økonomisk bæredygtighed via færre drifts-
omkostninger til energi, færre ombygnin-
ger, færre sygedage til personalet, kortere 
indlæggelsestid for patienter osv. 
 
Social bæredygtighed omhandler det 
sociale, kulturelle og sundhedsmæssige 
med mennesket i centrum. For toilet/bad 
betyder det, at rummet skal indrettes, så 
der dannes gode og fremtidssikrede ram-
mer for trivsel, arbejdsmiljø og sikkerhed, 
til gavn for både personale, patienter og 
pårørende. 
 

Miljø Økonomi Det Sociale 
Livscyklusvur-
dering af byg-
gematerialer og 
energiforbrug i 
bygningen 
Vurdering af 
materialevalget 
ud fra materia-
lernes påvirk-
ning af nærmiljø 
og toksiske 
effekter 
Energiforbrug 
Vandforbrug 
Genanvendelse 

Totaløkonomi-
beregninger, 
som tager højde 
for byggeom-
kostninger, 
driftsomkost-
ninger og vedli-
gehold af byg-
ningen 
Vurdering af 
fleksibilitet for 
3. parts bruger 
og påvirkning af 
bygningens 
værdi 

Luftkvalitet 
Akustik 
Visuel komfort 
Brugerindflydel-
se 
Bygningsstruk-
tur og udearea-
ler 
Adgangsforhold 
Arkitektur og 
kunst 

 
Definition af bæredygtighed ifølge Green Building 
Council Denmark som har etableret en dansk certifice-
ringsordning for bæredygtighed i byggeri.  

 
Læs mere i Lokal Agenda 21, Strategi og 
handlingsplan 2012-2015, udarbejdet af 
Region Midtjylland. 

FOKUS 
• Toilet/bad skal leve op til principper-

ne om økonomisk, miljømæssig og 
social bæredygtighed, jævnfør Agen-
da 21 Strategi og handlingsplan for 
Region Midtjylland 
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4  INDEKLIMA 
 
 
Det er afgørende for patientens helbreds-
forløb og for personalets arbejdsmiljø, at 
indeklimaet er godt og sundt. Et godt inde-
klima har bl.a. positiv betydning for perso-
nalets koncentrations- og arbejdsevne og 
for patientens helingsforløb.  
 
Det gode indeklima skabes gennem rum-
mets udformning og brug, dvs. både de 
fysiske rammer, indretning, valg af installa-
tioner og anvendelse. Det er derfor vigtigt, 
at rummet planlægges, projekteres og ind-
rettes således, at indeklimaet i rummet er 
tilpasset til de aktiviteter, der skal foregå, 
og at der gives mulighed for individuel ind-
flydelse på indeklimaet. Derudover skal 
drift og vedligehold af bygningen kunne 
foretages på en måde, så det gode indekli-
ma kan opretholdes i bygningens levetid. 
Dette stiller bl.a. krav til pladsforhold og 
placering af installationer, som kræver ser-
vicering.  

4.1 Indeklimakategori 
Designguide for hospitalsbyggeri anbefaler 
at der planlægges efter at opnå den bedste 
indeklimakategori, I (A). Denne kategori 
betegner rum, som anvendes til svage og 
sensitive personer, hvor der er høje for-
ventninger til indeklimaet,. Til eftervisning 
af indeklimaets niveau anbefales det at 
bruge et simuleringsprogram. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2 Temperatur 
Temperaturen afhænger af, hvor meget 
varme der tilføres, og hvor stort varmeta-
bet er. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varmetilførselen sker internt fra personer, 
belysning og opvarmningskilde, og eksternt 
fra solen, hvis toilet-/baderummet har et 
vindue. 
Komforttemperaturen i toilet-/baderummet 
er vanskelig at definere, da patienten i 
mange situationer vil være afklædt, hvor-
imod personalet er fuldt påklædt. 
Komforttemperaturen er derfor ikke nød-
vendigvis ens for personale og patient. Da 
patienten vil være den, der primært ophol-
der sig i rummet, anbefales det at tilgodese 
patientens komfort, hvorfor en rumtempe-
ratur på 24 °C +/-1 °C anbefales. 
 
Varmetilførsel til rummet kan ske ved gulv-
varme, eller radiator. Gulvvarme er hygiej-
nisk, giver en jævn varmefordeling og kom-
forten øges, da fodkulde undgås. 
Anvendes radiator, bliver der en mere flek-
sibel varmeregulering i rummet, da varmen 
hurtigere kan reguleres og tilpasses den 
enkelte patient. Radiator kræver dog mere 
rengøring og giver som udgangspunkt min-
dre komfort, hvorfor gulvvarme anbefales. 
 
En gulvvarmeventil skal være indbygget i 
væg. Hvis der anvendes radiator, anbefales 
radiatorventilen drejet, af hensyn til størrel-
se på fremspring. Radiatoren må, af hensyn 
til arbejdsmiljøet, ikke placeres inden for 
friplads-områderne ved toilet, håndvask 
eller bruseplads.  

FOKUS 
• Det anbefales, at indeklimaet i rum-

met dimensioneres i henhold til kate-
gori I jf. DS/EN 15251 og kategori A 
jf. DS/CEN/DR 1752 

• Indeklimaet i rummet skal kunne 
tilpasses de aktiviteter, der foregår 
med mulighed for individuel indfly-
delse 

 

FOKUS 
• Der anbefales en rumtemperatur på        

24 °C +/-1 °C 
• Der anbefales brug af gulvvarme 
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Endvidere må tilslutningsrør til radiator ikke 
bryde gulvfladen, men skal føres op i væg. 
 

