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Wavecare  

Wavecare (i samarbejde med AV-Concept ApS) har gennem mange år, arbejdet med 
innovation fokuseret på at optimere trygheden omkring patienten via non-farmakologiske 
audiovisuelle stimuli.  

I samarbejde med blandt andet Philips Healthcare i Holland, har Wavecare udviklet temaer til 
optagelse af kontrastvæske, MR/CT skanninger, ultralyd, koncept til beroligelse under fødsel 
og andre medicinske procedurer, som har evidensbaseret dokumentation. 

Brugen af lyd, lys og billeder i patient miljøer, har de seneste år haft øget interesse i 
sundhedssektoren. Erfaringer med brugen af lyd, lys og billeder fra blandt andet 
Sansefødestuerne på Nordsjællands Hospital og øvrige forskningsprojekter er overført og 
tilpasset til psykiatrien og anvendes i både etablerede og kommende sanserum. 
Mere tilstandsfokuserede temaer er under udvikling i samarbejde med psykiatrien i de 
danske regioner. 

Wavecare Sanserum er en komplet pakke bestående af hardware, installation og audiovisuel 
stimuli som er afprøvet og godkendt i såvel Region Syddanmark og Region Hovedstaden 
baseret på over 30 installationer. Løsningen er baseret på evidensbaseret indhold, 
brugervenlighed og enkelhed. 
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Tryghedsskabende temaer til sanserum  
Wavecare’s temaer er udviklet på baggrund af erfaringer fra studier og forskning gennem en periode 
på 12 år, med det formål, at skabe trygge rammer og derved berolige patienter under stress 
påvirkning. Wavecare har dokumenteret vigtige parametre for opnåelse af beroligelse gennem 
synssansen.  

Musik og naturstemninger 
Wavecare`s audiovisuelle temaer indeholder rolige og sanselige stemninger fra naturen, sammensat 
med specialkomponeret, beroligende musik og nærværende lydunivers, og som studier har 
verificeret som optimal beroligelse for patienter indlagt på hospital og institutioner. 

Eget univers 
Wavecare´s audiovisuelle temaer bevæger sig i sit eget univers af ro og tryghed, hvor bare musik, 
naturlyde og smukke landskaber afleder opmærksomheden fra stress. 

Hvorfor natur 
Det er veldokumenteret gennem forskning, at naturen har positiv effekt på vores velbefindende. Den 
vilde natur virker positivt på os, for vi har været en del af den i flere tusinde år. Det er de 
menneskeskabte miljøer, der er nyt og i virkeligheden kan bidrage til øget stress. 

“En måde at reducere stressreaktioner på, er ved at stimulere sanserne med afslappende, audiovisuelle 
programmer med naturscenarier afstemt med naturlyde og beroligende musik.” 
Citat af dr.med. og professor Lars Heslet, Sansernes Hospital. 

Hvorfor virker det 
Vi har tilpasset lysintensitet, tema og lyd, således det beroliger og skaber perception for patienten, 
der kompenserer for reaktioner fra begivenheder, miljømæssige påvirkninger eller situationer der er 
udfordrende, og som overstiger hvad personens ressourcer kan klare eller som truer trivsel og 
velbefindende. 

Effekten af  Wavecare´s temaer har vist positive resultater for patienter og personale på følgende 
punkter: 

• Positiv smerte afledning, placebo. 
• Øget tryghed under indlæggelse. 
• Beroligelse af urolige patienter. 
• Personale føler øget tryghed omkring behandlingen. 

( Ref: Lundmark, 2014, LaCava 2014, Murray, 2012) for more information 
www.sensorydeliveryroom.com  

AV-Concept Aps - Glasmagervej 13, Fensmark - 4684 Holmegaard - tlf 30321889 - mail: info@av-concept.dk

LØSNING TIL SANSERUM I PSYKIATRIEN

mailto:info@av-concept.dk
http://www.sensorydeliveryroom.com


WAVECARE TEMAER 
De audiovisuelle temaer har en central rolle i sanserummet og bygger på mange års udvikling med 
forskning, studier og implementering. 

Temaerne indeholder film fra naturen, som er sammensat ud fra Wavecare´s parametre for 
beroligelse og bred brugergruppe. Alle Wavecare´s audiovisuelle temaer er produceret af Wavecare 
og Bjørn Wennerwald, som er internationalt prisbelønnet fotograf og arbejder i tæt dialog med 
patienter, hospitalspersonale og naturen. 

