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Notat

Projekt ”Lys i Psykiatrien”
1. Resume
Rapporten Lys i Psykiatrien udarbejdet af Syddansk Sundhedsinnovation(se bilag) påviser, at der er
en række positive effekter ved integration af dynamiske lysanlæg.
Rapporten påviser blandt andet, at dags- og kunstigt lys er med til at:
• Sænke stressniveauet blandt medarbejdere og patienter og nedtrappe
konfliktniveauet på afdelingerne
• Accelerere psykiatriske patienters helbredelsesproces
• Sænke fejlprocenter i medarbejdernes arbejde
• Skabe et bedre arbejdsmiljø
• Skabe en bedre oplevelse for hospitalets brugere – patienter og pårørende – som ofte
får en positiv afsmitning på patienternes motivation i behandlingsforløbet.
Effekterne som følge af lysanlæggene er interessante eftersom det ikke kun er den enkelte patient
som oplever større velbehag, men ligeledes personalet på de psykiatriske afdelinger får udbytte af
lysanlæggene. Erfaringer viser, at sygefraværet kan nedbringes som følge af lysanlæggene.
Psykiatrien i Region Syddanmark ønsker derfor, som de første i Danmark, at integrere intelligente
lysanlæg i fuld skala på døgnafsnit i forbindelse med opførelsen af de nye sygehusbyggerier i
psykiatrien i Region Syddanmark og parallelt hermed gennemføre et større forsknings- og
udviklingsprojekt om Lys i psykiatrien.
Det forventes at koste Region Syddanmark 20 mio. kr. at gennemføre projekt ”Lys i psykiatrien”. De 15
mio. kr. forventes at, blive dækket af afsatte anlægsbevilliger til opførelse af de store døgnfunktioner.
De resterende 5 mio. kr. skal findes indenfor psykiatriens udviklingsmidler.
Region Syddanmark kan høste adskillige fordele ved etablering af projekt ”Lys i psykiatrien”, da der,
udover at dokumentere effekter, kan indgås samarbejde med mange forskellige parter om projektet.
Fordelene er følgende:
• Offentlig/privat samarbejde: Adskillige parter har tilkendegivet deres interesse for deltagelse i
projektet – heriblandt AAU(post. doc.), Philips og Designskolen i Kolding.
• Innovation: Ved at indgå i samarbejde med forskellige parter om dokumentation og udvikling
tager Region Syddanmark en innovativ tilgang til projektet og bidrager til udvikling af nye
produkter. Heriblandt sikrer den forskningsmæssig vinkel på projektet at der indsamles
evidensbaseret dokumentation som vil kunne anvendes fremadrettet i andre
udviklingsprojekter.
• Branding: Region Syddanmark kan også med dette projekt brande sig som forgangsregion i
forhold til offentligt/privat samarbejde. Samt som den første region, der integrerer

•
•

•

intelligent/dynamisk lys på alle døgnmatrikler til gavn for alle patienter og personale i
psykiatrien.
Samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation: Projektet fordrer til samarbejde med
regionale udviklingsinstitutioner – heriblandt i forbindelse med produktudvikling.
Samarbejde med sociale døgninstitutioner: Projektets resultater vil kunne overføres til de
sociale døgninstitutioner i regionen, hvorfor et samarbejde med disse også vil indgå i
projektet.
Forskning/udvikling: I Danmark er der mulighed for at udføre ”real world research”, da der er
adgang til sygehusene. Der er ikke mange lande, hvor dette er muligt, hvorfor dette projekt vil
tiltrække opmærksomhed fra forskningsverdenen.

Dette notat vil nærmere beskrive baggrund for og indhold af projektet.