4.3 Ventilation & Luftkvalitet 
 

 

 
Især høj fugtighed har betydning for luft-
kvaliteten i toilet/baderummet. Fugt, an-
vendelse af organiske materialer og rengø-
ring har indvirkning på, hvorvidt der er 
grobund for eksempelvis skimmelsvamp i 
toilet/baderummet. Skimmelsvamp vil kun-
ne resultere i forringet luftkvalitet. Det an-
befales derfor ikke at bruge organiske ma-
terialer i toilet/baderummet. 
 
På grund af høj fugtbelastning anbefales 
det, at der udsuges med minimum 100 
m3/h i badeværelser. Det kan overvejes 
både at etablere indblæsning og udsugning 
i badeværelser. Dog skal det sikres, at der 
er undertryk i forhold til øvrige rum. 
 
Udsugningsarmatur skal placeres i nærhe-
den af forureningskilden. I baderum place-
res udsugning derfor over bruseplads.   
 
I rum udelukkende med udsugning skal det 
sikres, at der tilføres den nødvendige friske 
luft til rummet ved en sprække under døren 
eller ved friskluftsventil i væg eller lignen-
de. 
 
 

Det skal sikres, at ventilationen ikke giver 
anledning til træk. 
 
Ventilationen skal være dimensioneret og 
udført således, at den ikke kan give anled-
ning til generende støj. For toilet-/baderum 
i tilknytning til sengestuer må støjniveauet 
fra ventilation ikke overskride 30 dB(A). 
 

4.4 Lys 

 

 

 
Lysindfald og adgang til dagslys er med til 
at skabe foranderlighed i et rum, da lyset 
giver rummet forskellige farvenuancer og 
fokusområder i løbet af dagen. Denne for-
anderlighed har en positiv indflydelse på 
menneskets mentale og fysiske velbefin-
dende. Derfor vil det have en positiv effekt 
på miljøet, hvis der kan etableres en dags-
lystilgang og evt. vinduesåbning i toilet-
/baderummet. 
 
Da dagslys ikke er muligt i alle indret-
ningsmodeller, skal der i baderum uden 
dagslys sikres en optimal kunstig belysning 
til at udføre personlig hygiejne, og de ar-
bejdsopgaver, der skal løses af plejeperso-
nalet. F.eks. ADL træning og sårbehandling.  
 
Den kunstige belysning skal udføres i hen-
hold til Dansk Standards normer for belys-
ning (DS 700-serien).  

FOKUS 
• Ventilationsmængden anbefales at 

kunne behovsstyres efter temperatur 
og luftfugtighed. Dog anbefales det, 
at der udsuges med min. 100 m3/h i 
baderum  

• Støjniveauet fra ventilation må ikke 
overskride 30 dB(A).  

• Der anbefales undertryk i forhold til 
sengestuen. 

 

FOKUS 
• Der skal være en almen belysning på  

200 lux ved gulvoverfladen 
• Ved spejlet skal der være en 

lysstyrke svarende til 200 lux ved 
ansigtet 

• Lyset skal have god farvegengivelse, 
Ra > 80 

• Lyset anbefales at tænde og slukke 
via sensor 
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Den almene belysning for baderum skal 
udføres med en belysningsstyrke på 200 
lux på gulvfladen.  
 
Der anbefales god belysning ved spejl gen-
nem en belysningsstyrke på minimum 200 
lux på ansigtet og en god farvegengivelse 
med Ra > 90. Belysningen ved spejlet an-
befales at komme fra flere kilder for at 
modvirke skygger og blænding. 
 
Toilet-/baderum anbefales at være forsynet 
med sensor, der automatisk tænder lyset, 
når der er personer tilstede. 
 

4.5 Lyd & Rumakustik 
 

 

 
Da undersøgelser viser, at generende støj 
kan give anledning til stress hos patienter 
og personale, er det vigtigt, at støjkilder 
dæmpes i videst muligt omfang. 
 
De områder, som kan give generende støj i 
toilet-/baderum, er tekniske installationer 
som afløbsinstallationer og ventilationsan-
læg samt evt. støj fra tilstødende toilet-
/baderum. 
 
Toilet-/baderummet har oftest mange hår-
de overflader, som giver en ”hård” akustik. 
For at understøtte god kommunikation mel-
lem sygeplejepersonale og patient anbefa-
les det derfor, at der anvendes hygiejne 
akustiklofter.  

Det anbefales, at efterklangstiden er min-
dre end 0,8 sek. i området 250 – 4000 Hz.  
Derudover kan talegengivelsen/forståelsen 
forringes, hvis rummet ikke har den rette 
akustik, hvilket kan være uhensigtsmæssigt 
i forhold til kommunikationen mellem pati-
ent og personale.  
 
Bygningskonstruktionerne skal være di-
mensioneret og udført, så de giver en til-
strækkelig lydisolation mellem tilstødende 
rum og etager og afskærmning fra eksterne 
støjkilder.  
Luftlydisolansen anbefales at være mini-
mum 48 dB.  
 

FOKUS 
• Der anbefales en efterklangstid < 0,8 

sek. og god talegengivelse 
• Det anbefales at benytte hygiejne 

akustik-lofter 
• Luftlydisolansen mellem tilstødende 

rum og etager anbefales at være mi-
nimum 48 dB 
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5  INSTALLATIONER 
Toilet/bad er et rengøringskrævende rum 
hvor installationer, foruden deres funktio-
nalitet, bør vælges ud fra et hygiejnisk og 
rengøringsvenligt perspektiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flytning af installationer anbefales af hen-
syn til driften at kunne udføres med be-
grænsede forstyrrelser for andre afsnit og 
rum. Installationernes placering og afspær-
ringsmuligheder har bl.a. betydning for det-
te. Komponenter, som kræver service, an-
befales anbragt over loft i gange, i skakte 
eller i sekundære rum.  
 