Afslapning til indslumring 
Her er det fokus på søvn og indslumring, 60 minutter 

Først afledes urolige tanker og skaber beroligelse gennem musik og billeder. Langsomt falder tempo 
og lysintensitet gennem en rejse i midsommer natten. Vi undgår det blå og stærkt lys for ikke at 
påvirke melatonin produktionen. 

Optimisme 
Her skinner solen altid, 60 minutter 

Naturen vågner langsomt og lysintensiteten stiger, brisen bevæger det friske forårsgræs som 
udtrykker liv og optimisme. Musikken er optimistisk og bærer os igennem denne dejlige dag. 

Beroligelse 
Naturen taler sit eget sprog kun akkompagneret af dens lyde, 120 minutter 

Bølgerne slår sagte ind på kysten, her er varme og friskhed. Skyer der driver, giver liv sammen med 
fuglenes sagte kvidren. 
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Wavecare’s temaer er sammensat ud fra fem parametre: 
• Ingen urolige eller tredimensionelle bevægelser. 
• Ingen mørke eller dystre stemninger. 
• Rolige overgange mellem billeder, lyd og musik. 
• Musik og lyd er specielt komponeret og tilpasset til billederne. 
• Billederne rummer den visuelle komposition, der udviser ro og giver tryghed. 

FORELØBIGE OBSERVATIONER  

På baggrund af spørgeskemaer og interviews er følgende indikeret fra de psykiatriske hospitaler 
med Wavecare´s temaer:   

• Beboere finder hurtigere ro ved tankemylder, når de kommer til sanserummet. 
• Øget interaktion mellem borger/patient og personale.  
• Flere personalegrupper kan anvende akutrummet. 
• Patienten/borgeren opnår naturlig søvn i sanserummet. 
• Nedtrapning af konflikt niveau. 
• Reduktion af tvang (fysisk isolering) 
• Virker på tværs af sproglige og kulturelle barrierer.  
• En ny måde at kommunikere med patienten/borgeren på. 

*Udtalelser fra: Sankt Hans, Egely, PC Amager, PC Svendborg, PC Aabenraa, PC Middelfart og 
Pilekrogen. 
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Der er et igangværende forskningsprojekt og der planlægges et yderligere på OUH.  

OVERORDNEDE TEKNISKE INFORMATIONER


Valg af udstyr 
Følgende løsning er installeret og afprøvet i Region Syddanmark og Region H, ud fra at skabe en 
enkel og økonomisk rimelig installation under varierende forudsætninger. 

Betjeningspanel 
En fast monteret iPad, som er forbundet direkte til hardware via HDMI kabel. Brugervenligheden på 
en iPad sikrer at afspilning kan foregå enkelt og forståeligt for den enkelte bruger. Der vil som 
udgangspunkt kun være mulighed for at afspille de forkodede audiovisuelle temaer. iPad er ikke 
tilsluttet trådløst netværk. 

Projektor 
Der foreslås en støjsvag LED projektor, som giver et lys-stærkt billede på en hvidmalet væg. 
Projektor monteres i loftet, på en sådan måde, at den ikke kan holde mere end dens egen vægt. 
Projektoren er primært foreslået fremfor faldskærm pga. blødere billede, holdbarhed i forhold til 
eventuel agressiv adfærd. 

Lyd 
Der monteres højtalere over det sted patienten skal ligge, dette for at minimere støj fra projektor. En 
forstærker vil være placeret skjult over sænkeloft.  

Regulering af lyd og tænd/sluk af projektor 
En kontakt monteret ved siden af iPad, vil betjene projektoren og regulering af lydniveau.  

Audiovisuelle Temaer 
Der er installeret tre audiovisuelle temaer fra Wavecare, som tidligere er beskrevet. 

Indkøring af udstyr 
Wavecare vil altid sikre, at installationer opfylder vores krav for optimal effekt og patientoplevelse. 
Derfor er det vigtigt, at rummet kan udelukke dagslys, da dette kan reducere den audiovisuelle 
oplevelse. 

Montering af udstyr 
Wavecare monterer svagstrømsudstyr i samarbejde med fast leverandør.  230V for udstyret, anvises 
af Wavecare, men udføres af bygherre. 

Uddannelse 
Wavecare gennemgår instruktion i brugen af udstyret med personalet for at sikre at udstyret 
anvendes korrekt, og der vil ligeledes være en skriftlig vejledning monteret i sanserummet. Man vil 
altid have mulighed for at kontakte Wavecare i tilfælde af spørgsmål.
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