2. Lys – effekter og baggrund for projekt
Dagslys er vigtigt for alle, der opholder sig på et sygehus - uanset om de arbejder eller er indlagt på
stedet. Undersøgelser viser, at medarbejdere samt patienter oplever et stort ubehag, når de er tvunget
til at opholde sig eller arbejde i rum uden adgang til dagslys.
I den forbindelse er det dokumenteret, at patienter med adgang til dagslys og sydvendte værelser
bliver udskrevet tidligere, og oplever færre smerter(dermed lavere medicinforbrug). Ydermere viser
undersøgelser, at adgang til både kunstigt lys og dagslys har stor betydning for personalets
velbefindende og effektivitet.
De dynamiske lysanlæg er blevet testet på forskellige afdelinger på det somatiske sygehus, men er
endnu ikke testet i stor skala på psykiatriske sygehuse. På baggrund af de positive testresultater fra
somatikken, forventes det, at dynamisk lys ligeledes har en positiv effekt i psykiatrien - og måske
endda større. Dette begrundes med, at mange psykiatriske patienter er karakteriseret ved, at lide af
søvnforstyrrelser som følge af deres diagnose. Derfor ser psykiatrien integration af lysanlæg som et
særlig vigtigt element i regulering af døgnrytme samt som et terapeutisk element i patienternes
behandling.
Med udgangspunkt i forventningen om, at dynamisk lys har en positiv virkning på patienter samt
medarbejdere, ønskes det at etablere projekt ”Lys i Psykiatrien”, der skal integrere dynamisk lys i
psykiatriens bygninger, udvikle nye løsninger i behandlingsøjemed og dokumentere effekterne
gennem et forskningsprojekt. Projektet vil i de følgende afsnit blive udfoldet.

2a. Etablering af en grundpakke med fokus på døgnrytmelys
Generelt har adgang til dagslys og en intensiv lyskilde en mærkbar effekt på patienternes humør og
deres døgnrytme. En god døgnrytme med søvn og en mere positiv oplevelse af dagen, skaber en
positiv spiral i patientens behandlingsforløb.
Mange psykisk syge har problemer med døgnrytme som følge af søvnforstyrrelser, hvilket døgnrytme
lys kan afhjælpe. Ved at regulere patienternes døgnrytme giver det roligere patienter – og derved
mindre tvang, et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne samt færre sengedage, hvor patienten ikke kan
overskue at stå ud af sengen.
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Det er vigtigt at holde for øje, at det er bevist, at dagslys har en positiv effekt på psykisk syges
velbefindende, men det er sværere at påvise en direkte effekt af det kunstige (dags)lys. Det er derfor
vigtigt, at undersøge effekten af kunstigt lys og om den har en lige så stor virkning på patienterne som
dagslys.
Tidligere studier foretaget i udlandet viser at dagslys kan have en effekt på psykiatriske patienter:
Diagnose
Demens

ADHD

Angst

Depression

Bipolar-depression

Skizofreni

Dagslysets virkning
Høj lysintensitet om dagen har en positiv
betydning for forholdet mellem aktivitetsniveau
og ro i løbet af døgnet.
Omkring 75 pct. af ADHD patienter har
problemer med søvnløshed, hvor det er bevist at
morgenlys har en effekt.
Stimulering af søvnrytmen er relevant for
patienter med angstlidelser, da stress og angst er
søvnens modsætninger.
Naturligt lys og kunstigt lys har en gavnlig effekt
på patienter med depression. Lys med
forholdsvis lav intensitet, givet tidligt om
morgenen, forbedrer hurtigt depressives humør.
Ligeledes giver stærk lyspåvirkning om dagen en
oplevelse af at den anti-depressive medicin
begynder at virke tidligere. Nogle undersøgelser
konkluderer at lysterapi har samme effekt som
behandling med anti-depressiv medicin.
Særligt om morgenen oplever patienter med
bipolar-depression en effekt af lysterapi.
Undersøgelser viser, at patienter i sydvendte
patientstuer har kortere hospitalsophold i forhold
til patienter med samme diagnose, der er indlagt
på nordvendte patientstuer.
Behandling af søvnløshed gennem lysterapi har
en positiv effekt på patienternes søvnkvalitet,
men også i kraft af færre selvskadende
symptomer.
Effekterne af dynamisk lys. Kilde: Lys i Psykiatrien