Forsyningsledninger anbefales så vidt mu-
ligt placeret over lofter på samme etage 
som de forsyner, så øvrige etager forstyrres 
mindst muligt og så principperne omkring 
generalitet og fleksibilitet kan udføres i 
praksis. Se afsnittet Konstruktion & Frem-
tidssikring.  
 

5.1 Patientkald 

Af hensyn til patientens tryghed og sikker-
hed skal patienten have mulighed for at 
tilkalde personalet. Systemet skal udformes 
således at patienten har mulighed for at 
anvende det ved håndvask, toilet og brus.  

    

 

 
 
 
Derudover skal personalet have mulighed 
for at kunne tilkalde yderligere assistance 
og afmelde kaldet.  
 

5.2 VVS-installationer 
Ventilationskanaler og rørføringer anbefales 
at være skjulte og placeret så det er nemt 
at tilgå dem via demonterbare lofter eller 
tilstødende rum. Installationerne skal være 
hygiejniske og installeret så afspærring af 
ventilationssystem er muligt, eksempelvis i 
forbindelse med desinfektion af rummet. 
 
Opvarmning og ventilering af rummet anbe-
fales at være behovstyret. Gulvvarme an-
befales. 
Se afsnit om indeklima. 
 

5.3 El-installationer  
Der skal være stik til hårtørrer/shaver ved 
håndvask. 
Almen loftbelysning og lampe ved spejl. 

FOKUS 
• Det anbefales, at vedligehold og re-

parationer kan ske let og uden væ-
sentlig indgriben i bygningens drift. 
Installationer anbefales at være 

o skjulte  
o nemme at servicere 
o hygiejniske 
o installeret så afspærring af 

ventilationssystem er muligt 
• Der skal være lettilgængelige pati-

entkald 

Mock Up opstilling i Innovationsstalden ved 
DNV Gødstrup, Det Nye Hospital i Vest 

 



DESIGNGUIDE FOR HOSPITALSBYGGERI I REGION MIDTJYLLAND, Toilet/bad tilknyttet somatisk sengestue 
 

 

 
 
 - 12 - 

6  KONSTRUKTION & 
FREMTIDSSIKRING 
Kommende hospitalsbyggerier bør planlæg-
ges så bygningsmassen kan tilpasse sig 
ændringer i organisering, aktivitet og frem-
tidig teknisk udvikling mange år fremover. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toilet-/baderummets udformning kan være 
med til at sikre, at fremtidige patientkrav 
og organisering af nye arbejdsprocesser 
kan imødekommes uden større ombygnin-
ger og renoveringer. 
Når ensengsstue og toilet-/baderum ligger i 
direkte forbindelse med hinanden, kan ar-
bejdsfunktionerne revurderes, og nogle 
pladskrævende funktioner med krav om 
loftlift kan f.eks. foregå på sengestuen.   
En undersøgelse fra Norge viser, at hvor 
man tidligere havde problemer med for små 
toilet-/baderum, er man nu i en fase med 
alt for store rum.   
 

6.1 Fremtidssikring 
Det er vigtigt, at der bygges med henblik 
på forandring. Større byggeprojekter har en 
varighed på op til 10-12 år, og det kan der-
for allerede undervejs i byggeperioden væ-
re nødvendigt at ændre på indretning mv. 
Mock-up og simulationer kan bruges til at 
afprøve rumindretning og udstyr og dermed 
medvirke til at fremtidssikre toilet-
/baderum. Samtidig kan en mock-up visua-
lisere arbejdsgange og arbejdsmiljørelate-
rede problemstillinger og dermed medvirke 
til at optimere personale- og patientsikker-
hed.  

For at fremtidssikre kommende projekter 
bør der planlægges med stor grad af gene-
ralitet og fleksibilitet. 

6.1.1 Generalitet 

Generalitet betyder, at de bygningsmæssi-
ge rammer kan anvendes til forskellige 
formål efter behov. Det kan dreje sig om 
ADL (Activity of daily living) træning, 
sårpleje og andet. 
Det kan være indretning med høj grad af 
standardrum. Ens toilet-/baderum med ens 
indretning letter og effektiviserer arbejds-
gangene for personalet og øger patientsik-
kerheden.  
 

6.1.2 Fleksibilitet 

Fleksibilitet betyder, at toilet/baderummet 
kan ombygges i takt med ændrede behov. 
 
Pladsbehov afhænger af patienternes funk-
tionsniveau, hvilke funktioner der skal fore-
gå i rummet, og hvilke arbejdsmetoder in-
klusiv hjælpemidler der skal anvendes.  
Uanset hvilke forudsætninger der opstilles, 
skal de tre arbejdsstationer håndvask – 
toilet - brus kunne fungere, og deres ind-
byrdes placering vil være bekostelige at 
ændre.  
Det er derfor vigtigt, at rummet tilgodeser 
de situationer, hvor behovet kræver plads 
til, at personale kan hjælpe patienter med 
deres hygiejne. Toilet-/baderum anbefales 
indrettet, så der er plads til 2 hjælpere ved 
alle tre arbejdsstationer. 
 
Ændringer i kommende brugsmønstre kræ-
ver, at det er muligt at tilføje nye installati-
oner og renovere og udskifte installationer 
som et led i den løbende vedligeholdelse, 
uden at der skal foretages større byg-
ningsmæssige ændringer.  
Tekniske installationer skal placeres, så 
principperne omkring generalitet og fleksi-
bilitet kan udføres i praksis.  

