
Et hospital skal ikke være en labyrint 

"Er det her 03C?", spørger en tydeligt frustreret kvinde ved en døråbning på 
Hillerød Hospital.  

Problemet med at finde rundt i offentlige bygninger er i dag så stort, at det er 
blevet et forskningsområde i sin egen ret. I Danmark er vi dog bagud og det på 
trods af et veritabelt hospitalsbyggeboom.  

Der mangler viden om, hvorfor besøgende, patienter og personale farer vild, og 
hvad man helt konkret kan gøre ved det.  

Disse spørgsmål forsøger et forskningsprojekt "Wayfinding-fejl på danske 
hospitaler" at give svar på. Først og fremmest ved at "skygge" patienter (med 
deres samtykke) på deres rejse fra hjemmet til hospitalsafdelingen.  

Forskningsprojektet vil som noget nyt inddrage teorier baseret på erfaringer fra 
flykatastrofer og hverdagsulykker. Disse hændelser giver vigtige fingerpeg om, 
hvor mennesker begår fejl og ikke mindst, hvorfor omgivelserne er en 
medvirkende årsag.  

Resultaterne af forskningsprojektet samles i en letlæselig vejledning målrettet 
bygherrer, rådgivere og arkitekter. For hver fejltype vil man i vejledningen kunne 
finde forslag til, hvordan omgivelser, skiltning og kommunikation forbedres.  

En wayfindingfejl kan spænde fra noget ganske banalt til noget dybt komplekst. 
Mange vil kunne nikke genkendende til det klassiske scenarie, hvor patienten 
træder ind i et rum for at tale med lægen og træder ud på hospitalsgangen igen 
ude af stand til at huske, hvilken retning han kom fra. Når hospitalsgangene ser 
ens ud i begge retninger er risikoen for at gå forkert stor. 

I andre tilfælde er det vanskeligt at pege på en enkelt årsag. For eksempel farer 
man lettere vild, når bygningens grundplan set udefra ikke stemmer overens med 
den indvendige indretning. Når man træder indenfor bliver ens mentale kort så at 
sige revet itu.  

Økonomisk set er det værd at bygge wayfinding-venlige hospitaler. Forskerne 
Arthur og Passini vurderede allerede i 1990erne, at det koster hospitaler millioner 
om året i skjulte udgifter, når folk ikke kan finde vej på hospitalerne. Heri indgår 
tabte personaletimer brugt på at vise vej, øget fejlmedicinering ved afbrydelser, 
udgifter til aflyste og forsinkede konsultationer, ombygninger og udskiftning af 
skiltesystemer.  

Utallige undersøgelser bekræfter, at ulogiske og uoverskuelige hospitaler gør 
patienter og besøgende stressede og efterlader dem med følelsen af at have 
mistet kontrollen. Denne tilstand er ikke befordrende, når de efterfølgende skal 
modtage fysisk og psykisk krævende behandlinger.  

Partnerne i erhvervs-ph.d.projektet er Arkitektskolen, COWI A/S og ph.d.-
studerende Tanja Thøgersen. Projektet løber over 3 år fra 2013.  