Der er forskningsmæssig evidens for at eksponering af dagslys har en positiv virkning på psykiatriske
patienters velbefindende. Derfor er det vigtigt at få testet dynamiske lysanlæg i psykiatrien da de
kopierer dagslys og dermed har et stort potentiale for at gøre opholdet på de psykiatriske afdelinger
mere behagelige og sågar kortere for patienterne. I forbindelse med døgnrytmelys er det ligeledes
vigtigt at fokusere på personalets døgnrytme. Derfor vil det være interessant at fokusere på hvornår
personalet skal eksponeres for kunstig belysning således, at det understøtter deres døgnrytme og
hvilke effekter dette har.
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På baggrund af den eksisterende viden omkring lysenes effekter i psykiatrien implementeres
lysanlæggene i første omgang i vagtrum og sengestuer i de tre store døgnfunktioner i Middelfart,
Aabenraa og Esbjerg. Post. doc. projektets resultater baseres på viden indsamlet i de tre psykiatriske
sygehuse. Erfaringerne fra forskningsprojektet kan senere anvendes i forbindelse med integration af
dynamisk lys i Nyt OUH og Vejle.
Psykiatriens anlægssekretariat har etableret et samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation om
rådgivning i forbindelse med indkøb og opsætning af grundpakken i de første 3 byggeprojekter.
2b. Udvikling af terapeutisk lys
Forskellen på døgnrytmelys(tofarvet) og terapeutisk(flerfarvet) lys er hovedsageligt måden hvorpå
lyset bruges. Døgnrytmelys har til formål at regulere døgnrytmen, hvor imod terapeutisk lys kan
anvendes direkte i behandlingsøjemed. Det terapeutiske lys kan have en beroligende eller
opkvikkende effekt på patienterne, hvorfor det vil være interessant at undersøge hvilken effekt farvet
lys, som en del af behandlingen/terapien, har på patienternes velbefindende.
Der er begrænset dokumentation for effekterne af det terapeutiske lys, hvorfor det giver anledning til
at teste effekterne af det flerfarvede lysanlæg. Der hersker en formodning om, at de flerfarvede
lysanlæg kan anvendes som del af terapiforløbene og derfor har en anden funktion end døgnrytmelys.
Der skal derfor sættes innovationsprojekter i gang, der skal udvikle løsninger til særlige centrale rum i
psykiatrien i behandlingssammenhæng, som samtalerum, aktivitetsrum, ECT-rummene,
modtagelserne mv. Det skal ske i samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation, private aktører
som f.eks. Philips, og andre leverandører, samt f.eks. Designskolen i Kolding.