FOKUS 
• Arbejde med mock-up kan optimere 

planlægningsarbejdet 
• Toilet-/baderum skal konstrueres, så 

det er fremtidssikret og indrettet ud 
fra principperne om generalitet og 
fleksibilitet 



DESIGNGUIDE FOR HOSPITALSBYGGERI I REGION MIDTJYLLAND, Toilet/bad tilknyttet somatisk sengestue 
 

 

 
 
 - 13 - 

7  SIKKERHED 
Sikkerhed kan inddeles i to kategorier – 
patientsikkerhed og personalesikkerhed. I 
mange tilfælde er disse sammenfaldende, 
men beskrives i det følgende hver for sig, 
idet perspektiverne for vurdering af sikker-
heden er forskellige.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilsigtede hændelser indberettet til Dansk 
Patient-Sikkerheds-Database i 2010 viste, 
at 9 % af indberetningerne omhandlede 
fald, der hyppigst forekommer på senge-
stue og badeværelse.  
 
I en amerikansk rapport fra Center for 
Health Design har man følgende anbefalin-
ger for forebyggelse af patientfald: 
• Design af en afdeling som helhed samt 

design og indretning af patientstuer og 
badeværelser 

• Selve interiøret, herunder gulvbelæg-
ning, møblement og senge samt foran-
staltninger, der gør det mere sikkert at 
bevæge sig rundt, f.eks. håndlister og 
håndgreb 

• Sansemæssige karakteristika i omgivel-
serne, herunder lysforhold både dag og 
nat, farvekontraster og støjreduktion 

• Selve brugen af de fysiske rammer, 
herunder risici ved våde gulve eller rod i 
patientens omgivelser  

 

7.1 Farver 
Farvesætning kan have en positiv indflydel-
se på patienternes og personalets trivsel. 
Derudover kan farver medvirke til at forme 
og definere selve rummet, samt hjælpe 
med at svagtseende personer kan orientere 
sig. 
 
Forskning viser, at det er lettere for svagt-
seende at orientere sig, hvis lofter, vægge, 
gulve og døre adskiller sig tydeligt fra hin-
anden i farve. Gulve i tilstødende rum bør 
have nogenlunde samme lyshed, idet stor 
lysforskel eller markant mønster for svagt-
seende og demente kan opfattes som ni-
veauspring eller huller. 
Farvevalget i rummet kan desuden medvir-
ke til at fremhæve inventar. Det anbefales, 
at der arbejdes med kontrastfarver på in-
ventar eller inventarets omgivelser af hen-
syn til patientens orienteringsmuligheder, 
adfærd og sikkerhed.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 FOKUS 
• Det anbefales at arbejde med flest 

mulige standardrum/identiske rum 
• Det anbefales at arbejde med kon-

trastfarver på og omkring inventar 
• Den nødvendige plads afhænger af 

funktioner, arbejdsmetoder og hjæl-
pe-midler knyttet til de tre områder: 
håndvask, toilet og brus for både den 
plejekrævende og selvhjulpne køre-
stolsbruger 

• Der anbefales akustikloft 
• Der skal være godt arbejdslys 
• Gulv skal være skridsikkert, R 10. 
• Der skal fokus på støtte-

greb/håndlister og disses placering 
som tryghed for patienten 

• Erfaringer fra tilgængelig viden som 
arbejdspladsvurderinger, arbejds-
ulykker, patientfald, mock-up og nye 
undersøgelser anbefales inddraget  
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7.2 Loftlifte 

Rumdækkende loftlifte er et vigtigt element 
i forhold til både patient- og personalesik-
kerhed.  
Når sengestuer med direkte adgang til toi-
let-/baderum har etableret loftlifte kan alle 
liftfunktioner f.eks. fra stol til toilet-
/badestol foregå på sengestuen og derved 
fjerne behovet for loftlift i toilet-
/baderummet. 

7.3 Patientsikkerhed 
Den største sikkerhedsrisiko for patienten i 
toilet-/baderummet er risikoen for at falde. 
Årsagerne til fald er komplekse, og mange 
faktorer spiller ind, når patienten skal be-
væge sig fra seng til toilet-/baderum.  
Skridsikker gulvbelægning, støttegreb, ma-
nøvreareal, tilgængelighed og størrelsen på 
rummet er væsentlige områder i forhold til 
at forebygge patientfald. 
 

7.3.1 Støjniveau 

Det er vigtigt at opnå så lavt et støjniveau 
som muligt. For personalet betyder det fær-
re distraherende faktorer, hvilket mindsker 
følelsen af irritabilitet, træthed og stress. 
Det mindsker så risikoen for forglemmelser, 
misforståelser og kommunikationsbrist, der 
kan føre til fejl. 
Støjniveauet på toilet-/baderum er præget 
af høj efterklangstid på grund af de hårde 
materialer som fliser, porcelæn og metal. 
Den væsentligste støjdæmpning opnås ved 
at bruge lyddæmpende loftsbeklædning - se 
også afsnit om indeklima. 

 

7.3.2 Gulvareal 

Ved indretning af toilet-/baderum vil et til-
strækkeligt gulvareal medvirke til at sikre 
hensigtsmæssige og logiske arbejdsrutiner.  
 
 
 

 

 
 
Definitionen af et tilstrækkeligt gulvareal 
knytter sig især til funktionerne ved hånd-
vask, toilet og brus set i forhold til patien-
tens funktionsniveau.  
Dette udgør grundlaget for at beregne den 
nødvendige plads til personalet, som skal 
hjælpe patienten. Gulvarealet vil også af-
hænge af udstyr, hjælpemidler og arbejds-
metoder.  
Man skal være opmærksom på, at den sto-
re, tunge patient vil kræve ekstra plads på 
grund af større hjælpemidler og vil desuden 
øge vægtbelastningen på inventaret. 
 
Patienternes faldrisiko er størst i området 
mellem seng og stol (på sengestuen), samt 
seng og toilet. Det skyldes, at det er i de 
områder, patienterne primært bevæger sig. 
I forhold til patientsikkerhed er det derfor 
vigtigt at overveje brugen af materialer, 
udstyr, farver og belysning, så de ikke 
fremprovokerer faldulykker. 
Gulvbelægning skal være skridsikker med 
en anbefalet ruhed R10, og der skal være 
en god almen belysning med god farvegen-
givelse. Det kan være en fordel med kon-
trastfarver ved toiletsæde, sæbedispenser, 
håndvask støttegreb/håndlister mv. 
 
 
 

Loftlift på sengestue, Regionshospitalet Viborg 
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Støttegreb/håndlister anbefales at være 
runde for at sikre et godt greb. Gulvet skal 
være uden niveauspring og med fald på 
maks. 2 grader. 
 

7.4 Personalesikkerhed 
Personalets sikkerhed i toilet-/baderum 
hænger sammen med de forhold, der også 
sikrer patienten en god sikkerhed. F.eks. 
mindsker standardiserede rum risikoen for 
at personalet laver fejl, da det giver en 
større tryghed og genkendelighed for per-
sonalet, og dermed større tryghed for pati-
enten. Ved planlægningen af toilet-
/baderum anbefales det at inddrage erfa-
ringer fra arbejdspladsvurdering, utilsigtede 
hændelser og arbejdsulykker fra tilsvarende 
byggerier, ligesom der kan udføres mock-
up af rummet. 
 
I forhold til at undgå uhensigtsmæssige 
ergonomiske belastninger skal det sikres, at 
der er tilstrækkelig plads samt en hen-
sigtsmæssig indretning, så personalet kan 
udføre forflytnings- og plejeopgaver for-
svarligt. Jo mindre toilet-/baderum, jo stør-
re risiko for uhensigtsmæssige arbejdsstil-
linger. 
 
Ved at opsætte støttegreb/håndlister til 
patienten, kan faldrisikoen reduceres. Der-
med reduceres risikoen for, at personalet 
ser sig nødsaget til at gribe ud efter patien-
ten. Udstyr, som f.eks. højdejusterbare 
toilet-/badestole med kip, kan reducere 
foroverbøjede og roterede arbejdsstillinger 
og nedsætter dermed risikoen for arbejds-
skader. 
 
Godt arbejdslys med god farvegengivelse 
giver en større sikkerhed for personalet. Se 
afsnit om indeklima. 
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8  HYGIEJNE 
For at reducere smittespredning er det vig-
tigt at inddrage infektionshygiejniske 
aspekter i indretningen. Dette kan gøres 
ved adfærdsregulerende indretning for både 
personale og patienter, og ved at tage hen-
syn til rengøringsvenlighed ved valg af in-
ventar, materialer, installationer og diverse 
udstyr. Manglefuld rengøring kan ud over 
smitterisiko medvirke til skimmelsvamp i 
toilet/baderummet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1 Overflader 

Lofter, vægge og gulvbelægning skal være 
slidstærke og kunne tåle egnede rengø-
ringsmidler og desinfektionsmidler, som 
anvendes i Danmark. Overfladerne skal 
være glatte og lette at rengøre.  

Gulvbelægningen skal kombinere rengø-
ringsvenlighed med skridsikkerhed og an-
befales med hulkel. 
Områderne omkring vask, spejl og bruser 
stiller større krav til rengøringsvenlighed 
end de øvrige flader i rummet.  
 

8.2 Installationer 
Installationer placeres så vidt muligt skjul-
te, men så vedligehold og udskiftning kan 
ske på forsvarlig vis og efter forskrifterne. 
Gulvafløb anbefales at være rundt og udført 
med let aftagelig rist, så der er let adgang 
til rensning/rengøring af vandlås. 
 
Såfremt der er vindueskarm anbefales den-
ne at være skrå, så den ikke bliver brugt til 
opbevaringsplads eller frasætning. Hvis der 
forefindes radiator i baderum skal den kun-
ne tåle daglig rengøring med vand/sæbe og 
desinfektion med egnede desinfektionsmid-
ler.  
 

8.3 Udstyr & inventar 
Udstyr skal kunne tåle regelmæssig rengø-
ring og kunne desinficeres. 
For alt inventar gælder, at der anbefales 
vaskbare, glatte og rengøringsvenlige over-
flader, som tåler desinfektion. Af hensyn til 
rengøring anbefales så få genstande som 
muligt placeres på gulvet.  
 

8.3.1 Håndvask 

Håndhygiejne på et hospital er yderst vig-
tig, da overførslen af smitte ofte sker via de 
bakterier, der sætter sig på hænder ved 
berøring af personer og genstande. Derfor 
skal der ved håndvasken være det nødven-
dige håndhygiejneudstyr, såsom flydende 
sæbe, desinfektionsmiddel, engangshånd-
klæder og handsker. 
 
 
 

FOKUS 
• Lofter, gulve og vægge skal være 

slidstærke og kunne tåle hyppig ren-
gøring 

• Gulv anbefales med hulkel 
• Installationer anbefales skjulte, dog 

med mulighed for forsvarligt vedlige-
hold og udskiftning 

• Gulvafløb skal være nemt at rengøre. 
• Alt inventar, materiel og udstyr skal 

være rengøringsvenligt, kunne tåle 
egnede desinfektionsmidler og have 
så få vandrette flader som muligt 

• Håndvask skal være uden bundprop 
og overløbshul. Afløb anbefales for-
skudt fra vandstråle. Ved håndvask 
skal forefindes alt nødvendigt udstyr 
til håndhygiejne. 

• Spejl anbefales indbygget i væg 
• Væghængt toilet anbefales. 
• Rengøringsvenlig bruser med bruse-

slange på 2 m anbefales 
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Spejl anbefales at være indbygget i væg, 
med fugning mellem spejl og væg.  
 