2c. Forskningsprojekt
Der er begrænset systematisk indsamlet viden om lys i psykiatrien. Derfor etableres et
forskningsprojekt der skal følge integrationen af grundpakken vedrørende døgnrytmelys og udvikling
af løsninger vedrørende terapeutisk lys i psykiatrien.
Med udgangspunkt i de konstaterede positive effekter af lysanlæg, ses det som en oplagt mulighed for
Region Syddanmark at etablere et forskningsprojekt. Projektet har blandt andet til hensigt, at
dokumentere de konkrete effekter, der opnås ved disse lysanlæg i psykiatriens bygninger.
Psykiatriens anlægssekretariat har derfor etableret et samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation
om hhv. rådgivning og forskning i forhold til udvikling og test af lysanlæggene i Region Syddanmark.
I denne forbindelse lægges der op til via Syddansk Sundhedsinnovation at gennemføre et post. doc.
forskningsprojekt forestået af en Phd-kandidat, der har udarbejdet et Phd-projekt vedrørende lys på
fremtidens sengestue og i samarbejde med en række universiteter i landet og Sverige, private aktører
og uddannelsesinstitutioner i regionen.
Region Syddanmark vil dermed være den første i Danmark til at tage skridtet mod undersøgelse af
dynamiske lysanlæg. Ved at etablere evalueringen som et forskningsprojekt i form af et post. doc.
projekt medvirker Region Syddanmark til skabelse af innovation og evidensbaseret viden, som kan
anvendes i forbindelse med andre psykiatriske sygehusbyggerier i regionen (Vejle og NytOUH) og
Danmark.
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3. Organisation
Projektgruppen til projekt ”Lys i psykiatrien” består af et tværfagligt samarbejde mellem psykiatriens
anlægssekretariat, Syddansk Sundhedsinnovation og Aalborg Universitet. Projektgruppen refererer til
psykiatriledelsen.
Psykiatriudvalget vil løbende blive informeret om status og resultater gennem hele projektforløbet.
Syddansk Sundhedsinnovation og Aalborg Universitet er tætte samarbejdspartnere i projektforløbet –
dette både på udviklings-, rådgiver- og udførersiden. I forbindelse med projektet er det muligt at
produktudvikle, hvorfor et løbende samarbejde med Designskolen i Kolding vil være oplagt. Her kunne
et samarbejde være interessant i forbindelse med designfagligt udviklingsarbejde til f.eks lyskoncepter
for ECT behandling, samtale– og aktivitetsrum og tunneler.
Effekterne af dynamisk lys på f.eks. døgnrytme er også muligt at høste på sociale døgninstitutioner.
Derfor indgår det også i projektet at involvere disse steder med henblik på, at projektets resultater
overføres til de sociale døgninstitutioner. Der er allerede enkelte døgninstitutioner der eksperimenterer
med integration af dynamisk lysanlæg.
Udover ovenstående samarbejder, har nedenstående organisationer tilkendegivet deres interesse:
• Lunds Universitet, Sverige
• Philips Lighting(Danmark)
• Philips Eindhoven
• Servodan, Sønderborg(lysstyring og LED armaturer)
• Kungliga Tekniska Högskola(Stockholm, Sverige)
Post doc. Forskningsprojektet bliver konkret gennemført i et samarbejde med Aalborg Universitet og
Syddansk Sundhedsinnovation, som begge medfinansierer projektet.
Ved at samarbejde med overstående interessenter, skabes der et rum for vidensdeling og fremtidig
offentlig/privat samarbejde.

4. Tidsramme
Grundpakke: Grundpakken skal først udrulles på de tre store psykiatriske døgnfunktioner, Middelfart,
Aabenraa og Esbjerg, med start i 2013. På baggrund af de forskningsmæssige resultater skal en
udvidet grundpakke implementeres på Nyt OUH og Vejle fra 2016 og fremadrettet
Udvikling af terapeutisk lys: Start primo 2013 i forbindelse med post. doc. projekt(2. årig periode)
Forskningsprojekt: Post. doc. projektet har en varighed af to år.

5. Økonomi
Udover bidrag fra fonde, leverandører og andre institutioner forventes det samlet set at koste regionen
ca. 20 mio. kr. at gennemføre de tre dele af projektet. De 15 mio. kr. forventes at blive dækket via
prioritering af midler indenfor de afsatte anlægsbevillinger i de store døgnfunktionsprojekter i
Middelfart, Esbjerg og Aabenraa. For at sikre at grundpakken integreres i alle psykiatribyggerier er der
afsat midler i psykiatribyggerierne i Middelfart og Esbjerg - dog er midlerne ikke sikret i Aabenraa, da
licitationen endnu ikke er afholdt. I Vejle og Nyt OUH projekterne vil grundpakken blive skrevet ind i
projektet fra starten og forsøgt finansieret indenfor den samlede anlægsbevilling

Side 5 af 6

For primært at sikre midler til at gennemføre forsknings- og udviklingsprojektet og sekundært sikre
grundpakkens implementering i Aabenraa projektet, ønskes der afsat en ramme på 5 mio. kr.
finansieret indenfor psykiatriens centrale udviklingsmidler.
Psykiatridirektøren bemyndiges til at udmønte rammen indenfor denne projektbeskrivelse.
Psykiatriudvalget vil løbende blive orienteret og få forelagt resultater af projektet
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