Sæbe- og spritdispenser ophænges, så 
eventuelt dryp rammer drypbakke eller 
håndvask, hvorved gulvet ikke beskadiges. 
 
Engangshåndklæder bruges ved håndvask 
og placeres tæt på håndvask og affalds-
kurv.  
Eventuelt flytbart affaldsstativ placeres 
mellem håndvask og toilet. 
 
Håndvask skal være uden bundprop og 
overløbshul. Fastmonteret håndvask fuges 
mellem håndvask og væg. 
Vandarmatur anbefales at være rengørings-
venligt med nemt aftagelige perlatorer for 
afkalkning og rengøring. For at undgå at 
bakterier hvirvles op fra afløbet, anbefales 
en håndvask, hvor vandet fra blandingsbat-
teriet rammer forskudt for afløbet.  
 

8.3.2 Toilet og toiletrulleholder 

Af rengøringsmæssige hensyn anbefales et 
væghængt toilet.  
Det anbefales, at toiletrulleholderen place-
res på armstøtten. 
 

8.3.3 Bruser 

Bruserslange skal være glat og øvrige over-
flader på brusehoved, armatur og bruse-
stang skal være rengøringsvenlige. Af hen-
syn til fleksibiliteten anbefales bruseslange 
med en længde på 2 m. 
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9  INVENTAR  
 
 
Følgende afsnit er en liste over det inventar 
og udstyr, der anbefales plads til i et toilet-
/baderum. De angivne dimensioner er af-
hængige af model og fabrikat. 
 

9.1 Fast inventar 

 

Affaldskurv - Væghængt affaldskurv pla-
ceres under engangs håndklæder i højden 
ca. 60 cm over gulv. 
 
Armstøtte ved toilet - Skal være opklap-
pelige og kunne monteres på begge sider af 
toilettet med ca. 60 cm mellem grebene og 
90 cm lange.   
Toiletpapirsholder placeres tæt ved bruger, 
evt. på armstøtten.  
 
Belysning – Armaturer ved spejl og i loft. 
Generel rumbelysnig på 200 lux samt 200 
lux på ansigtet. Se afsnit om indeklima.  
 
Blandingsbatteri ved håndvask – Bør  
være betjeningsvenligt et-grebs. Skal kun-
ne albuebetjenes. Det anbefales at vand-
stråle lander i vasken, forskudt for afløbet. 
Der skal være god plads til hænderne under 
vandstrålen.  
Håndbruser ved håndvasken er en mulig-
hed, f.eks. til separat hårvask.  
 
Bruseplads - Termostatreguleret armatur 
placeres 70-90 cm over gulvhøjde.  
Brusehoved på lodret brusestang, så bruser 
kan anvendes af både siddende og stående 
brugere. Brusestang, som skal kunne an-
vendes som støttegreb, placeres 90 cm 
over gulvhøjde og op i en højde på mini-
mum 200 cm.  
 
 

 
 
Bruseslange skal være ekstra lang - min. 
200 cm. Slangen skal være glat af hensyn 
til hygiejnen.  
 
Vandrette støttegreb placeres i 90 cm høj-
de. 
 

Engangs-håndklæder - Placeres over af-
faldskurv i højden ca. 120 cm over gulv. 
 
Handskeophæng - Væghængt mellem 
toilet og håndvask. Placeringshøjde er af-
hængig af, hvor mange handsketyper der 
skal stå ovenpå hinanden. 
 
Håndvask - Minimum 60 cm dyb. Hvor der 
foregår hyppig ADL-træning, anbefales 
håndvasken at være elbetjent højdejuster-
bar i højden 75-90 cm. Vandhanen placeres 
forskudt for afløb i vask, så sprøjt fra afløb 
reduceres mest muligt.  
Vask udføres med tilbageført afløb af hen-
syn til kørestolsbrugere. Vask skal være 
uden bundprop og overløbshul, og anbefa-
les at have integreret håndgreb.  
 
 
 
 
 

Opstalt bruseplads 
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Kaldesystem - Patienten og personalet 
skal kunne benytte kaldesystem fra både 
siddende og stående stilling ved toilet, bru-
sebad og håndvask.  
 
Knager - Knager til håndklæder placeres 
ved håndvask og i nærheden af bruser. 
Kroge til dropposer (under 1 cm i diameter) 
placeres ved håndvask, toilet og bruser. 
Knager skal af hygiejniske årsager kun be-
nyttes til midlertidigt ophæng. Knagerne 
kan bidrage til, at dropstativ ikke er nød-
vendigt på toilet-/baderum.  
 
Spejl - Minimum 100 cm højt og placeres 
med underkant 90 cm over gulvhøjde. For 
at tilgodese hygiejnekrav anbefales spejlet 
placeret i niveau med væg med fugning 
mellem spejl og væg. Spejlet skal kunne 
anvendes af både kørestolsbrugere og stå-
ende voksne patienter.  
 
Spritdispenser - Væghængt ved håndvask 
110 cm fra gulv. Placeres over håndvask 
eller dryp-bakke, så dryp på gulv undgås. 
Udseende skal adskille sig fra sæbedispen-
ser. Evt. ekstra spritdispenser ved toilet.  
 

 

 

 

  

 

 

Stikkontakt - Til hårtørrer/barbermaskine. 
Placeres ved håndvask i højden 110 cm 
over gulvet.  
 
Støttegreb/håndlister - Vandrette runde 
støttegreb/håndlister anbefales langs alle 
vægge. Højde 90 cm over gulv. Ved døren 
anbefales lodrette greb. 

Grebene skal være rengøringsvenlige. 
 
Sæbedispenser - Væghængt ved hånd-
vask 110 cm fra gulv. Placeres over hånd-
vask eller drypbakke, så dryp på gulv und-
gås. Udseende skal adskille sig fra spritdi-
spenser. 
 

Toilet - Standardhøjde: 42 cm. Toiletforhø-
jer kan påmonteres. Af hensyn til rengøring 
anbefales væghængt toilet. Toiletsæde skal 
være nemt at afmontere af hensyn til ren-
gøring.  
Der kan evt. placeres spritdispenser ved 
toilettet ekstra håndbruser ved toilettet 
som bidetfunktion.  

 
Toiletpapirsholder - Placeres tæt ved 
bruger og evt. på armstøtten. Højde ca 80 
cm over gulv. 
 

Opstalt håndvask 

 

Opstalt toilet 
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9.2 Udstyr og flytbart inventar, 
efter behov 
 
Afhængigt af patientkategorier må det af-
gøres, hvor meget udstyr der skal være 
plads til  i rummet samtidigt. 
 
Affaldsstativ - Grundmodul ca. 45x45 cm 
med låg. Med hjul. 
 
Badebænk - Maksimalt mål 55x40 cm.  
 
Diverse vogne - Benyttes i begrænset 
omfang når patienten er til stede f.eks. rul-
lebord til sårpleje  
 
Dropstativ - Grundmodul ca. ø 70. Kan 
erstattes af kroge til ophæng ved de tre 
funktioner. 
 
Gangstativ — Grundmodul ca. 70x70 cm 
 
Kørestol - Varianter over mulige kørestole, 
hvor grundmodulet m/patient er: 

Standard kørestol 70x120 cm 
El-kørestol 70x135 cm 
Komfort kørestol 75x145 cm 
Vendediameter ø 200 cm 
 

Lift - I denne guide er loftlifte i toilet-
/baderum fravalgt, da der forudsættes en-
sengsstuer med toilet-/bad, hvor alle lift-
funktioner kan udføres på sengestuen, som 
er udstyret med en rumdækkende loftlift.  
Mobillift kan benyttes, hvis f.eks. patient er 
faldet i toilet-/baderummet. Grundmodul 
ca. 70x125 cm (130x125 med benspred-
ning).  

 
Rollator - Grundmodul ca. 65x80 cm  

Manøvreareal med hjælper ø 140 cm 
 
Snavsetøjsvogn - Grundmodul ca. 65x65 
cm. Med hjul. 
 
 
 

Toilet-/badestol   
Standardmodel 65x95 cm 
Højdejusterbar 57x88-105 cm 
Højdejusterbar avanceret 65x94-152 cm 
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10  PLADSKRAV & 
INDRETNING 

 

 

10.1 Dimensionering  

Når et rum skal planlægges, er det afgø-
rende, at både de pladsmæssige forhold og 
indretningen er tilpasset de funktioner, der 
skal udføres. 
Gode pladsforhold og en hensigtsmæssig 
indretning er med til at sikre mulighed for 
hensigtsmæssige arbejdsforhold, effektive 
arbejdsgange samt at forebygge skader og 
nedslidning for personalet. 
Gode pladsforhold og en hensigtsmæssig 
indretning medfører ligeledes fordele for 
patienten i relation til sikker behandling og 
god pleje.  
 

Der skal således tages højde for både pati-
entens selvhjulpenhed og medarbejdernes 
plads til hensigtsmæssige arbejdsstillinger. 
 
De følgende afsnit beskriver de arealkræ-
vende funktioner og inventar, som definerer 
toilet-/baderummets endelige størrelse. 
Desuden beskriver afsnittet rummets anbe-
falede indretning. 

 

10.2 Toilet  
Det anbefales at placere toilettet overfor 
døråbningen. Det giver bedre manøvre-
ringsmuligheder med kørestol/badestol og 
dermed mindre belastning af personalet.  
Et væghængt toilet letter rengøringen og 
giver dermed bedre hygiejne og mere plads 
til fællesareal ved manøvrering med køre-
stol/badestol.  
Jo større vægtbelastning toilettet kan klare, 
jo mere fleksibilitet i forhold til store, tunge 
patienter. Kummen skal gå så langt ud, at 
en toiletstol kan gå ind over og dække 
kummen. 
 
Afstanden fra forkant af toilet til bagvæg 
skal være 80 cm, for at man kan foretage 
en skrå forflytning. 
 
Ensengsstuer med toilet-/baderum i direkte 
tilknytning giver mulighed for at foretage 
arbejdsprocesser med loftlift på sengestu-
en. I de følgende eksempler indgår der der-
for ikke forflytning med loftlift i toilet-
/baderummet. 
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10.2.1 Arbejdsareal ved toilet 

 

 

 
 
Den skrå forflytning af den plejekræven-
de patient. Afstand fra toilet til væg skal 
være min. 90 cm på begge sider, for at der 
kan forflyttes fra to sider. 
 

Den frontale forflytning af den pleje-
krævende patient kræver et friareal på 60 
cm på hver side af toilettet til både passage 
og arbejde. Friplads foran toilet til kørestol 
med hjælper kræver min. 175 cm. (kørestol 
120 cm, hjælper 75 cm, minus fællesareal 
20 cm) 
 
Den vinkelrette forflytning af den pleje-
krævende patient kræver et friareal på 85 
cm på hver side af toilettet.  
 
Friplads foran toilet til kørestol med hjælper 
kræver min. 135 cm. Kørestol 75 cm og 
passage 60 cm.  
 
Det samlede pladskrav, for at alle tre for-
flytninger kan foregå, er 215x255 cm. 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Arbejdsareal ved frontal forflytning 

 

Arbejdsareal ved vinkelret forflytning 

 

Arbejdsareal ved skrå forflytning 
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10.3 Håndvask 

 

 
 
Håndvaske findes i flere varianter, og val-
get skal ses i forhold til målgruppen og 
dens funktionsniveau. I dette tilfælde er 
målgruppen en kørestolsbruger med plads 
til 2 hjælpere. 
 

10.3.1 Arbejdsareal ved håndvask 

Håndvasken skal være minimum 60 cm i 
dybden (fra forkant til bagvæg), fordi køre-
stol/badestol skal kunne komme ind under 
håndvasken.  
Af hensyn til kørestolsbrugerens ben anbe-
fales vandlås ikke placeret direkte under 
afløbshul, og afløbet skal være trukket til-
bage til væggen. 
Det anbefales at håndvasken er højderegu-
lerbar (75-90 cm)med elbetjening. Dette 
forbedrer bl.a. mulighederne for at gen-
nemføre ADL træning (Activity of daily li-
ving).  
Sidejusterbar håndvask øger rummets flek-
sibilitet, men giver samtidig rengørings-
mæssige problemer og anbefales derfor kun 
i særlige tilfælde. 
 

For at fremme patientens mulighed for at 
være selvhjulpen, anbefales håndvask med 
håndgreb. 
For at give plads til to hjælpere ved hånd-
vasken skal der være 60 cm på hver side. 
Disse afstande fremkommer ved at trække 
”fællesareal” under vask på 15 cm fra 
pladskravet for let arbejde på 75 cm. 
Friplads på 135 cm foran håndvask frem-
kommer ved at kørestol og hjælper tilsam-
men fylder 175 cm. Herfra trækkes ”fælles-
areal” under håndvask på 40 cm. 
 

10.4 Bruseplads 
 

 

 

10.4.1 Arbejdsareal ved højde-
justerbare toilet-/badestole 

En toilet-/badestol anvendes til den pleje-
krævende patient. I mock-up er afprøvet en 
model, der er højdejusterbar med kip og 
eldrevet. Det betyder, at den foroverbøjede 
arbejdsstilling er reduceret så meget, at 65 
cm er tilstrækkelig til hjælperne på hver 
side. 
 

Arbejdsareal ved håndvask 

 

Arbejdsareal ved højdejusterbar badestol 
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Hvis der anvendes toilet-/badestol som ikke 
er højdejusterbar, skal der beregnes min. 
75 cm på hver side frem for de viste 65 cm. 
Passage for en person er min. 50 cm.  
 

10.4.2 Badebænk 

Badebænk benyttes til den delvist selv-
hjulpne patient. Nogle patienter finder 
tryghed ved at sidde på badebænken, når 
den er placeret i et hjørne. Støttegreb kan 
yderligere medvirke til at øge trygheden. 
Brusestang kan også fungere som støtte-
greb (stiller krav til fastgørelse). I forbin-
delse med brusepladsen må der ikke være 
niveauspring i gulvet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.5 Adgangsforhold 

 
 
 
Døråbningen fra sengestue til toilet-
/baderummet skal være så bred, at en pa-
tient med rollator og én hjælper kan kom-
me igennem. Det forudsættes, at hjælperen 
går skråt bagved patienten. Dermed er det 
samlede behov for fri bredde 105cm (rolla-
tor 65 cm og hjælper 40 cm) . 
 
Adgang til toilet-/baderummet skal være 
niveaufri.  
 
Døren anbefales som en skydedør af plads-
hensyn. Desuden anbefales automatik af 
hensyn til hygiejne.  
 
Trykknap til døråbner placeres på væg i 
dørens åbningsside. Trykknap skal kunne 
albuebetjenes og være placeret i højden 
90-110 cm over gulv.  
 
Af hensyn til patientens sikkerhed er det 
vigtigt, at døren kan tvangsåbnes.  
 
Døren kan være farvet eller påsat ikon for 
let genkendelighed. 
 

Opstalt af adgangsdør til toilet/bad 



DESIGNGUIDE FOR HOSPITALSBYGGERI I REGION MIDTJYLLAND, Toilet/bad tilknyttet somatisk sengestue 
 

 

 
 
 - 25 - 

10.6 Eksempel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
Skitsen af toilet/baderum på 6,5 m2 er et 
eksempel på, hvordan toilet/baderum kan 
indrettes, så personalets arbejdsarealer 
tilgodeses, samtidig med at den selvhjulpne 
patients behov støttes.  
 
I eksemplet er der sikret plads til personale 
på begge sider af håndvasken, toilettet og 
brus.  
Patientens mulighed for selvhjulpenhed er 
understøttet ved at minimere gulvarealet 
og montere greb langs væggene. På begge 
sider af døren er der vist lodrette 
støttegreb. Desuden er der vist håndvask 
med frontgreb og et opklappeligt greb til 
brug efter behov. Er der behov for plads til 
hjælper, klappes håndgrebet op.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Håndgrebene fremmer patientens mulighed 
for selv at rejse sig eller flytte sig fra toilet 
til håndvask. For at patienten kan nå bøjlen 
på håndvasken fra toilettet, må afstanden 
mellem toilet og håndvask være max. 70 
cm.    
 
Toilettet er vist som hængetoilet 80 cm i 
dybden og med 90 cm lange armstøtter. 
Det viste inventar er eksempler, hvor de 
anbefalede funktioner kan opnås. 

Eksempel på toilet/baderum 
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11  KILDEMATERIALE 
Kildefortegnelsen er en liste over anvendt litteratur, anvisninger, standarder m.v. Listen er 
ikke udtømmende, og der kan derfor være yderligere materiale og lovkrav, der skal undersø-
ges og overholdes i forbindelse med design af toilet/baderummet. 
Ud over de viste kilder har designguiden brugt viden fra regionens tidligere og igangværende 
hospitalsbyggeprojekter. 
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